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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

0.1. Γενικά 
Η µελέτη της διαχρονικής εξέλιξης στοιχείων πολιτικής των εργασιακών 

σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης εντάσσεται µέσα σε µια ευρύτερη φιλόδοξη 

προσπάθεια αποτύπωσης της διαχρονικής εξέλιξης πολιτικών όπως η πολιτική για τις 

εργασιακές σχέσεις, την παιδεία, την υγεία, η περιφερειακή και αγροτική πολιτική, η 

φορολογική πολιτική και µια σειρά άλλων οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών. 

Ως πρωταρχικός σκοπός αναδύεται η ανάγκη παρακολούθησης και κατ’ επέκταση 

µελέτης της διαχρονικής εξέλιξης των παραπάνω πολιτικών µέσα στο ευρύτερο 

πλαίσιο των οικονοµικό-πολιτικών και κοινωνικών µεταλλαγών και 

µετασχηµατισµών. Πρόκειται για εκδηλώσεις πολυµέτωπες ενός συστήµατος 

οικονοµικών πολιτικών και κοινωνικών πραγµάτων. 

 Ως µέσο για το σκοπό αυτό η φαινοµενικά αρχική ‘’τεχνική’’ προσέγγιση της 

ανάλυσης τελικά δεν είναι ξένη και ξέχωρη µε τη θεωρητική εµβάθυνση της 

ερµηνείας αλλά λειτουργεί προσανατολιστικά, συµπληρωµατικά και στην ουσία 

διαλεκτικά, αφού το µεθοδολογικό εργαλείο γίνεται το υπόβαθρο της θεωρητικής 

προέκτασης. Έτσι, µε αυτό τον τρόπο, η αρχική σύλληψη συµπυκνώνεται στην 

απόπειρα της ενδεικτικής κωδικοποίησης –παραµετροποίησης του βασικού σκελετού 

των πολιτικών αυτών ώστε να υπάρχει ως ‘’βάση δεδοµένων’’ η πληροφορία. Αυτή, 

στη συνέχεια, µπορεί να αποτελέσει την αφετηρία θεωρητικών αναλύσεων αλλά και 

πρακτικών αναφορών µε την έννοια της διατύπωσης συµπερασµάτων για τις εξελίξεις 

που διαδραµατίζονται στον κάθε τοµέα χωριστά αλλά και σε όλους µαζί ως σύνολο, 

στα πλαίσια µιας συνεχούς σχέσης εµπλουτισµού και ως πεδίο συσχετισµού µέτρων 

και αποτελεσµάτων.  

Αποτελεί εποµένως η παρούσα εργασία µια όσο το δυνατόν ενδεικτικότερη 

κάλυψη βασικών παραµέτρων στις πολιτικές των εργασιακών σχέσεων και της 
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κοινωνικής ασφάλισης αλλά και συγχρόνως έναρξη µελέτης ενός ευρύτερου πεδίου 

πολιτικών. Μέσα από την απεικόνιση της διαχρονικής εξέλιξης των παραπάνω 

πολιτικών αναδεικνύεται η επέκταση της θεωρητικής διερεύνησης των πεπραγµένων, 

η ένταξή τους µέσα στο ευρύτερο κοινωνικό τόπο και χρόνο, η προσέγγιση του 

διαλεκτικού και συστηµικού χαρακτήρα τους, επιτρέποντας συνειρµικές συσχετίσεις 

για την κοινωνική ιστορικότητα και αλληλεπίδραση των φαινοµένων. Η απλή 

αναζήτηση εποµένως του µεθοδολογικού εργαλείου για την συστηµατική απεικόνιση 

των εξελίξεων µπορεί να µετατραπεί σε αφορµή για την ανάπτυξη κριτικής 

µεθοδολογικής προσέγγισης η οποία ανάγει τα φαινόµενα στην πραγµατική τους 

διάσταση. 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στα ζωτικά θέµατα της κοινωνικής ασφάλισης και των 

εργασιακών σχέσεων καθώς και η θύελλα των αντιδράσεων των τελευταίων 

µεταρρυθµίσεων στάθηκαν η αφορµή να σκύψουµε σε µια περιγραφή του 

φαινοµένου στο χρόνο. Αναδεικνύονται µε αυτό το τρόπο η γνώση του θέµατος και οι 

διαστάσεις του οι οποίες βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων και 

διχογνωµιών. 

Σηµείο κλειδί στάθηκε η λέξη µεταρρυθµίσεις. Μεταρρυθµίσεις λοιπόν παντού 

και για όλα σε µια κοινωνία που ακολουθεί την αέναη κίνηση προς τα µπρος (ή προς 

τα πίσω (;) για κάποιους σκεπτικιστές, όπου η λέξη µεταρρυθµίσεις αντικαθίσταται 

από τη λέξη απορυθµίσεις ), µε πρωταγωνιστικό το ρόλο των Εργασιακών Σχέσεων 

και της Κοινωνικής Ασφάλισης, να δεσπόζουν στο νέο σύνθηµα και πρόσταγµα των 

καιρών. 

Μερική απασχόληση, αύξηση ορίων ηλικίας, αύξηση χρόνου εργασίας, 

απελευθέρωση ωραρίου καταστηµάτων, άτυπες µορφές απασχόλησης….ενδεικτικές 

λέξεις, όχι κενές, άλλα ως έννοιες φορτισµένες µε περιεχόµενο ανάλογο της πλευράς 

που το ερµηνεύει (κυβέρνηση, εργοδότες, συνδικάτα-εργαζόµενοι).Πρόκειται για 

όρους οι οποίοι ακούγονται ολοένα και περισσότερο σήµερα αφορώντας κυρίως στις 

νεότερες γενιές σε ένα τοπίο της εργασίας που αλλάζει .  

Γίνονται έτσι το έναυσµα να αναδυθεί η επιθυµία, αλλά κυρίως η ανάγκη, για 

µελέτη του περιεχοµένου αυτών των µεταρρυθµίσεων µέσα από  21 µεταβλητές για 

τις εργασιακές σχέσεις, και 21 αντίστοιχες για την κοινωνική ασφάλιση, 

περιλαµβάνοντας όσο το δυνατόν ενδεικτικά το εύρος  που τελευταία αλλά και 

ανέκαθεν τις προσδιορίζει. Επιδιώκεται έτσι, να διαπιστωθεί σε πρώτο στάδιο η 

αντικειµενική τους τροχιά µέσα στο χρόνο (1974-2004), ως γεγονότα 
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αδιαµφισβήτητα, αποχρωµατισµένη από τις ποικίλες κριτικές και αντιδράσεις που 

ακολουθούν κάθε θέµα πολιτικής, οικονοµικής και τελικά κοινωνικής ιδιοσυγκρασίας 

σε µια σχέση άρρηκτη µεταξύ τους. 

Οι δυο τοµείς επιλογής της µελέτης αναφέρονται στο στάδιο της εργασίας 

(Εργασιακές Σχέσεις) και της συνταξιοδότησης (Κοινωνική Ασφάλιση) και αφορούν 

άµεσα τόσο στους εργαζόµενους, όσο και στους συνταξιούχους µε τις πολιτικές που 

εφαρµόζονται στα αντίστοιχα πεδία. Με τον τρόπο αυτό, αντικείµενο µελέτης 

αποτελεί η ξεχωριστή ανάλυση αλλά και ορθολογική διασύνδεση µεταξύ ασφάλισης 

και απασχόλησης, µέσα από τα αποτελέσµατα που προκύπτουν. 

Η επιλογή των µεταβλητών έγινε µε βάση τη συγκυρία των αντιτιθέµενων 

απόψεων για στοιχεία που ανέκαθεν προσδιορίζουν το περιεχόµενο των εργασιακών 

σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης. 

Στη συνέχεια, στο γνωστικό αντικείµενο της Πολυδιάστατης Στατιστικής 

Ανάλυσης ∆εδοµένων, εντοπίστηκε ο τρόπος ή καλύτερα ένας νέος τρόπος για την 

πραγµάτωση της ερευνητικής επιθυµίας για διαχρονική µελέτη των παραπάνω 

µεταρρυθµίσεων. Παρέχεται εποµένως, µια νέα µεθοδολογική διάσταση, τόσο στη 

µελέτη κοινωνικών φαινοµένων όσο και στις εφαρµογές της Ανάλυσης ∆εδοµένων 

αλλά και στη συνιστώσα της επιστήµης της πληροφορικής ως εφαρµοσµένης 

επιστήµης στις οικονοµικές και κοινωνικές επιστήµες.  

Με τη πεποίθηση ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας µπορεί να συµβάλλει άµεσα 

στην κοινωνική µελέτη και  ότι τα επιστηµονικά ευρήµατα πρέπει να συνδέονται 

άµεσα µε την πραγµατικότητα και τις κοινωνικές ανάγκες, µε προσήλωση την 

προσφορά στον Άνθρωπο, δηµιουργήθηκε η επιθυµία µελέτης δύο σηµαντικών 

φαινοµένων που µας περιβάλλουν και σχετίζονται άµεσα  µε τη ζωή,  για όσο η 

εργασία αποτελεί συστατικό στοιχείο αυτής, βασικό όρο υλικής και ηθικής 

ανύψωσης. 

Θα µπορούσε η παρούσα εργασία να εµπίπτει στη µελέτη δικαίου, στην  

οικονοµική ανάλυση, στην κοινωνιολογική προσέγγιση, στην  πολιτική ενατένιση 

των πραγµάτων και ως ένα βαθµό το πετυχαίνει µέσα από την διαλεκτική 

αντιµετώπιση και συστηµική της τοποθέτηση  απέναντι στα κοινωνικά φαινόµενα. 

Τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δε συµβαίνει από µόνο του ούτε ερµηνεύεται µόνο 

του, αλλά αποτελεί τµήµα ενός ευρύτερου συνόλου πραγµάτων σε σχέση 

αλληλεπίδρασης.   
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Σε τέτοια όµως θέµατα  ευρύτητας ερµηνευτικών διαστάσεων, ο ερευνητής 

καλείται να οριοθετήσει την έρευνά του και να δώσει το στίγµα µιας πολύπλευρης 

αντιµετώπισης χωρίς να πλατειάσει σε χώρους που το κάθε τέλος φέρνει την επόµενη 

αρχή. Και αυτό είναι τελικά το δύσκολο. Ο εντοπισµός της κατάλληλης πληροφορίας, 

ο συνθετικός χειρισµός της χωρίς την περιπλοκή στον κυκεώνα αναλύσεων επί 

αναλύσεων, ο περιορισµός της σε επιστηµονικά πλαίσια  Αυτό εξάλλου εκφράζει η 

έννοια ότι ‘’η συµβολή µας δεν είναι παρά ένα λιθαράκι στο οικοδόµηµα της 

επιστήµης’’.  

 Πώς θα µπορούσε εξάλλου να εξαντληθεί από θεωρητικής πλευράς ένα 

ζήτηµα που στην ουσία του τελικά είναι πολιτικό; Ως τέτοιο εντάσσεται στην 

αναζήτηση συγκεκριµένων ιδεολογικών οικονοµικών θεωριών µε ρίζες τόσο βαθιές 

όσο οι θεωρήσεις του κόσµου για παράδειγµα από τον Σµιθ, τον Μαρξ, τον Κέυνς και 

όλους τους λιγότερο ή περισσότερο συγγενικά προσκείµενους µεταγενέστερούς τους. 

 Κατά συνέπεια, η ανάγκη προσδιορισµού του τρόπου προσέγγισής τους 

πηγάζει ως αναγκαία προσανατολιστική οδός από την αρχή της εργασίας.  

 Οριοθετείται εποµένως ότι η εργασία περιορίζεται στην παρακολούθηση της 

διαχρονική εξέλιξης (1974-2004) πολιτικών των εργασιακών σχέσεων και της 

κοινωνικής ασφάλισης, µε µεθόδους της Ανάλυσης ∆εδοµένων. 

Κρίθηκε ότι η περίοδος που ξεκινάει µε το έτος 1974 αποτελεί ενδεικτικό 

χρονικό σηµείο τερµατισµού διαµορφωµένων ήδη καταστάσεων που συντελέστηκαν 

στην απώτερη σύγχρονη ιστορία αλλά και σηµείο αφετηρίας νέων εξελίξεων που 

συνθέτουν ένα ή περισσότερα (αυτό είναι και το ζητούµενο) καινούργια κεφάλαιά της 

ως προς τα εξεταζόµενα ζητήµατα  

Ως χρόνος αναφοράς οριοθετείται εποµένως η περίοδος 1974-2004, η οποία 

αποτελεί συγχρόνως πεδίο αναφοράς από την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας µέχρι 

σήµερα. Αντίστοιχα, ως τόπος αναφοράς, ορίζεται η ελληνική πραγµατικότητα, ως 

αποδέκτης των αλλαγών που διαδραµατίζονται, µε πλαίσιο αναφοράς το υπαρκτό, και 

τον συγκεκριµένο τρόπο οργάνωσης της παραγωγής και άρα της  σύγχρονης 

οικονοµικής και κοινωνικής ζωής.  

 

0.2. ∆ιάρθρωση διατριβής  

 Η διάρθρωση της διατριβής δεν ακολουθεί παρά το µεθοδολογικό σχήµα  µε 

βάση το οποίο αυτή πραγµατώνεται.  
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Με τον τρόπο αυτό, στο κεφάλαιο 1, γίνεται µια αναφορά στους στόχους τους 

οποίους εξυπηρετεί η παρούσα εργασία, στο πρωτότυπο της συµβολής της, στην 

ανάγκη που την γέννησε καθώς και στην αναζήτηση παρόµοιας βιβλιογραφίας. 

 Ακολουθώντας, στο κεφάλαιο 2 πραγµατοποιείται µια εξοικείωση µε τις 

στατιστικές µεθόδους της Ανάλυσης ∆εδοµένων οι οποίες χρησιµοποιούνται για την 

ανάλυση και περιγραφή των εξεταζόµενων φαινοµένων. ∆εν γίνεται εµβάθυνση στο 

µαθηµατικό υπόβαθρο των µεθόδων αλλά δίνεται  έµφαση στην παρουσίαση βασικών 

αρχών τους  και κυρίως στα βήµατα που ακολουθούνται µέσω των αποτελεσµάτων 

τους για την ερµηνεία του φαινοµένου, όπως αυτά προκύπτουν από τη χρήση του 

αντίστοιχου λογισµικού Ανάλυσης ∆εδοµένων. 

 Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 3, ακολουθεί η περιγραφή της διαχρονικής 

εξέλιξης των πολιτικών εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα για την περίοδο 1974-

2004, παρουσιάζοντας εισαγωγικά τις µεταβλητές που επιλέχθηκαν, τον τρόπο 

παραµετροποίησής τους και τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των δεδοµένων, 

αρχικά µε την Ταξινόµηση κατά Αύξουσα Ιεραρχία (CAH) και στη συνέχεια µε την 

Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (AFC), µε τα αντίστοιχα συµπεράσµατα που 

προκύπτουν. 

 Το αναλυτικό περιεχόµενο του κάθε νοµοθετικού µέτρου, το οποίο συνιστά 

και την αντίστοιχη πολιτική δεδοµένης χρονικής στιγµής, αναφέρεται στην 

περιγραφή της Ταξινόµησης κατά Αύξουσα Ιεραρχία (CAH), η οποία προηγείται, ενώ 

στην περιγραφή της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (AFC), η οποία 

ακολουθεί, αναφέρεται συνοπτικότερα, για αποφυγή συχνών επαναλήψεων. 

 Με την ίδια διάρθρωση, στο κεφάλαιο 4 γίνεται αντίστοιχα παρακολούθηση 

της διαχρονικής εξέλιξης πολιτικών της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, για τα 

έτη 1974-2004, παρουσιάζοντας τις µεταβλητές, τον τρόπο παραµετροποίησής τους, 

τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα στα οποία αυτές οδηγούν.  

 Στο τελευταίο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 5, αρχικά επιχειρείται η παρουσίαση 

των αντίστοιχων τάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για τις πολιτικές εργασιακών 

σχέσεων όσο και κοινωνικής ασφάλισης. Τέλος,  αναφέρονται τα συµπεράσµατα που 

προκύπτουν, από τις αναλύσεις που προηγήθηκαν στα κεφάλαια 3 και 4 σε µια 

συνθετική τους σύγκριση, τόσο όσον αφορά στις εξελίξεις των αντίστοιχων 

πολιτικών, όσο και σε επίπεδο εφαρµοζόµενων µεθόδων και αποτελεσµατικότητά 

τους. Κλείνοντας το κεφάλαιο, στον επίλογο, αναφέρονται οι προοπτικές µελλοντικής 

συνέχειας τις έρευνας και οι προτάσεις διεύρυνσης των οριζόντων της. 

 9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10



 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

1.1. Στόχοι της διατριβής 
 

Όταν ξεκινάει η πραγµατοποίηση µιας έρευνας η αναγκαιότητα και 

σκοπιµότητά της καθώς και η προσφορά της στην επιστήµη, στον άνθρωπο και τη 

ζωή  αναδεικνύονται σε µια αναζήτηση µε πρακτικό αλλά και θεωρητικό σηµείο 

αναφοράς. 

Το πρώτο ερώτηµα που αναδύεται µε την εκπόνηση µιας έρευνας είναι για πιο 

σκοπό αυτή γίνεται και σε τι στόχους αποβλέπει.  

Προσανατολιστικά, δίνονται οι παρακάτω κατευθύνσεις, οι οποίες 

επιδιώκεται να εκπληρωθούν: 

- Η  περιγραφή των πολιτικών εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης 

µέσα από τη διαχρονική τους εξέλιξη, µε την ανάδειξη σχέσεων και 

αποτελεσµάτων για το περιεχόµενο που αυτή αποκτά, ως σηµαντικές εκφάνσεις 

των κοινωνικών και πολιτικών µεταλλαγών σε ένα περιβάλλον διαρκώς 

εξελισσόµενο. Πώς αλλάζει το φαινόµενο  και τι εκφράζει αυτό µέσα σε ένα 

πλέγµα ευρύτερων κοινωνικών µεταλλαγών; Ποιες είναι οι αντίστοιχες εξελίξεις 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Η γνώση της πραγµατικότητας εξάλλου, αποτελεί τη βάση 

για κάθε περαιτέρω προέκταση.  

- Η έναρξη δηµιουργίας µιας ‘’βάσης πληροφοριών’’ του υπό µελέτη  φαινοµένου  

µέσα από την κατανόηση του τρόπου επιλογής, κωδικοποίησης- 

παραµετροποίησης  και επεξεργασίας των  ποιοτικών µεταβλητών, στην οποία θα 

υπάρχει συστηµατοποιηµένη η πληροφορία  η οποία θα οδηγήσει στη συναγωγή 

συµπερασµάτων για την λειτουργία  και αποτελεσµατικότητά τους. Στο σηµείο 

αυτό, µπορεί να φανεί χρήσιµη η εργασία για την κάλυψη µέρους του κενού 
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κωδικοποίησης της εργατικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας κοινωνικής 

ασφάλισης, που υπάρχει στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας, ευελπιστώντας να συντελέσει και σε αυτή την κατεύθυνση, η οποία 

θα συµβάλλει στην εξυπηρέτηση τόσο των στελεχών όσο και των πολιτών σε 

θέµατα κοινωνικής ασφάλισης. 

Επίσης µπορεί να υπάρξει η δυνατότητα αξιοποίησης του περιεχοµένου µε 

πολυποίκιλο και πολυδιάστατο τρόπο ανάλογα µε την πλευρά που το 

χρησιµοποιεί κάθε φορά. Έτσι, για τον απλό αναγνώστη θα δοθεί µια 

παραστατική εικόνα της εξέλιξης του φαινοµένου, για τον ερευνητή των 

κοινωνικών επιστηµών θα δοθεί ένα καινούργιο επιστηµονικό µεθοδολογικό 

εργαλείο προσέγγισης του πεδίου έρευνάς του, για τους φορείς σχεδίασης και 

άσκησης πολιτικών θα δοθεί ένα προσανατολιστικό µέσο συσχέτισης µέτρων και 

αποτελεσµάτων, για τους εργαζόµενους ένας τρόπος επαφής και κατανόησης των 

εξελίξεων σε τοµείς που τους αφορούν άµεσα, για τις επιχειρήσεις ένα 

προσανατολιστικό πλαίσιο εργατικής νοµοθεσίας και νοµοθεσίας κοινωνικής 

ασφάλισης. 

- Η αντίληψη της χρηστικότητας µιας νέας µεθοδολογικής πρότασης, εκείνης της 

Ανάλυσης δεδοµένων, ως ‘’µοντέλου-οδηγού’’ στην παρακολούθηση της 

διαχρονικής εξέλιξης πολιτικών. Κατά συνέπεια, η  ανάδυση του χρήσιµου ρόλου 

της ως σηµαντικό βήµα στη µεθοδολογική προσέγγιση του συγκεκριµένου τύπου 

ερευνητικών αναζητήσεων στο πεδίο των κοινωνικών επιστηµών. 

- Η καλλιέργεια συνθετικού και αναλυτικού πνεύµατος στην αντιµετώπιση των 

κοινωνικών φαινοµένων και ιδιαίτερα των οικονοµικό-κοινωνικών πολιτικών. 

Φαίνεται εποµένως ότι ο διττός ρόλος της τεχνικής-πρακτικής αξιοποίησης αλλά 

και της θεωρητικής εµβάθυνσης και συναγωγής συµπερασµάτων, µε την ταυτόχρονη 

κατανόηση της εισαγωγής µιας νέας µεθοδολογικής πρότασης,  αποτελούν τις δύο 

όψεις του ίδιου νοµίσµατος της στόχευσης της εργασίας. 

Σκοπός της εργασίας ορίζεται η διεπιστηµονική προσέγγιση µε την εισαγωγή 

νέας µεθοδολογίας γι’ αυτό δε γίνεται επέκταση σε αναλυτική αναφορά  ιστορικών, 

πολιτικών και άλλων συνθηκών παρά µια σκιαγράφηση των ακολουθούµενων 

πολιτικών. 

∆εν επιδιώκεται επίσης να εξαντληθεί το θέµα, καθώς πάντα θα υπάρχει το 

ατέρµονο ‘’κάτι ακόµα’’, όπως για παράδειγµα να προστεθούν νέες µεταβλητές που 

δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη. Αντίθετα, επιχειρείται να σκιαγραφηθεί 
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στις κυριότερες διαστάσεις του, όπως η εφαρµογή µιας νέας µεθοδολογίας το 

αναδεικνύει καταλληλότερα, σε σηµαντικές πτυχές της εξέλιξής του οι οποίες 

καθορίζουν και τις σηµαντικότερες µεταρρυθµίσεις που το διέπουν. Πολύ 

περισσότερο, η θεωρητική του προσέγγιση δεν εισάγει παρά σε προβληµατισµούς, 

για την  πολύπλευρη εµβάθυνση των οποίων απαιτείται επιπλέον έρευνα. 

Επιπλέον, µε τις µεθόδους Ανάλυσης ∆εδοµένων που χρησιµοποιούνται, 

‘’αναγκαζόµαστε’’ να διερευνήσουµε το υπό µελέτη θέµα, να  ψάξουµε τα επιµέρους 

συστατικά  στοιχεία που το συνθέτουν ως σύνολο. Πρόκειται για την αναζήτηση των 

µεταβλητών-παραµέτρων, οι οποίες και το σκιαγραφούν στην ολότητά του όπως θα 

φανεί στα επόµενα κεφάλαια, ως συνιστώσες των εξεταζόµενων θεµάτων. 

Οι εξελίξεις, ωστόσο µπορούν να ξεπερνούν κάποιες φορές την επικαιρότητα 

του θέµατος, καθώς η έκδοση ενός νέου νόµου που να αφορά σε κάποια ή κάποιες 

µεταβλητές µπορεί να απαιτεί την επαναδηµιουργία του αρχικού πίνακα δεδοµένων 

και κατά συνέπεια την εκ νέου στατιστική επεξεργασία. Ήδη τη στιγµή της 

συγγραφής της διατριβής νέες εξελίξεις τρέχουν ή επίκεινται όσον αφορά τόσο στο 

συνταξιοδοτικό των τραπεζών, όσο και σε µελετούµενα χαρακτηριστικά των 

εργασιακών σχέσεων.  

Αυτό πηγάζει από το γεγονός  ότι η κοινωνική ασφάλιση και οι εργασιακές 

σχέσεις αποτελούν δύο κατεξοχήν δυναµικά κοινωνικά φαινόµενα όπως 

αποτυπώνονται κατά τη διάρκεια κοινωνικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων 

αντανακλώντας την ιστορική οικονοµική και πολιτική πραγµατικότητα. Η Ανάλυση 

∆εδοµένων αποτελεί επίσης µια κατεξοχήν δυναµική µέθοδο, µε την έννοια 

ερµηνείας της εξέλιξης. Το ‘’πάντρεµα’’ της παραπάνω µεθοδολογίας µε το 

ζητούµενο βρίσκεται εποµένως σε διαλεκτική σχέση µέσα από τη δυναµική τους 

διάσταση. 

Με την έννοια αυτή, διευκρινίζεται ότι ο στόχος της εργασίας είναι η µελέτη 

της διαχρονικής εξέλιξης θεσµοθετηµένων πολιτικών εργασιακών σχέσεων και 

κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, για τη χρονική περίοδο 1974-2004, µε την 

ανάδειξη µεθόδων της Ανάλυσης ∆εδοµένων, ως νέα µεθοδολογική πρόταση αυτού 

του σκοπού, οι εξελίξεις των οποίων πέρα από την εξεταζόµενη  περίοδο µπορούν να 

προστεθούν σε µια επόµενη εργασία. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η 

αποτελεσµατικότητα των επιλεγόµενων µεθόδων στην αποκωδικοποίηση των 

εξεταζόµενων θεµάτων µέσα στο χρόνο. 
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Εξάλλου, η διαχρονικότητα των υπό µελέτη φαινοµένων απαιτεί τη συνεχή 

εγρήγορση στην  παρακολούθηση των  σχετικών εξελίξεων που διαδραµατίζονται. 

 

 

1.2.  Πρωτοτυπία έρευνας 
 

 Το δεύτερο ερώτηµα που ανακύπτει, µε την πρωτοβουλία εκπόνησης µιας 

διατριβής είναι το πού συνίσταται το καινούργιο σηµείο συνεισφοράς της στο 

συγκεκριµένο ερευνητικό πεδίο ειδικότερα και στην επιστήµη γενικότερα. 

Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας έγκειται εποµένως στην 

παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης (1974-2004)  των πολιτικών των 

εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, µε τη χρήση 

µεθόδων Ανάλυσης ∆εδοµένων και εκτείνεται από τον τρόπο σύλληψης σε όλη τη 

διαδικασία προσέγγισης του εν λόγω θέµατος. 

  Με τη νέα µεθοδολογική προσέγγιση συνδυάζονται η πρακτική της 

συστηµατοποίησης, κωδικοποίησης της πληροφορίας για τον ευκολότερο εντοπισµό 

της και ακολουθεί η επεξεργασία µε µια µέθοδο-µικροσκόπιο η οποία αναδεικνύει 

την εικόνα του φαινοµένου σε όλες τις πτυχές του µέσα στο χρόνο, µε την 

ταυτόχρονη παρουσίαση οµάδων ετών και χαρακτηριστικών τους.  

Τα αναδυόµενα αποτελέσµατα µπορούν να αποτελέσουν στη συνέχεια το 

θεωρητικό  υπόβαθρο πολύπλευρης ερµηνεία, µιας αλήθειας όµως που δε µπορεί να 

αµφισβητηθεί αφού η πραγµατικότητα της νοµοθεσίας συναντάται µε την αλήθεια 

των µαθηµατικών, σε µια αξιόπιστη σχέση αρµονικής επαλήθευσης. 

Στόχος της εργασίας δεν είναι να εξαντληθεί το κοινωνικό-ασφαλιστικό 

περιεχόµενο των διατάξεων των διάφορων ασφαλιστικών οργανισµών, ούτε οι 

λεπτοµέρειες ανά επάγγελµα και κατηγορία των εργασιακών σχέσεων. Στόχος είναι 

να δοθεί η σκιαγράφηση µιας πραγµατικότητας που εξελίσσεται αποτυπώνοντας  

βασικές πτυχές της,  µε την εφαρµογή ενός καινούργιου µεθοδολογικού εργαλείου ή 

καλύτερα µιας καινούργιας διάστασης ενός µεθοδολογικού εργαλείου των 

κοινωνικών επιστηµών, εκείνου της Ανάλυσης ∆εδοµένων. Η νέα αυτή διάσταση 

αφορά στην παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης πολιτικών µετά την 

παραµετροποίηση-κωδικοποίηση των διατάξεων της νοµοθεσίας ως 
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αποκρυστάλλωση πολιτικών αποφάσεων. Πιο συγκεκριµένα, βαρύτητα δίνεται σε 

θεσµικούς νόµους που εισάγουν νέα στοιχεία όσον αφορά το υπό µελέτη φαινόµενο  

Επίσης, επόµενος στόχος-προοπτική της εργασίας είναι να συνδεθούν τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν µε το ευρύτερο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον 

που ανήκουν καθώς και να αποτυπωθεί η διαφορετική τους προσέγγιση ανάλογα από 

τη σκοπιά µελέτης τους. 

Η µελέτη δανείζεται στοιχεία από περισσότερους επιστηµονικούς χώρους 

χωρίς να ταυτίζεται αποκλειστικά µε κανέναν από αυτούς, πιστή στην άποψη της 

διαλεκτικής σχέσης των οικονοµικό-κοινωνικών φαινοµένων και της 

πολυεπιστηµονικής τους προσέγγισης. Έτσι, δε γίνεται η σχολαστική ερµηνεία του 

νόµου και της κωδικοποίησης ρυθµίσεών του καθώς αυτό θα αποτελούσε δουλειά του 

µελετητή του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων, ούτε η 

αναδίπλωση του θεωρητικού µαθηµατικού υπόβαθρου της Ανάλυσης ∆εδοµένων, 

καθώς αξιόλογα εγχειρίδια έχουν γραφεί από τους ειδικούς στατιστικούς. 

Είναι όµως η χρήση στοιχείων από διάφορα επιστηµονικά πεδία, µε τελικό 

αποδέκτη το άνοιγµα-ελπίζουµε- µιας ακόµα πόρτας στις κοινωνικές επιστήµες,  η 

ιδέα για ένα διαφορετικό τρόπο της παρακολούθησης της διαχρονικής εξέλιξης 

πολιτικών και η υλοποίησή της µε µεθόδους της Ανάλυσης ∆εδοµένων. Άρα µε την 

εισαγωγή των µεθόδων της Ανάλυσης ∆εδοµένων γίνεται επίκληση στην 

πολυδιάστατη αντιµετώπιση του υπό µελέτη φαινοµένου. Με αυτή την έννοια ο 

λόγος της πολυδιάστασης που χαρακτηρίζει την Ανάλυση ∆εδοµένων µεταφέρεται 

στην διαλεκτική µεθοδολογική προσέγγιση κοινωνικών φαινοµένων και 

αποδεικνύεται η συγγενική τους σχέση. 

Περιορίζεται εποµένως, η παρούσα διατριβή στη νέα µεθοδολογική 

προσέγγιση που προτείνεται ως τρόπος διαχρονικής παρακολούθησης πολιτικών 

γενικότερα και των πολιτικών εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης 

ειδικότερα. Πρόκειται για επιδίωξη η οποία πραγµατώνεται µέσα από µια 

‘’ανασκόπηση’’- ‘’επισκόπηση’’ του αντίστοιχου δικαίου που τις διέπει, την 

παραµετροποίηση του και την τελική ανάδειξη οµάδων που προκύπτουν µε τα 

αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους, και τις αντιπαραθέσεις τους, µε  τη γεωµετρική 

‘’εικονογράφησή’’ τους στο χώρο των δύο διαστάσεων, στα οποία οι µέθοδοι της 

Παραγοντικής Ανάλυσης αντιστοιχιών και της Ταξινόµησης κατά Αύξουσα Ιεραρχία 

οδηγούν. Επιτυγχάνεται µε αυτό τον τρόπο η ‘’αξονική τοµογραφία’’ 

 15



(Πααδηµητρίου, 1994) των ακολουθούµενων πολιτικών για τις εργασιακές σχέσεις 

και την κοινωνική ασφάλιση αντίστοιχα.  

Ξεκινάει εποµένως η ενατένιση του θέµατος µέσα από το πρίσµα 

πολύπλευρων διαστάσεων των δεδοµένων µιας υπαρκτής πραγµατικότητας, τα οποία 

αλλιώς θα παρέµειναν αναξιοποίητα, για να καταλήξει στην αξιοποίησή τους µέσα 

από  τις σχέσεις που την διέπουν µε βάση τις επιλεγόµενες µεταβλητές.  

Θα µπορούσε κανείς να πει- παραφραστικά- ότι η Ανάλυση ∆εδοµένων 

ενσωµατώνει τις αρχές ερµηνείας της  διαλεκτικής προσέγγισης των πραγµάτων. Ας 

µην ξεχνιέται ότι και οι δύο αποτελούν έκφραση µελέτης κοινωνικών και 

οικονοµικών φαινοµένων και η µία αποτελεί τη θεωρητική βάση ή τη θεωρητική 

επέκταση των αναλύσεων καθώς η άλλη την εµπειρική παρουσίαση µιας 

πραγµατικότητας. Η λογική όµως της πολυδιάστατης, πολυσύνθετης και 

πολύπλευρης ανάλυσης εµπεριέχεται και στις δύο και αποτελεί απόδειξη ότι οι 

θεµελιωτές και οι εµπνευστές της καθεµιάς κάπου συναντώνται όταν γίνεται αναφορά 

στην περιγραφή και ερµηνεία των οικονοµικών και κοινωνικών δεδοµένων. 

 Τελικά, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η Ανάλυση ∆εδοµένων ενυπάρχει στη 

διαλεκτική αντιµετώπιση των πραγµάτων, αποτελεί δηλαδή τη διαλεκτική των 

στατιστικών µεθόδων, σε µια παράφραση του όρου,  ενώ  η διαλεκτική µέθοδος 

βρίσκει την  τεχνική της απεικόνιση στην Ανάλυση ∆εδοµένων. 

 

 

1.3. Υποθέσεις εργασίας 
 

 Οι υποθέσεις εργασίας της διατριβής συνδέονται άµεσα µε το καινούργιο που 

αυτή εισάγει στον κόσµο της επιστήµης γενικότερα και στον τρόπο παρουσίασης 

πολιτικών διαχρονικά ειδικότερα. 

 Η πρώτη υπόθεση εργασίας εντοπίζεται στο ότι η παρακολούθηση της 

νοµοθεσίας ταυτίζεται στην ουσία µε την παρακολούθηση των αντίστοιχων 

πολιτικών.  

 Η δεύτερη υπόθεση εργασίας ανάγεται στο ότι η νοµοθεσία, ως αντανάκλαση 

αλλά και εργαλείο διαµόρφωσης νέων δεδοµένων, µπορεί να θεωρηθεί ως 

στατιστικός πληθυσµός. Θεωρείται ως τέτοιος µε την έννοια του συνόλου των 

στατιστικών µονάδων, οι οποίες αποτελούνται από τα αντίστοιχα µέτρα-περιεχόµενο 
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που αφορούν στις µεταβλητές απεικόνισης των προσδιοριστικών στοιχείων των 

εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης αντίστοιχα. 

 Οι µεταβλητές που επιλέχθηκαν αφορούν  στα χαρακτηριστικά- παραµέτρους 

των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία συνθέτουν την 

αντίστοιχη υπόστασή τους. Επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικές µιας ευρύτερης 

κατηγορίας ενδεικτικών µεταβλητών ως έκφραση θεµάτων διαρθρωτικής-δοµικής 

υφής αλλά και οργανωτικής δοµής που διέπει τα εξεταζόµενα ζητήµατα. 

Με τους αντίστοιχους νόµους ως σηµείο αναφοράς άντλησης του 

περιεχοµένου των µεταβλητών, γίνεται ενασχόληση όχι µε νοµικής φύσης 

διαδικαστικά  θέµατα αλλά πολιτικής σηµασίας µέτρα. 

 Αξίζει να τονισθεί ότι η µελέτη της νοµοθεσίας γίνεται από την πολιτική της 

θεώρηση, µε την έννοια των παγιωµένων πολιτικών αποφάσεων στα πλαίσια µιας 

µεταβαλλόµενης κοινωνίας, αντανακλώντας το περιεχόµενο αυτής της µεταβολής. 

            Η νοµοθεσία αντιµετωπίζεται  κυρίως  ως έκφραση πολιτικών αποφάσεων 

παρόλη την θεσµοθετηµένη ή µη συµµετοχή των συµβαλλοµένων µερών αφού τελικά 

οι απόψεις τους δε λαµβάνονται πλήρως υπόψη και οι ενστάσεις τους αποδεικνύονται 

µε τους σχολιασµούς για νόµους. Επίσης το γενικότερο κοινωνικό κλίµα 

αντιδράσεων συνειδητών ή µη επηρεάζουν αποφάσεις αλλά σε τελική ανάλυση οι 

νόµοι κατατίθενται και ψηφίζονται πάντα έστω από το κυβερνών κόµµα, παρά τις 

αντιδράσεις αντιπολιτευτικών κοµµάτων, ή τις ενστάσεις των ενδιαφερόµενων 

µερών. 

            Βεβαίως οι πολιτικές επιλογές δεν είναι αυτόφωτες, µε την έννοια ότι 

επηρεάζονται σε κάποιο βαθµό από διαφορετικές οµάδες πίεσης, µε διαφορετικά 

συµφέροντα (πχ συνδικάτα, εργοδότες). Σε τελική όµως ανάλυση αποτελούν την 

αποκρυστάλλωση πολιτικών πεποιθήσεων της εκάστοτε κυβέρνησης, την έκφραση 

της πολιτικής βούλησης των κυβερνώντων κάθε φορά πολιτικών κοµµάτων. 

Καθώς όµως το Εργατικό ∆ίκαιο και το ∆ίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει 

επικρατήσει να υπάγονται στην έννοια του ευρύτερου Κοινωνικού ∆ικαίου (όπως 

ανάλογα  υποστηρίζεται (Κρεµαλής,1985) η µελέτη στοιχείων της νοµοθεσίας 

επιχειρείται ως κοινό σηµείο αναφοράς τόσο για τις πολιτικές της κοινωνικής 

ασφάλισης όσο και των εργασιακών σχέσεων. 

Αυτό επειδή οι αλλαγές που συντελούνται στις εργασιακές σχέσεις όσο και αυτές 

στην κοινωνική ασφάλιση όπως αποτυπώνονται στη νοµοθεσία, δεν απορρέουν παρά 
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από πολιτικές αποφάσεις και επιλογές  σχετικές µε την άσκηση κοινωνικής πολιτικής 

δεδοµένων οικονοµικών συνθηκών.  

 Η νοµοθεσία αναδεικνύεται η καταλληλότερη πηγή άντλησης πληροφοριών 

καθώς, µε την καταγραφή της χρονική της συνέχειας, και την ανάδειξη της πολιτικής 

βούλησης, αποτελεί οµοιογενές πεδίο άντλησης πληροφοριών για ερµηνεία πολιτικών 

τάσεων. 

Με βάση τα παραπάνω, επιλέχθηκαν εποµένως οι τυπικοί νόµοι (και 

ειδικότερα οι κοινοί νόµοι) ως κύριοι εκφραστές αποκρυστάλλωσης πολιτικών 

αποφάσεων, σε εθνικό επίπεδο, καθώς από αυτούς αντλείται κατά το σηµαντικότερο 

µέρος το περιεχόµενο των εξελίξεων στην κοινωνική ασφάλιση. 

Παρακάτω ακολουθεί µια παράθεση του πολυδιάστατου  των πηγών δικαίου 

και δικαιολογείται γιατί  επιλέχθηκαν οι νόµοι (θεσµικό πλαίσιο) και όχι οι άλλες 

πηγές δικαίου.  

 Για τις εργασιακές σχέσεις, αναφέρεται (Ντάσιος, 1999) ότι το Σύνταγµα 

υπερισχύει και πέρα από τις διατάξεις για την προστασία των δικαιωµάτων των 

εργαζοµένων (αρ.2, 4,5,8,11,20,22, 23), επιβάλλει στο Κράτος να παίρνει µέτρα 

προστασίας της εργασίας και  των εργαζοµένων, θεσπίζοντας ειδικά µέτρα.  

Το πρωτογενές Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο, οι Οδηγίες και  οι Κανονισµοί 

του Συµβουλίου της ΕΕ τα οποία υπερισχύουν της εθνικής νοµοθεσίας, οι ∆ιεθνείς 

Συµβάσεις Εργασίας, οι οποίες όταν επικυρωθούν, υπερισχύουν αν είναι 

ευνοϊκότερες και οι ευρωπαϊκές συµβάσεις οι οποίες επιδρούν νοµικά όταν το 

εσωτερικό δίκαιο έρχεται σε αντίθεση µε τις αρχές τους, αποτελούν δεύτερη σε 

ιεράρχηση πηγή του εργατικού δικαίου.  

Τρίτη κατά σειρά πηγή ιεράρχησης είναι η εθνική νοµοθεσία, µε την οποία 

εξοµοιώνονται και οι κανονισµοί και οι διοικητικές αποφάσεις (δ.α) ή προεδρικά 

διατάγµατα (π.δ) που εκδίδονται κατ’ ειδική εξουσιοδότηση του νόµου και ρυθµίζουν 

τα κατώτατα όρια προστασίας των εργαζοµένων. 

Το εργατικό έθιµο, η επιχειρησιακή συνήθεια, οι συλλογικές συµβάσεις 

εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις καθώς και η νοµολογία αποτελούν τέλος 

αξιόλογη πηγή δικαίου. 

Από την άλλη πλευρά, το ∆ίκαιο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρεται 

στο Σύνταγµα, τις διεθνείς συµβάσεις και το Κοινοτικό δίκαιο, τους τυπικούς νόµους, 

τις κανονιστικές πράξεις, στις αρχές δικαίου και στη νοµολογία (Κρεµαλής, 

www.labourministry.gr Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2003). 
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Το Σύνταγµα του 1975 όπως αναθεωρήθηκε το 1986 και το 2001 αναφέρεται 

στην κοινωνική ασφάλιση ως αντικείµενο κρατικής µέριµνας (αρ.22, παρ.4) αλλά 

αφήνει τον προσδιορισµό της στον κοινό νοµοθέτη κάθε φορά.  

Έτσι, πηγή δικαίου αποτελούν οι συνταγµατικές ρυθµίσεις στο πεδίο των κοινωνικών 

δικαιωµάτων. Με αυτό τον τρόπο, το Σύνταγµα που περιέχει τους ιεραρχικά 

ανώτερους κανόνες µέσα στην εθνική έννοµη τάξη, θέτει τη βάση για την 

ασφαλιστική κάλυψη όλων των εργαζοµένων και κατοχυρώνει έτσι, το δικαίωµα 

στην κοινωνική ασφάλιση µαζί µε το δικαίωµα στην απασχόληση, την υγεία και 

πρόνοια, την εκπαίδευση ως θεµελιώδη κοινωνικά δικαιώµατα. Στο Σύνταγµα γίνεται 

επίσης η κατοχύρωση της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου ως θεµατοφύλακα 

των κοινωνικών δικαιωµάτων. Όσον αφορά στις ρυθµίσεις για τα κοινωνικά 

δικαιώµατα αυτές αποτελούν κανόνες δικαίου που εξειδικεύονται από τη Βουλή 

µέσω της νοµοθεσίας και από τη διοίκηση µέσω των διοικητικών πράξεων.  

Οι τυπικοί νόµοι, οι  οποίοι περιλαµβάνουν τους κοινούς νόµους, τους 

αναγκαστικούς νόµους, τα νοµοθετικά διατάγµατα και τις πράξεις νοµοθετικού 

περιεχοµένου, ορίζουν τις αρχές ίδρυσης, λειτουργίας και οργάνωσης των 

ασφαλιστικών φορέων.  

Οι κανονιστικές πράξεις αφορούν στην εξουσιοδότηση της εκτελεστικής 

εξουσίας από την νοµοθετική εξουσία για τη ρύθµιση λεπτοµερειακών ζητηµάτων 

γενικού ή αόριστου χαρακτήρα που ο νόµος δεν προβλέπει. Οι κανονιστικές πράξεις 

διακρίνονται στα προεδρικά διατάγµατα, τις υπουργικές αποφάσεις και τις αποφάσεις 

διοίκησης των ασφαλιστικών φορέων. 

Οι γενικές αρχές δικαίου, αποτελούνται από τους άγραφους θεµελιώδεις 

κανόνες που δικαιολογούνται από κάποια λογική αναγκαιότητα και συνάγονται από 

τη διατύπωση ή τους σκοπούς των υφιστάµενων ρυθµίσεων.  

Για τη νοµολογία των ανωτάτων δικαστηρίων, αναφέρεται στη βιβλιογραφία  

ότι αυτή µπορεί να αντιµετωπιστεί ως κανόνας του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης 

καθώς η διαφορετική για παράδειγµα ερµηνεία ενός κανόνα δικαίου δηµιουργεί – 

κατά τη χρηστή διοίκηση και την εφαρµογή ενιαίου µέτρου κρίσης – δικαιώµατα και 

σε άλλους ασφαλισµένους, σα να έχει θεσπιστεί νέος κανόνας δικαίου. 

Ωστόσο, γενικότερα η νοµολογία δεν αποτελεί πηγή νέων  κανόνων δικαίου 

κοινωνικής ασφάλισης, ούτε εργασιακών σχέσεων. Ο ρόλος της απλά συνίσταται στο 

να αποκαλύπτει την έννοια του κειµένου διατάξεων που ερµηνεύουµε κάθε φορά.  
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Τα έθιµα δεν αποτελούν πηγή ∆ΚΑ, εξαιτίας της ρευστής και λεπτοµερειακής 

φύσης του ∆ΚΑ η οποία δε συµβιβάζεται µε την πραγµατική, διαρκή και καθολική 

εφαρµογή κάποιου κανόνα, µε συνείδηση δικαίου η οποία αποτελεί και την 

προϋπόθεση δηµιουργίας δικαίου. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να δηµιουργηθεί τόσο 

στους ασφαλισµένους, όσο και στα ασφαλιστικά όργανα η πεποίθηση ότι 

εφαρµόζεται συγκεκριµένος κανόνας δικαίου µετά από µακροχρόνια, αδιάκοπη και 

οµοιόµορφη συµπεριφορά, που στηρίζεται στη διοικητική πρακτική και άρα να 

εντοπιστεί στο ∆ΚΑ κάποιο περιορισµένο έδαφος αναφοράς σε έθιµο. 

Τέλος, οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας µπορούν να θεωρηθούν ως 

περιορισµένη πηγή ∆ΚΑ, καθώς παρόλο που στη λογική αντιµετώπισης της 

κοινωνικής ασφάλισης ως συνιστώσα άσκησης ενιαίας κοινωνικής πολιτικής 

απαγορεύεται να συµφωνηθεί σε συλλογική σύµβαση η θέσπιση ή τροποποίηση 

κανόνων κοινωνικής ασφάλισης, υπάρχουν ωστόσο φορές όπου συναντώνται µερικές 

περιπτώσεις κοινωνικοασφαλιστικών θεµάτων σε συλλογικές ρυθµίσεις. 

Οι προαναφερόµενες πηγές αναφέρονται στο εθνικό δίκαιο κοινωνικής 

ασφάλισης ενώ υπάρχουν και οι κανόνες υπερεθνικού χαρακτήρα που προβλέπονται 

στους µηχανισµούς του διεθνούς δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και του ευρωπαϊκού 

κοινοτικού δικαίου. 

Οι διεθνείς συµβάσεις όταν επικυρώνονται από τη χώρα, αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού µας δικαίου και υπερισχύουν κάθε αντίθετης 

διάταξης νόµου.  

Οι διµερείς διεθνείς συµβάσεις συνάπτονται µεταξύ Ελλάδας και χωρών που 

παρατηρείται συνεχής και αµοιβαία ροή εργατικού δυναµικού για τη διατήρηση των 

ασφαλιστικών προσδοκιών και δικαιωµάτων αυτών που φεύγουν από µια χώρα για να 

εργαστούν ή να κατοικήσουν σε µια άλλη. 

Οι πολυµερείς διεθνείς συµβάσεις συνήθως περιέχουν γενικές κατευθυντήριες 

οδηγίες προς τα συµβαλλόµενα µέρη, οι οποίες υιοθετούνται και επικυρώνονται µε 

νόµο. Η Ελλάδα έχει επικυρώσει κάποιες από τις αντιπροσωπευτικότερες πολυµερείς 

συµβάσεις σε επίπεδο Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, ∆ιεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας και Συµβουλίου της Ευρώπης µε σκοπό την προώθηση του συντονισµού 

των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση µε την κάλυψη 

τυποποιηµένων ασφαλιστικών κινδύνων  

Μετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ το υπερεθνικό ∆ίκαιο της ΕΟΚ επιβάλλει 

τους κανόνες του στις χώρες- µέλη.  
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Με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά µε τις πηγές δικαίου της κοινωνικής 

ασφάλισης η άντληση πληροφοριών από τους τυπικούς νόµους αναδεικνύεται ως η 

περισσότερο ενδεδειγµένη καθώς αυτοί αποτελούν την κυριότερη έκφραση 

παρακολούθησης γενικότερων και καθολικότερων ρυθµίσεων οι οποίες αφορούν 

συνιστώσες των εθνικών πολιτικών εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης.  

Με αυτό τον τρόπο, η νοµοθεσία (µε έµφαση στους νόµους, τα προεδρικά 

διατάγµατα και τις υπουργικές αποφάσεις) αποτυπώνοντας το δυναµικό και 

εξελικτικό της χαρακτήρα, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησής της µέσα στο 

χρόνο και ως κύρια έκφραση εφαρµοζόµενης εθνικής πολιτικής. Το ‘’πώς αυτή 

επηρεάζεται’’ και ‘’από πού’’ έπεται της παρουσίασης λήψης των αντίστοιχων 

µέτρων, µε την ένταξή της σε ευρύτερους πολιτικούς σχηµατισµούς (όπως η ΕΕ). 

Το πρόβληµα, εύρεσης των νόµων, έγκειται   ωστόσο στην πολυνοµία και την 

άναρχη θέσπιση κανόνων εργατικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Χαρακτηριστικά 

τονίζεται ότι και ο πλέον ειδήµονας στα εργατικά θέµατα δεν είναι σε θέση να 

γνωρίζει τι ισχύει και τι δεν ισχύει κάθε φορά.(Ντάσιος, 1999).  

∆εδοµένου επίσης ότι και το Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης χαρακτηρίζεται 

από πληθώρα διατάξεων, πολυνοµία και πολυκερµατισµό, η επιλογή των µεταβλητών 

εκείνων οι οποίες δίνουν µια εικόνα του περιεχοµένου της κοινωνικής ασφάλισης 

αλλά και επιχειρούν µια πρώτη ‘’κωδικοποίηση’’ βασικών διατάξεων οι οποίες 

αναφέρονται στις επιλεγόµενες µεταβλητές, αποτελεί το ζητούµενο. 

 

 

1.4.  Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

Αναµφισβήτητα, η βιβλιογραφία για την Κοινωνική Ασφάλιση και τις 

εργασιακές σχέσεις είναι πλούσια και διεξοδική. Έχουν γραφεί και µε αναλυτικότερο 

τρόπο πράγµατα που αφορούν τόσο τις γενικές διατάξεις της όσο και ειδικότερες 

συνιστώσες της, µε διαφορετικό κέντρο βάρους και οπτική γωνία µελέτης κάθε φορά. 

Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας δεν είναι εποµένως να αναµασήσει και 

να επαναλάβει πράγµατα λίγο πολύ γνωστά-αν και αναπόφευκτο σε κάποιο βαθµό- 

για όσους ασχολούνται µε τα συγκεκριµένα ερευνητικά πεδία. Στόχος αντίθετα είναι 

η απόδοση µιας άλλης προσέγγισης µε την εισαγωγή της Ανάλυσης ∆εδοµένων. Και 

δεν είναι µε την εργασία αυτοσκοπός ούτε η Ανάλυση ∆εδοµένων ως µεθοδολογία 
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ούτε η θεωρία των προαναφερόµενων γνωστικών πεδίων αλλά η λειτουργική και 

διαλεκτική τους αλληλεπίδραση προς ένα κοινό σκοπό: την παρουσίαση της 

διαχρονικής εξέλιξης αντιπροσωπευτικών στοιχείων- παραµέτρων της κοινωνικής 

ασφάλισης και των εργασιακών σχέσεων. 

 Παρόλο που η βιβλιογραφία είναι πλούσια σε γενικότερη προσέγγιση των 

εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης (όπως αυτό απεικονίζεται στο 

τµήµα ‘’βιβλιογραφία’’ της παρούσας διατριβής), αυτή αφορά σε θεωρητικές 

αναζητήσεις και επιµέρους προσεγγίσεις οι οποίες χρονολογούνται από την εποχή 

συγκρότησής τους.  

 Η αναζήτηση αντίστοιχης βιβλιογραφίας, πέρα από την γενικότερη για τα υπό 

µελέτη θέµατα, εξειδικεύτηκε στην διαχρονική  µελέτη  των αντίστοιχων  πολιτικών 

αρχικά και γενικότερων πολιτικών στη συνέχεια οι οποίες να αναφέρονται στην 

Ελλάδα, µε στόχο τη διαπίστωση παρόµοιας ή διαφορετικής προσέγγισης. 

Όσον αφορά στην εκπόνηση ερευνών µε θέµα τη διαχρονική εξέλιξη της 

κοινωνικής ασφάλισης και των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα για το χρονικό 

διάστηµα 1974-2004 δεν έχει παρατηρηθεί –µέχρι το σηµείο που µπόρεσε να φτάσει 

η ερευνητική µατιά µας- η ίδια εργασία και ιδιαίτερα µε τη µεθοδολογική προσέγγιση 

της Ανάλυσης ∆εδοµένων, στοιχείο το οποίο αποτελεί και το καινοτόµο βήµα στο 

χώρο των κοινωνικών επιστηµών.  

Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί, µε την έννοια της µη παρθενογέννησης ή της 

απουσίας διεκδίκησης του αποκλειστικού στην ανθρώπινη σκέψη και στον 

επιστηµονικό προβληµατισµό ότι σχετικές αναζητήσεις προηγήθηκαν (Venieris, 

1994) ή ακολούθησαν της παρούσας ιδέας, µε την ενσωµάτωση διαφορετικών 

τρόπων για τον ίδιο σκοπό (Συνέδριο Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας 

Κοινωνικής πολιτικής (2001): Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα και την ΕΕ: Νέες 

προκλήσεις, τάσεις και προοπτικές µεταρρύθµισης, Κοµοτηνή, -Συνέδριο Ιδρύµατος 

Σάκη Καράγιωργα (2003): Η κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα (1980-2001)), -

∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο (2004): Κοινωνικοί µετασχηµατισµοί στην εποχή της 

Παγκοσµιοποίησης, Θεσσαλονίκη). Αποδεικνύεται έτσι, ότι η αναγκαιότητα της 

µελέτης των φαινοµένων στο χρόνο ενυπάρχει και αναδύεται ολοένα και 

περισσότερο.  

Από την άλλη πλευρά, η επαφή µε το αντικείµενο της Ανάλυσης ∆εδοµένων 

ανέδειξε ότι παρόλη τη σηµαντική του επέκταση και εύρος σε επίπεδο εφαρµογών 

σχετικά µε τη διαχρονική εξέλιξη, η οποία αφορούσε κυρίως στη διαχρονική εξέλιξη 
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ποσοτικών µεγεθών (Χατζηκωνσταντίνου, Παπαδηµητρίου, 2000) η συµβολή του 

στην παρουσίαση πολιτικών διαχρονικά, ήταν ένα πεδίο στο οποίο απουσίαζε. 

 Η  κωδικοποίηση µορφολογικού αλλά και εννοιολογικού περιεχοµένου 

λογοτεχνικών κειµένων (Benjecri,1981) και κάθε είδους κειµένων, θεµατικού και 

γλωσσολογικού περιεχοµένου άρθρων εφηµερίδων (∆ρόσος, 2004) και προεκλογικών 

προγραµµάτων των ευρωπαϊκών κοµµάτων (Volkens, 2001), επεκτείνεται µε τον 

εντοπισµό των επιλεγόµενων µεταβλητών µέσα από τη νοµοθεσία, ως κείµενο 

αποτύπωσης πολιτικών πεπραγµένων. 

 Ανέκυψε έτσι, ο συνδυασµός παραµετροποίησης µε διαχρονική εξέλιξη, 

ανοίγοντας ένα νέο πεδίο διεπιστηµονικής αντίληψης. 

Η καινοτοµία που εισάγει η παρούσα διατριβή έρχεται εποµένως ως απάντηση 

σε επιστηµονικές αναζητήσεις και ευελπιστεί να καλύψει ως ένα βαθµό τα υπάρχοντα 

κενά. Συµβάλλει έτσι σε ανάλογες απαιτήσεις µε έναν τρόπο που κάτι το καινούργιο 

έχει να προσθέσει στην γκάµα της πολυποίκιλης επιστηµονικής σκέψης, πάντα µε 

διάθεση συµπληρωµατικής συνεισφοράς και ανοίγοντας διόδους ερευνητικής 

επικοινωνίας. 

Σηµαντική η καταγραφή από τον Βενιέρη για στοιχεία νοµοθεσίας από  παλιά 

(έναρξη κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα) ως παρακαταθήκη. Εµείς θελήσαµε να 

σκιαγραφήσουµε την πορεία της στην πιο πρόσφατη περίοδο της µεταπολίτευσης 

συνάγοντας συµπεράσµατα για τις αλλαγές που διαδραµατίζονται ύστερα από τις 

τελευταίες µεταρρυθµίσεις (σε συνδυασµό µε το άλλο µέρος της έρευνας, αναφορικά 

µε τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις)  ως απόδειξη τάσεων και κατευθύνσεων 

πολιτικής.  

Υπάρχει και η θεωρητική εργασία του Ιδρύµατος Σάκη Καράγιωργα, για την 

κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα.  

Με την Ανάλυση ∆εδοµένων όµως είχε ήδη ξεκινήσει η εισαγωγή µιας νέας 

µεθοδολογικής προσέγγισης στις κοινωνικές επιστήµες που µε τρόπο απεικονιστικό 

αναζητά τις αλλαγές όπως αυτές προκύπτουν  από την µελέτη συγκεκριµένων 

παραµέτρων των αντίστοιχων πολιτικών. Φαίνεται λοιπόν ότι η ανάγκη για µελέτη 

αυτής της αλλαγής συµπορεύεται µε διαφορετικούς τρόπους αλλά η διείσδυση της 

Πολυδιάστατης Περιγραφικής Στατιστικής στη µελέτη της διαχρονικής εξέλιξης 

καταστάσεων και  συναγωγής συµπερασµάτων για τις τάσεις που συντελούνται 

αποτελεί τη σηµαντική µεθοδολογική καινοτοµία, εστιάζοντας στην διεπιστηµονική 

ερευνητική θεώρηση των πραγµάτων. 
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Η επισκόπηση βιβλιογραφίας θα εστιάσει σε πρώτο στάδιο σε αναζήτηση 

παρόµοιας λογικής εργασιών από άποψη µελετούµενων θεµάτων, για να ακολουθήσει 

η αναζήτηση της εφαρµογής της στατιστικής επιστήµης σε θέµατα αναλόγου 

περιεχοµένου. 

  Με την πρώτη έννοια, αξίζει να αναφερθεί η παραπλήσια  του  Βενιέρη µε 

τίτλο ‘’The Development of Social Security in Greece, 1920-1990: Postponed 

Decisions’’. Επιχειρείται η ανάλυση των κυριότερων παραγόντων που οδήγησαν σε 

σηµεία-αναφοράς (landmarks) στην εξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα 

την ‘’ταραγµένη’’ όπως αναφέρεται περίοδο µεταξύ του 1920 και 1990 

(Venieris,1994). 

 Παλαιότερα, παρόµοιο αντικείµενο διαπραγµατεύεται ανάλογη εργασία 

(Tsalikis,1967). Και οι δύο εργασίες εκπονήθηκαν εκτός Ελλάδας, ενώ τονίζεται ότι η 

κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη (Venieris,1994). 

 Περισσότερο πρόσφατη εργασία αναφέρεται στον Ροµπόλη και Ρωµανιά 

(2004), µε τη µελέτη κρατικών πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης στα πλαίσια της 

κοινωνικής αλλαγής στη σύγχρονη Ελλάδα (1980-2001), πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσεται και η εργασία του Κουζή για τη µελέτη  πολιτικών εργασιακών σχέσεων 

στην Ελλάδα (Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, 2004). 

 Ο επιστηµονικός εποµένως προβληµατισµός προηγείται αλλά και ακολουθεί 

µε την ωρίµανση της ιδέας της υπηρεσίας των µεθόδων Ανάλυσης ∆εδοµένων τόσο 

στη µελέτη των πολιτικών εργασιακών σχέσεων, όσο και κοινωνικής ασφάλισης 

(Παπαδηµητρίου, Μασούρα, 2001 και Μασούρα, 2002, 2003, 2004), αποδεικνύοντας 

ότι η επιστηµονική σκέψη και αναγκαιότητα βρίσκουν κοινό σηµείο επαφής, µέσα 

από τη διαφορετικότητα αλλά και την κοινή συνισταµένη αναφοράς τους. 

Θα επιζητηθούν στην πορεία οι οµοιότητες αλλά κυρίως οι  διαφορές στις 

οποίες συνίσταται η παρούσα εργασία. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί η 

επιχειρηµατολογία για την αναγκαιότητα που αυτή εξυπηρετεί και τους δρόµους που 

ανοίγει.   

Η νοµοθεσία, ως πλαίσιο αναφοράς για τις αντίστοιχες πολιτικές τόσο των 

εργασιακών σχέσεων όσο και της κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί, το κοινό 

χαρακτηριστικό σε όλες τις προαναφερόµενες εργασίες. 

Επίσης το κοινό µε την εργασία των Ροµπόλη, Ρωµανιά  έγκειται στο ότι 

υπάρχει συσχέτιση µε τις αντίστοιχες εξελίξεις στην ΕΕ, οι οποίες ως γενικό 
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περιβάλλουν το ειδικό, πράγµα που επιχειρείται και στην παρούσα η οποία εντάσσει 

τις εξελίξεις στην Ελλάδα, µε τις αντίστοιχες στην Ε.Ε. 

Όσον αφορά στη διαφορετικότητα, αυτή συνίσταται στο κύριο σηµείο το 

οποίο αφορά στη χρήση  µεθόδων της πολυδιάστατης Ανάλυσης ∆εδοµένων για την 

επίτευξη του σκοπού µε την ανάδειξη των πτυχών του στο χώρο των δύο διαστάσεων 

και τους συσχετισµούς που αναδεικνύουν οµαδοποίηση και αντιπαραθέσεις 

ευρύτερων µεταβλητών-χαρακτηριστικών των φαινοµένων για την χρονική περίοδο 

1974-2004. 

Με την παρούσα µεθοδολογία γίνεται επιλογή παραµέτρων- χαρακτηριστικών 

της κοινωνικής ασφάλισης (και των εργασιακών σχέσεων) τα οποία και οδηγούν στη 

δηµιουργία περιόδων που προσδιορίζονται από συγκεκριµένες ιδιότητες). ∆ηλαδή δεν 

εισάγουν οι νόµοι  εκ των προτέρων σε µια εποχή αλλά η αλληλεπίδραση 

διαφορετικών µεταβλητών που µπορεί να προέρχονται από περισσότερους 

δηµιουργούν αντικειµενικά ανάλογες υποπεριόδους, στις οποίες οφείλεται η ύπαρξη 

αλλά και από τις οποίες χαρακτηρίζονται. 

Ο χαρακτηρισµός ενός σηµείου-σταθµού µπορεί να προκύψει και από ένα 

νοµοθέτηµα, τα υπό µελέτη όµως  χαρακτηριστικά που αναζητούνται µέσα στην 

νοµοθεσία δηµιουργούν τις αντίστοιχες οµάδες  ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν 

χρονικές περιόδους και αυτό οδηγεί στη θεωρητική θεµελίωση συµπερασµάτων. Τα 

συµπεράσµατα αυτά µπορεί σε γενικές γραµµές να έχουν συναχθεί, αποσπασµατικά  

όµως, καθώς µε την Ανάλυση ∆εδοµένων υπάρχει µε αντικειµενικό τρόπο 

συστηµατοποιηµένη και οργανωµένη η συγκεκριµένη πληροφορία καθώς 

παραµετροποιείται και αναδεικνύεται η ιδιαίτερη συµβολή της στον προσδιορισµό 

καταστάσεων. 

Έτσι, η συστηµατοποίηση και ανάδειξη πλευρών του θέµατος µέσα από µια 

τεχνική –αντικειµενική παρουσίαση- οι οποίες αφήνουν έδαφος για µετέπειτα κριτική 

ανάλυση, καθώς και η λεπτοµερέστερη και ευκρινέστερη ανάδειξη του φαινοµένου 

µέσα από τη µαθηµατική ‘’λογική’’ της γραµµικής άλγεβρας, αποτελούν στοιχεία της 

προτεινόµενης µεθοδολογικής προσέγγισης. Πρόκειται για νέες διαστάσεις χρήσης 

ποσοτικών µεθόδων στις κοινωνικές επιστήµες. 

Η πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση εποµένως, µε τα αποτελέσµατα που 

παραθέτει οδηγεί σε θεωρητικές επεκτάσεις που προκύπτουν από αυτή, συµπίπτουν 

µε γενικότερες αναλύσεις του χώρου (αφού η πραγµατικότητα είναι µία), η συµβολή 

των οποίων είναι αξιόλογη για την επιστηµονική συνέχεια και συνέπεια, αλλά και 
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αναδεικνύουν νέες σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών όχι εκ των προτέρων 

προσδιορισµένες.  

Στην εργασία, δε γίνεται αναφορά σε ονόµατα κοµµάτων και υπουργών, αν 

και κάποιοι νόµοι έχει επικρατήσει να φέρουν το όνοµα εκείνων των υπουργών που 

τη συγκεκριµένη περίοδο επόπτευαν το ανάλογο υπουργείο. Αυτό που επιχειρείται 

είναι η επίκληση πολιτικών ως αντανάκλαση θεωρητικών κατασκευασµάτων µε 

συγκεκριµένη απόχρωση οικονοµικού και πολιτικού περιεχοµένου και όχι µόνο ως 

ιστορική παράθεση εξελίξεων.   

Όσον αφορά στον τρόπο σύνδεσης στατιστικής µε τη µελέτη φαινοµένων 

οικονοµικών, πολιτικών και κοινωνικών, από την επισκόπηση της γενικότερης 

βιβλιογραφίας, προκύπτει η µονοδιάστατη ανάλυση φαινοµένων, µέσα από την 

περιγραφική στατιστική, προορισµένη κυρίως για µία µεταβλητή, ή η θεµελίωση εκ 

των προτέρων υποθέσεων, οι οποίες προσαρµόζουν τα δεδοµένα σε κάποιο µοντέλο. 

Αντίστοιχα, η πολυµεταβλητή ανάλυση αφορά κυρίως σε εκτιµήσεις και προβλέψεις , 

ιδιαίτερα στις οικονοµικές επιστήµες. Η οικονοµετρία, η κοινωνιοµετρία, η πολιτική 

στατιστική, ταυτίζεται µε αυτό τον τρόπο µε την κλασική στατιστική (∆ρακάτος, 

1981, Μάρδας, 2003, Κιντής, 1994, Πέκος, και Κάτος (1991), Καλαµατιανού 2003). 

Στα υπό µελέτη θέµατα, οι εργασίες χρήσης στατιστικής εντοπίζονται στην 

ποσοτική καταγραφή και αποτίµηση των µακροοικονοµικών διαστάσεων, που 

εµφανίζουν οι εναλλακτικές µέθοδοι επίλυσης του χρηµατοδοτικού προβλήµατος 

(Προβόπουλος, 1983, ΚΕΠΕ, 1993). 

Η οικονοµετρική προσέγγιση, για παράδειγµα, τόσο στην ελληνική όσο και 

ξένη βιβλιογραφία αφορά στην εκτίµηση του βαθµού µετακύλισης των ασφαλιστικών 

εισφορών. Το ίδιο και οι αναλογιστικές µελέτες που διεξάγονται και µε τις οποίες 

εκτιµάται ο χρονικός ορίζοντας, για παράδειγµα, επιβίωσης του συνταξιοδοτικού 

συστήµατος µε ανάλογες παρεµβάσεις σε συστατικά στοιχεία του Συστήµατος 

Κοινωνικής Ασφάλισης όπως τα όρια ηλικίας ( Ροµπόλης, 2001,2004). 

Τονίζεται στο σηµείο αυτό ότι η οικονοµετρική εκτίµηση του βαθµού 

µετακύλισης των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί στη διεθνή βιβλιογραφία ένα από 

τα περισσότερο αµφιλεγόµενα αντικείµενα καθώς υπάρχει παντελής αδυναµία 

αξιολόγησης των οικονοµικών επιδράσεων που συνεπάγεται η κύρια πηγή 

χρηµατοδότησης του συστήµατος χωρίς προηγούµενη ακριβή πληροφόρηση για την 

έκταση και την κατεύθυνση της µετακύλισης. Στη συνέχεια, τα στατιστικά ευρήµατα 

συνδέονται µε τα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά του θεσµού και αξιοποιούνται για 
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την αξιολόγηση των οικονοµικών τους επιδράσεων. Ως τέτοια αναφέρονται η µελέτη 

της επίδρασης των εισφορών στην απασχόληση, στο βαθµό που µεταβάλλουν τη 

σχετική τιµή της εργασίας, στις διεθνείς συναλλαγές στην έκταση που διαµορφώνουν 

το κόστος παραγωγής και τη διεθνή ανταγωνιστική θέση της εγχώριας παραγωγής, 

στη διανοµή του εισοδήµατος από τη χρηµατοδότηση του συστήµατος, στην 

οικονοµική σταθεροποίηση και στην οικονοµική µεγέθυνση µέσω των πιθανών 

αποτελεσµάτων που συνεπάγονται στην προσφορά των παραγωγικών συντελεστών 

(Προβόπουλος, 1983). 

Πρόκειται εποµένως, για δυο διαφορετικές λειτουργίες: εκτίµηση και 

περιγραφή και µεθόδους που αφορούν σε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο 

προσέγγισης των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης και στοχεύουν 

σε διαφορετικό ερευνητικό σκοπό. 

Εκτός από τις οµάδες ετών και χαρακτηριστικών που προκύπτουν, οι 

συγκεκριµένες µέθοδοι δίνουν τη δυνατότητα συναγωγής συµπερασµάτων για τις 

ακραίες  και τη µεσαία κατάσταση. Το γεγονός αυτό, στη συγκεκριµένη ανάλυση 

αποκτάει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι χρήσιµη η µελέτη της διαχρονικής 

εξέλιξης µέσα από τις αλλαγές που προκύπτουν για το υπό µελέτη φαινόµενο, τον 

εντοπισµό µεταβατικών αλλά και αντιθετικών καταστάσεων, ως επιµέρους εκφάνσεις 

της συνολικής περιόδου και των ιδιοτήτων τους.   

             Επίσης τονίζεται, ότι παρά το γεγονός ότι η οικονοµετρική µεθοδολογία 

µπορεί να απεικονίσει περισσότερο ρεαλιστικές καταστάσεις, απ΄ ότι η θεωρητική 

ανάλυση, η σοβαρή ανοµοιογένεια που εµφανίζει στα συµπεράσµατα της δηµιουργεί 

κάποιες επιφυλάξεις ως προς την καθολική αποδοχή της. Έτσι, διατυπώνονται 

διαµετρικά αντίθετα µεταξύ τους συµπεράσµατα καθώς µερικοί ερευνητές βρίσκουν 

ότι οι εισφορές µετακυλίονται κατά ένα µικρό µόνο ποσοστό στο συντελεστή εργασία 

(Προβόπουλος, 1983).  

              Οι διαφορές αυτές προκύπτουν από αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στο 

χρησιµοποιούµενο υπόδειγµα, την οικονοµία και το συγκεκριµένο περιβάλλον που 

αναφέρονται, την περίοδο που καλύπτουν, τη µέθοδο εκτίµησης, τον ορισµό των 

µεταβλητών κλπ. Σε κάθε περίπτωση προκύπτει ότι ο ρόλος και το ζητούµενο των 

µεθόδων αυτών είναι διαφορετικός από αυτόν που καλείται να επιτελεσθεί µε τη 

βοήθεια της Ανάλυσης ∆εδοµένων. 

Μία µέθοδος ανάλυσης και µελέτης ενός φαινοµένου δεν µπορεί να 

χαρακτηριστεί γενικά ως ‘’η καλύτερη’’ ή ‘’η αποτελεσµατικότερη’’. Μια τέτοια 
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γενίκευση παγιδεύει σε λογικές επιστηµονικής ακαµψίας. Μπορεί απλά να τεθεί στα 

πλαίσια της επιστηµονικής µετριοφροσύνης η αποτελεσµατικότητά της για την 

καλύτερη µελέτη συγκεκριµένου φαινοµένου και αυτό µε την έννοια τί θέλει να 

µελετήσει κάθε φορά ο ερευνητής και από ποια σκοπιά. 

 Με αυτό τον τρόπο στην παρούσα µελέτη θελήσαµε να απεικονίσουµε ένα 

φαινόµενο, εκείνο της κοινωνικής ασφάλισης και των εργασιακών σχέσεων, µέσα 

στη διαχρονική του εξέλιξη και µέσα από µεταβλητές-γνωρίσµατα που το 

σκιαγραφούν. Με την απεικόνιση εποµένως των χαρακτηριστικών ενός φαινοµένου 

επιδιώχτηκε να αναδυθούν οι διαστάσεις του µέσα στο χρόνο. Γι’ αυτό το σκοπό 

ανατρέξαµε στις µεθόδους Ανάλυσης ∆εδοµένων, έχοντας επίγνωση του ρόλου που 

επιτελούν για την πολυµεταβλητή ανάλυση ενός φαινοµένου που παρατίθεται σε 

πίνακα ποιοτικών µεταβλητών, χωρίς καµία εκ των προτέρων υπόθεση µε την έννοια 

ενός προαποφασισµένου µοντέλου και την τελική απαίτηση για πολυδιάστατη 

ερµηνεία των µεταβλητών, η σηµασία των οποίων εκ των προτέρων είναι ισοβαρής. 

∆εν ήταν στόχος η πρόβλεψη, πράγµα που επιτυγχάνει η οικονοµετρία, αλλά 

η περιγραφή της πολυδιάστατης φύσης του φαινοµένου, και γι’ αυτό το λόγο δεν 

στραφήκαµε σε µεθόδους υποθέσεων για προβολή προβλέψεων. 

Είναι κάθε µέθοδος εποµένως, προορισµένη για την εξυπηρέτηση 

συγκεκριµένου σκοπού και δρα σε επίπεδο διαφορετικό, συµπληρωµατικό, αλλά όχι 

πάντως ανταγωνιστικό µε τις πολυάριθµες υπόλοιπες µεθόδους, αν ειδωθεί από την 

πλευρά της διαφορετικής οπτικής αντιµετώπισης των πραγµάτων. 

 Τα οικονοµετρικά υποδείγµατα δηµιουργούνται για την ποσοτική εκτίµηση 

και υπολογισµό κάποιων µεγεθών σε µια σειρά από µακροοικονοµικά µεγέθη της 

οικονοµίας, τα οποία ανάλογα µε την οικονοµική συγκυρία και τις προτεραιότητες 

της οικονοµικής πολιτικής µέσα στο υπάρχον οικονοµικό σύστηµα θεωρούνται 

σηµαντικά. Η Ανάλυση ∆εδοµένων αντανακλά τις πολιτικές αποφάσεις,  οι οποίες 

πιθανόν προηγουµένως  έχουν επηρεαστεί από αντίστοιχες οικονοµετρικές ή 

αναλογιστικές προσεγγίσεις και  αποκρυσταλλώνονται µε νόµους µέσα από την 

περιγραφική τους απεικόνιση και την αποκάλυψη των σχέσεων µεταξύ των 

εξεταζόµενων ιδιοτήτων-χαρακτηριστικών του φαινοµένου, ο οποίος είναι και ο 

ρόλος της.  

Επιπλέον η Ανάλυση ∆εδοµένων απεικονίζει την πραγµατικότητα, η οποία δε 

µπορεί να αµφισβητηθεί, παρά να ερµηνευτεί διαφορετικά όχι στο ‘’τί’’ συµβαίνει 

αλλά στο ‘’γιατί’’ αυτό συµβαίνει. Το ‘’τί‘’ όµως είναι αυτό που αποτελεί 
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ερµηνευτικό της στόχο. Η Ανάλυση ∆εδοµένων δεν κάνει προβλέψεις αλλά 

διαπιστώσεις καταστάσεων, µε ανάδειξη της πολυδιάστατης πολυπλοκότητάς τους  

και σε συνδυασµό µε εντοπισµό των τάσεων που διαφαίνονται, µε την επιβεβαίωση 

από την πραγµατικότητα αυτή δικαιώνεται. 

Έτσι, η εισαγωγή της Ανάλυσης ∆εδοµένων γίνεται ως εργαλείο για την 

µελέτη θεµάτων στις κοινωνικές  επιστήµες που σχετίζονται µε την παρακολούθηση 

της διαχρονικής τους εξέλιξης οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών. 

Με την παρούσα εργασία ειδικότερα, επιχειρείται η µελέτη της διαχρονικής 

εξέλιξης των πολιτικών των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης µε 

τη βοήθεια των µεθόδων της πολυµεταβλητής Ανάλυσης ∆εδοµένων, η οποία 

επιχειρεί την πολυδιάστατη εικόνα της εξέλιξης των προαναφερόµενων πολιτικών για  

το χρονικό διάστηµα 1974-2004. 

Η χωρίς εκ των προτέρων καµιά υπόθεση ή προϋπόθεση στην ανάλυση, η 

δυνατότητα πολυδιάστατης στατιστικής παρακολούθησης του εξεταζόµενου 

φαινοµένου, χωρίς περιορισµό στον αριθµό επεξεργασίας ποιοτικών µεταβλητών, η 

προσαρµογή του µοντέλου στα δεδοµένα (µετά τα αποτελέσµατα) και όχι των  

δεδοµένων στο µοντέλο (πριν τα αποτελέσµατα), η ανάδειξη σχέσεων σηµαντικών 

για τη διάρθρωση του φαινοµένου στο χρόνο, µε τη µορφή της εικονογράφησης, 

χωρίς τη χρήση πολύπλοκων µαθηµατικών τύπων και την ευκολία ερµηνείας των 

αποτελεσµάτων από τους µυηµένους στις αρχές της (Παπαδηµητρίου,1994) 

αποτελούν πλεονεκτήµατα των σχετικών  µεθόδων και για το συγκεκριµένο σκοπό. 

∆ιαπιστώνεται εποµένως ο διαφορετικός ρόλος διαφορετικών στατιστικών 

µεθόδων για την εξυπηρέτηση διαφορετικών επιστηµονικών απαιτήσεων, µε τις 

µεθόδους της ταξινόµησης κατά Αύξουσα Ιεραρχία και την Παραγοντική Ανάλυση 

Αντιστοιχιών ως επιλεγόµενες µεθόδους ανάλυσης στην περίπτωσή µας, να επιτελούν 

το σκοπό µελέτης της πολυµεταβλητής διαχρονικής εξέλιξης πολιτικών. Πρόκειται 

εποµένως, για µια νέα διάσταση, στη φιλοσοφία παρακολούθησης της διαχρονικής 

εξέλιξης συγκεκριµένων πολιτικών, µέσα από το συγκερασµό των διαφορετικών 

επιστηµονικών πεδίων για το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.  

Σε ένα κόσµο, λοιπόν, εκείνο της επιστήµης που τα περισσότερα πράγµατα, 

ιδέες ή θεωρίες έχουν ίσως ειπωθεί, δεν παραµένει παρά η παρουσίασή τους µε έναν 

καινούργιο τρόπο, η συνδυαστική τους ενατένιση και αναζήτηση πτυχών τους, για τη 

διαλεκτική επιβεβαίωση της αλήθειας και την περαιτέρω αξιοποίησή της προς όφελος 

των πραγµατικών αναγκών του Ανθρώπου. Σίγουρα κάτι καινούργιο αναδύεται κάθε 
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φορά. Ο χρόνος ο ίδιος και η ζωή  επιβεβαιώνουν ή όχι την αξία του. Ελπίζουµε, 

κατά συνέπεια, να επιτευχθεί  µια µικρή συµβολή και µε την παρούσα διατριβή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ -ΠΟΛΥ∆ΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

2.1. Γενικά για την  Ανάλυση ∆εδοµένων (Α.∆) 
 

Η διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, µεταβάλλοντας τις τελευταίες 

δεκαετίες τη φυσιογνωµία της στατιστικής επιστήµης και επεκτείνοντας τις 

εφαρµογές της σε όλους τους επιστηµονικούς τοµείς, χάρη της εύκολης και σύντοµης 

επεξεργασίας µεγάλου όγκου δεδοµένων,  αναδύει και αναπτύσσει την ενότητα των 

µεθόδων εκείνων µε το όνοµα ‘’Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση’’, οι οποίες 

αποτελούν σήµερα µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κατεύθυνση της στατιστικής 

επιστήµης (Παπαδηµητρίου, 1994). 

Η κλασσική έκφραση ότι η  Πολυδιάστατη Ανάλυση ∆εδοµένων, η οποία 

βασίζεται στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, αποτελεί µια νέα µεθοδολογία που η 

στατιστική προσφέρει στην επιστήµη και ιδιαίτερα στις επιστήµες του ανθρώπου και 

της κοινωνίας, ανήκει στον κυριότερο θεµελιωτή της J.-P.Benzécri και αποτυπώνεται 

στο ιστορικό του σύγγραµµα L’Analyse des Données (1973, τ.2)  

Η Α.∆, ως σύνθεση µεθόδων της περιγραφικής στατιστικής,  γνώρισε ραγδαία 

εξέλιξη στη Γαλλία  µετά το 1970. Η εφαρµογή της στους πίνακες των αρχικών 

δεδοµένων του φαινοµένου που αναλύεται, έχει ως σκοπό να εµφανίσει στις εκροές  

του αποτελέσµατα εύκολα ερµηνεύσιµα από τους µυηµένους στις αρχές του. 

Η Α.∆ χρησιµοποιεί µεθόδους της Γραµµικής Άλγεβρας, οι οποίες χωρίς να 

είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες απαιτούν για την πρακτική χρήση τους τη δυνατότητα του 
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ενδεδειγµένου χειρισµού τους και τη σωστή και πλήρη γνώση της λογικής τους 

(Παπαδηµητρίου 1994). 

Αυτή η λογική παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο της διατριβής, µε βάση τα 

αποτελέσµατα που δίνει το λογισµικό MAD (Καραπιστόλης, 2002) χωρίς αυτή να 

εισβάλλει στα ληµέρια της αναλυτικής µαθηµατικής τυπολογίας και της σε βάθος 

γεωµετρικής λειτουργίας της, ως αντικείµενο που δεν εµπίπτει στους στόχους της 

παρούσας µελέτης.   

 Η Πολυδιάστατη Ανάλυση ∆εδοµένων προσφέρεται στην περίπτωση που οι 

πληροφορίες τις οποίες διαθέτουµε και οι οποίες βρίσκονται µε τη µορφή ενός 

αριθµητικού πίνακα δεδοµένων αφορούν πολλές µεταβλητές ή µεγάλες διαστάσεις. 

Στην περίπτωση αυτή, η Πολυδιάστατη Ανάλυση ∆εδοµένων αποτελεί ένα όργανο 

παρατήρησης και έρευνας, µε το οποίο µπορούµε να διερευνήσουµε την κρυµµένη 

πολυδιάστατη πραγµατικότητα και το οποίο θα µπορούσε να θεωρηθεί ανάλογο µε το 

µικροσκόπιο ή τον τοµογράφο (Μπεχράκης, 1999). 

 Ως χαρακτηριστικά των πολυµεταβλητών µεθόδων Α.∆ αναφέρονται ο 

πολυδιάστατος χαρακτήρας των δεδοµένων, η απουσία τεχνικών προϋποθέσεων 

(Lebart, Morineau, Piron, 1995), λόγω του ότι οι µέθοδοι αυτές δε βασίζονται στην 

κανονική ή οποιαδήποτε άλλη θεωρητική κατανοµή, όπως ισχύει µε τις µεθόδους της 

κλασικής επαγωγικής στατιστικής καθώς και η εικονογραφική τους δυνατότητα, µε 

την αποτύπωση της πολύπλοκης πληροφορίας στα παραγοντικά διαγράµµατα που 

προκύπτουν από τις παραγοντικές µεθόδους ή από τα δενδρογράµµατα όπως 

προκύπτουν από τις µεθόδους Αυτόµατης Ταξινόµησης.  

 Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ανοίγουν ολοένα νέους τοµείς έρευνας 

(Μπεχράκης 1999), καθώς σε αντίθεση µε την επαγωγική στατιστική η οποία 

επικεντρώνεται στην επεξεργασία συνεχών ποσοτικών µεταβλητών (ονοµάζονται 

έτσι, εκείνες οι οποίες µπορούν να λάβουν οποιαδήποτε τιµή µέσα σε ένα διάστηµα 

πραγµατικών αριθµών π.χ τιµή βάρους ατόµου 68,265 πιθανή µεταξύ τιµής βάρους 

ατόµων 68,26 και 68,27 χιλιόγραµµα, σε αντίθεση µε τις ασυνεχείς ή διακριτές οι 

οποίες λαµβάνουν µεµονωµένες τιµές, π.χ αριθµός µελών οικογένειας 

1,2,…(Παπαδηµητρίου, 2004), και οι οποίες είναι σπάνιες στο πεδίο επιστηµών του 

ανθρώπου και της κοινωνίας, η Α.∆, εφαρµόζεται και σε ποιοτικές µεταβλητές. 

Ονοµάζονται έτσι οι µεταβλητές εκείνες των οποίων οι τιµές δεν µπορούν να 

µετρηθούν αλλά µπορούν να δοθούν σε αυτές κάποιες τιµές, όχι µε την έννοια της 

διάταξης αλλά της διαφορετικότητας, π.χ άνδρας:1, γυναίκα: 2 για τη µεταβλητή 
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‘’φύλο’’ (Παπαδηµητρίου, 2004) και σε κατηγορικές (ποιοτικές κλίµακες, π.χ η 

µετατροπή της αριθµητικής κλίµακας της ποσοτικής µεταβλητής  ‘’βαθµοί τίτλου 

σπουδών’’ µετατρέπεται σε ποιοτική ως καλώς: από 5 ως 6,5, λίαν καλώς : από 6,5 

ως 8,5 και άριστα: από 8,5-10 (Παπαδηµητρίου, 2004). 

  Με την παραπάνω έννοια  για τον ακόρεστο στατιστικό, καθετί το οποίο έχει 

καταµετρηθεί πρέπει να αναλυθεί και ότι µπορεί να συλληφθεί από τον ανθρώπινο 

νου µπορεί να καταµετρηθεί (Benzécri & coll, 1981) και γι’ αυτό η ευρύτητα των 

εφαρµογών της Α.∆ είναι αξιόλογη (οικονοµία, πολιτική επιστήµη, κοινωνιολογία, 

ψυχολογία, γλωσσολογία, ιατρική, βιολογία κλπ), όπως αποδεικνύει η συµµετοχή 

ανακοινώσεων σε επιστηµονικά συνέδρια και δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά 

περιοδικά του χώρου της στατιστικής επιστήµης αλλά και ευρύτερων ερευνητικών 

πεδίων. 

 Ήδη η ίδρυση της µη κερδοσκοπικής εταιρίας Ανάλυσης ∆εδοµένων, µε την 

έκδοση του επιστηµονικού περιοδικού ‘’Τετράδια Ανάλυσης ∆εδοµένων’’ και τη 

διοργάνωση πανελληνίων συνεδρίων µε διεθνή συµµετοχή αποτελεί πλέον και 

ελληνική πραγµατικότητα, ως επιστηµονικός τόπος συνάντησης µαθηµατικών- 

στατιστικών επιστηµόνων ειδικευµένων στην Α.∆ οι οποίοι αναπτύσσουν  το 

θεωρητικό υπόβαθρο των µεθόδων, αλλά και ερευνητών από όλους τους 

επιστηµονικούς κλάδους που εφαρµόζουν τις µεθόδους Α.∆, προσαρµοσµένες στα 

ιδιαίτερα επιστηµονικά- ερευνητικά τους ενδιαφέροντα. 

 Εποµένως, εκτός από το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η παρατήρηση της 

συµπεριφοράς µεµονωµένων χαρακτηριστικών, η σηµαντικότερη ανάγκη που 

προκύπτει και η οποία πραγµατοποιείται µε την χρησιµοποίηση πολυµεταβλητών 

µεθόδων ανάλυσης δεδοµένων, είναι η κατανόηση της δοµής του φαινοµένου που 

περιγράφεται από τις σχέσεις των χαρακτηριστικών µεταξύ τους.  

Η οικογένεια των στατιστικών αναλύσεων που χρησιµοποιούν εκείνη τη 

µεθοδολογία της γραµµικής άλγεβρας, κατά την  οποία από έναν δεδοµένο χώρο 

µεταφερόµαστε σε έναν άλλο, επαναπροσδιορίζοντας τα δεδοµένα  στο νέο αυτό 

χώρο, µε την εύρεση νέων αξόνων ή νέων παραγόντων όπως λέγονται, αποτελεί την 

οικογένεια της στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων  (Μαυροµάτης, 1999). 

Οι παράγοντες µπορεί να µην αντιστοιχούν στα αποτελέσµατα µετρήσεων 

ενός φυσικού επιστήµονα,  αλλά υπερέχουν κατά πολύ σε ακρίβεια και πιστότητα των 

αριθµητικών δεικτών που προσπαθεί να διατυπώσει εκ των προτέρων ένας 

οικονοµολόγος ή ένας ψυχολόγος. Τέλος, ανάµεσα σε όλες τις a priori ιδέες , συχνά 
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αντιφατικές, που κάθε πρόβληµα εγείρει σε πολύ µεγάλο αριθµό , µία επιλογή τελικά 

θα πρυτανεύσει: πολύ περισσότερο αφού η ιδέα που, a posteriori, µετά το στατιστικό 

έλεγχο των δεδοµένων παρουσιάζεται να ήταν πολύ λογική  a priori, δεν επρόκειτο να 

έρθει µόνη της στο νου (J.-P.Benzécri, 1973). 

Τελειώνοντας, ως πιο διαδεδοµένες µέθοδοι Ανάλυσης ∆εδοµένων, 

αναφέρονται η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών, και η Ιεραρχική Ταξινόµηση, οι 

οποίες θα παρουσιαστούν  αναλυτικά παρακάτω, καθώς αποτελούν τις µεθόδους 

εφαρµογής των δεδοµένων της παρούσας διατριβής.  

Επιπλέον, µέθοδοι Α.∆ οι οποίες απευθύνονται σε διαφορετικές ερευνητικές 

αξιώσεις πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης ποσοτικών κυρίως µεταβλητών, 

αναφέρονται η Ανάλυση σε κύριες Συνιστώσες, η Ιεραρχική Ανάλυση, και η 

Ανάλυση Τάξεων, περιγραφή των οποίων γίνεται από τον Καραπιστόλη (2001). 

 

 

2.2. Λογισµικά Ανάλυσης ∆εδοµένων 
 

Όπως τονίστηκε αρχικά, η ανάπτυξη των µεθόδων Α.∆ βρίσκεται σε άρρηκτη 

σχέση µε την τεχνολογική εξέλιξη και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Αυτή η ανάπτυξη επιτρέπει µέσω των κατάλληλων αλγορίθµων οι οποίοι 

επεξεργάζονται πίνακες µεγάλων διαστάσεων εκτελώντας πολύπλοκες µαθηµατικές 

πράξεις, να υλοποιείται η λογική των συγκεκριµένων µεθόδων. 

Ενδεικτική παράθεση ανάλογων ελληνικών λογισµικών αφιερωµένων 

αποκλειστικά στην Πολυδιάστατη Ανάλυση ∆εδοµένων, αφορά στο MAD (Méthodes 

d’ Analyse des Données), το οποίο χρησιµοποιήθηκε για  την επεξεργασία των 

∆εδοµένων της παρούσας διατριβής (Καραπιστόλης, 2001), το ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ 

(ΠΡόγραµµα ΑΞΙοποίησης ΤΕχνικών ΑνάΛυσΗΣ ∆εδοµένων), το οποίο αποτελεί και 

το πρώτο ελληνικό λογισµικό (Καράκος, 1988) και το S-Pro (Statistical Data 

Processing) (Κουτσουπιάς, 1999). 

Υπάρχουν επίσης τα κλασσικά λογισµικά στατιστικής ανάλυσης (SPSS, SAS, 

SYSTAT,CLUSTA, SPAD, στα οποία έχουν ενσωµατωθεί και µέθοδοι της Α.∆ όπως η 

Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών, η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και η 

Ιεραρχική Ταξινόµηση. 
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Με τον τρόπο αυτό σήµερα, διαδεδοµένα δηµοφιλή αµερικάνικα στατιστικά 

πακέτα, όπως το SPSS (SPSS Inc., 1998a) και SAS (SAS Institute,1990), διαθέτουν για 

παράδειγµα, τη στατιστική διαδικασία της Ανάλυσης Αντιστοιχιών, γεγονός που 

καθιστά δυνατή την εφαρµογή και χρήση της µεθόδου από ένα ευρύ φάσµα 

ερευνητών στις κοινωνικές, βιολογικές, πολιτικές και ανθρωπιστικές επιστήµες 

(Μενεξές, 2001, σ.358). 

Τα παραγόµενα ωστόσο αποτελέσµατα δεν έχουν την ίδια αµεσότητα στην 

ερµηνεία µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τα ειδικότερα 

λογισµικά Ανάλυσης ∆εδοµένων (Μενεξές, 2001), γεγονός στο οποίο οφείλεται και η 

επιλογή για τη συγκεκριµένη ανάλυση όπως αυτή ξεδιπλώνεται στη συνέχεια της 

διδακτορικής διατριβής. 
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2.3. Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (AFC) 
 

2.3.1. Γενικά 

 

Η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (AFC, Analyse Factoriel des 

Correspondances στη γαλλική ορολογία και Correspondence Analysis στην Αγγλική) 

είναι µία από τις µεθόδους  της Ανάλυσης ∆εδοµένων, η οποία παρέχει δυνατότητα 

στατιστικής επεξεργασίας πίνακα δεδοµένων ενός πολυµεταβλητού φαινοµένου, το 

οποίο αναφέρεται κυρίως σε ποιοτικές µεταβλητές, χρησιµοποιώντας την αναλυτική 

διείσδυση της στατιστικής ανάλυσης (Παπαδηµητρίου 1994, 2005). 

Η µέθοδος αυτή απέκτησε την αίγλη της µε τον Benjécri (1973), παρότι η 

αρχική της θεωρητική σύλληψη εντοπίζεται σε µεγαλύτερο βάθος χρόνου. Έτσι οι 

στατιστικοί Procter και  Gamble (1933), Richardson και Kuder (1933) Hirchfeld 

(1935) Guttman (1941)  αποτελούν προδρόµους της. Η συνέχειά της πραγµατώνεται 

µε το  Nichisato (1980), µε τη µεταφορά της στην Αγγλοσαξονική Σχολή (Κλασική 

Στατιστική) και τους J.-M Bouroche, E.Diday, B.Escofier, J.Pagés, M.Roux L.Lebart, 

ως µερικούς από τους εκπροσώπους της Γαλλικής Σχολής (Παπαδηµητρίου, 2005). 

Μια από τις ονοµασίες µε την οποία µπορεί να συναντηθεί η µέθοδος αφορά 

στη ‘’ βέλτιστη ή άριστη κλιµάκωση’’ (optimal scaling), η οποία αναφέρεται στην 

ολλανδική σχολή Ανάλυσης ∆εδοµένων, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η 

µετατροπή των ποιοτικών µεταβλητών σε ποσοτικές (Μενεξές, Παπαδηµητρίου, 

2002), ενώ η µέθοδος µπορεί να συναντηθεί και µε άλλες ονοµασίες διαφορετικών 

προσεγγίσεών της (Greenacre,1993). 

Στη συνέχεια, χωρίς να επεκταθούµε σε µαθηµατικούς συµβολισµούς, τύπους 

και αποδείξεις της θεωρητικής της δοµής, θα παρουσιάσουµε την διαδικασία που 

ακολουθείται από την δηµιουργία του αρχικού πίνακα δεδοµένων µέχρι να φτάσουµε 

στην τελική ‘’αξονική τοµογραφία’’ του υπό µελέτη φαινοµένου, παρουσιάζοντας τα 

βασικά βήµατα λειτουργίας της µεθόδου. 

 Για την αναλυτικότερη εξάλλου µαθηµατική παρουσίαση της µπορεί κάποιος 

να ανατρέξει στους J.P.-Benjécri (1973,1992b), L.Lebart, A.Morineau, K.Warvick 

(1984), B.Escofier, J.Pagés (1988), L.Lebart,A.Morineau, M.Piron (1995), Escofier 

Pagés(1998), Παπαδηµητρίου (1994). Επίσης οι J.P.-Benjécri (1980,1992β), 

Αθανασιάδης (1995) Μπεχράκης (1999), Παπαδηµητρίου (2005) προσφέρουν µια 
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απλούστερη παρουσίαση της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (AFC) αλλά και 

της Ταξινόµησης κατά Αύξουσα Ιεραρχία (CAH). 

 

 

2.3.2. Αρχικός Πίνακας ∆εδοµένων 

 

 Για την παρουσίαση της λογικής αλλά και λειτουργίας της µεθόδου  θα 

χρησιµοποιηθεί ως παράδειγµα η µελέτη του φαινοµένου των πολιτικών εργασιακών 

σχέσεων µέσα από ένα αποσπασµατικό κοµµάτι του αρχικού πίνακα δεδοµένων.  

Αξίζει όµως να αναφερθεί ότι η αξία και η σπουδαιότητα των εφαρµοζόµενων 

µεθόδων Α.∆ αναδεικνύεται καλύτερα µε την ανάλυση πινάκων µεγάλων διαστάσεων 

περιγραφής ενός πολυµεταβλητού φαινοµένου. Αυτό εξάλλου αποδεικνύεται στα 

κεφάλαια 3 και 4 όπου το φαινόµενο  πολιτικών των εργασιακών σχέσεων και της 

κοινωνικής ασφάλισης ερµηνεύεται σε µεγαλύτερες διαστάσεις του. 

Τονίζεται ότι, η αναλυτική παρουσίαση του πίνακα αυτού ως προς την 

επιλογή των µεταβλητών και τον τρόπο  παραµετροποίησής τους παρατίθεται στο 

κεφάλαιο 3. Κατά ανάλογο τρόπο, ισχύει η διαδικασία για τη µελέτη πολιτικών της 

κοινωνικής  ασφάλισης η οποία ξεδιπλώνεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4. 

Όπως προαναφέρθηκε η απουσία τεχνικών  a priori υποθέσεων στην AFC, ως 

µεθόδου της Α.∆ αποτελεί ένα από τα βασικά γνωρίσµατά της.  

Μοναδική προϋπόθεση για την υλοποίησή της είναι η ύπαρξη ενός πίνακα θετικών 

αριθµών, χωρίς κανένα κενό στα κελιά του. 

 Ιδιαίτερη αναγνωρίζεται η αξία της µεθόδου στη µελέτη ποιοτικών 

µεταβλητών, όπως είναι και οι εξεταζόµενες στην παρούσα διατριβή.  

Παρουσιάζεται παρακάτω ο αρχικός πίνακας δεδοµένων σχετικά µε τη µελέτη 

πολιτικών των εργασιακών σχέσεων (Πίνακας 2.1). 
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Πίνακας 2.1.Αρχικός Πίνακας ∆εδοµένων (31Χ21) 

 
 

Α  δύο 

µεταβλητών (άτυπη απασχόληση (ατυ) και προσωρινή απασχόληση (προ),  

(Πίνακας 2.2), ώστε να παρουσιαστούν συνοπτικά οι αρχές της AFC, η λογική 

µε την οποία η µέθοδος αυτή εκτυλίσσεται και πραγµατώνεται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πό τον πίνακα αυτό επιλέγεται υποπίνακας 31 ετών και
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Πίνακας 2.2. Πίνακας ∆εδοµένων παραδείγµατος (31Χ2) 

 
 

Ο αρχικός πίνακας δεδοµένων αποτελείται από 31 έτη τα οποία αναφέρονται 

στις γραµµές και αποτελούν τα αντικείµενα και από 21 στήλες, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν τις µεταβλητές- παραµέτρους του φαινοµένου που µας ενδιαφέρει. 

Ο επιλεγόµενος για την εφαρµογή της ανάλυσης ως παράδειγµα, εξακολουθεί να 

αποτελ

 

οποίες αραµετροποιήθηκαν µε τον παρακάτω τρόπο. Κάθε αριθµός  αντιστοιχεί σε 

ένα νοµ   µέτρο το οποίο αναφέρεται στην αντίστοιχη µεταβλητή και το οποίο 

οιχο έτος (Σχήµα 2.1). 

είται από 31 γραµµές-έτη (αφού η εξεταζόµενη περίοδος παραµένει η ίδια) 

αλλά από 2 στήλες-µεταβλητές (την ατυ και προ), ως οι επιλεγόµενες για την 

εφαρµογή του παραδείγµατος µεταβλητές-παράµετροι.  

Για τη διευκόλυνση της κατανόησης των βηµάτων της AFC, θα αναφερθούµε 

µέσα από το παράδειγµα σε δύο από τις εξεταζόµενες µεταβλητές καθώς οι υπόλοιπες 

αναλύονται στη συνολική εποπτική εικόνα του φαινοµένου, στο κεφάλαιο 3. 

Με τον τρόπο αυτό αναφέρονται η 6η (ατυ) και η 7η (προ) µεταβλητές, οι

π

οθετικό

αντλείται από το αντίστοιχο νόµο που εντοπίζεται στο αντίστ
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Μεταβλητή: Άτυπες µορφές απασχόλησης (φασόν, τηλεργασία) (ατυ) 

1: απουσία θεσµικού πλαισίου που να διέπει την εργασιακή σχέση των άτυπων- µη εξαρτηµένης 

µορφής σχέση εργασίας (1974-1989) 

2: δικαίωµ  συλλογικής διαπραγµάτευσης και µέσω των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων, α

υπογραφής συλλογικών συµβάσεων εργασίας των αµειβόµενων κατά µονάδα εργασίας (φασόν) (1990-

1997) 

3: θέσπιση τεκµηρίου µη υπόκρυψης σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας για τη µεταξύ εργοδότη και 

εργαζόµενου παροχής υπηρεσιών ή έργου (φασόν, κατ’ οίκον απασχόληση και τηλεργασία), εφ’ όσον 

η συµφωνία καταρτίζεται εγγράφως και γνωστοποιείται µέσα σε δεκαπέντε µέρες στην οικεία 

Επιθεώρηση Εργασίας (1998-2004) 

 

Μεταβλητή:  Προσωρινή Απασχόληση (δανεισµός εργαζοµένου) (προ) 

1: απουσία ρυθµιστικού πλαισίου λειτουργίας του δανεισµού µισθωτού από τον εργοδότη που τον 

προσέλαβε µε σκοπό να εργαστεί για τους ανάγκες του τελευταίου χωρίς να λύνεται η αρχική σύµβαση 

εργασίας µε µόνη τη συναίνεση των εµπλεκοµένων (1974-2000) 

2: δηµιουργία αντίστοιχου θεσµικού πλαισίου για την τριµερή µορφή απασχόλησης καθώς και η 

σύσταση Εταιριών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) (άµεσος εργοδότης) ορίζονται εκείνες που έχουν 

ως αντικείµενο δραστηρ λον εργοδότη (έµµεσο ιότητας την παροχή εργασίας από µισθωτούς τους σε άλ

εργοδότη) (2001-2002) 

3: αυστηροποίηση των κυρώσεων για τους Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) (2003-2004)  

Σχήµα 2.1. Παραµετροποίηση µεταβλητών 

 

Η αλλαγή υµβολισµού αποτυπώνεται µε τη συνέχεια των ακέραιων αριθµών 

οι οποίοι δεν εµπεριέχουν την έννοια της αριθµητικής υπεροχής αλλά της 

διαφοροποίησης της µεταβλητής, όσον

σ

 αφορά στο θεσπιζόµενο µέτρο για  εκείνο το 

χρονικό

 των διατάξεων. 

 

 σηµείο, στο οποίο συναντάται η αλλαγή, µε πρόσθεση καινούργιων 

πραγµάτων, κατάργηση ισχυόντων  και εν γένει µε την οποιαδήποτε µορφοποίηση 

του περιεχοµένου

Οι µεταβλητές είναι ποιοτικές και η αρίθµηση αντιστοιχεί  σε µία δεδοµένη 

κατάσταση που περιγράφει ένα συγκεκριµένο νοµοθετικό και κατά προέκταση 

πολιτικό µέτρο. 

∆ιευκρινιστικά, τονίζεται ότι η οµοιογένεια µεταβλητών η οποία προτάσσεται 

από τη µέθοδο, µας κάνει να αντιµετωπίσουµε τη µεταβλητή  χρόνο εργασίας (χρε), 

ως περιγραφή µιας κατάστασης όπου αντί για το συµβολισµό µε 1: 48 ώρες, και άρα 

ποσοτική µεταβλητή, επιλέγεται εναλλακτικά ο συµβολισµός του µέτρου  καθορισµός 

 40



ανώτατου ορίου ηµερήσιας απασχόλησης το 8ωρο και εβδοµαδιαία το 48ωρο 

(επιχειρήσεις βιοµηχανικές, µεταφορικές, οικοδοµικές, µεταλλευτικές επέκταση και σε 

άλλες επιχειρήσεις-µισθωτούς), ως ποιοτική µεταβλητή ώστε να υπάρχει σε αρµονία 

µε το συµβολισµό 8: 1η ‘’διευθέτηση’’ του χρόνου εργασίας, η οποία δε µπορεί να 

απεικονιστεί αποτελεσµατικά ως ποσοτική. Το 48, ανάµεσα σε συµβολισµούς 1,2-

…16, µε τους οποίους παραµετροποιούνται (κατηγοριοποιούνται-κωδικοποιούνται) 

οι µεταβλητές, θα έµοιαζε παράταιρο. Κατά τον ίδιο τρόπο, στο κεφάλαιο 4  σχετικά 

µε τις πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης, η µεταβλητή όρια ηλικίας (οηγ) εκφράζει 

λεκτικά µια κατάσταση, π.χ αύξηση ορίων ηλικίας και όχι αριθµητικά τα έτη. 

ραφή των 

 

υ ποσοστού ερµηνείας, έγκειται στο µέγεθος του 

πίνακα

αβλητής χρε, ως χρε1: 48ωρο, χρε2: 

45ωρο…

Πρόκειται εποµένως, για µελέτη µόνο ποιοτικών µεταβλητών και στα δύο υπό µελέτη 

φαινόµενα. Έτσι, υπάρχει οµοιογένεια µε τις µεταβλητές της ανάλυσης, καθώς ο κάθε 

συµβολισµός στις εκροές των αποτελεσµάτων αντιπροσωπεύει και µια κατάσταση. 

 Στο σηµείο αυτό αξίζει ακόµα να αναφερθεί, ότι δεν έγινε επιλεκτική επιλογή 

των νοµοθετικών µέτρων µέσα στο χρόνο µε βάση την σηµαντικότητά τους, αλλά η 

αντικειµενική απεικόνιση του φαινοµένου οδηγεί στη συνολική καταγ

µέτρων τα οποία συναντώνται διαχρονικά. Η σύµπτυξη χαρακτηριστικών διαχρονικά, 

διαπιστώνεται ότι δεν αλλοιώνει το φαινόµενο αλλά το αποδίδει περισσότερο 

περιεκτικά (Μασούρα, Παπαδηµητρίου, 2001 και Μασούρα 2002, 2003).  

Μοναδική συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι η διαφοροποίηση ως προς κάποια 

στατιστικά αποτελέσµατα, όπως για παράδειγµα το ποσοστό ερµηνείας της 

πληροφορίας στους παραγοντικούς άξονες, όπως θα αναδυθεί στην πορεία της 

εργασίας. Η διαφοροποίηση αυτή το

 που αναλύεται, τον αριθµό των µεταβλητών και ιδιοτήτων που τον 

απαρτίζουν, χωρίς ωστόσο καµία εννοιολογική διαφορά ως προς τα συµπεράσµατα 

που προκύπτουν από την ανάλυση.  

Η περισσότερο συµπυκνωµένη εικόνα του φαινοµένου, µπορεί να επιχειρηθεί 

µελλοντικά, αφού έχει προηγηθεί η εξοικείωση του ερευνητή µε την εννοιολογική 

σύµπτυξη όµοιων καταστάσεων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τον µικρότερο αριθµό 

ιδιοτήτων, η ανάλυση των οποίων θα ενσωµατώνει περισσότερη πληροφορία. Π.χ 

αντί να υπάρχει η παραµετροποίηση της µετ

χρε7: 40ωρο, θα µπορούσε να αυτή να αποδοθεί ως χρε1: µείωση από 48 σε 

40 ώρες. Ωστόσο, επιλέχθηκε η αναλυτική παραµετροποίηση επειδή σε άλλες 

µεταβλητές αυτή ήταν περισσότερο σύνθετη.  
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Τέλος, µε την  AFC επιζητείται η  εικονογράφηση των σχέσεων µεταξύ 

στηλών και γραµµών, δηλαδή µεταξύ αντικειµένων-ετών και µεταβλητών-στηλών, 

άρα τω  σχέσεων που δηµιουργούνται µε τα 31 έτη και τις 21 µεταβλητές. Για να 

αναδυθούν αυτές οι σχέσεις, θα πρέπει ο αρχικός πίνακας να µετατραπεί σε πίνακα 

τοιχεία (αριθµοί) δεν µελετώνται από µόνα τους αλλά 

σε σχέση µε όλα τα υπόλοιπα όπως θα φανεί στη συνέχεια.  

 

 

.3.3. Λογικός Πίνακας (0-1) 

ν

Αντιστοιχιών, του οποίου τα σ

2

 

Πίνακας 2.3. Λογικός Πίνακας 0-1, 31Χ6 

 
 

Ο Λογικός Πίνακας είναι ένας από τους πίνακες στον οποίο εφαρµόζεται η 

ου τα αντικείµενα  δεν παίζουν ρόλο 

(παράδειγµα σ’ έναν κωδικοποιηµένο πίνακα που αφορά στις απαντήσεις ενός 

Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (AFC). Στην περίπτωσή µας αποκτάει 

καθοριστική σηµασία καθώς τα αντικείµενα -έτη έχουν  ουσιαστικό νόηµα για την 

ανάλυση σε αντίθεση µε περιπτώσεις όπ
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ερωτηµατολογίου όπου τα άτοµα σαν αντικείµενα  δεν ενδιαφέρει να απεικονιστούν 

παρά µόνο οι σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών). Σε αυτές τις περιπτώσεις η ανάλυση 

αγµα

άζονται πίνακες συµπτώσεων συχνοτήτων ή 

ενικευ

ν του φαινοµένου που 

 που ο κάθε άξονας ερµηνεύει (Μενεξές, 

δικοποίηση των µεταβλητών παρατηρείται ότι αποτελείται από  

 

µα  2.1. 

 Οι τρε

ητή προ. 

.3, 31Χ6). 

τσι για παράδειγµα, αν το έτος 1980 χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα ατυ1 για τη 

εταβλητή ατυ, δε µπορεί να χαρακτηρίζεται συγχρόνως από καµία άλλη τιµή της 

ο 1 χαρακτηρίζει την παρουσία της ιδιότητας και το 0 την απουσία της, ή µε άλλα 

λόγια το ‘’ναι’’ και το ‘’όχι’’ χαρακτηρισµού του έτους από την αντίστοιχη ιδιότητα. 

πρ τοποιείται σε πίνακες µικρότερων διαστάσεων από τον αρχικό (το οποίο είναι 

και το ζητούµενο), οι οποίοι ονοµ

γ µένοι πίνακες συµπτώσεων (Burt). Η εφαρµογή της  AFC στα τρία παραπάνω 

είδη πινάκων (λογικό πίνακα, απλό πίνακα συµπτώσεων, γενικευµένο πίνακα 

συµπτώσεων (Burt)) δίνει τα ίδια αποτελέσµατα µε µικρές και ασήµαντες διαφορές. 

Για παράδειγµα, η εικόνα επί των παραγοντικών επιπέδω

εξετάζεται είναι η ίδια και στις τρεις περιπτώσεις. Αυτό που διαφοροποιείται είναι το 

ποσοστό της ολικής αδράνειας

Παπαδηµητρίου, 2004), έννοια που θα δούµε σε επόµενες υποενότητες. 

 Ο αρχικός Πίνακας ∆εδοµένων όπως δηµιουργήθηκε µετά την 

παραµετροποίηση-κω

κάποιο αριθµό κλάσεων. 

 Στο παράδειγµά µας η µεταβλητή ατυ έχει κατηγοριοποιηθεί σε τρεις κλάσεις και η

µεταβλητή προ σε τρεις κλάσεις επίσης, όπως φαίνεται από το σχή

ις κλάσεις ατυ1, ατυ2, ατυ3 της µεταβλητής ατυ ονοµάζονται ιδιότητες-

χαρακτηριστικά της µεταβλητής ατυ και οι τρεις κλάσεις προ1, προ2, προ3, 

ονοµάζονται ιδιότητες της µεταβλητής προ. 

Το κάθε έτος χαρακτηρίζεται από µία µόνο ιδιότητα για τη µεταβλητή ατυ και από 

µία ιδιότητα για τη µεταβλ

  Στη συνέχεια ο αρχικός πίνακας (Πίνακας 2.2, 31Χ2) µετασχηµατίζεται σε 

Λογικό Πίνακα (Πίνακας 2

 Στο νέο πίνακα, οι γραµµές αντιστοιχούν µία σε κάθε αντικείµενο –έτος, ενώ 

οι στήλες αυξάνονται σε 6, καθώς µε τον λογικό πίνακα αναδεικνύονται οι ιδιότητες 

που χαρακτηρίζουν τα αντικείµενα, το πρακτικό ενδιαφέρον του οποίου εντοπίζεται 

στο χαρακτηρισµό του κάθε έτους από αντίστοιχες ιδιότητες. 

 Αναδεικνύεται µε τον τρόπο αυτό, η πλήρης διαχωριστική κωδικοποίηση 

(Παπαδηµητρίου, 2004). 

Έ

µ

µεταβλητής αυτής.  

Τ
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Γ λόγο αυτό ο λογικός πίνακας ονοµάζεται και πίνακας 0-1. 

Ως  σηµαντικό γνώρισµα του Λογικού Πίνακα είναι  το σταθερό άθροισµα 

των στοιχείω

ια το 

ν κάθε γραµµής, στην περίπτωσή µας ίσο µε 2, όσος δηλαδή και ο 

έχ ν

πτώσεων και τον 

γενικευ

Στη συ

µικρότε υτός, να κατανοηθεί η τεχνική έκφρασης των 

απο ράδειγµα, 

έννοιες

ρόλο ω

διαστάσ

 

 

2.3.4. Π

 

 ν ή Πίνακας Burt ονοµάζεται διαφορετικά και πίνακας 

ιασταύρωσης, καθώς σ’ αυτόν διασταυρώνεται το σύνολο των ιδιοτήτων, γραµµών 

και στηλών. 

Ο γενικευµένος πίνακας Burt είναι τετράγωνος, δηλαδή διαστάσεων X και στο 

παράδειγµά µας 6Χ6, όσες δηλαδή οι ιδιότητες των δύο µεταβλητών που εξετάζονται 

(Πίνακας 2.4, Πίνακας  Burt απολύτων συχνοτήτων 6X6). 

 Ως χαρακτηριστικά του Πίνακα Συµπτώσεων αναφέρονται: 

- Η συµµετρία ως προς την κύρια διαγώνιό του, τα στοιχεία (i,i) της οίας 

δείχνουν τον αριθµό των αντικειµένων (εδώ ετών) που χαρακτηρίζονται από 

τη συγκεκριµένη ιδιότητα (i).  

τητα προ1 χαρακτηρίζονται 27 από τα 31 έτη. 

-  ύπαρξη  µόνο µηδενικών στις διασταυρώσεις των  ιδιοτήτων των ίδιων 

κύρια

της µεταβλητής 

το παρόν παράδειγµα  και από  τους ιδιότητες προ1: απουσία  και προ2: 

αριθµός των µεταβλητών, πράγµα που σηµαίνει ότι όλα τα αντικείµενα ου  την ίδια 

µάζα ή βάρος, µετέχουν δηλαδή στις αλγεβρικές πράξεις  µε την ίδια βαρύτητα. 

(Παπαδηµητρίου, 2005). 

 Ο Λογικός Πίνακας συνδυάζεται άµεσα µε τον πίνακα συµ

µένο Πίνακα Burt. 

νέχεια, θα επιχειρηθεί µια παρουσίαση του πίνακα Burt, ώστε σε πίνακα 

ρων διαστάσεων, όπως είναι α

τελεσµάτων της AFC. Με αυτό τον τρόπο, θα επεξηγηθούν για πα

 όπως µάζα ή βάρος, οι οποίες µαζί µε άλλες διαδραµατίζουν ερµηνευτικό 

ς προς την εκροή των αποτελεσµάτων της µεθόδου στο χώρο των δύο 

εων όπως και θα διαπιστωθεί στη συνέχεια.  

ίνακας Συµπτώσεων - Πίνακας Burt 

Ο Πίνακας Συµπτώσεω

δ

n n  

οπ

Παράδειγµα, από την ιδιό

Η

µεταβλητών, εκτός από την   διαγώνιο. ∆εν µπορεί για παράδειγµα ένα 

έτος να χαρακτηρίζεται συγχρόνως από δύο χαρακτηριστικά  

(σ

παρουσία προσωρινής απασχόλησης) 
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- Το άθροισµα των στοιχείων της διαγωνίου για τις κλάσεις της κάθε 

εταβλητής χωριστά ισούνται µε τον αριθµό των αντικειµένων, δηλαδή 

 

µ

31(όσα είναι τα έτη).  

 

Πίνακας 2.4. Πίνακας  Burt -απολύτων συχνοτήτων, 6X6 

  
 

 

2.3.5. Προφίλ (κατανοµές) 

 

Ιδιαίτερη σηµασία έχουν τα ποσοστά των ιδιοτήτων στο σύνολο των ετών 

κάθε κατηγορίας (Πίνακας 2.5. Πίνακας Burt σχετικών συχνοτήτων). 

  

              Πίνακας 2.5. Πίνακας Burt σχετικών συχνοτήτων 

 
 

Παρ ων 

µεταβλητών ατυ και προ, όπου η ατυ1 και προ1 αντίστοιχα φαίνεται να 

χαρακτ

ακάτω εµφανίζονται αντίστοιχα, οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες τ

 

ηρίζουν το µεγαλύτερο από το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα. Ωστόσο, στην 

περίπτωσή µας, το ποσοστό αυτό δεν έχει ενδιαφέρον αν δε συνδυαστεί µε τα 

συγκεκριµένα έτη από τα οποία χαρακτηρίζουν την κάθε ιδιότητα, πράγµα που 

αναδύεται µε τη διαχρονική εξέλιξη, όπως αυτή φαίνεται από τις µεθόδους AFC και 

CAH, οι οποίες αναλύονται στα Κεφάλαια 3 και 4.     
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Σχήµα 2.2. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες της µεταβλητής  ατυ 

 
Σχήµα 2.3. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες της µεταβλητής  προ 

 

Αφού προστεθούν η περιθώρια γραµµή και η περιθώρια στήλη οι οποίες 

περιλαµβάνουν αντίσ  και στηλών 

(Πίνακας 2.6), η διαίρεση τ οιχείων γραµ  το σύνολό της δίνει το 

προφίλ της κάθε ής (  2.7) κα  διαίρεση ων στοιχείων κάθε στήλης 

µε το αντίστοιχο λό τ ι το προφίλ της κάθ  στή ίνακας 2.8). Ο 

πίνακας αυτός συναντάται κ ίνακας ‘’ άφειας’’

 

 

τοιχα, τα αθροίσµατα των στοιχείων των γραµµών

ων στ  κάθε µής µε

 γραµµ Πίνακας ι η  τ

 σύνο ης δίνε ε λης (Π

αι ως π συν .  
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Πίνακας 2.6. Πίνακας συµπτώσεω  µε περιθώρια γραµµή και στήλη ν

 προ1 προ2 προ3 ik  

ατυ1 16 0 0 16 

ατυ2 8 0 0 8 

ατυ3 3 2 2 7 

 27 2 2 31 

 

Τα στοιχεία των προφίλ της κάθε γραµµής ισούνται µε ijk / ik  µε j =1,2,…, p . 

Στην περίπτωσή µας το προφίλ της πρώτης γραµµής  είναι ίσο µε 16/126=1, 0/16 =0 

και 0/16=0. 

Έτσι, το προφίλ της πρώτης γραµµής  είναι  (1,0,0), που σηµ ίνει ότι όλα τα 

έτη, (το 100% των ετών) που χαρακτηρίζουν από ατυ1, χαρακτηρίζονται και απ

α

ό 

προ1. 

ας 2.7. Προφίλ των γραµµών του πίνακα 2.6 Πίνακ

I \ J   προ1 προ2 προ3  

ατυ1 1 0 0 1 

ατυ2 1 0 0 1 

ατυ3 0.429 0.286 0.286 1 

jk  0.87 0.065 0.065 1 

 

, τα στοιχεία του προφίλ της κάθε στήλης ισούνται µε k k ,  µε Αντίστοιχα  ij j/

I =1,2,…, n .∆ηλαδή, το προφίλ της πρώτης στήλης είναι 16/27=0.593, 8/27=0.296 

και 3/27=0.111 ήτοι (0.593, 0.296, 0.111), που σηµαίνει ότι από προ1 και ατυ1 

χαρακτηρίζεται το 59% του συνόλου των ετών, από προ1 και ατυ2 το 29% και από 

προ1 και ατυ3 το 11% των ετών (Πίνακας 2.8). 

 

Πίνακας 2.8. Προφίλ των στηλών του πίνακα 2.6 

I \ J  προ1 προ2 προ3 if  

ατυ1 0.593 0 0 0.516 

ατυ2 0.296 0 0 0.258 

ατυ3 0.111 1 1 0.225 

 1 1 1 1 
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 ρόλος των προφίλ αναφέρεταΟ ι επειδή είναι προσδιοριστικός µιας λογικής 

ών 

 AFC  στη συνέχεια. 

 

απεικο

τω τ ποσο ικνύουν την 

κυριαρ

 το βάρος µιας γραµµής µπορεί να συµβολιστεί µε = και το 

βάρος 

 

Χ  3 

 ατυ είναι ένα σηµείο του χώρου των τριών διαστάσεων. Με παρόµοιο 

τρόπο, άθε στήλη µπορεί να θεωρηθεί ως σηµείο του χώρου των τριών διαστάσεων. 

Μιλάµε εποµένως, για σηµεία-γραµµές και για σηµεία-στήλες (Μπεχράκης, 1999, 

σ.33). 

 Το σύνολο των σηµείων-γραµµών στο χώρο των τριών διαστάσεων µε 

συντεταγµένες όπως ορίζονται από τα προφίλ τους και τα βάρη, αποτελούν το νέφος 

των γρα

 και  το σύνολο 

 αντιστοιχούν σε ιδιότητες γραµµές είτε σε ιδιότητες στήλες 

αλληλουχίας  και η σηµαντικότητά του στην όλη διαδικασία κατανόησης των αρχ

της διαπιστώνεται

2.3.6. Μάζα ή Βάρος 

 

Στην περιθώρια γραµµή του κάθε πίνακα, η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο, 

νίζεται η ποσοστιαία κατανοµή των ιδιοτήτων της µεταβλητής προ στο σύνολο 

ν ετών. Με τον τρόπο αυτό, α στά (0.87, 0.065, 0.065) αναδε

χία της προ1 (απουσία) κατά το µεγαλύτερο διάστηµα ετών. 

Ανάλογα, η περιθώρια στήλη αποτελεί την ποσοστιαία κατανοµή των 

χαρακτηριστικών της µεταβλητής ατυ στο σύνολο των ετών (0.510, 0.258, 0.225).  

Εδώ το µισό χρονικό διάστηµα χαρακτηρίζεται από ατυ1, ενώ το υπόλοιπο 

µισό από ατυ2 και ατυ3.  

Γενικά if ik / k  

µιας στήλης µε jf = jk / k . 

 

2.3.7. Νέφη )(IN  και  )(JN  

 

Κάθε γραµµή που χρησιµοποιείται στο παράδειγµα του Πίνακα 2.7, και του 

Πίνακα 2.8, 3 3 περιλαµβάνει τιµές. Μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ότι κάθε γραµµή 

της µεταβλητής

κ

 

µµών και στο παράδειγµά µας, το νέφος των ιδιοτήτων της µεταβλητής ατυ. 

 Ανάλογα ισχύουν  για των σηµείων-στηλών. 

Τα σηµεία που απεικονίζονται στα σχήµατα της Παραγοντικής Ανάλυσης 

Αντιστοιχιών, είτε αυτά  i
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j , ορίζ

ν 

ών 

, i=1,2…,n),  (Μπεχράκης, 1999, σ.34). 

 κινούνται τα δυο νέφη 

όπου η διάσταση 

τ

ονται από τα αντίστοιχα προφίλ τους και φέρουν τις αντίστοιχες µάζες τους 

if και jf (Παπαδηµητρίου, 2005, σ.18). 

Γενικά ένα σηµείο  i  του νέφους γραµµώ έχει συντεταγµένες και βάρος   

( ijk / ik , j=1,2,…p), if  

και ένα σηµείο j  του νέφους γραµµ

 

( ijk / ki j

 Ο περιορισµός των διανυσµατικών χώρων που

f

 n   )(IN και )(JN  σε υποχώρο αυτού είναι ίσος µε min { mn, ,} –1, 

του νέφους )(IN και m  η διάσ αση του νέφους )(JN  nm <  (Π

Χ

ετών και ές

είο ενός χώρου 6 διαστάσεων. Με παρόµοιο τρόπο, 

κάθε στήλη περιλαµβάνει 31 τιµές και θεωρείται ότι είναι ένα σηµείο  ενός χώρου 31 

διαστάσεων. 

, ο κοινός υποχώρος έχει διάσταση ίση µε πέντε (min{31,6}-

 υποδηλώνεται µε την ύπαρξη των 5 παραγοντικών αξόνων όπως θα 

, στον Πίνακα 2.9 όπου εµφανίζονται τα αριθµητικά 

 

 

όσο το  

 

άζας και

ότε  (ή η καλύτερη) πραγµατική 

απεικόνιση των νεφών και που κινούνται στο χώρο πολλών διαστάσεων 

απαδηµητρίου, 2005, 

σ.18). 

Στο παράδειγµα που µας ενδιαφέρει (Πίνακας 2.3.Λογικός Πίνακας 0-1, 

31 καθώς η σηµασία της ανάλυσή µας έγκειται στην ταυτόχρονη απεικόνιση 6) -

 ιδιοτήτων-  κάθε γραµµή (έτος) περιλαµβάνει 6 τιµ . Θεωρείται εποµένως 

ότι κάθε γραµµή είναι ένα σηµ

 Κατά συνέπεια

1=5), πράγµα που

φανεί στη συνέχεια

αποτελέσµατα της  AFC από την εφαρµογή του χρησιµοποιούµενου παραδείγµατος. 

Η πρακτική σηµασία του περιορισµού της διάστασης των διανυσµατικών 

χώρων που κινούνται τα δύο νέφη είναι ότι, αυτή δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης, 

δυνατόν πιο πιστά, σε κοινά επίπεδα (τα παραγοντικά επίπεδα) των σηµείων 

και των δύο νεφών, δηλαδή στην περίπτωσή µας τόσο των ετών όσο και των 

ιδιοτήτων.  

 

2.3.8. Κέντρα µ  (ή βάρους) των νεφών )   )(JN  

 

Το επίπεδο επί του οποίου υπάρχει η πιστ ρη

(IN  

 )(IN   )(JN  
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ορίζετα ό δύο ευθείες κάθετες µεταξύ τους, µε ιδιότητες άξονα, τους 

παραγοντικούς άξονες. 

άθε σύνολο σηµείων εφοδιασµένων µε βάρη, (σύνολο σταθµισµένων 

(ή 

των στηλών) έχει ένα κέντρο βάρους ), το οποίο ανήκει στον ίδιο χώρο 

µε τα σ έ ίλ η

).   

Εποµέ ω  κ ν ), είναι ένα διάνυσµα του  διανυσµατικού 

ις ω

κα σχετικών συχνοτήτων (∆ρόσος, 2005, σ.34). 

Πρόκειται για το σ  σ α  στηλ  τίστοιχα. 

Στο πα .5 .0

 Μετά το π σ ο ό υ κέ υς αναζητείται η ευθεία γραµµή 

από την

 

ροφίλ των γραµµών και 

των στ

οστάσεων µεταξύ σηµείων του πολυδιάστατου χώρου, η 

συσχέτ

οπ

αι η µετρική του

ι απ

Κ

σηµείων) επιδέχεται και ένα κέντρο βάρους και άρα το νέφος των γραµµών N )(I

)(JN  iG ( jG

ηµεία του νέφους και έχει συντεταγµ νες τις τιµές του προφ  τ ς περιθώριας 

γραµµής (ή περιθώριας στήλης

ν ς, το έ τρο βάρους Gi ( jG

χώρου Rn , µε συντεταγµένες τ  περιθ ριακές συχνότητες των γραµµών (στηλών) 

του πίνα

 µέ ο ηµείο γρ µµών και ών αν

ράδειγµά µας είναι iG (0.87, 0.258, 0.225) και G (0 16,0 65, 0.065) 

αντίστοιχα.  

j

ν ρο δι ρισµ το  ντρου βάρο , 

 οποία το νέφος αποµακρύνεται λιγότερο και διασπάται περισσότερο. 

Με αυτή την έννοια, το επόµενο στάδιο αφορά στον υπολογισµό της 

απόστασης και της διασποράς. 

 

 

2.3.9. Απόσταση 

  

 Τα κέντρα βάρους έχουν την έννοια του µέσου προφίλ και η διασπορά των 

νεφών παραπέµπει στη µελέτη της απόκλισης µεταξύ των π

ηλών µε τις περιθωριακές συχνότητες και κατ’ επέκταση στη µελέτη των 

συσχετίσεων µεταξύ των µεταβλητών (∆ρόσος, 2005, σ.36). 

Με τον ορισµό απ

ιση µεταξύ δύο γραµµών ή δύο στηλών µεταφράζεται σε εγγύτητα σηµείων 

(Μπεχράκης, 1999,σ.37). 

Αν στην ευκλείδεια απόσταση  η οποία απεικονίζεται στο σχήµα 2.4, 

προστεθούν για χώρο n  διαστάσεων οι συντελεστές 1a , ,2a , …., (για οµογενοποίηση 

των µονάδων ως προς τις οίες είναι διαβαθµισµένοι οι άξονες)  η απόσταση που 

λαµβάνεται υπόψη στην AFC είν  2X . 
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Σχή α 2.4.  από την αρχή Ο 

 

Η απόσταση

 
     Χ2
                                   Μ 

(ΟΜ)²=(ΟΧ1)²+(ΟΧ2)² 

(Μ)                         

                                      
      

 
             
                
              0                          Χ1(Μ)  

 

µ Πυθαγόρειο θεώρηµα στη διάσπαση απόστασης

 r δύο σηµείων και a  β  µε συντεταγµένες ( 1α , 2α ) και ( 1β , 2β ) 

αντίστοιχα  ορίζεται ως εξής: 
2r  ),( βα = ( 1α - 1β ) +(2

2α - 2β ) ,  

 η απόσταση δύο σηµείων 

2

α  και β σε ένα χώρο διαστάσεων δίνεται από τη nενώ

σχέση: 
2r = ( 1α - 1β )2+( 2α - 2β )2+….+( na - nβ )2  ),( βα

Αν στην παραπάνω σχέση προστεθούν οι συντελεστές 1α , 2α ,…, nα  , δίνεται 

η σχέση της απόστασης στην AFC: 
2r ( ), βα = 1α ( 1α  - 1β )²+ 2α ( 2a - 2β ) ²+…+ nα  ( na - nβ )². 

Οι συντελεστές αυτοί επιλέγονται µε τέτοιο τρόπο ώστε αν δύο ή 

περισσότερες στήλες ή γραµµές µε όµοια προφίλ συγχωνεύονται, οι αποστάσεις 

εταξύ

λ

 Π ο   η παραπάνω ιδιότητα, αρκεί  οι παραπάνω συντελεστές να 

ς  µµής του 

αρχικού  (Benzécri, 1973, τ.2, σ.152, 1980, σ.37, 39). 

η του σηµείου γραµµής ( ) µε συντεταγµένες τις 

τιµ κριµένης γραµµής από το σηµείο κέντρο µάζας (βάρους) 

µε συντεταγµένες τις τιµές από το προφίλ της περιθώριας γραµµής, ορίζεται ως το 

µ  των γραµµών-στηλών αυτών δεν αλλοιώνονται.  

Με την ιδιότητα αυτή, η οποία ονοµάζεται αρχή της κανονικής κατανοµής, 

εξασφαλίζεται σχετική σταθερότητα των αποτε εσµάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο 

κωδικοποίησης των δεδοµένων. 

ρ κειµένου να ισχύει

είναι ίσα µε τις αντίστροφες τιµέ 1/ jf  του προφίλ τους περιθώριας γρα

 πίνακα

∆ηλαδή, το αποτέλεσµα δεν αλλοιώνεται αν δύο σηµεία που συµπίπτουν σε 

ένα χώρο, θεωρηθούν ως ένα σηµείο µε βάρος το άθροισµα των βαρών τους. 

(Μπεχράκης, 1999, σ.38). 

Συνάγεται ότι η απόστασ i

ές των προφίλ της συγκε

iG
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ά µα των τετραγώνων των διαφορών των συντεταγµένων του σηµείου ( i ) από 

τις συντεταγµένες  ig  του iG , πολλαπλασιαζόµενα µε τους συντελεστές 1a , 

2a ,…, na . Η σχέση απεικονίζεται ως εξής

θροισ

: 

 
2r ( i , g )= 1a { 1X i )- 1X  ( g )}²+ 2a { 2X ( i )- 2X ( g )}²+…+ na { nX ( i )- nX  ( g )}² 

 

 Αν προσαρµόσουµε τα παραπάνω στο αρχικό τους παράδειγµα, για την 

απόσταση του σηµείου γραµµή ατυ1 από το κέντρο βάρους iG έχουµε τα 

(

ακόλουθα

- συντεταγµένες µείου µµής ατυ1 (1,0,0) ή (100%, 0,0) 

- συντεταγµένες κέντρου  (0.87, 0.065, 0.065) 

 η απόσταση του σηµείου ατυ1 υπολογίζεται ως εξής:  

:  

 ση  γρα

 βάρους

- συντελεστές 1a =1/0.87, 2a =1/0.065 και 1/0.065 

Εποµένως

292r (ατυ1)= 1/0.87(1-0.87)²+1/0.065(0-0.65)²+1/0.065(0-0.065)²= =5.3 

10. Αδράνεια 

ν

ας ορίζεται :  

)= ( )( )²  

νώ η ολική αδράνεια του νέφους

 

 

2.3.

  

 Η έννοια της αδράνειας  στην AFC χρησιµεύει για τη µέτρηση της διασποράς 

του νέφους γύρω από το κέντρο µάζας ή  αλλιώς της απόκλισης τω  διάφορων 

σηµείων του νέφους από το κέντρο βάρους του. Ιδιαίτερα ενδιαφέρει ποια σηµεία του 

νέφους διαφοροποιούνται σηµαντικότερα από το κέντρο βάρος (το µέσο σηµείο)  και 

ως ποιες ιδιότητες παρατηρούνται οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις.  

 Η διασπορά του νέφους γύρω από το κέντρο µάζας του µετριέται µε την ολική 

αδράνεια του νέφους, η οποία είναι άθροισµα των µερικών αδρανειών όλων των 

σηµείων του. Ο τύπος της µερικής αδράνειας nI ( i ) του σηµείου  i εφοδιασµένου µε 

µάζα f ως προς το κέντρο µάζi  G ως εξής

nI ( i if ir

 N ( I ) ως προς το ορίζεται ως εξής:  Gε

I ))=∑ if r ( i ) ² nI ( N (

  βαρύτητα που δίνεται στη µάζα του σηµείου, σηµαίνει ότι όσο πιο συχνά 

αυτό ε φανίζεται στο φαινόµενο που αναλύεται, τόσο σηµαντικότερη είναι η 

Η  

µ
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συµβολή του στην ολική αδράνεια. Η αδράνεια του σηµείου ατυ1 του παραδείγµατος 

στο οποίο αναφερόµαστε είναι:  

Συνάγεται ότι όσο πιο µακριά είναι ένα σηµείο από το κέντρο βάρους, όσο 

δηλαδή

 φ

γ ου µιας απόστασης  (ΒΓ)² σε δύο 

κάθετες

κατευθύνσεις 

διευκολύνει την ανάλυση της αδράνειας ως προς ένα οριζόντιο και έναν κάθετο 

άξονα, τους παραγοντικούς άξονες (Παπαδηµητρίου, 1994, 2005, σ.23). 

 

 

          

                               Σχήµα 2.5. Πυ α 

 

ν

 ορισµός της καλύτερης ευθείας ως πρώτου  

διασποράς του νέφους γύρω από το κέντρο µάζας του. 

 απόκλιση 

. 

 

 

nI  (ατυ1)=0.516Χ 5.3=2.7 

 

 περισσότερο διαφέρει από το µέσο προφίλ, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η 

συνεισφορά του στη συνολική αδράνεια. 

Το τετράγωνο της απόστασης σηµαίνει ότι, σύµ ωνα µε το Πυθαγόρειο 

θεώρηµα, επιτρέπεται η διάσπαση του τετρα ών

 µεταξύ τους κατευθύνσεις, (ΑΒ)² και (ΑΓ)² (Σχήµα 2.5). Έτσι και η 

διάσπαση της ολικής αδράνειας σε δύο κάθετες µεταξύ τους 

        

θαγόρειο Θεώρηµ

  Β             (ΒΓ)²= (ΑΒ)²+ (ΑΓ)²
 
 
  A                   Γ 

 

2.3.11. Παραγοντικοί Άξονες και Παραγοντικό Επίπεδο 

  Στόχος της διαδικασίας που ακολουθείται µε την περιγραφή στοιχείω    της 

θεωρητικής κατασκευής-µοντέλου της AFC, µέσα κυρίως από τη γεωµετρική τους 

παρουσίαση, είναι η τελική επιλογή και  1e

παραγοντικού άξονα  και της αµέσως επόµενης καλύτερης 2e για να οριστεί το 

καλύτερο επίπεδο Π(1,2), ώστε η προβολή του νέφους πάνω σ’ αυτό να παρέχει την 

πιστότερη εικόνα της 

 Σύµφωνα µε τον Παπαδηµητρίου (2005, σελ.27, 28) καλύτερη ευθεία είναι 

εκείνη από την  οποία το νέφος των σηµείων αποκλίνει λιγότερο. Αυτή η

µετράται µε µια σταθµισµένη απόσταση η οποία ονοµάζεται εγκάρσια (κάθετη) 

αδράνεια ως προς την ευθεία
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                                      Σ

 

ς 

Σχήµα 2.7). 

ει ότι η αδράνεια του σηµείου ως προς την ευθεία είναι 

In ⊥ i

               
                 H 

( i )=[ ][  ²( ,H)] 

 
      

f d i

e  
i

χήµα 2.6. Εγκάρσια αδράνεια 

Ορίζεται εποµένως ως εγκάρσια αδράνεια, του σηµείου του νέφους το 

γινόµενο της µάζας επί του τετραγώνου τη απόστασής του από την ευθεία e . 

Η ολική εγκάρσια αδράνεια ως προς την ευθεία  e ορίζεται ως το άθροισµα 

των εγκάρσιων αδρανειών όλων των σηµείων i . 

Με τη συµβολή του πυθαγόρειου Θεωρήµατος διαπιστώνεται η διάσπαση της 

ολικής αδράνειας κατά µήκος και εγκάρσια της  ευθείας  e (

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.7. Πυθαγόρειο Θεώρηµα στη διάσπαση απόστασης από το 

κέντρο µάζας G 

 

Αποδεικνύεται ότι το παραπάνω Πυθαγόρειο Θεώρηµα  αντιστοιχεί στη σχέση: 

if d  ²( ),( iG )= fi d  ² ( HI , )+ if d ² ( HG, ) 

Αυτό στην πράξη σηµαίν

                                          H 
 
                 G 
e                                              
         
(G )²

        i 
=

                                 
(G H )²+( i Hi )² 

 i  e  

ίση µε το άθροισµα της εγκάρσιας (κάθετης) αδράνειας και της αδράνειας του 

σηµείου κατά µήκος της ευθείας e .  

Με την πρόσθεση των αδρανειών όλων των σηµείων του νέφους θα προκύψει η 

διάσπαση της ολικής αδράνειας του νέφους σε αδράνεια κατά µήκος και εγκάρσια της 

αδράνεια της ευθείας e .  

 Κατά την περιστροφή της ευθείας e γύρω από το κέντρο µάζας,  η κατανοµή 

της ολικής αδράνειας του νέφους κατά µήκος και εγκάρσια µεταβάλλεται. 
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Έ ς πρώτος παραγοντικός άξονας επιλέγεται η ευθεία 1e η οποία περνάει από το 

κέντρο βάρους του νέφους G και για την οποία η αδράνεια κατά µήκος της 1e  είναι 

µέγιστη και κατά συνέπεια η αδράνεια καθέτως ε ναι ελάχιστη (J.-P.Benzécri, 1980) 

Έτσι, εξασφαλίζεται ο πρώτος

τσι, ω

 ί

 άξονας, ο οποίος αντιστοιχεί στην πρώτη ιδιοτιµή 1λ , 

να είναι η ευθεία εκείνη κατά µήκος της οποίας εκφράζεται στο µεγαλύτερο δυνατό 

βαθµό η αδράνεια του νέφους ως προς τη συνολική. 

 

 
Σχήµα 2.8. Παραγοντικός Άξονας 

 

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας, είναι από τις ευθείες που είναι ορθογώνιες 

(κάθετες) στην 1e στο σηµείο G , η ευθεία 2e για την οποία η αδράνεια κατά µήκος 

της 2e είναι µέγιστη. Η αδράνεια αυτή ονο άζεται δεύτερη χαρακτηριστική τιµή ή 

ιδιοτι

µ

µή 2λ . Με τον διο τ όπο προσδιορίζονται και οι υπόλοιποι ά ονες. 

 Στους παραγοντικούς άξονες προβάλλονται τα σηµεία και µε αυτό των τρόπο 

αποκτούν συντεταγµένες για τους παραγοντικούς άξονες. 

Το σύνολο των συντεταγµένων των προβολών των σηµείων του νέφ

ί ρ ξ

ους πάνω σε έναν 

ς και όχι οι άξονες 

καθαυτ

ικό διάγραµµα (1,2), το οποίο αποτελεί ωστόσο µία 

προσέγ

από τους παραγοντικούς άξονες ονοµάζεται παράγοντας. Οι παράγοντες δηλαδή είναι 

σύνολα συντεταγµένων πάνω στους παραγοντικούς άξονε

οί (Mπεχράκης, 1999, σ.45). 

 Συνάγεται εποµένως, από τον ορισµό των δύο πρώτων αξόνων, ότι το επίπεδο 

των δύο αυτών αξόνων είναι το βέλτιστο µε την έννοια ότι προσεγγίζει βέλτιστα το 

νέφος και το εκφράζει στην καλύτερη δυνατή διασπορά του. Το παραγοντικό επίπεδο 

απεικονίζεται µε παραγοντ

γιση της πραγµατικότητας-συνήθως την πιστότερη-αλλά κάποιες φορές είναι 

απαραίτητη και η εξέταση των άλλων συνδυασµών αξόνων (Μπεχράκης, 1999, 

Παπαδηµητρίου, 2004). 
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  Πλεονέκτ είων νεφών των 

γραµµών και των σηµείων νεφών των στηλών, στους παραγοντικούς άξονες και στο 

παραγοντικό επίπεδο, γεγονός ιδιαίτερης ηµασίας για τη µελέτη του θέµατος της 

ά στοιχεία 

στοιχείων του νέφους των γραµµών. 

τ ώ αι η απόσταση 

στο χώ των π ο

 να φτάσουµε στη λογική των αριθµητικών 

αποτελεσ και  ηνεία

2.3.12. 

   Πληροφορικής, αποδείχθηκε αποφασιστικής σηµασίας για 

 αριθµό και την πολυπλοκότητα των αναφερόµενων διαδικασιών, 

µ   και εξαγωγής γεωµετρικών αποτελεσµάτων για πίνακες 

µεγάλων διαστάσεων.  

υπολογιστούν

µ

iron, 1995, σ.82). 

 Το πρόβληµ  µ ρε α ιλ ε α  ηλεκτρονικό υπολογιστή, µε την 

εφαρµογή κατάλληλων αλγορίθµων (Μπεχράκης, 1999, σ.45). 

ηµα της AFC είναι η ταυτόχρονη προβολή των σηµ

σ

παρούσας διατριβής, στο οποίο αναζητείται η ταυτόχρονη πληροφορία και δοµή του 

σε σχέση µε έτη και τα χαρακτηριστικά τους. 

Με την ταυτόχρονη απεικόνιση των δύο συνόλων αποκαλύπτεται σε  ποι

του νέφους των γραµµών οφείλονται οι αποκλίσεις από το κέντρο βάρους των 

στοιχείων του νέφους των στηλών και αντίστοιχα, σε ποια στοιχεία του νέφους των 

στηλών οφείλονται οι αποκλίσεις των 

 Η αρχή των αξόνων, το κέντρο βάρους (µέσο σηµείο) δηλαδή,  των νεφών 

των γραµµών και το αντίστοιχο των νεφών των σ ηλ ν ταυτίζονται κ

ρο  αραγ ντικών αξόνων είναι η συνήθης ευκλείδεια απόσταση 

(Μπεχράκης, 1999, σ.49). 

 Στο παρόν κεφάλαιο η προηγούµενη θεωρητική διερεύνηση της 

Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (AFC) προηγήθηκε καθώς κρίθηκε σηµαντική 

η κατανόηση της λειτουργίας της µέχρι

µάτων, τα οποία  χρησιµοποιούνται για την ερµ  των εξεταζόµενων 

θεµάτων. 

 

 

Αριθµητικά αποτελέσµατα της AFC-Εφαρµογή παραδείγµατος 

 

Η ανάπτυξη της

την εξέλιξη των µεθόδων της Ανάλυσης ∆εδοµένων, αν αναλογιστεί κανείς 

ενδεικτικά τον

µαθη ατικών πράξεων αλλά

Αναφέρεται για παράδειγµα ότι, προκειµένου να  οι 

παραγοντικοί άξονες και οι αντίστοιχες ιδιοτι ές τους, απαιτείται η επίλυση του 

αλγεβρικού προβλήµατος διαγωνοποίησης του τετραγωνικού πίνακα (Βenjécri, 

1973,τ.2, σ.153, 1980, σ.143,Lebart, Morineau, P

α αυτό πο ί ν  επ υθ ί σύντοµ  µε
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Με τη χρήση του λογισµικού MAD, πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση του 

λογικού πίνακα του παραδεί µατός µας 31Χ6 όπω έγινε και για τους συνολικούς 

πίνακες 31Χ198 και 31Χ140 των λογικών πινάκων των δεδο έν

γ ς 

µ ων µας στα 

αντίστο

ατα στα οποία οδηγεί η AFC. Υπενθυµίζεται ότι 

η AFC ζετα σ ν   0  6  µ νι   

ετών σ

ιχα κεφάλαια (3 και 4) για τη µελέτη  πολιτικών των εργασιακών σχέσεων και 

της κοινωνικής ασφάλισης. 

Παραθέτουµε στη συνέχεια χάριν του παραδείγµατος και ως εφαρµογή της 

θεωρητικής διαδροµής, τα αποτελέσµ

εφαρµό ι το  λογικό πίνακα -1, 31Χ , αφού ενδιαφέρει η ε φά ση των

τα αποτελέσµατα, για τη συνολική θεώρηση της δοµής του φαινοµένου. 

 

Πίνακας 2.9. Χαρακτηριστικές ρίζες (ιδιοτιµές) 

 
 

  πό τον πίνακα 2.9 παρατηρείται καταρχήν ότι τα σηµεία (νέφη) των 

γραµµών και στηλών   του αρχικού πίνακα διαστάσεων 31Χ6 κινούνται σε υποχώρο 

διαστάσεων 5 όπως προκύπτει από τον αριθµό των παραγοντικών αξόνων. 

Ο πρώτος άξονας ερµηνεύει το 42,82% της συνολικής πληροφορίας, ο δεύτερος το 

25% της συνολικής πληροφορίας και οι δύο αυτοί παραγοντικοί άξονες µαζί το 

67,82%  συνολικής πληροφορίας. 

Τέλος,  ολική αδράνεια (2.000) ισούται µε το άθροισµα των µερικών αδρανειών 

(0.8563483+…+0.0000023) για τις οποίες ισχύει

Α

 της

η

 1λ > 2λ  > 3λ  > 4λ  > 5λ . 

 … , συµβολίζουν τους παράγοντες, δηλαδή τα σύνολα των  

συντεταγµένων των σηµείων γραµµών και στηλών αντίστοιχα, πάνω στους 

παραγοντικούς άξονες έ ε  των αξόνων. 

 aF ( 1F , 2F 5F )Τα

. Στην πράξη τα παίρνουµε ως συντεταγµ ν ς επί
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Τα πρό σ

ο

ογίζεται η συνεισφορά των 

σηµείω ε

ά

ς 

2.10) ισ

σηµα δεν προσδίδουν παρά την πλευρά του άξονα την οποία ανήκουν τα 

σηµεία γραµµές και τα σηµεία στήλες. 

Στη συνέχεια, για την κατασκευή τ υ πρώτου και δεύτερου παραγοντικού 

άξονα και του πρώτου παραγοντικού επιπέδου, υπολ

ν σε αυτή, µε τη βοήθεια του δείκτη CTR, ο οποίος µ τράει την αδράνεια κατά 

µήκος του άξονα του κάθε σηµείου ως προς τη συνολική αδράνεια του ξονα αυτού.  

Αρχικά, για τον υπολογισµό της αδράνειας των σηµείων γραµµών (Πίνακα

χύει:  

CTR a ( i )= Ine( i )/ In ( I )  

και στη συνέχεια για τον υπολογισµό της αδράνειας των σηµείων στηλών (Πίνακας 

2.11) ισχύει:  

CTR a ( j )= Ine( i )/ In ( J ). 

Ο δείκτης COR ορίζει την ποιότητα των σηµείων σε έναν άξονα.  Με βάση 

την ευκλείδεια απόσταση, το τετράγωνο της απόστασης του σηµείου στους 5 

παραγοντικούς άξονες (εδώ δεν εµφανίζονται, καθώς µόνο οι δύο πρώτοι µας 

ενδιαφέρουν) από το κέντρο µάζας είναι:  

i

2r ( i )= ²( )+ ²( )+  ²( )+  ²( )+

Φαίνεται ότι κάθε παράγοντας συµβάλλει άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο 

στην απόκλιση του σηµείου από το κέντρο µάζας και έτσι κάθε άξονας εξηγεί εν 

µέρει την απόκλιση –απόσταση του σηµείου από το κέντρο µάζας

ς 

του σηµείου από το κέντρο  στο τετράγωνο της 

συντεταγµένης του σηµείου πάνω στον άξονα ως προς την απόσταση του σηµείου 

από το κέντρο των αξόνων, δηλαδή: 

COR= )/

1F i 2F i 3F i 4F i 5F 2 ( )i . 

 i  G

 i G . 

Η σηµασία αυτή του παραγοντικού άξονα a  στην εξήγηση της απόσταση

 µάζας G , µετριέται µε το πηλίκο i

2F a ( i 2r ( i )=  ²( )/  ²( )+  ²( )+ ²( )+  ²( )+ ²( ). 

Σε µια γεωµετρική απεικόνιση της παραπάνω σχέσης στο χώρο των δύο 

διαστάσεων (Παπαδηµητρίου 2004,σ.32) -καθώς η γεωµετρική αναπαράσταση και 

ερµηνεία περικλείει την ‘’ενδελέχεια’’ της AFC -παρατηρείται ότι ο 

προαναφερόµενος δείκτης είναι το τετράγωνο του συνηµίτονου τους γωνίας που 

σχηµατίζει η ακτίνα απόσταση σηµείου από κέντρο µάζας) µε τον παραγοντικό 

άξονα (Σχήµα 2.9). 

 

 

F a i 1F i 2F i 3F i 4F i 5F i

 iG (
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ηµείο αποκλίνει από την αρχή των  αξόνων (κέντρο 

µάζας) ς την κατεύθυνση του άξονα και επί αυτού του άξονα εξηγείται 

(ερµηνεύεται) η απόκλισή του από τη µέση κατάσταση. 

ντίθετα, όταν είναι κοντά στο µηδέν, το σηµείο ποκλίνει από την αρχή 

των παραγ ο άξονας 

δε συµµετέχει στην ερµηνεία της απόκλισης του σηµείου από τη µέση κατάσταση. 

γραµµατικά, το CTR δείχνει ποιά σηµεία κατά κύριο λόγο κατασκεύασαν  

τον άξο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.9. Γεωµετρική ερµηνεία COR a ( i ) 

 

Ερµηνευτικά, ισχύει πως όταν η ποσότητα  COR a ( i ) είναι κοντά στην 

µονάδα, το σ

2e                                             
(G i )²= 1F ²( i )+ 2F ²(i)= r  ²( i ) 

                       συνω = 1F ( i )/ r ( i ) 
                       2συν ω = 1F  ( i )/r( i )=COR a i )
 
 

2F ( i )                               i  
                             
              

(

παραγοντικών

προ a  

Α i α

οντικών αξόνων προς µια κατεύθυνση κάθετη στον άξονα a και 

 i  

Θα λέγαµε ότι τα υψηλά CTR και COR  ερµηνεύουν  αντίστοιχα τα σηµεία 

της ευθείας,  από την οποία το νέφος αποµακρύνεται λιγότερο και κατά το µήκος της 

διασπάται περισσότερο. 

Επι

να και σε αυτά βασίζεται η ενδεχόµενη ερµηνεία του ενώ µε τα COR φαίνεται 

για το κάθε σηµείο χωριστά σε ποιον από τους άξονες απεικονίζεται καλύτερα 

(Μπεχράκης,1999, σ.56). 

 

 

 

ω  
    G                                1F ( )i 1e                       
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Πίνακας 2.10.Συντεταγµένες (Fa), Συµβολές (COR) και συνεισφορές (CTR) 

σηµείων γραµµών (έτη-αντικείµενα) 

 
 

Πίνακας 2.11. Συντεταγµένες (Fa), Συµβολές (COR) και συνεισφορές (CTR) 

σηµείων στηλών (µεταβλητών ατυ, προ) 
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Με γνώµονα τις παραπάνω προσανατολιστικές αρχές, σχετικά µε την 

διαχείριση της πληροφορίας των αριθµητικών αποτελεσµάτων, το παράδειγµά µας 

οδηγεί στην κατασκευή των δύο πρώτων παραγοντικών αξόνων (Σχήµα 2.10, Σχήµα 

2.11)  και του πρώτου παραγοντικού επιπέδου (σχήµα 2.12), τα οποία δίνουν και την 

πρώτη 

1, 31Χ6, όπου 31 είναι τα έτη και 6 οι ιδιότητες των 2 µεταβλητών 

(ατυ1,α

των 

προβολ

ρ

 περισσότερο σε αυτή την αντιπαράθεση και 

απεικον

παρουσία αντίστοιχου πλαισίου (µε 

την ανάπτυξη των παραπάνω µορφών εργασίας) (ατυ3,προ2) και την αυστηροποίηση 

κυρώσεων  (προ3),από την άλλη.   

 

καλύτερη πληροφορία για τη δοµή του εξεταζόµενου θέµατος. 

Υπενθυµίζεται ότι παράδειγµα µελέτης αποτελούν ο αρχικός πίνακας 

δεδοµένων 31Χ2 (Πίνακας 2.2), µε 31 έτη (1974-2004) και 2 µεταβλητές (ατυ, προ), 

όπως παραµετροποιήθηκαν στο σχήµα 2.1 και µετασχηµατίστηκαν στον λογικό 

πίνακα 0-

τυ2,ατυ3, προ1,προ2,προ3) (Πίνακας 2.3). 

Στο σηµείο αυτό αναδεικνύεται το πλεονέκτηµα της AFC έναντι όλων των 

άλλων µεθόδων τους Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης, µέσω της κοινής 

απεικόνισης επί των παραγοντικών αξόνων και του παραγοντικού επιπέδου όλων 

ών των σηµείων στηλών και των σηµείων γραµµών του πίνακα στον οποίο 

εφαρµόζεται. 

 

 

 

Σχήµα 2.10. 1ος Παραγοντικός Άξονας Λογικού Πίνακα, 31Χ6 

 

Επί του πρώτου παραγοντικού άξονα (Σχήµα 2.10), η κύ ια  αντιπαράθεση 

αφορά στα έτη 2001-2004, τα οποία απεικονίζουν το τέλος τους εξεταζόµενης  

περιόδου σε σχέση µε τα έτη 1974-1997, τα οποία αναφέρονται στο αρχικό τµήµα της 

περιόδου. 

Οι ιδιότητες που συνεισφέρουν

ατυ1, προ1                                              ατυ3 προ2 προ3 
 
1974-1997                                                      2001-2004 

ίζονται καλύτερα στον 1ο άξονα είναι κυρίως οι ατυ3, προ2 και προ3 και 

ακολουθούν οι  ατυ1 και προ1.Έτσι, η αντιπαράθεση που εκφράζει ο πρώτος άξονας 

αφορά στην απουσία θεσµικού πλαισίου που να διέπει την εργασιακή σχέση των 

άτυπων- µη εξαρτηµένης µορφής σχέση εργασίας (ατυ1) και τους προσωρινής 

απασχόλησης (προ1) από τη µία πλευρά, µε την 
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ατυ2                                                                       ατυ1 
    
1990-1997                                                   1974-1989 



 

 

Σχήµα 2.11. 2ος Παραγοντικός Άξονας Λογικού Πίνακα, 31Χ6 

 

 Επί του δεύτερου παραγοντικού άξονα (Σχήµα 2.11), µας δίνεται η δεύτερη 

καλύτερη πληροφορία για το εξεταζόµενο θέµα. Έτσι σε αυτόν παρατηρείται η  

αντιπαράθεση  της µεσαίας περιόδου (1990-1997), η οποία χαρακτηρίζεται από το 

δικαίωµα συλ  τους 

οργανώσεων υπογραφής συλλογικών συµβάσ ων εργασίας των αµειβόµενων κατά 

µονάδα εργασίας (φασόν) (ατυ2) από την ρχική περίοδο (1974-1989), µε την 

απουσία εσµικού πλαισίου που να διέπει την εργασιακή σχέση των άτυπων- µη 

εξαρτηµένης µ

∆ιαφαίνεται ότι, σε κάθε παραγοντικό άξονα µέσα από την ιδιαίτερη πληροφορία 

που παρέχει, µπορεί να δοθεί ένα αντιπροσωπευτικό όνοµα, καθώς ο κάθε άξονας 

παίζει ξεχωριστό ρόλο στην ερµηνεία του διαπραγµατευόµενου θέµατος. 

  Τέλος, στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο διακρίνονται οι οµαδοποιήσεις των 

αντικειµένων-ετών και ιδιοτήτων των µεταβλητών, όπως αυτές προκύπτουν ως 

σύνθεση των δύο πρώτων παραγοντικών αξόνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Σχήµα  

 

τέλος, δεξιά στο επίπεδο, η περίοδος 

λογικής διαπραγµάτευσης και µέσω των συνδικαλιστικών

ε

α

θ

ορφής σχέση εργασίας (ατυ1). 

, 

 
74-89 

                    προ1                  98-00   01-04 ατυ3προ2 προ3 

 
 
90-97 
ατυ2 

ατυ1 
 
                                                  

    
 
 

 2.12. 1ο  Παραγοντικό Επίπεδο (1,2) Λογικού Πίνακα (31Χ6)

Ξεκινώντας από πάνω αριστερά του επιπέδου (Σχήµα 2.12), διακρίνεται η 

περίοδος 1974-1989 η οποία χαρακτηρίζεται από απουσία θεσµικού πλαισίου για µη 

εξαρτηµένης µορφής σχέσης εργασία (ατυ1, προ1), στη  συνέχεια κάτω αριστερά η 

περίοδος 1990-1997 όπου οι εργαζόµενοι µε άτυπες µορφές µπορούν να συνάψουν 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας (ατυ2) και 
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1998-2

όνιση πραγµατοποιείται µε την 

τοποθέ

ο

σηµεία ή τα σηµεία 

συµπίπ

ο 

παραγοντικό  ε η 

του πίνακα 0-1 31Χ6, η δηµιουργία των 

αντίστο

α  

004 κατά την οποία αναπτύσσεται το αντίστοιχο θεσµικό πλαίσιο (ατυ3, προ2, 

προ3). 

∆ιευκρινιστικά, αναφέρεται ότι, η απεικ

τηση των αντίστοιχων σηµείων  στη θέση τους στους άξονες και το επίπεδο 

και όχι µε ακρίβεια συντεταγµένων καθώς αυτό που ενδιαφέρει είναι η πλευρά που 

βρίσκονται (Μπεχράκης, 1999), όπως δείχνει το πρόσηµο των F(α) τους πίνακες 2.9 

και 2.10. 

Με αυτή την έννοια, τονίζεται ότι δεν έχει σηµασία η φορά της 

παραβολοειδούς καµπύλης που λαµβάνει το παραγοντικό επίπεδο, η οποία είναι µε 

φορά προς τα πάνω για τις πολιτικές των εργασιακών σχέσεων και µε φορά προς τα 

κάτω για τις πολιτικές της κοινωνικής ασφάλισης (Κεφάλαια 3 και 4 αντίστοιχα). 

Οι άξονες και το επίπεδο δεν χρησιµ ποιούνται αυτούσιοι όπως προκύπτουν 

από το λογισµικό –καθώς σε αυτούς δεν απεικονίζονται όλα τα 

τουν  και δε διακρίνονται καθαρά. Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές 

στο παράρτηµα όπου παρατίθενται τα αντίστοιχα σχήµατα που δίνει η επεξεργασία 

των πινάκων 31Χ198 και 31Χ140 για τις πολιτικές εργασιακών σχέσεων και 

κοινωνικής ασφάλισης. Γι’ αυτό το λόγο η ανάγκη να εµφανίζονται όλα τα σηµεία 

που έχουν σηµασία για την ανάλυση πάνω στους παραγοντικούς άξονες και στ

επίπεδο µας αναγκάζει να δηµιουργούµ µε τ βοήθεια του 

προγράµµατος Word την αντίστοιχη εικονογράφηση, απαίτηση που επιζητά την 

παρέµβαση του ανθρώπινου χεριού στη σχεδίαση και την προοπτική εξέλιξης των 

υπαρχόντων αντίστοιχων λογισµικών Ανάλυσης ∆εδοµένων, ως προς τη δηµιουργία 

καλύτερων (πληρέστερων) γραφικών.  

Στο παρόν παράδειγµα ανάλυσης 

ιχων αξόνων και του επιπέδου όπως απορρέει από την επεξεργασία του 

λογισµικού Ανάλυσης ∆εδοµένων MAD δίνει τα παρ κάτω σχήµατα (Σχήµα 2.13, 

2.14, 2.15) τα οποία αποτελούν την αντίστοιχη εκδοχή των σχηµατιζόµενων µε το 

πρόγραµµα Word σχηµάτων 2.10, 2.11 και 2.12. 
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Σχήµα 2.13. 1ος Παραγοντικός Άξονας (από λογισµικό MAD) 

 

 

 
Σχήµα 2.14. 2ος Παραγοντικός Άξονας (από λογισµικό MAD) 

 

 

 
Σχήµα 2.15. 2ος Παραγοντικός Άξονας (από λογισµικό MAD) 
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Πριν µεταβούµε στη δεύτερη µέθοδο ανάλυσης των δεδοµένων, θα πρέπει να 

αναφερθεί διευκρινιστικά ότι, ο αριθµός των χαρακτηριστικών τιµών αλ  που ορίζουν 

τους αντίστοιχους παραγοντικούς άξονες (πίνακας 2.8) εξαρτάται από τις διαστάσεις 

του πίνακα που αναλύεται και είναι κατά µία µονάδα µικρότερος της µικρότερης των 

δύο διαστάσεών του (Παπαδηµητρίου, 2005). 

Στο παράδειγµα που χρησιµοποιούµε οι παραγοντικοί άξονες είναι 5 και το 

ποσοστ  ερµηνείας του φαινοµένου στον  πρώτο άξονα 42,82%, στο δεύτερο 25% 

και στο  παραγοντικό επίπεδο (1,2) 67,82%. 

άλαια 3 και 4 αντίστοιχα, τα αντίστοιχα ποσοστά ερµηνείας είναι αντίστοιχα 

για τις  σχέσεις 11,12%, 9,96% και  21,08%, ενώ για την κοινωνική 

ασφάλι

 η ανάλυση (Μενεξές, Παπαδηµητρίου, 2003,2004). 

σ

ασφάλι

ε σχέση µε την εικόνα που παρέχεται από τη µελέτη του 

π λ

οµών που προκύπτουν από την ανάλυση ως κριτήριο 

ό

 πρώτο

Στη µελέτη των πολιτικών εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης, 

στα κεφ

 εργασιακές

ση 17,12%, 14,26% και 31,38 αντίστοιχα (Παράρτηµα). 

Αν δε γνωρίζουµε σε βάθος την θεωρία της AFC, τα παραπάνω ποσοστά , 

µπορούν να θεωρηθούν πολύ χαµηλά. Πρόκειται όµως για παρανόηση καθώς το 

ποσοστό ερµηνείας εξαρτάται από το µέγεθος του πίνακα στον οποίο εφαρµόζεται η 

AFC. H ολική δηλαδή αδράνεια και η αδράνεια που ερµηνεύει ο κάθε παραγοντικός 

άξονας είναι διαφορετικές ανάλογα µε τον πίνακα δεδοµένων στον οποίο 

εφαρµόζεται

Ο λογικός πίνακας για τις πολιτικές εργασιακών σχέσεων, τον οποίο 

εφαρµόζεται η AFC είναι διαστάσεων 31Χ198, ενώ για την κοινωνική ασφάλιση 

31Χ140. Παρατηρείται ότι η διασπορά  των γραµµών του πίνακα για τις εργασιακές 

σχέσεις (198) είναι µεγαλύτερη  εκείνης των γραµµών του πίνακα για την κοινωνική 

ση (140), γεγονός στο οποίο οφείλεται  η διαφορά των ποσοστών ερµηνείας. 

Στα παραπάνω συµπεράσµατα καταλήξαµε αφού προηγουµένως 

πραγµατοποιήθηκε έλεγχος σ

ίδιου φαινοµένου µε λιγότερες µεταβλητές (Μασούρα, Παπαδηµητρίου 2001, 

Μασούρα 2002,2003) καθώς και µε τη συνθετική εικόνα ου αµβάνεται όταν ο 

πίνακας δεδοµένων περιλαµβάνει τόσο µεταβλητές εργασιακών σχέσεων, όσο και 

κοινωνικής ασφάλισης (Μασούρα, 2004). 

Επιβεβαιώνεται εποµένως στην περίπτωσή µας, ότι υπάρχει έλεγχος της 

σταθερότητας των δ

εγκυρότητας των αποτελεσµάτων (Benzécri, 1980,σ.289, 1980b, σ.240) καθώς τόσο 
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µε την αφαίρεση ή την προσθήκη κάποιων µεταβλητών-στηλών ή την σύµπτυξη 

κάποιων ιδιοτήτων η εικόνα που λαµβάνεται µε την AFC, παραµένει η ίδια ως προς 

ι

µ

 κοινών 

ιστικών πολλών φαινοµένων µε σκοπό την ενοποίησή τους. (Μαυροµάτης, 

σ.253).  Αυτός ο διαχωρισµός σε κατηγορίες, ο οποίος ονοµάζεται ταξινόµηση 

µονικούς κλάδους. 

όρος

 

ή 

ακτηριστικά, οµάδες οι οποίες αποκαλούνται και τάξεις 

ses Μπε ράκης

µ

µένων που αναλύεται, παρέχοντας σηµαντική βοήθεια για τον 

 αποφάσεων καθώς και την απόδοση στην κάθε κλάση τους 

ε

τις διαπιστώσεις της διαχρονικής εξέλιξης των φαινοµένων. 

 

 

 

2.4. Αυτόµατη  Ταξ νόµηση 
 

2.4.1. Γενικά  

 

Η ιστορία των επιστηµών διακρίνεται από την ανάγκη του ανθρώπου για 

οµαδοποίηση ενιαίων θεµάτων, εύρεση οµοιοτήτων µεταξύ ο αδικών φαινοµένων, 

µούς σε υποπεριπτώσεις µιας ενιαίας κατάστασης ή εύρεσηδιαχωρισ

χαρακτηρ

1999, 

επιζητείται από όλους τους επιστη

Ο  Αυτόµατη Ταξινόµηση (Classificasion Automatique στη γαλλική 

ορολογία και Cluster Analysis στην αγγλική), αναφέρεται στην οικογένεια µεθόδων

της Ανάλυσης ∆εδοµένων, µε τις οποίες επιδιώκεται δηµιουργία οµάδων, ατόµων 

αντικειµένων, µε οµοειδή χαρ

(clas ή clusters) ( χ , 1999, σ.59). 

∆ιαµελίζοντας έναν πληθυσµό µε την αυτόµατη ταξινό ηση διασφαλίζεται 

µια συνοπτική και δοµηµένη εικόνα του φαινοµένου που περιγράφει ο πίνακας των 

αριθµητικών δεδο

ορισµό συναρτήσεων

αντιπροσωπευτικού αντικειµένου πραγµατικού ή θεωρητικού (Παπαδηµητρίου, 2005, 

σ.21). 

Το κλασικό διαφωτιστικό παράδειγµα του Benzécri όπου η φύση δίνει ένα 

παράδειγµα ιεραρχικής ταξινόµησης, όπου παράλληλα µ  τη δηµιουργία οµάδων 

έχουµε και ιεράρχηση οµάδων, αναφέρεται στην υποδιαίρεση του συνόλου των 

έµβιων όντων στο ζωικό και φυτικό βασίλειο. Το ζωικό βασίλειο υποδιαιρείται στα 

σπονδυλωτά και ασπόνδυλα. Τα σπονδυλωτά στα θηλαστικά, πτηνά, ερπετά και 

ψάρια. Ανάλογα υποδιαιρείται και το ζωικό βασίλειο. Με αυτό τον τρόπο δύο 
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οποιεσδήποτε κατηγορίες-υποσύνολα των  µβίων όντων όπως προκύπτουν από την 

ιεραρχική ταξινόµηση θα  ένα θα περιλαµβάνεται 

στο άλλο  (Benjécri, 1981, σ.119).  

ικτικά τους Benzécri (1975), Caillez, Pages (1976), Jambu (1978), Lerman 

(1981),

αρχική Ταξινόµηση (Ταξινόµηση κατά Αύξουσα Ιεραρχία) 

(CAH) 

µατη ταξινόµηση διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα µε 

τον τρ

και την

Τα

αία αποτελεί την καταλληλότερη µέθοδο 

ταξινόµ

υς µια 

το σύνολο των αρχικών προς ταξινόµηση αντικειµένων σε δύο 

µάδες, σύµφωνα µε ένα κοινό χαρακτηριστικό τους και στη συνέχεια να 

διαχωρίσουµε ξανά τα αντικείµενα των νέων οµάδων σε δύο νέες υποοµάδες 

ε

 είναι είτε ξένα µεταξύ τους, είτε το

Ανάλογα, στην περίπτωσή µας, η γενικότερη υπό µελέτη περίοδος (1974-

2004), υποδιαιρείται σε υποπεριόδους µε τα χαρακτηριστικά που τη συνθέτουν, 

ερευνητική αναζήτηση µε ουσιώδη περιεχόµενο για τη µελέτη της ασυνέχειας ενός 

φαινοµένου µέσα στη συνέχειά του. 

Για κάποιον που επιθυµεί µια περισσότερο λεπτοµερή αναφορά των διαφόρων 

µεθόδων της αυτόµατης ταξινόµησης και της µαθηµατικής δοµής τους αναφέρουµε 

ενδε

 Diday (1982) και Roux (1985), Everrit (1993), Παπαδηµητρίου (1994), 

Κauffman και Rousseeuw (1990), Johnson (1998).  

 

 

2.4.2. Ανιούσα Ιερ

 

Η Αυτό

όπο δηµιουργίας των οµάδων: την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση (κατά 

αύξουσα ιεραρχία), την Κατιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση (κατά φθίνουσα ιεραρχία) 

 ταξινόµηση χωρίς ιεράρχηση, η οποία δηµιουργεί οµάδες µε βάση κάποια 

στοιχεία που λαµβάνονται ως κέντρα και η οποία δεν ενδιαφέρει στη µελέτη µας 

καθώς ο στόχος της εκπληρώνεται µε την ιεράρχηση οµάδων, όπως θα φανεί στην 

όλη πορεία. 

Στη συνέχεια, αναφέροντας τη λειτουργία της Κατιούσας Ιεραρχικής 

ξινόµησης και αναπτύσσοντας τη λογική της Ταξινόµησης κατά  Αύξουσα 

Ιεραρχία, θα διαπιστωθεί γιατί η τελευτ

ησης για την ερµηνεία του εξεταζόµενου φαινοµένου στην παρούσα διατριβή. 

Η Κατιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση δηµιουργεί τις οµάδες µε επαναληπτικές 

διχοτοµήσεις του συνόλου των στοιχείων, οι οποίες παράγουν µεταξύ το

ιεραρχία των ταξινοµήσεων. 

Το να χωρίσουµε 

ο
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σύµφωνα µε ένα νέο τους χαρακτηριστικό, προϋποθέτει βεβαιότητα για τα 

 που επιλέχθηκαν για τον διαχωρισµό στις δύο ανώτερες 

µάδες της ιεραρχίας. 

ία της ταξινόµησης 

κτηριστικά της κάθε κλάσης 

η µέθοδος να µας οδηγήσει σε αυτά  και εκ των υστέρων (a posteriori)  

α τα α

ική αρχή λειτουργίας της CAH είναι η δηµιουργία διαδοχικών 

ιαµελι

ο a

 ταξινοµήσουµε, 

 δύο πλησιέστερα, τα αρχικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα

ο

 Στις περιπτώσεις που δεν είµαστε εκ των προτέρων (a priori) βέβαιοι για τα 

σηµαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (σηµαντικές παραµέτρους-ιδιότητες), είναι 

προτιµότερο ίσως και φρονιµότερο να ακολουθούµε τη διαδικασ

κατά Αύξουσα Ιεραρχία (Classification Ascendanτe Hiérarchique: CAH).  

Με την διαδικασία της ανιούσας ταξινόµησης, ξεκινώντας από τα αρχικά στοιχεία 

σχηµατίζονται διαδοχικά ανώτερες κλάσεις, σύµφωνα µε τα κριτήρια όπου 

εµπλέκονται όλα τα χαρακτηριστικά που χρησιµοποιήθηκαν για την περιγραφή των 

αρχικών αντικειµένων. Αφού συµπληρωθεί το πλήρες ιεραρχικό δενδρόγραµµα της 

CAH, θα αναζητήσουµε τα σηµαντικότερα χαρα

(Παπαδηµητρίου, 2005, σ.77). 

 Με αυτό τον τρόπο, στην περίπτωσή µας, δε µπορούµε εµείς να 

προσδιορίσουµε εκ των προτέρων (a priori)  τα παραπάνω χαρακτηριστικά αλλά 

αναµένουµε 

ν ξιολογήσουµε, γι’ αυτό και επιλέγουµε την  Ανιούσα Ταξινόµηση, η οποία 

είναι και η περισσότερο διαδεδοµένη (Aldenderfer, Blashfield, 1984,σ.35). 

 

 

2.4.3. Αλγόριθµος της CAH 

 

H βασ

δ σµών µε τη συνένωση ανά δύο των πλησιέστερων σε κάθε στάδιο στοιχείων. 

 Ακολουθείται η περιγραφή τ υ αλγορίθµου σύµφωνα µε τους Leb rt, 

Morineau, Fénelon (1982). 

 Ξεκινώντας από n (π.χ n=7) στοιχεία που θέλουµε να

συνενώνουµε τα δύο πλησιέστερα σε ένα νέο στοιχείο. Οδηγούµαστε έτσι στην 

προηγούµενη κατάσταση αλλά µε n-1 στοιχεία, αφού δύο από τα αρχικά έχουν 

συνενωθεί σε ένα. 

Συνενώνοντας από το σύνολο των n-1 στοιχείων τα

στοιχεία µειώνονται σε n-2  κλπ. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να ενωθούν 

όλα τα αρχικά nστοιχεία.  
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 Ως εικονογραφικό αποτέλεσµα, δηµιουργείται το σχήµα δενδρογράµµατος 

(Σχήµα 2.16), πάνω στο οποίο απεικονίζονται οι διαδοχικές  ενώσεις των στοιχείων. 

Οι οµάδες-κλάσεις που συνενώνονται ονοµάζονται κόµβοι του δενδρογράµµατος και 

αταλήκ γουν στην κορυφή του, ο οποίος είναι ο αρχικός κόµβος και αντιστοιχεί στο 

µέσο αντικείµενο όπως ακριβώς η αρχή των αξόνων για τους παραγοντικούς άξονες  

και το παραγοντικό επίπεδο της AFC. 

 
Σχήµα 2.16. ∆ενδρόγραµµα CAH 

βο. Έτσι, µε βάση 

µια από

ε ’’ από πάνω προς τα κάτω, η ερµηνεία έχει 

ως εξή από τον αρχικό κόµβο τους κορυφής 13 ξεκινούν δύο κλάδοι-κόµβοι, ο 10 

και ο 1 µό του 

συνόλο  των αρχικών αντικειµένων. Στη συνέχεια, καθεµία από αυτές υποδιαιρείται 

σε δύο 

 οποία και διασπάται και τα οποία αποτελούν  από µόνα τους 

κλάσεις

λήγει µε τις υποδιαιρέσεις 

της στι

 

Αν το διάγραµµα ‘’διαβαστεί’’ από κάτω προς τα πάνω τα 7 αντικείµενα, που 

βρίσκονται στη βάση του (τερµατικά στοιχεία) ενώνονται ανά δύο και  τα 

υποµένοντα τους ανά δύο µέχρι όλα να ενωθούν στον αρχικό κόµ

σταση (η οποία θα περιγραφεί στην επόµενη υποενότητα 2.4.4) ενώνονται τα 

δύο πλησιέστερα 1, 2, στο στοιχείο 8, το οποίο ενώνεται µε το 7 και δηµιουργούν το 

10. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται µέχρις ότου τα στοιχεία 10 και 12 ενωθούν στο 

13. 

Αν το δ νδρόγραµµα ‘’διαβαστεί

ς: 

2. Οι δύο αυτές µεγαλύτερες κλάσεις αποτελούν έναν τελικό διαµελισ

υ

υποοµάδες. 

Η κλάση 10 θεωρούµενη ως κόµβος διαιρείται τους κλάσεις 7 και 8 µε 

αντικείµενα 1,2 στα

.  

Οµοίως η κλάση 12, θεωρούµενη ως κόµβος κατα

ς κλάσεις 11 και 5, στις τελικές κλάσεις 6,5, και 3,4 στις οποίες διασπάται η 9. 
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Στα δεξιά του σχή ατος του δενδρογράµµ τος, υπάρχει µια κλίµακα που 

δείχνει το επίπεδο ή το 

 µ α  

βαθµό γενίκευσης της κάθε κλάσης και του διαµελισµού που 

δηµιου

ην ευθεία 

που είναι πιο γενική. 

π ν φ ν  

 

 Γαλλικής Σχολής Benjècri. 

ς

ηρωµατικά οι δύο 

έθοδο

ν επιστηµών του 

ανθρώπ

ργείται  µε κάθε τοµή του δενδρογράµµατος από ευθεία παράλληλη στη βάση. 

Ιεραρχικά, από πάνω ξεκινούν οι κόµβοι µεγαλύτερης γενίκευσης (π.χ 10) για να 

εξειδικευτούν σε παρακάτω τοµές (11, 7). Οι τρεις κλάσεις της τοµής µε τ

2e δηµιουργούν µια κατανοµή περισσότερο λεπτοµερή και λιγότερο γενική από 

εκείνη τους τοµής 1e

Συνοπτικά, όσο µεγαλύτερη είναι η απόσταση µεταξύ δύο κόµβων, τόσο τα 

στοιχεία που εριλαµβάνου  οι κόµβοι αυτοί δια έρου  µεταξύ τους ενώ όσο 

µικρότερη είναι η απόσταση, τόσο τα στοιχεία που περιλαµβάνουν µοιάζουν. 

Τα κριτήρια για το πού θα γίνει η τοµή κάθε φορά αναφέρονται παρακάτω, στην 

υποενότητα 2.4.5. 

 

2.4.4. Κριτήριο αδράνειας 

 

 Η Ταξινόµηση κατά Αύξουσα Ιεραρχία (CAH) η οποία χρησιµοποιείται ως 

µία από τις µεθόδους στατιστικής ανάλυσης στη διατριβή, είναι εκείνη µε κριτήριο 

την αδράνεια (Benjécri, 1973,1981,1982b, Benjécri, Maiti,1992). 

Αυτό το κριτήριο καθιερώθηκε από τον εµπνευστή της

Λόγω του κριτηρίου αυτού, η µέθοδος αυτή έχει πλήρη συµβατότητα µε την 

Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών, που όπως είδαµε σε προηγούµενες υποενότητες 

η αδράνεια παίζει κυρίαρχο ρόλο στη θεωρητική τη  υπόσταση. Το σηµείο αυτό µας 

ενδιαφέρει ιδιαίτερα ώστε να διαπιστωθεί πώς λειτουργούν συµπλ

µ ι Ανάλυσης ∆εδοµένων µε τα δεδοµένα τους. 

 Το κριτήριο της αδράνειας ονοµάζεται και γενικευµένο κριτήριο του Ward 

(Ward,1963) και είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο σε εφαρµογές τω

ου και της κοινωνίας  (Aldenderfer, Blashfield, 1984, σ.43 στο Μπεχράκης, 

1999, σ.60) 

 Όπως παρουσιάστηκε στην AFC, η αδράνεια του σηµείου µε βάρος ως προς 

ένα κέντρο αντιστοιχεί στο γινόµενο του βάρους του σηµείου επί την απόστασή του 

από το κέντρο στο τετράγωνο. Επίσης, η αδράνεια του νέφους σηµείων ως προς ένα 

κέντρο είναι το άθροισµα των αδρανειών των σηµείων του νέφους.  
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Για την AFC το κριτήριο για την κατασκευή των αξόνων βασίζεται στην ανάλυση της 

ολικής αδράνειας σε αδράνεια κατά µήκος του άξονα και σε αδράνεια κάθετη στον 

άξονα 

κα ) ra

όψη η εσωταξική και διαταξική αδράνεια. Η εσωταξική αδράνεια 

µετρά την απόκλιση των σηµείων της οµάδας από το κέντρο βάρους της και όσο πιο 

συµπαγής είναι µια οµάδα τόσο µικρότερη είναι αυτή. 

 Η διαταξική αδράνεια, ως η αδράνεια των κέντρων βάρους των οµάδων, 

µετρά την απόκλιση των κέντρων των οµάδων από το κέντρο βάρους του νέφους, το 

οποίο ταυτίζεται µε το κέντρο βάρους των κέντρων των οµάδων. Όσο µεγαλύτερη 

είναι η διαταξική αδράνεια, τόσο τα κέντρα των οµάδων αποκλίνουν από το κέντρο 

του νέφους και κατά συνέπεια τόσο περισσότερο οι οµάδες είναι τυποποιηµένες και 

περισσότερο διαφοροποιηµένες-διαχωρισµένες µεταξύ τους. 

 Με τη µέθοδο του Ward, εκφράζεται το κριτήριο ελάχιστης αύξησης της 

αδράνειας, σύµφωνα µε την οποία ενώνονται εκείνες οι οµάδες που προκαλούν τη 

µικρότερη αύξηση της εσωταξικής αδράνειας. 

 Όταν εποµένως τα αρχικά σηµεία της ταξινόµησης είναι τα µεµονοµένα 

σηµεία του νέφους  του 

µελισµού µπορεί να προσδιοριστεί κάτω από την άποψη του πόσο συµπαγής είναι 

η κάθε 

, το οποίο απεικονίζεται από την 

διαταξική

 

2.4.5. Το

 

 7  κόµβου (Σχήµα 2.16) 

περιλαµ ε µενο και η εσωταξική αδράνεια 

καθε ιάς άζας συµπίπτει µε το ίδιο το σηµείο 

από το οποίο αποτελείται η καθεµιά από τις 7 οµάδες αντικείµενα. 

αυτό.  

 Αναλογικά, για την CAH µε κριτήριο την αδράνεια, το κριτήριο για τη 

δηµιουργία των οµάδων βασίζεται στην ανάλυση της ολικής αδράνειας σε 

ενδοοµαδική ι διαοµαδική (Μπεχράκης, 1999, σ.64  ή σε εσωταξική (Int class) 

και διαταξική (Interclass) αδράνεια (Παπαδηµητρίου, 2000, σ.80).  

 Για την οµαδοποίηση των σηµείων- στηλών ή σηµείων- γραµµών του νέφους  

λαµβάνεται υπ

 σε πολυδιάστατο χώρο ευκλείδιας µετρικής, η ποιότητα

δια

κλάση, το οποίο εκφράζεται µε την ενδοταξική αδράνεια και του πόσο σαφής 

είναι ο διαχωρισµός των κλάσεων µεταξύ τους

 αδράνεια. 

µή δενδρογράµµατος 

Στις οµάδες που καταλήγει η διάσπαση του

βάν ται στην καθεµιά από ένα αντικεί

µ  ισούται µε το µηδέν καθώς το κέντρο µ
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Η κλίµακα της ιεραρχικής ταξινόµησης η οποία δείχνει το βαθµό γενίκευσης 

ε οµάδας, δείχνει επιπλέον και την µείωση τητης κάθ ς εσωταξικής αδράνειας µε την 

παράλληλη αύξηση της εξωταξικής αδράνειας, κριτήρια στα οποία βασίζεται η  

ποιότητα διαµελισµού ώνει την εσωταξική 

αδράνεια των αρχικών αντικειµένων. 

 

2.4.6. Αριθµητικά αποτελέσµατα CAH- Εφαρµογή παραδείγµατος 

υ 

Η εφαρµογή γίνεται στον λογικό πίνακα 0-1, 31Χ6 (Πίνακας 2.3) στον οποίο 

µετασχηµατίζεται ο αρχ α απεικονιστούν 

ταυτόχρονα τα σηµεία γραµµές-έτη και τα σηµεία στήλες-ιδιότητες που 

χαρακτηρίζουν τα έτη. 

Αναζητούνται τα χαρακτηριστικά εκείνα των σηµείων γραµµών και των 

σηµείων στηλών στα οποία οφείλεται κυρίως η διάσπαση των αντίστοιχων κόµβων-

οµάδων αλλά και τα οποία χαρακτηρίζουν σηµαντικότερα την κάθε οµάδα. 

Αυτή η ερµηνεία µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε τη µέθοδο FACOR είτε µε τη 

µέθοδο VACOR. 

 Για την ερµηνεία µε τη µέθοδο FACOR, τίθεται ως προϋπόθεση η 

προηγούµενη επεξεργασία των δεδοµένων µε την Παραγοντική Ανάλυση 

Αντιστοιχιών αφού τα αντικείµενα ταξινοµούνται µε βάση τους συντεταγµένες που 

είχαν τους παραγοντικούς άξονες, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες (χαρακτηριστικά) 

συµβολής στη διάσπαση των κόµβων. 

αι η Αυτόµατη Ιεραρχική Ταξινόµηση µε την 

Παραγ ή  

. Στη βάση ο αριθµός µηδέν υποδηλ

  n  

 

Για την αποσαφήνιση του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί η CAH  θα 

χρησιµοποιηθεί το αρχικό παράδειγµα στο οποίο εφαρµόστηκε η AFC, πάλι µέσω το

λογισµικού  MAD. 

Πρόκειται για την διαχρονική µελέτη της άτυπης και προσωρινής 

απασχόλησης κατά τη διάρκεια της περιόδου 1974-2004. 

ικός πίνακας δεδοµένων 31Χ2, ώστε ν

Από την άλλη πλευρά, µε τη µέθοδο VACOR, η εφαρµογή της CAH 

πραγµατοποιείται απευθείας σε πίνακα δεδοµένων αντικειµένων µε µεταβλητές. 

Με τη διαδικασία αυτή, η οποία προτάθηκε από τον  Benzécri (1980), µε τον 

αλγόριθµο Αide CAH VACOR, συνδέετ

οντικ  Ανάλυση Αντιστοιχιών. Αυτό δικαιολογεί το κριτήριο της αδράνειας ως 

επιλογή και σε αυτό οφείλεται η επιβεβαίωση της µια µεθόδου από την άλλη, οι 
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οποίες λειτουργούν πολλές φορές προσανατολιστικά και συµπληρωµατικά ως προς 

την ερµηνεία των αποτελεσµάτων η µία για την άλλη. 

Με τη µέθοδο VACOR καθορίζονται  διαδικασία, οι αρχές και οι πίνακες 

αποτελεσµάτων που επιτρέπουν τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν 

σηµα λουν 

σηµαντικότερα στη διάσπαση της κάθε οµάδας σε δύο υποοµάδες. 

 Η εισαγωγή συµπληρωµατικών αντικειµένων, στον πίνακα εφαρµογής της 

CAH, αποτελεί την ιδέα τους µεθόδου VACOR. Η µέθοδος VACOR χρησιµοποιείται 

για την ανάλυση του φαινοµένου που µας απασχολεί µε  την CAH. 

Όπως  στην ΑFC, έτσι και στην CAH, υπάρχει το νέφος των σηµείων –

γραµµών (έτη) και των σηµείων στηλών (ιδιότητες), τα οποία είναι σηµεία του χώρου 

5 διαστάσεων, οι συντεταγµένες των οποίων δίνονται αντίστοιχα από το προφίλ των 

αντίστοιχων γραµµών και στηλών, κάθε σηµείο έχει βάρος ίσο µε το ποσοστό της 

γραµµής ή στήλης στο σύνολο των ετών, το κέντρο βάρους είναι ένα σηµείου του 

χώρου των 5 διαστάσεων σηµείων γραµµών και στηλών αντίστοιχα, όπου οι 

συντεταγµένες του δίνονται από το προφίλ της περιθώριας γραµµής ή στήλης του 

πίνακα και τέλος, η µετρική που χρησιµοποιείται είναι η απόσταση του Χ² , η οποία 

χρησιµοποιείται και στην  AFC. 

Με την εφαρµογή της CAH σε πίνακα πολυµεταβλητού φαινοµένου µεγάλων 

διαστάσεων,  παρόλη την επεξεργασία υ αλγορίθµου όλων των αντικειµένων, 

καλούµ α µ ητών καθώς 

δοποιήσεων του φαινοµένου αρκούµαστε στην λήψη 

ενδεικτ

α 

(Σχήµα

 

η

ντικότερα την κάθε νέα κλάση καθώς και αυτών που συµβάλ

το

αστε ν  ορίσου ε τον αριθµό των επιθυµ  κόµβων, σε αναζήτηση 

γενικότερων οµα

ικότερων οµάδων και όχι στη απεικόνιση των n  αρχικών αντικειµένων. 

Με την εντολή για διάσπαση σε 25 κόµβους λαµβάνουµε το παρακάτω διάγραµµ

 2.17). 
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Σχήµα 2.17.∆ενδρόγραµµα CAH Λογικού Πίνακα 31Χ6 

 

Στη συνέχεια, µε τον παρακάτω πίνακα (Πίνακα 2.12) από τις 8 στήλες του, 

κατά σειρά ας παρέχεται η εξής πληροφορία:  µ

- 

- χ

οι κόµβοι αφορούν στις δηµιουργούµενες οµάδες 

- το )(IA και Β(Ι) αναφέρονται στις οµάδες –κόµβους στις οποίες διασπάται ο 

κόµβος τους προηγούµενης στήλης, 

το βάρος τους δίνει το αντίστοι ο βάρος του κάθε κόµβου, 

- το δ συµβολίζει την απόσταση µεταξύ των κόµβων, 

το ιδ απεικονίζει την εσωταξική αδράνεια, - 

- το Ιε αναφέρεται στη διαταξική αδρά , 

- 

νεια

το rλ  αντιπροσωπεύει το λόγο της διαταξικής προς την ολική αδράνεια, ως 

κριτήριο διαµελισµού όπως προαναφέρθηκε. 

 

Πίνακας 2.12. Περιγραφή των κόµβων 
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Με το παρόν λογισµικό λαµβάνεται ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 2.13), 

στον οποίο περιγράφονται οι κλάσεις που δηµιουργούνται. Πραγµατοποιείται  η 

διάσπαση των σχηµατιζόµενων κόµβων µε βάση τον αριθµό που δόθηκε ως εντολή. 

Η ένδε  ιξη ‘’πλήθος’’ περιγράφει των αριθµό των αντικειµένων που χαρακτηρίζουν 

την κάθε οµάδα-κόµβο και ακριβώς κάτω από αυτή και µετά ακολουθούν µε 

λεπτοµέρεια τα αντικείµενα που σχηµατίζουν τον καθένα από τους κόµβους Α(Ι) και 

Β(Ι). 

Πίνακας 2.13. Περιγραφή των κλάσεων 
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Οι πίνακες που ακολουθούν επιτρέπουν τη συναγωγή συµπερασµάτων για το 

ποιές από τις ιδιότητες που εξετάζονται συµβάλλουν σηµαντικότερα στη διάσπαση 

των κόµβων που προηγήθηκαν καθώς και για το ποιές ιδιότητες χαρακτηρίζουν 

ηµαντ

Πίνακας 2.14. Συµβολή των ιδιοτήτων στο χαρακτηρισµό των κόµβων 

σ ικότερα την κάθε οµάδα-κόµβο. 

Πιο συγκεκριµένα, ο πίνακας 2.14 προσανατολίζει  σχετικά µε τη 

σηµαντικότητα των ιδιοτήτων των εξεταζόµενων µεταβλητών ως προς το 

χαρακτηρισµό της κάθε οµάδας. 
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Στην πρώτη γραµµή εµφανίζονται οι αριθµοί των κόµβων του 

ενδρογράµµατος. 

Στις επόµενες δύο αναφέρονται οι ύο κλάσεις ή τα αρχικά αντικείµενα από 

την ένωση των οποίων δηµιουργήθηκε ο αντίστοιχος κόµβος της πρώτης γραµµής. 

Ακολουθεί η πληροφορία για το βά ος ή µάζα του κόµβου. Ο κόµβος 59 έχει 

βάρος m(C59) =870, που αντιστοιχεί στο ποσοστό αδράνειας του κόµβου 61 κ.ο.κ. 

Η στήλη # δείχνει τις συντεταγµ ες του κάθε κόµβου στους άξονες που 

ορίζουν οι µεταβλητές-ιδιότητες. 

Η στήλη COR,  έχει νόηµα για όλους πλην του αρχικού κόµβου και οι τιµές 

του είναι αντίστοιχες στην AFC. 

δ

 δ

ρ

έν

 77



Το αι 

από τ  του 

αρχικού κόµβου 61 µε τον άξονα της µεταβλητής . 

Ονοµάζεται εποµένως COR, η σχετική συνεισφορά της ιδιότητας της µεταβλητής 

την απόκλιση της κλάσης από το κέντρο νέφους  (που συµπίπτει µε τον αρχικό 

είµενο) (Παπαδηµητρίου, 2005). Με τον τρόπο αυτό, η  ιδιότητα 

τυ3, χαρακτηρίζει σηµαντικότερα τον κόµβο 59 (έτη 1974-2000) καθώς αυτή 

συµβάλ

των αρχικών σηµείων κατά την προβολή τους άξονα της 

αντίστο

 δείκτης ζ ν ό  

ίνακας 2.21), ο οποίος 

ορίζετα µατίζει το δίπολο  

άσπαση του κόµβου 61 στις κλάσεις 59 και 60, 

οφε τ  60 (έτη 2001-2004) έναντι της 59 (έτη 1974-

200

ς ιδιότητας , στη 

δια

η των κόµβων 

 COR ορίζεται ως το τετράγωνο του συνηµίτονου της γωνίας που σχηµατίζετ

ην ακτίνα που συνδέει το κέντρο της κλάσης iC  µε το κέντρο µάζας

  jB

 Gσ

κόµβο- µέσο αντικ

α

λει περισσότερο (καθώς έχει µεγαλύτερο COR) στην αποµάκρυνση του 

κέντρου µάζας της από το κέντρο µάζας  G του νέφους. 

 Οι ιδιότητες µε µικρή τιµή COR, χαρακτηρίζουν σηµαντικά µε την απουσία 

τους τον αντίστοιχο κόµβο (εδώ π.χ, ατυ1). 

Η στήλη των CTR εκφράζει τη σχετική συνεισφορά της κλάσης iC στην ολική 

αδράνεια του νέφους στον 

ιχης ιδιότητας Bj  της µεταβλητής. 

Συνεχίζοντας, ο  που απεικονί ει την σηµα τικ τητα της συµβολή µιας 

ιδιότητας στη διάσπαση των κόµβων είναι ο δείκτης COD (Π

ι ως το τετράγωνο του συνηµίτονου της γωνίας ω που σχη

) )(iB  µε τον άξονα της ιδιότητας jB   και φανερώνει τη σχετική συνεισφορά της (iA

ιδιότητας jB στη διάσπαση του κόµβου iC στις κλάσεις )(iA και )(iB  

Έτσι, στο παράδειγµά µας η δι

ίλε αι κυρίως στην υπεροχή της

0) ως προς τις ιδιότητες ατυ3, προ2 και προ3. 

Ο δείκτης CTD δείχνει τη σχετική συνεισφορά τη jB

σπορά του νέφους των σηµείων Ai , κατά µήκος του άξονα jB . 

Πίνακας 2.15. Συµβολή των ιδιοτήτων στη διάσπασ
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Με βάση όλα τα παραπάνω αποτελέσµατα, και σε συνδυασµό µε την  

ία των αντίστοιχων δεικτών, συγκριτικά για τους κόµβοερµηνε υς του κάθε διπόλου, 

στο χρονικής εξέλιξης των πολιτικών για την άτυπη και 

προ α της CAH, συµπυκνώνεται στο δενδρόγραµµα που 

ακο ρόγραµµα του σχήµατος 2.17, 

µε ίων ετών και ιδιοτήτων για την εικονογραφική τους 

ανα

 

 

 

 

 

κάθε λ

 στην  διάσπαση της κάθε 

οµάδας

ων στα αντίστοιχα 

κεφάλα

 παράδειγµα της δια

σωρινή απασχόληση, η εικόν

λουθεί. Το διάγραµµα αυτό δεν είναι παρά το δενδ

την προσθήκη των στοιχε

παράσταση (Σχήµα 2.18).  

 

 

 

 

 

                  Σχήµα 2.18. ∆ενδρόγραµµα CAH στο Λογικό Πίνακα 31Χ6 

 

Επισηµαίνεται ότι, ο κάθε κόµβος-οµάδα θα συµβολίζεται στο εξής µε 

γράµµατα αντί αριθµούς για την αποτύπωση της διαδοχικότητάς τους και θα 

ονοµάζεται οµάδα ετών και ιδιοτήτων τους ή υποπερίοδος µε τα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά της και οι κλάσεις στις οποίες αυτή διασπάται, υποοµάδες ετών και 

ιδιοτήτων ή υποπεριόδων µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους, προσαρµοζόµενη 

στα δεδοµένα της ανάλυσής µας. 

Επίσης, οι ιδιότητες της κάθε µεταβλητής, οι οποίες χαρακτηρίζουν 

σηµαντικότερα την  οµάδα θα συµβο ίζονται µε έντονη γραφή ενώ τα υπόλοιπα 

µε κανονική. Εκείνες οι ιδιότητες οι οποίες συµβάλλουν

 θα είναι υπογραµµισµένες. 

 Η ανάλυση των χαρακτηριστικών θα γίνεται στις τελικές διασπάσεις  µε 

οποίες κρίνεται ότι µας παρέχουν αρκετά ενδεικτική εικόνα για το υπό µελέτη 

φαινόµενο. Η εκτενής αναφορά των νοµοθετικών ρυθµίσε

ια γίνεται για να υπάρχει ως ‘’βάση δεδοµένων’’ η αντίστοιχη πληροφορία για 

κάποιον που θα ήθελε να δει το περιεχόµενο και το εύρος του κάθε µέτρου. 

                                                    
                           

Ο (61) 
              Α (59)                   Β (60) 

      Α.2 (53)         
                       Β1(56)           2(57) 

   
 
 
 
                  Α.1(58)        
                                        

    

1974-2000 2001-2004 
ατυ1,ατυ2,ατυ3, προ1 

                    Β
 
 
   
      Α.1.1(46)            Α.2(55) 
 

ατυ3, προ2, προ3

1974-1989,1998-
2000 

ατυ1,ατυ3, προ1 

1990-1997 
ατυ2 

2001-2002 
3,ατυ προ2

2003-2004 
ατυ3,προ3

1974-1989 
ατυ1,προ1 

1990-1997 
ατυ3 
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Στο παρόν παράδειγµα πήραµε όλες τις υποοµάδες καθώς οι µεταβλητές είναι 

δύο και καθώς επιδιώξαµε να δείξουµε τη λειτουργία της όλης διαδικασίας 

διαµελισµού ετών και ιδιοτήτων. Στην ανάλυση όµως των φαινοµένων µε τις 

περισσότερες µεταβλητές (Κεφάλαια 3, 4), δεν µας ενδιαφέρει να φτάσουµε σε 

λεπτοµερέστερη ανάλυση όπου το κάθε έτος ή πολύ λιγότερα έτη χαρακτηρίζονται 

από έν

ραίνεται 

εποµέν

974-2000 

χαρακτ

  

(οµάδα Α1.2), στην οποία ρυθµίζεται επιπλέον µέτρο για την 

η

αν αριθµό ιδιοτήτων (αφού µε τη λογική αυτή συνδέουµε το κάθε έτος-

αντικείµενο µε το αντίστοιχο νοµοθετικό µέτρο) αλλά µας ενδιαφέρει η 

αλληλεπίδραση ετών και ιδιοτήτων µέσα από διευκρινιστικές οµαδοποιήσεις τους, 

πράγµα στο οποίο επικεντρώνεται η πολυδιάστατη ανάλυση ενός πολυµεταβλητού 

φαινοµένου. 

 Επιστρέφοντας στο παράδειγµα που χρησιµοποιούµε, συµπε

ως ότι η αρχική-συνολική περίοδος (1974-2004) Ο διασπάται αρχικά στις 

περιόδους Α (1974-2000) και Β (2001-2004). Η διάσπαση αυτή οφείλεται στην 

υπεροχή της οµάδας Β έναντι της Α ως προς την  παρουσία και  επέκταση ρυθµίσεων 

σχετικά µε την άτυπη και προσωρινή απασχόληση (δανεισµός εργαζοµένου), στοιχεία 

τα οποία συγχρόνως χαρακτηρίζουν σηµαντικά την οµάδα. Η περίοδος 1

ηρίζεται από την απουσία ρυθµίσεων για άτυπη και προσωρινή απασχόληση 

αλλά και από την θεσµοθέτηση µέτρου περί άτυπης απασχόλησης.  

Η ετερογενής αυτή σύνθεση δικαιολογείται στην παρακάτω διάσπαση τις περιόδου 

στις τελικές υποπερίοδους της: 

- 1974-1989 (οµάδα Α1.1.), η οποία χαρακτηρίζεται από την απουσία 

νοµοθετικού πλαισίου για τις προαναφερόµενες εργασιακές σχέσεις 

(ατυ1,προ1) 

- 1990-1997 (οµάδα Α2), στην οποία γίνεται έναρξη ρύθµισης για την άτυπη 

απασχόληση (ατυ2) και  

- 1998-2000 

άτυπ  απασχόληση (ατυ3). 

Στη δεξιά πλευρά του δενδρογράµµατος παρατηρείται ότι η οµάδα Β(2001-

2004) διασπάται στις υποοµάδες Β1(2001-2002) και Β2 (2003-2004). 

Η διάσπαση αυτή οφείλεται κυρίως στην υπεροχή της υποοµάδας Β1 (2001-2002) 

έναντι της Β2 (2003-2004) στη θεσµοθέτηση πλαισίου για την προσωρινή 

απασχόληση (προ2), στοιχείο από το οποίο και χαρακτηρίζεται έντονα. 
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Αντίστοιχα, η διάσπαση της Β2 (2003-2004) από τη Β1(2001-2002), οφείλεται 

ση (προ3), στοιχείο 

 προκύπτουν 

10, 2.11, 2.12, 2.18) επιβεβαιώνονται, στα πλαίσια 

διαπιστώσουµε ότι τη χρονική στιγµή που ψηφίζεται ένα µέτρο 

βλητή (δηλαδή η ιδιότητα της κάθε µεταβλητής), η 

ως ιδιότητα που 

 µέρος της εµφανίζεται ως ιδιότητα που τη 

σία που 

 3 και 4, όπου τα φαινόµενα των 

πτική εικονογράφηση της εξελικτικής ‘’αξονικής 

οµογραφίας’’ τους µε βάση τις επιλεγµένες µεταβλητές.    

καθώς η αρχική αναζήτησή µας εστιάζεται στη λήψη εικόνας των 

ριστικά 

ται η εκµαίευση των πληροφοριών που 

κό επίπεδο, στα οποία 

 

κυρίως στην επέκταση ρυθµίσεων για την προσωρινή απασχόλη

που την χαρακτηρίζει σηµαντικότερα. 

 ∆ιαπιστώνεται ότι στη βάση των όσων προαναφέρθηκαν σχετικά µε τη 

θεωρητική σύνδεση AFC και  CAH, οι οµάδες ετών και ιδιοτήτων που

από τις δύο µεθόδους (Σχήµατα 2.

του διαφορετικού ερµηνευτικού τους ρόλου.  

 Μπορούµε να 

σχετικά µε την κάθε µετα

αντίστοιχη ιδιότητα εµφανίζεται στην αντίστοιχη υποπερίοδο 

συµβάλει στη διάσπαση της µιας υποπεριόδου από την άλλη. Αν επιπλέον, αφορά την 

υποπερίοδο για όλο ή το µεγαλύτερο

χαρακτηρίζει. 

Για την ερµηνεία του δενδρογράµµατος ακολουθήθηκε ίδια διαδικα

ακολουθείται στην ανάλυση των κεφαλαίων

πολιτικών εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης αντίστοιχα µελετώνται 

στη διαχρονική τους εξέλιξη περιγραφόµενα από περισσότερες µεταβλητές, οι οποίες 

και εξασφαλίζουν την επο

τ

Συνδυάζοντας εποµένως τις δύο µεθόδους, αρχικά το κάθε φαινόµενο µελετάται µε 

την CAH, 

υποπεριόδων µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους, τα οποία χαρακτη

κάνουν τις συγκεκριµένες υποπεριόδους να ξεχωρίζουν από τις άλλες και στη 

συνέχεια µε την AFC, µε την οποία επιδιώκε

θα µας δώσει ο χώρος των δύο διαστάσεων µέσα από τις εκφάνσεις του ως πρώτος 

και δεύτερος άξονας αλλά και ως πρώτο παραγοντι

αποτυπώνεται η κύρια δοµή-λογική των εξεταζόµενων θεµάτων, όπως προκύπτουν 

από τη µελέτη της πορείας τους µέσα στο χρόνο. 
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ιαχρονική µελέτη των πολιτικών εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα κατά τη 

004. Συγκεκριµένα, αφορά στη διαχρονική µελέτη των 

 οποίες απεικονίζουν 

 

ρουσιάζονται οι εξεταζόµενες µεταβλητές: 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (1974-2004) ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

 

3.1. Εισαγωγή 
 

Το παρόν τµήµα της έρευνας αφορά στην παραµετροποίηση  και στη 

δ

διάρκεια των ετών 1974-2

εργασιακών σχέσεων µέσω της εργασιακής νοµοθεσίας, η οποία έχει θεσπιστεί κατά 

την παραπάνω περίοδο, αναφορικά µε κάποια ενδεικτικά µέτρα σχετικά µε το 

αντικείµενο µελέτης. 

Για την εκπόνηση της εργασίας επιλέχθηκαν ενδεικτικά οι 21 µεταβλητές-

παράµετροι εκείνες των εργασιακών σχέσεων, οι

αντιπροσωπευτικά τις αντίστοιχες ακολουθούµενες πολιτικές. 

Στη συνέχεια, πα

1. χρε: χρόνος εργασίας για τη γενική κατηγορία εργαζοµένων στη βιοµηχα

µ

νία, 

βιοτεχνία, υπηρεσίες ιδιωτικού και δη οσίου τοµέα, 

2. χρκ: χρόνος εργασίας για τους εργαζόµενους στα εµπορικά καταστήµατα, 

3. υπε: υπερωρία- υπερεργασία, 

4. µερ: µερική απασχόληση, 

5. εοχ: εργασία ορισµένου χρόνου-εποχική εργασία, 
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6. ατυ: άτυπες µορφές απασχόλησης (φασόν, τηλεργασία), 

7. προ: προσωρινή απασχόληση (δανεισµός εργαζοµένων), 

8. οαπ: οµαδικές απολύσει -όριο οµαδικών απολύσεων, ς

9. συλ: συλλογικές διαπραγµατεύσεις-συλλογικές συµβάσεις εργασίας, 

10. συν: συνδικαλιστικά δικαιώµατα-απεργία, 

11. συµ:συµµετοχή εργαζοµένων στην επιχείρηση και συµµετοχή εργαζοµένων- 

εργοδοτών σε θεσµούς ευρύτερου πολιτικού επιπέδου σχετικά µε την 

απασχόληση, 

12. φορ: φορείς απασχόλησης, 

13. επα: σύνδεση αµοιβής µε παραγωγικότητα (επίδοµα παραγωγικότητας-

συµµετοχή εργαζοµένων στα κέρδη των επιχειρήσεων), 

14. ετα: ετήσια άδεια, 

15. αδµ: άδεια µητρότητας, 

16. υγα: υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, 

17. ισµ: ίση µεταχείριση, 

18. εκπ: εκπαίδευση -κατάρτιση ανέργων/ εργαζοµένων,  

19. δορ: ευρύτερα οργανωτικά θέµατα σχετικά µε την απασχόληση και τις 

:

εργασιακές σχέσεις, 

20. µισ  µισθός (τρόπος αναπροσαρµογής , κατώτατο/ ανώτατο όριο), 

21. ειδ: εργασία ειδικών κατηγοριών εργαζοµένων (ανήλικοι, ανάπηροι, 

µειονεκτούντα πρόσωπα). 

µεταβλητών έπαιξαν οι πρόσφατες πολιτικές αποφάσεις και οι 

απόψεις Ση

σβητούµενα µέτρα-αντικείµενα µεταρρυθµίσεων και 

ση, οµαδικές απολύσεις, κλπ) τα οποία απασχόλησαν 

γασιακών σχέσεων. 

 µε αυτές και τον κόσµο 

οµαδοποίηση των ιδιοτήτων τους σε υποπεριόδους και την αποκρυπτογράφηση 

Όπως προαναφέρθηκε, προσανατολιστικό παράγοντα για την επιλογή των 

συγκεκριµένων 

συζητήσεις-αντικρουόµενες  ανάλογα µε την πλευρά προσέγγισης. µεία 

αναφοράς αποτέλεσαν αµφι

πολιτικών αποφάσεων συνδεόµενων άρρηκτα µε τις εργασιακές σχέσεις (χρόνος 

εργασίας, µερική απασχόλη

αλλά και συνεχίζουν ν’ απασχολούν το πεδίο πολιτικών των ερ

Επίσης, επιλέχθηκαν µεταβλητές που µε την ευρύτερη έννοια συνδέονται µε τις 

εργασιακές σχέσεις τις αφορούν αλλά και σχετίζονται άµεσα

της εργασίας (φορείς απασχόλησης, ίση µεταχείριση, εκπαίδευση-κατάρτιση, θέµατα 

οργανωτικής φύσης, εργασία ειδικών κατηγοριών εργαζοµένων κλπ). Με αυτό τον 

τρόπο επιχειρήθηκε η αναζήτηση σχέσεων µεταξύ µεταβλητών, µέσα από την 
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αντιπαραθέσεων τους διαχρονικά), οι οποίες δεν καθορίζονται οµοιογενείς ως προς το 

περιεχόµενό τους εκ των προτέρων αλλά αυτό αφήνεται να διαµορφωθεί 

υργήθηκε εποµένως ένας πίνακας 31Χ21, όπου 31 είναι οι γραµµές-έτη και 21 

µε τον αριθµό 2, είτε η αλλαγή που παρουσιάσθηκε στη 

, κ.ο.κ, καταλήγοντας έτσι στον τελικό αριθµό που την χαρακτηρίζει στο 

ένο χρονικό σηµείο (έτος), αντλήθηκε µέσα από το 

 

ς κρατικής νοµοθεσίας των εργασιακών σχέσεων ως 

 περισσότερο αντιπροσωπευτική 'µαρτυρία'  της πορείας και των κατευθύνσεων 

αφού το κράτος υπήρξε ο κύριος 

ει ως αντικείµενο τα νοµικά 

ύµβαση εργασίας (χρόνος εργασίας, ρύθµιση αδειών, χορήγηση 

ργατικό δίκαιο ασχολείται µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και 

διαπραγµατεύσεις και τις συλλογικές συµβάσεις 

αντικειµενικά µέσα από τα τελικά αποτελέσµατα. 

Μετά την επιλογή των µεταβλητών επιχειρήθηκε η διερεύνηση τους µέσα στο 

χρόνο και τα έτη 1974-2004 έγιναν η αναφερόµενη χρονική περίοδος µελέτης. 

∆ηµιο

οι µεταβλητές-παράµετρο πολιτικών των εργασιακών σχέσεων. 

Στο επόµενο στάδιο, για το χαρακτηρισµό της κάθε µεταβλητής διαχρονικά, 

συµβολίστηκε µε τον αριθµό 1 η συγκεκριµένη πολιτική την οποία συναντάµε στο 

αρχικό έτος (1974), 

συγκεκριµένη πολιτική  είτε η µετατροπή που προσθετικά ή αφαιρετικά ένα 

συγκεκριµένο µέτρο έχει υποστεί στο επόµενο έτος αλλαγής για τη συγκεκριµένη 

εταβλητήµ

τελευταίο έτος της ανάλυσης (2004)(Πίνακας 3.1). 

Εδώ αξίζει να σχολιασθεί ότι η πληροφορία για την κάθε πολιτική που 

εφαρµόζεται σε ένα συγκεκριµ

συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο που την διέπει και το οποίο αποτελεί το σηµείο 

αναφοράς της. Έγινε δεκτό ως υπόθεση εργασίας ότι, η νοµοθεσία µε τους

συγκεκριµένους νόµους για κάθε επιµέρους µεταβλητή/ παράµετρο των εργασιακών 

σχέσεων, αποτελεί αποκρυστάλλωση συγκεκριµένων πολιτικών προθέσεων.  

Αυτό συνεπάγεται ότι για τη συγκρότηση του πίνακα δεδοµένων σταθήκαµε 

αποκλειστικά στην εξέλιξη τη

την

της εργασιακής πολιτικής µέσα στο χρόνο, 

πρωταγωνιστής των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα (Ξηροτύρη, 1998). 

 Πηγές άντλησης της πληροφορίας αποτελούν  εποµένως το ατοµικό και 

συλλογικό εργατικό δίκαιο. Το ατοµικό δίκαιο έχ

θεσπισµένα µέτρα τα οποία αναφέρονται στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του 

εργαζόµενου και του εργοδότη και τα οποία απορρέουν από την ατοµική εργασιακή 

σχέση και από τη σ

επιδοµάτων, µερική απασχόληση, υπερωρία-υπερεργασία κλπ).Το συλλογικό 

ε

εργαζοµένων, τις συλλογικές 

 84



εργασίας, τα όργανα και τις διαδικασίες συµµετοχής , τις συλλογικές διαφορέ  και 

την επίλυσή τους.  

 ς

-

ν χαρακτηριστικών της κάθε µεταβλητής διαχρονικά, µε αναφορά στο 

ρουσίαση των 

κατά Αύξουσα Ιεραρχία (CAH).  

1. Παραµετροποίηση µεταβλητών –Πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων 

Στο σηµείο αυτό παρουσιάζεται περιληπτικά η σηµασιολογία των 

αριθµηµένων µεταβλητών του πίνακα δεδοµένων, όπως αυτές κωδικοποιούνται

παραµετροποιούνται στην εξέλιξή τους στο εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα,  ώστε να 

υπάρχει µια εποπτική εικόνα του περιεχοµένου τους (Πίνακας 3.1). Η αναλυτικότερη 

παρουσίαση τω

αντίστοιχο νοµοθετικό µέτρο που αυτά αντανακλούν, γίνεται µε την πα

αποτελεσµάτων της Ταξινόµησης 

 

Πίνακας 3.

1. Χρόνος εργασίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, υπαλλήλων γραφείων (χρε) 

χρε1: καθορισµός ανώτατου ορίου ηµερήσιας απασχόλησης το 8ωρο και εβδοµαδιαία το 

48ωρο(επιχειρήσεις, βιοµηχανικές, µεταφορικές, οικοδοµικές, µεταλλευτικές επέκταση και σε άλλες 

επιχειρήσεις-µισθωτούς) (1974) 

χρε2: περιορισµός χρόνου εργασίας από 48 σε 45  ώρες εβδοµαδιαίως (1975-1979) 

χρε3: µείωση από 43 σε 42 ώρες (1980) 

χρε4: νόµιµο εβδοµαδιαίο ωράριο  37,5 ώρες για  εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ µε σχέση 

ιδιωτικού δικαίου (1981) 

χρε5: µείωση σε 41 ώρες (1982) 

χρε6: καθιέρωση για το προσωπικό των βιοµηχανικών καταστηµάτων όλης της χώρας του συστήµατος 

της πενθήµερης εβδοµάδας εργασίας για ορισµένες κατηγορίες µισθωτών (1983) 

χρε7: µείωση των ωρών σε 40 την εβδοµάδα χωρίς αντίστοιχη µείωση των αποδοχών- επέκταση της 

πενθήµερης εβδοµάδας εργασίας (1984-1989) 

χρε8: 1η ''διευθέτηση'' του χρόνου µέχρι και 3 µήνες επιπλέον απλήρωτη εργασία, 9 ώρες ηµερησίως 

και 48 εβδοµαδιαίως, χωρίς να υπερβαίνει τις 40 ώρες ως µέσο όρο το εξάµηνο (1990-1997) 

χρε9: 2η διευθέτηση, µε δύο ώρες επιπλέον του συµβατικού ωραρίου, µέχρι δέκα ηµερησίως και 48 

εβδοµαδιαίως, για ένα εξάµηνο  (1998-1999) 

χρε10: 3η διευθέτηση γίνεται σε ετήσια βάση, 138 ώρες ετησίως και αναφέρεται σε τρεις επιπλέον 

ώρες εργασίας κατά µέσο όρο πέρα από το συµβατικό ωράριο, εφόσον ο µέσος όρος δεν ξεπερνάει τις 

38 ώρες την εβδοµάδα (2000-2004) 

 

2. Χρόνος εργασίας εµπορικών καταστηµάτων (χρκ) 

χρκ1: η λειτουργία των καταστηµάτων καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας 

(1974-1976) 

χρκ2: ρύθµιση µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας ή των οικείων Νοµαρχών (1977-1989) 

χρκ3: σχετική αποδέσµευση από τα χρονικά όρια λειτουργίας -δυνατότητα µια φορά την εβδοµάδα 

παράτασης ωραρίου µέχρι και την 22.00’ ώρα (1990) 
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χρκ4: µεγαλύτερη απελευθέρωση- κατά το χρονικό διάστηµα από 15 Μαΐου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου  η 

λειτουργία των καταστηµάτων µπορεί να παρατείνεται µέχρι  και την 22.00’ ώρα, εκτός από τα 

Σάββατα και τις ηµέρες που λειτουργούν µέχρι την 22.00’  ώρα (1991) 

χρκ5: η λειτουργία των καταστηµάτων είναι ελεύθερη, χωρίς να θίγεται το 40ώρο, κατά όλες τις ώρες 

και ηµέρες της εβδοµάδας εκτός της Κυριακής, µε εξαίρεση κάποιες κατηγορίες (π.χ πρατήρια 

καυσίµων, καταστήµατα τουριστικών περιοχών) (1992-1993) 

χρκ6: περαιτέρω απελευθέρωση ωραρίου- καθορισµός ωρών λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε 

είδους µε κάποιες εξαιρέσεις ανά κατηγορία και περιοχή µε αποφάσεις του υπουργού Εργασίας και του 

συναρµοδίου κατά κατηγορία καταστηµάτων υπουργού (1994-1996) 

χρκ7: χρόνος έναρξης λειτουργίας τους  ελεύθερα καθοριζόµενος ανά κατηγορία καταστηµάτων µε 

αποφάσεις των οικείων εµπορικών συλλόγων και ο χρόνος λήξης λειτουργίας δε µπορεί να ξεπερνά 

από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή την 20.00’ ώρα κατά τη χειµερινή περίοδο και την 21.00’ κατά τη 

θερινή, ενώ τα Σάββατα (χειµώνα-καλοκαίρι) την 18.00’ (1997-2004) 

 

3. Υπερωρία-Υπερεργασία 

υπε1: ορισµός ως υπερωριακής εργασίας η επιπλέον των 9 ωρών ηµερησίως  στον ίδιο εργοδότη- 

απαγόρευση αλλά ως νόµιµη µετά από αναγγελία ή σε ειδικές-έκτακτες περιπτώσεις µε πληρωµή 

ανεξάρτητα από το αν η συνολική εβδοµαδιαία εργασία δεν ξεπερνά το νόµιµο ωράριο των 40 ωρών 

(1974) 

υπε2: ορισµός ως υπερεργασίας η απασχόληση του µισθωτού πέρα από το νόµιµο ωράριο των 8 ωρών 

ηµερησίως ή των 40 ωρών εβδοµαδιαίως και µέχρι τη συµπλήρωση 9 ωρών ηµερησίως, ανεξάρτητα 

από το αν η συνολική εβδοµαδιαία εργασία δεν ξεπερνά το νόµιµο ωράριο των 40 ωρών (1975) 

υπε3: καθορισµός προσαύξησης  εργασίας υπερωρίας και υπερεργασίας (ανάλογα µε τον αριθµό ωρών 

και το είδος απασχόλησης) (1976-1978) 

υπε4: για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, η 

υπερωριακή απασχόληση επιτρέπεται για αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών (1979-

1989) 

υπε5: επιτρεπτή η απασχόληση µέχρι 9 ώρες ηµερησίως για τους υπαλλήλους εµπορικών 

καταστηµάτων χωρίς πρόσθετη αµοιβή και προσαύξηση 25%, εφόσον η εβδοµαδιαία απασχόληση δεν 

ξεπερνάει το νόµιµο ωράριο των 40 ωρών εβδοµαδιαίως (1990-1999) 

υπε6: κατάργηση της κατά την κρίση του εργοδότη υποχρέωσης του µισθωτού για υπερεργασιακή 

απασχόληση πέντε ωρών την εβδοµάδα, σε επιχειρήσεις εφαρµογής 40ωρου- ιδιόρρυθµη υπερωρία 

(ευχέρεια εργοδότη για απασχόληση του εργαζοµένου τρεις ώρες επιπλέον την εβδοµάδα)- αύξηση 

πληρωµής υπερωρίας 50% για τις πρώτες ώρες (2000-2004) 

 

4. Μερική απασχόληση  (µερ) 

µερ1: επιτρεπτή µε συµφωνία εργαζοµένου και µε την προϋπόθεση της µη δυσµενέστερης εργασιακής 

σχέσης, µε άδεια Επιτροπής ή Νοµάρχη σ  περίπτωση περιορισµού της επιχειρηµατικής ε

δραστηριότητας της επιχείρησης (1974-1986) 
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µερ2: επιτρεπτή η σύσταση οργανικών θέσεων µερικής ή περιοδικής απασχόλησης µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου για προσωπικό καθαριότητας και λοιπό 

βοηθητικό προσωπικό στο ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆, και τους ΟΤΑ (1987) 

µερ3: αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε προηγούµενη πληροφόρηση των Συµβουλίων των 

Εργαζοµένων (1988-1989) 

µερ4: γενική θεσµοθέτηση και αναγνώριση της µερικής απασχόλησης ως µορφή της ηµερήσιας ή 

εβδοµαδιαίας εργασίας διάρκειας µικρότερης της κανονικής (1990-1997) 

µερ5: εντατικοποίηση του θεσµού µε διεύρυνση και θεσµοθέτηση  σε όλες του τις µορφές 

(διαλείπουσα ή εκ περιτροπής εργασία) –επέκταση και σε δεκαπενθήµερη ή µηνιαία µερική εργασία.  

(1998-1999) 

µερ6: προσαύξηση 7,5% στις αποδοχές των µερικώς απασχολούµενων για λιγότερες από 4 ώρες 

ηµερησίως εφόσον αυτοί αµείβονται βάσει του κατώτατου ορίου αποδοχών (2000-2002) 

µερ7: επέκταση της µερικής απασχόλησης σε δηµόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ οι οποίοι 

επιτρέπεται να καταρτίζουν προγραµµατικές συµβάσεις µε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και µε την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα (2003) 

µερ8: επαναπροσδιορισµός της µερικής απασχόλησης (διάρκεια, προσόντα, υπηρεσίες) σε δηµόσιες 

υπηρεσίες, ΟΤΑ και ΝΠ∆∆  µε την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου, χωρίς τη σύµπραξη άλλου 

οργάνου (2004) 

 

5. Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (εοχ) 

εοχ1: προσδιορισµός της έννοιας για αποφυγή καταστρατήγησης  και προστασία εργαζοµένου από 

κατάχρηση στα πλαίσια αυτής της µορφής εργασίας ως εξαίρεση του κανόνα  της σχέσης αορίστου 

χρόνου (1974-1978) 

εοχ2: -καθορισµός προϋποθέσεων για την κάλυψη εκτάκτων (απρόβλεπτων και επειγουσών) αναγκών 

στο ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ ως συµβάσεων που λήγουν αυτοδίκαια (µετά την πάροδο 12 

µηνών) 

- για την κάλυψη εποχικών αναγκών ως χρόνος διάρκειας της σύµβασης ορίζονται οι πέντε µήνες και 

το ένα έτος για τις λοιπές πρόσκαιρες ανάγκες, και ως ανώτατο όριο ανανεώσεων της σύµβασης τα 

τέσσερα έτη (1979-1980) 

εοχ3: µείωση της διάρκειας ύµβασης σε  µήνες για την κάλυψη εκτάκτων αν στο ηµόσιο, τα σ  8 αγκών ∆

ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ (1981-1983) 

εοχ4: -για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρεπτή η πρόσληψη εφόσον οι ανάγκες 

δεν καλύπτονται από το υφιστάµενο  µόνιµο ή µε σχέση ιδιωτικού δικαίου προσωπικό της υπηρεσίας 

προσωπικό  

-παράταση µέχρι 4 χρόνια για  την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών, αναπτυξιακού συνδέσµου, µε 

απόφαση νοµάρχη  (1984-1986) 

εοχ5: παράταση µέχρι το πολύ ένα έτος για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών και  αναπτυξιακού 

συνδέσµου (1987) 
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εοχ6: -παράταση  ή ανανέωση κατ’ έτος µέχρι το πέρας του προγράµµατος για την κάλυψη 

πρόσκαιρων αναγκών το οποίο χρηµατοδοτείται ή επιδοτείται από διεθνείς οργανισµούς ή από 

πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων 

-παράταση µέχρι και 3 µήνες της πεντάµηνης διάρκειας σύµβασης εργασίας γι  την αντιµετώπιση α

εποχιακών αναγκών (1988-1990) 

εοχ7: -εργασία αλλοδαπών (εκτός ΕΕ) πάντα ορισµένου χρόνου (1991-1992) 

εοχ8: επιτρεπτή η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου για τις ανάγκες έργων που εκτελούνται µε αυτεπιστασία, από τους δήµους 

και κοινότητες, τους συνδέσµους και τα νοµικά πρόσωπα αυτών (1993) 

εοχ9: προστίθενται και η αντιµετώπιση όµοιων αναγκών  εξαιτίας άλλων γεγονότων (εκτεταµένες 

ζηµιές, σεισµοί, πληµµύρες, παγετοί και πυρκαγιές) από τα οποία προκύπτει άµεσος κίνδυνος ζωής ή 

περιουσίας µόνο εφόσον ο νοµός ή η συγκεκριµένη περιοχή αυτού έχει κηρυχθεί σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης. Η δε διάρκεια της απασχόλησης δε µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες εκτός 

αν εκτιµηθεί ότι οι ανάγκες που προέκυψαν π.χ από σεισµό συνεχίζονται (1994) 

εοχ10: συνυπολογισµός και άλλων ΝΠ∆∆ στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου των δηµοσίων υπηρεσιών, ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ (1995-1999) 

εοχ11: αύξηση της διάρκειας της απασχόλησης για την αντιµετώπιση όµοιων αναγκών,  εξαιτίας 

άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άµεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, σε 8 µήνες (2000-

2002) 

εοχ12: προσαρµογή της ελληνικής στην κοινοτική νοµοθεσία για ‘’βελτίωση της ποιότητας της 

εργασίας ορισµένου χρόνου- µη διάκρισης και αποτροπής κατάχρησης από σύναψη διαδοχικών 

συµβάσεων ορισµένου χρόνου’’ στα πλαίσια ‘’ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας’’ (2003)  

εοχ13: -διάκριση µεταξύ των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα και εκείνων στον ιδιωτικό στα πλαίσια 

της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

-αυστηροποίηση συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για τις ανάγκες έργων που εκτελούνται µε 

αυτεπιστασία, από τους δήµους και κοινότητες, τους συνδέσµους και τα νοµικά πρόσωπα αυτών 

(2004) 

 

6. Άτυπες µορφές απασχόλησης (φασόν, τηλεργασία) (ατυ) 

ατυ1: απουσία θεσµικού πλαισίου που να διέπει την εργασιακή σχέση των άτυπων- µη εξαρτηµένης 

µορφής σχέση εργασίας (1974-1989) 

ατυ2: δικαίωµα συλλογικής διαπραγµάτευσης και µέσω των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων 

υπογραφής συλλογικών συµβάσεων εργασίας των αµειβόµενων κατά µονάδα εργασίας (φασόν) (1990-

1997) 

ατυ3: θέσπιση τεκµηρίου µη υπόκρυψης σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας για τη µεταξύ εργοδότη και 

εργαζόµενου παροχής υπηρεσιών ή έργου (φασόν, κατ’ οίκον απασχόληση και τηλεργασία), εφ’ όσον 

η συµφωνία καταρτίζεται εγγράφως και γνωστοποιείται µέσα σε δεκαπέντε µέρες στην οικεία 

Επιθεώρηση Εργασίας (1998-2004) 
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7. Προσωρινή Απασχόληση (δανεισµός εργαζοµένου) 

προ1: απουσία ρυθµιστικού πλαισίου λειτουργίας του δανεισµού µισθωτού από τον εργοδότη που τον 

προσέλαβε µε σκοπό να εργαστεί για τις ανάγκες του τελευταίου χωρίς να λύνεται η αρχική σύµβαση 

εργασίας µε µόνη τη συναίνεση των εµπλεκοµένων (1974-2000) 

προ2: δηµιουργία αντίστοιχου θεσµικού πλαισίου για την τριµερή µορφή απασχόλησης καθώς και η 

σύσταση Εταιριών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) (άµεσος εργοδότης) ορίζονται εκείνες που έχουν 

ως αντικείµενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας από µισθωτούς τους σε άλλον εργοδότη (έµµεσο 

εργοδότη) (2001-2002) 

προ3: αυστηροποίηση των κυρώσεων για τις Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) (2003-2004)  

 

8. Όριο οµαδικών απολύσεων (οαπ) 

οαπ1:απουσία θεσµοθέτησης ορίου οµαδικών απολύσεων- περισσότερο κατασταλτικά παρά 

προληπτικά µέτρα  (1974-1982) 

οαπ2: υιοθέτηση των ορίων απολύσεων της Ε.Ε:-5 εργαζόµενοι /µήνα για επιχειρήσεις 20-50 ατόµων -

2-3%  για επιχειρήσεις άνω των 50 ατόµων (1983-1984) 

οαπ3: επέκταση διαδικασιών των οµαδικών απολύσεων σε εργοληπτικές επιχειρήσεις (1985-1998) 

οαπ4: όχι εφαρµογή των ρυθµίσεων για οµαδικές απολύσεις στους εργαζόµενους που απολύονται 

λόγω διακοπής των εργασιών της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, µετά από πρωτόδικη δικαστική 

απόφαση  (1999) 

οαπ5:  αλλαγή ορίων: 4 εργαζόµενοι  για επιχειρήσεις 20-200 ατόµων  (2000-2004) 

 

9. Συλλογικές διαπραγµατεύσεις (συλ) 

συλ1:-κρατική παρέµβαση στις ΣΣΕ, υποχρεωτική διαιτησία- υπεροχή οµοιοεπαγγελµατικής ΣΣΕ 

(1974-1983) 

συλ2: διασφάλιση του δικαιώµατος της συλλογικής διαπραγµάτευσης (1984-1989) 

συλ3: -ελεύθερες από κρατική παρέµβαση διαπραγµατεύσεις (ΟΜΕ∆) -αναγνώριση της κλαδικής και 

επιχειρησιακής ΣΣΕ- διεύρυνση περιεχοµένου ΣΣΕ (1990-1993) 

συλ4: ορισµός ανώτατου αριθµού θέσεων µεσολαβητών στους 50 από τους οποίους 20 µπορεί να είναι 

και διαιτητές. Η άσκηση µεσολάβησης και διαιτησίας από το ίδιο πρόσωπο στην ίδια υπόθεση 

αποκλείεται (1991-1992) 

συλ5: ορισµός ανώτατου αριθµού θέσεων διοικητικού και λοιπού προσωπικού και συνεργατών του 

ΟΜΕ∆ για όλη τη χώρα στους 20 (1993) 

συλ6: καθορίζεται ως ανίσχυρη η καταγγελία ΣΣΕ που έχει κυρωθεί µε νόµο (1994-1995) 

συλ7: κύρωση της 154 ∆ΣΕ για την προώθηση της συλλογικής διαπραγµάτευσης µε βάση τις εθνικές 

συνθήκες για όλους τους εργοδότες, κατηγορίες και κλάδους δραστηριότητας (1996-1997)  

συλ8: δυνατότητα παράκαµψης των κλαδικών ΣΣΕ - υπεροχή των επιχειρησιακών ή τοπικών 

συµφωνιών  έναντι των κλαδικών συµβάσεων εργασίας –Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης (ΤΣΑ) σε 

‘προβληµατικές’ περιοχές (1998) 
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συλ9: καθιέρωση της συλλογικής διαπραγµάτευσης στη δηµόσια διοίκηση χωρίς το δικαίωµα 

υπογραφής νοµικά  δεσµευτικών συµβάσεων (π.χ για µισθολογικά-συνταξιοδοτικά θέµατα) (1999-

2004) 

 

10. συνδικαλιστικά δικαιώµατα/ απεργία (συν) 

συν1: συνταγµατική κατοχύρωση συνδικαλιστικού δικαιώµατος (1974-1975) 

συν2: -αναγνώριση του δικαιώµατος για σύσταση και λειτουργία συνδικαλιστικών οργανώσεων, 

ανεξάρτητων από κάθε κρατική παρέµβαση και  

-αναγνώριση κήρυξης απεργίας, ως κοινωνικά δικαιώµατα που τυγχάνουν απόλυτης ελευθερίας 

εφόσον δεν παραβλάπτονται ουσιωδώς τα συµφέροντα του κοινωνικού συνόλου 

-χαρακτηρισµός απόλυσης λόγω συνδικαλιστικής δράσης ως  ‘’καταχρηστικής’’ 

-σύσταση και λειτουργία των επαγγελµατικών οργανώσεων όσων παρέχουν εξαρτηµένη εργασία 

(µισθωτών) και των εργοδοτών ή όσων ασκούν ανεξάρτητο επάγγελµα επαγγελµατιών (1976) 

συν3: διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας των δηµοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠ∆∆ 

καθώς και της ελεύθερης από κρατική παρέµβαση σύστασης επαγγελµατικών σωµατείων για την 

προαγωγή των οικονοµικών, επαγγελµατικών και ασφαλιστικών συµφερόντων τους. Το ίδιο ορίζεται 

και για την άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας (1977-1981) 

συν4: θέσπιση ρυθµίσεων για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την 

κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων- αναγνώριση της συνδικαλιστικής 

δράσης στην επιχείρηση (1982) 

συν5: καθορισµός των συνδικαλιστικών αδειών των δηµοσίων υπαλλήλων µε αποδοχές (1983) 

συν6: υποχρέωση της πολιτείας για προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώµατος σύµφωνα µε τον 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (1984)  

συν7: αντικατάσταση της Επιτροπής Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών από την πρωτοβάθµια 

και δευτεροβάθµια Επιτροπή αντίστοιχα  (1985-1986) 

συν8: συµµετοχή στις πρωτοβάθµιες επαγγελµατικές οργανώσεις (ενώσεις) των εµπόρων, των 

βιοτεχνών και των λοιπών φυσικών αποκλειστικά προσώπων που ασχολούνται µε τη διακίνηση των 

αγαθών, τη µεταποίηση ή την παροχή υπηρεσιών, καθώς και των αυτοκινητιστών (1987) 

συν9: διεύρυνση της συµµετοχής στις επαγγελµατικές οργανώσεις και του πρόεδρου του ∆.Σ και του 

διευθύνοντα, συµπράττοντα ή εντεταλµένου συµβούλου που δεσµεύει µε την υπογραφή του την Α.Ε 

καθώς και του πρόεδρου και του γενικού γραµµατέας του ∆Σ, των συνεταιρισµών και µέχρι δύο από 

τους διαχειριστές εταίρους των ΕΠΕ, εφόσον οι παραπάνω δεν ασχολούνται µε άλλο επάγγελµα 

άσχετο µε το εµπόριο (1988-1989) 

συν10: -αίρεση της προστασίας αν ο εργαζόµενος συνεχίζει την απεργία επί 24 ώρες µετά τη 

γνωστοποίηση της δικαστικής απόφασης που την κήρυξε παράνοµη ή καταχρηστική 

-διεύρυνση περιπτώσεων επιχειρήσεων χαρακτηριζόµενες ως ζωτικής σηµασίας µε την απαίτηση 

προηγούµενης γνωστοποίησης των αιτηµάτων της απεργίας 4 µέρες πριν την κήρυξή της καθώς και τη 

διαδικασία του προσωπικού ασφαλείας 

-διεξαγωγή ‘’δηµοσίου διαλόγου’’ µεταξύ εργαζόµενων και εργοδότη στις παραπάνω επιχειρήσεις 

πριν την απόφαση απεργίας  

 90



- οικονοµική αυτοτέλεια  και  κατάργηση της κρατικής παρέµβασης σταδιακά (από χρηµατοδότηση 

ΟΕΕ) (1990-1991) 

συν11: -επιτρεπτή η συµµετοχή στις επαγγελµατικές οργανώσεις φυσικών προσώπων, ως εκπρόσωποι 

νοµικών προσώπων 

-καθορισµός συνδικαλιστικών αδειών των δηµοσίων υπαλλήλων και  διευκολύνσεων για την άσκηση 

των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων στο χώρο της εργασίας 

-όχι ολοκληρωτική κατάργηση αλλά µερική χρηµατοδότηση των δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων (1992-1993) 

συν12: -κατάργηση της άρσης της προστασίας αν ο εργαζόµενος συνεχίζει την απεργία επί 24 ώρες 

µετά τη γνωστοποίηση της δικαστικής απόφασης που την κήρυξε παράνοµη ή καταχρηστική 

-καθορισµός του προσωπικού ασφαλείας µε ειδική συµφωνία της διοίκησης και της πιο 

αντιπροσωπευτικής οργάνωσης 

-επαναπροσδιορισµός συνδικαλιστικών αδειών 

-αύξηση χρηµατοδότησης των συνδικαλιστικών οργάνων από τους πόρους του Οργανισµού Εργατικής 

Εστίας (ΟΕΕ)  

-υποχρεωτική η προσφυγή στο ‘’δηµόσιο διάλογο’’ για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που 

κηρύσσουν απεργία στις επιχειρήσεις του δηµοσίου τοµέα και κοινής ωφέλειας ενώ για τις 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα παρέχεται απλώς η ευχέρεια προσφυγής των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων στο δηµόσιο διάλογο (1994) 

συν13: επέκταση αδειών και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα.  

(1995-1998) 

συν14: -επέκταση χρηµατοδότησης στις πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού 

τοµέα, εφόσον έχουν τουλάχιστον 200 ψηφίσαντα µέλη για τα έξοδα των δικαστικών αντιπροσώπων 

που παρίστανται στις αρχαιρεσίες τους  

-οικονοµική ενίσχυση των επαγγελµατικών οργανώσεων µε ποσοστό έως 8% επί των ετησίων εσόδων 

από συνδροµές µελών (1999-2000) 

συν15: επέκταση της προστασίας των συνδικαλιστικών στελεχών και σε εκείνα που συµµετέχουν στην 

Εκτελεστική Επιτροπή και στη Γραµµατεία της Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων µε 

αντίστοιχη επέκταση και συνδικαλιστικών αδειών (2001-2004) 

 

11. Συµµετοχή στην επιχείρηση και στον  ‘’κοινωνικό διάλογο’’  

συµ1: απουσία θεσµικού πλαισίου για την εκπροσώπηση και τη συµµετοχή των εργαζοµένων στην 

επιχείρηση (1974-1982) 

συµ2: συµµετοχή των εργαζοµένων στη διοίκηση και τον έλεγχο των δηµόσιων επιχειρήσεων-

κοινωνικός έλεγχος µε συµµετοχή στη διοίκηση (1983-1987) 

συµ3: καθιέρωση Συµβουλίων Εργαζοµένων ως όργανα εκπροσώπησης και συµµετοχής των 

εργαζοµένων, σε επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον πενήντα άτοµα ή είκοσι στην περίπτωση 

που η επιχείρηση δεν έχει συνδικαλιστική οργάνωση (1988-1993) 
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συµ4: συµµετοχή εκπροσώπων της ΓΣΕΕ και ανά έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕ και της Ένωσης 

Εµπορικών Συλλόγων Ελλάδας στον ΟΜΕ∆  ως θεσµού προώθησης του κοινωνικού διαλόγου (1990-

1993) 

συµ5: δηµιουργία της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ)  ως θεσµού προώθησης του 

‘’κοινωνικού διαλόγου’’, µεταξύ των ‘’κοινωνικών εταίρων’’ σε θέµατα σχετικά µε τις εργασιακές 

σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, τα φορολογικά µέτρα, καθώς και τη γενικότερη 

κοινωνικοοικονοµική πολιτική (1994-2002) 

συµ6: σύσταση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Εθνικής Επιτροπής 

Απασχόλησης, µε σκοπό την προώθηση του ‘’κοινωνικού διαλόγου’’ για τη διαµόρφωση πολιτικών 

που αποσκοπούν στην αύξηση της απασχόλησης και την αντιµετώπιση της ανεργίας, τη γνωµοδότηση 

για τη διαµόρφωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την 

Απασχόληση και γενικώς για τις πολιτικές σε εργασιακά θέµατα και  για θέµατα εργατικού δικαίου 

(2003-2004) 

 

12. Φορείς απασχόλησης (φορ) 

φορ1:  µονοπ λιο ο ΟΑΕ∆ ω  φορέας εφαρµογής της κρατικής πολιτικής απασχόλησης(1974-1982) ώ ς

φορ2: απαγόρευση των ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας και της µεσολάβησης για εξεύρεση 

εργασίας (1983-1995) 

φορ3: πρόβλεψη προγραµµατικών συµφωνιών ΟΑΕ∆ µε τους ΟΤΑ, επιµελητήρια και 

συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζοµένων και εργοδοτών για τη ειτουργία ‘’Γραφείων Ενηµέρωσης λ

Ανέργων’’ (1996-1997) 

φορ4: ίδρυση Ιδιωτικών Γραφείων  Συµβούλων Εργασίας (ΙΓΣΕ) µε στόχο την εξεύρεση για 

λογαριασµό του εργοδότη ορισµένων κατηγοριών θέσεων εργασίας (1998) 

φορ5: καθορισµός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας  ΙΓΣΕ (1999) 

φορ6: επέκταση θεσµού ΙΓΣΕ-δηµιουργία παραρτηµάτων τους- ένταση ελέγχων και προστίµων (2000) 

φορ7: αναδιοργάνωση υπηρεσιών του ΟΑΕ∆- σύσταση  ανώνυµων εταιριών του για την προώθηση 

‘’ενεργητικών’’ πολιτικών απασχόλησης (2001-2002) 

φορ8: -αυστηροποίηση κυρώσεων  παράνοµης λειτουργίας ΙΓΣΕ ή παραρτήµατός του 

-διεύρυνση της σύνθεσης της αρµόδιας γνωµοδοτικής Επιτροπής µε τη συµµετοχή των ‘’κοινωνικών 

εταίρων’’ (2003) 

φορ9: -χορήγηση άδειας λειτουργίας ως ΙΓΣΕ στα πιστοποιηµένα από το Υπουργείο Εργασίας Κέντρα 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 

-ανάληψη τοποθέτησης ανέργων σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, κατά τη 

διάρκεια του εγκεκριµένου γι’ αυτές προγράµµατος, χωρίς να απαιτείται χορήγηση άδειας σύστασης 

και λειτουργίας ΙΓΣΕ (2004) 

 

13. Σύνδεση µισθού µε την παραγωγικότητα (επα) 

επα1: περιορισµένη θεσµοθετηµένη έκταση (1974-1986) 
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επα2: διανοµή µέρους των ετήσιων καθαρών κερδών, µε τη µορφή µετοχών τους στο 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό- αφαίρεση του ποσού που διανέµεται στους εργαζόµενους µε τη µορφή 

µετοχών για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών που φορολογούνται (1987) 

επα3: η χορήγηση µετοχών επιτρέπεται µόνο ύστερα από αντίστοιχη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρίας που πραγµατοποιείται µε την κεφαλαιοποίηση των µη διατεθέντων κερδών σε ποσοστό 

που δε θα υπερβαίνει το 20% αυτών (1988-1989) 

επα4: -απαλλαγή του επιδόµατος παραγωγικότητας από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στους 

οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης  

- διανοµή  κερδών ανώνυµης εταιρίας στους εργαζόµενους  που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% των 

ακαθάριστων ετήσιων καθαρών κερδών κάθε διαχειριστικής χρήσης (1990-1991) 

επα5: -κατάργηση της αφαίρεσης ποσού διανεµόµενων µετοχών για τον προσδιορισµό του καθαρού 

κέρδους Ανώνυµης Εταιρίας 

-κατάργηση της απαλλαγής οποιασδήποτε εισφοράς υπέρ ∆ηµοσίου ή τρίτου από τις διανεµόµενες     

στους εργαζοµένους µετοχές (1992-1995) 

επα6: χορήγηση ειδικού επιδόµατος αυξηµένης ευθύνης και παραγωγικότητας στους τακτικούς και µε 

σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στον ΟΑΕ∆, στον ΟΕΚ και στον 

ΟΕΕ (1996) 

επα7: χορήγηση µηνιαίως χρηµατικού ποσού, ως κίνητρο απόδοσης, το οποίο ορίζεται ανάλογα µε την 

µορφωτική κατηγορία του εργαζόµενου γι  τους υπαλλήλους του δηµοσίου τοµέα (1997-2002) α  

επα8: µείωση του ποσού που καταβάλλεται στους εργαζόµενους του δηµοσίου τοµέα ως κίνητρο 

απόδοσης- αύξηση µε προϋπηρεσία (2003-2004) 

 

14. Ετήσια άδεια (ετα) 

ετα1: διαφοροποίηση για διαφορετικές κατηγορίες εργαζοµένων (1974) 

ετα2: αύξηση (1975-1976) 

ετα3: ρύθµιση άδειας εργαζοµένων ορισµένου χρόνου ή εποχικά απασχολουµένων (1977-1979) 

ετα4: 21 µέρες (6ήµερη εργασία) και 20 µέρες (5νθήµερη εργασία) και µέχρι 26 µέρες (22) αντίστοιχα 

(1980-1981)     

ετα5: επέκταση της άδειας στο προσωπικού ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ κλπ, µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου (1982) 

ετα6: πρόβλεψη και για τους εργαζόµενους, των οποίων η εργασία είναι διαλείπουσα ή εκ περιτροπής- 

µείωση ανάλογα µε την πραγµατική απασχόληση (1983) 

ετα7: υποχρέωση ετήσιας άδειας τουλάχιστον  δύο εβδοµάδων σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Χάρτη (1984-1985) 

ετα8: επιµήκυνση άδειας αναπήρων και µειοµεκτούντων ατόµων κατά πέντε µέρες (1986-1989) 

ετα9: άδεια µερικώς απασχολουµένων µε αναλογική µείωση (1990-1996) 

ετα10: µείωση προϋπηρεσίας σε 12χρόνια (17) για 30 (25) µέρες άδεια (1997) 

ετα11: επαύξηση κατά έξι εργάσιµες µέρες για τους µισθωτούς µε ειδικές ανάγκες και µε αναπηρία 

50% (1998-2002) 
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ετα12: δυνατότητα αναλογικής άδειας στον εργαζόµενο από την πρώτη µέρα απασχόλησής του σε 

ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας που δικαιούται µετά από συνεχή απασχόληση τουλάχιστον 12 

µηνών (2003) 

ετα13: χορήγηση κανονικής ετήσιας άδειας κατ’ αναλογία µε βάση αρχικά το ‘’εργασιακό’’ και µετά 

το ‘’ηµερολογιακό’’ έτος (2004) 

 

15. Άδεια µητρότητας - γονική άδεια (αδµ) 

αδµ1: απουσία ενιαίας άδειας για εργαζόµενες (1974-1981) 

αδµ2: καθορισµός διάρκειας της άδειας µητρότητας τουλάχιστον ίσης µε 12 εβδοµάδες από τις οποίες 

οι 8 χορηγούνται πριν και 8 µετά την πιθανή µέρα τοκετού (1982-1983) 

αδµ3: θέσπιση  της γονική άδειας ανατροφής παιδιών περιορισµός των χορηγούµενων γονικών αδειών 

µέχρι την κάλυψη του 8% του συνόλου των εργαζοµένων στην επιχείρηση για κάθε ηµερολογιακό 

έτος (1984-1993) 

αδµ4: Αύξηση των εβδοµάδων άδειας µητρότητας σε 16 από τις οποίες οι 8 χορηγούνται πριν και 8 

µετά την πιθανή µέρα τοκετού (1994-1997) 

αδµ5:  για τη γονική άδεια δεν ισχύει ο περιορισµός του 8%, αναφέρεται όµως ότι η άδεια δίνεται από 

τον εργοδότη κατά σειρά προτεραιότητας (1998-1999) 

αδµ6: αύξηση άδειας µητρότητας σε 17 εβδοµάδες (2000-2004) 

 

16. Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας (υγα) 

υγα1: προπολεµικά και µεταπολεµικά µέτρα κυρίως για ειδικές κατηγορίες επαγγελµάτων και φύσης 

εργασίας (1974-1983) 

υγα2: κατοχύρωση του δικαιώµατος για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας µε την κύρωση του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (1984) 

υγα3: προστασία σύµφωνα µε τις κοινοτικές διατάξεις µε την υιοθέτηση νόµου-πλαισίου µε τη 

διάχυση σ' ένα ολοένα πιο ευρύτερο πλέγµα όρων υγιεινής και ασφάλειας (1985) 

υγα4: επέκταση εφαρµογής των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (1986-1987) 

υγα5: ρύθµιση του ελάχιστου χρόνου απασχόλησης των τεχνικών ασφαλείας και των γιατρών 

εργασίας καθώς και το επίπεδο γνώσεων και η ειδικότητα των τεχνικών ασφαλείας (1988) 

υγα6: Επέκταση της προστασίας σε όλο το δηµόσιο τοµέα, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ (1989-1990) 

υγα7: επέκταση διατάξεων των προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων  που εκδόθηκαν 

βάση του νόµου που ψηφίστ κε για την εναρµό ση µε το κοινοτικό δίκαιο για την υγιεινή και η νι

ασφάλεια των εργαζοµένων, στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, και ΟΤΑ  (1992-1993) 

υγα8: -επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες 

-κωδικοποίηση διατάξεων για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων, όλων των ρυθµίσεων του 

νόµου για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (1994) 

υγα9: καθιέρωση ελαχίστων προδιαγραφών για τη σήµανση ασφάλειας ή /και υγείας σε συµµόρφωση 

µε το κοινοτικό δίκαιο (1995) 

υγα10: -επέκταση προστασίας σε επιχειρήσεις που προηγουµένως εξαιρούταν 
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-γενικές αρχές σχετικά µε την πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων και την προστασία της 

ασφάλειας και υγείας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχηµάτων και των 

επαγγελµατικών ασθενειών, την ενηµέρωση, διαβούλευση, ισόρροπη συµµετοχή, κατάρτιση των 

εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους 

-δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας σε µια 

επιχείρηση και από ατοµικές επιχειρήσεις ή νοµικά πρόσωπα έξω από την επιχείρηση που πλέον θα 

ονοµάζονται ΕΞΥΠΠ και θα έχουν τα δικαιώµατα και θα ασκούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στο προηγούµενο 

νοµοθετικό πλαίσιο  (1996) 

υγα11: θέσπιση µέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία εγκύων, 

λεχώνων, και γαλουχουσών εργαζοµένων (1997) 

υγα12: ορισµός αρµοδιοτήτων των Τεχνικών Επιθεωρητών Εργασίας και των Υγειονοµικών 

Επιθεωρητών Εργασίας για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας (1998) 

υγα13: -ορισµός ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού 

εργασίας από τους εργαζόµενους κατά τη διάρκεια απασχόλησής του  

όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (1999) 

υγα14: σύσταση γνωµοδοτικής επιτροπής για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των Εξωτερικών 

Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (2000-2002)  

υγα15: -ορισµός προϋποθέσεων για την άσκηση καθηκόντων του γιατρού εργασίας 

-Σύσταση στο ΣΕΠΕ Περιφερειακών Κέντρων Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) 

-επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ (2003) 

υγα16: -Σύσταση νέας ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης της Πληροφορίας, Επιµόρφωσης και 

Παρακολούθησης Πολιτικής συνθηκών Εργασίας για θέµατα ασφάλειας και υγείας που υπάγεται στη 

Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών Υγιεινής της Εργασίας  

-αναδιάρθρωση της ∆ιεύθυνσης Συνθηκών Εργασίας και του Κέντρου Υγιεινής και Ασφάλειας 

-ορισµός άσκησης καθηκόντων ιατρών εργασίας (2004)  

 

17. Ίση µεταχείριση εργαζοµένων 

ισµ1: συνταγµατική κατοχύρωση του δικαιώµατος της ίσης αµοιβής για την παρεχόµενη ίσης αξίας 

εργασία, ανεξάρτητα φύλου ή άλλης διάκρισης, φυλής, χρώµατος, θρησκεύµατος, υπηκοότητας, 

γνώσεων και πολιτικών πεποιθήσεων (1974) 

ισµ2: διεθνής κατοχύρωση του δικαιώµατος των εργαζοµένων για ίση µεταχείριση περί ‘’ισότητας της 

αµοιβής µεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζοµένων για εργασία ίσης αξίας’’ (1975-1981) 

ισµ3: ίδρυση γνωµοδοτικού συµβουλίου για την προώθηση και της νοµικής και ουσιαστικής εξίσωσης 

των δύο φύλ ν (1982) ω

ισµ4: -υποχρέωση εξασφάλισης µε βάση ισότητας του άνδρα και της γυναίκας, µεταξύ των άλλων 

δικαιωµάτων, του δικαιώµατος σε ίσες δυνατότητες απασχόλησης συµπεριλαµβανοµένης της 

εφαρµογής των ίδιων κριτηρίων επιλογής στο θέµα της απασχόλησης σύµφωνα µε την κύρωση της  

σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών 

 95



-πρόσβαση σε ποσοστά γυναικών στην τελωνοφυλακή (5%) και στο Λιµενικό Σώµα (4%) ενώ δεν 

έχουν καθόλου πρόσβαση στο πυροσβεστικό σώµα και στη δασοφυλακή (1983) 

ισµ5:-θέσπιση θεσµικού πλαισίου για την εφαρµογή της αρχής της ισότητας των δύο φύλων στις 

εργασιακές σχέσεις - κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (1984-1988) 

ισµ6: Περιορισµός της εφαρµογής ισότητας ανδρών και γυναικών για τους εργαζόµενους µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στους εργαζόµενους µε σύµβαση παροχής ανεξάρτητων 

υπηρεσιών και στους ασκούντες ελεύθερο επάγγελµα (1989-1997) 

ισµ7: πρόσληψη συνοριακών φυλάκων σε ποσοστά για άνδρες και γυναίκες σε βάρος των δεύτερων 

(1998-2000) 

ισµ8: -Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας για την καταπολέµηση της των διακρίσεων και των 

ανισοτήτων σε σχέση µε την αγορά εργασίας (EQUAL) 

-κατάργηση κάθε διατάξεων άνισης µεταχείρισης έγγαµων ανδρών και γυναικών ως προς τη χορήγηση 

επιδοµάτων γάµου ή συζύγου ή τέκνων ή οικογενειακών βαρών από εργοδότες του ιδιωτικού ή του 

δηµοσίου τοµέα στους εργαζόµενους µε σχέση ιδιωτικού δικαίου (2001) 

ισµ9: κατάργηση διακρίσεων ποσοστών µεταξύ ανδρών και γυναικών για συνοριακούς φύλακες 

(2003-2004) 

 

18.Εκπαίδευση-Κατάρτιση (εκπ) 

εκπ1: -άσκηση επαγγελµατικού προσανατολισµού από κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του 

ΟΑΕ∆  

-διαφοροποίηση επαγγελµατικής εκπαίδευσης από εκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας 

-σύνδεση του επαγγελµατικού προσανατολισµού και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης (1974-1976) 

εκπ2: -κίνητρα για την επαγγελµατική κατάρτιση του εργατικού δυναµικού (αποζηµίωση, έξοδα 

µετακινήσεως, δωρεάν τροφή-στέγη) 

-τεχνική βοήθεια σε εργοδότες (προγράµµατα κατάρτισης στελεχών) 

-σχολές ταχύρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης   (1977-1981) 

εκπ3: επιχορήγηση εργοδοτών-επιχειρήσεων βάσει προγραµµάτων απασχόλησης του Υπουργείου 

Εργασίας (1982) 

εκπ4: -σύσταση εκπαιδευτικών µονάδων µαθητείας για νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας  

-ενεργός επαγγελµατικός προσανατολισµός (1983) 

εκπ5:  -κατοχύρωση επαγγελµατικού προσανατολισµού και επαγγελµατικής εκπαίδευσης (1984-1988) 

εκπ6: -καθιέρωση στενής σχέσης µεταξύ  επαγγελµατικού προσανατολισµού, εκπαίδευσης και 

απασχόλησης 

-υποχρέωση του κράτους να ε εκτε νει προοδευτικά τα συστήµατα του επαγγελµατικού π ί

προσανατολισµού και τα συστήµατα της συνεχούς  ενηµέρωσης  στα παιδιά, τους εφήβους, τους 

ενήλικες και τους ανάπηρους. 

-καθιέρωση  Εθνικού Συµβουλίου Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΕΣΕΚΑ) 

-υποχρέωση του κράτους να επεκτείνει προοδευτικά τα συστήµατα του επαγγελµατικού 

προσανατολισµού και τα συστήµατα της συνεχούς  ενηµέρωσης  στα παιδιά, τους εφήβους, τους 

ενήλικες και τους ανάπηρους 
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-ανάθεση στο ∆ηµόσιο, σε φορείς του δηµοσίου φορέα, σε επιχειρήσεις ΟΤΑ, σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, σε συνεταιρισµούς, σε σωµατεία, συλλόγους και οργανώσεις µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα η εκτέλεση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης  

-κατάρτιση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) (1989) 

εκπ7: επιχορήγηση κατά το πρώτο έτος της απασχόλησής τους, των ΝΠ∆∆, των ΝΠΙ∆, 

περιλαµβανοµένων και των ΟΤΑ, που έχουν καταρτίσει επαγγελµατικά ανέργους εφόσον προσλάβουν 

ποσοστό τουλάχιστον 50% όσους έχουν επιµορφωθεί (1990-1991) 

εκπ8: -σύσταση Συστήµατος Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ) 

-ίδρυση Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) 

-ίδρυση ΙΕΚ, δηµοσίων ή ιδιωτικών, τα οποία δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα και σε 

εκπαιδευτική βαθµίδα και τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή κάθε είδους επαγγελµατικής 

κατάρτισης (1992-1993) 

εκπ9: - δυνατότητα  ΟΑΕ∆ συνεργασίας µε ΝΠ∆∆ και µε ΝΠΙ∆, τόσο του δηµοσίου όσο και του 

ιδιωτικού τοµέα για την εκτέλεση προγραµµάτων επαγγελµατικού προσανατολισµού, πρακτικής 

άσκησης και εργασιακής εµπειρίας για νέους έως 30 ετών 

-σύσταση στον ΟΑΕ∆ του Ειδικού Λογαριασµού Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και 

Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ) για την ενίσχυση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και σύσταση 

Ειδικού Κοινού Λογαριασµού Ανεργίας (ΕΚΛΑ), στη διαχείριση των οποίων συµµετέχουν οι 

κοινωνικοί εταίροι (1994-1995) 

εκπ10: - ώνευση ΕΛΠΕΚΕ και ΕΚΛΑ  στο Λογαριασµό για την Απασχόληση και την συγχ

Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) 

-συµπερίληψη  και των τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στους φορείς εκτέλεσης 

προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων και εργαζοµένων 

-προϋπόθεση πρόσληψης µετά τη συµπλήρωση τριών µηνών από τη λήξη προγραµµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης του 1/3 τουλάχιστον των καταρτισθέντων ανέργων 

-επιχορήγηση επιχε ηση της ανεργίας ιρήσεων προώθησης της  απασχόλησης µε στόχο την καταπολέµ

και την δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 

-µ  από τησης επαγγελ ικ  εµ  νέων πτυχιούχων έτρα κ µατ ής πειρίας

-  ΟΤΑ,  βιοµ   επι ελητηρίων καθώς   νδικαλιστικών δυνατότητα ηχανικών και βιοτεχνικών µ και συ

φο  των εργαζο ένων  γοδοτών ε ογραµµ  συ φων  µ να ρέων µ  και των ερ , µ πρ ατικές µ ίες ε τον ΟΑΕ∆, 

ιδρύουν ‘ α α Ενηµέ η ν ιχ ήσ ν’’  σ πό ν ρο υπ σιώ  ’Γρ φεί ρωσ ς τω  Επ ειρ εω  µε κο  τη πα χή ηρε ν πληροφόρησης

και ενηµέρωσ  προγρά τ  κα λησης ου ΑΕ  άλλων ν υ ης για τα µµα α κατάρτισης ι απασχό  τ  Ο ∆ ή  φορέω  το

δηµοσίου ο ιω ού έα ή τ υ ιδ τικ  τοµ  

-επέκτασ π ευ ών νάδων  Ο Ε∆ και γκ τη  τ ς σ ΚΕ Κ υ ο ς ης η εκ αιδ τικ  µο του Α    συ ρό σή ου ε ΤΕ στο ς ν µού  τ

χώρας (1 ) 996

εκπ11:-δ υ α θνικού ντρου παγγελµ ική Κατάρτισης (ΕΚ Π)( ρ ν  ης ηµιο ργί Ε Κέ Ε ατ ς  Ε ενα µό ιση τ

εκπαίδευ  κ κα τισ  µ ς άγκες τ αγ  γα ς ι τ απα ήσε αι σης αι τάρ ης ε τι αν ης οράς ερ σία κα ις ιτ ις εργοδοτών κ

εργαζοµέ ) τα του ο ω κό κτ u nc ς νικ ντρο Π ρ η ια νων - έν ξή  στ ευρ παϊ  δί υο E roguida e ω Εθ ό Κέ ληροφό ησ ς γ

τον Επαγ µα ό οσα το µόγελ τικ Πρ να λισ  
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 -δηµιουρ  Ε κο ν υ τ οίη ς ∆ µών υν ιζό νη µ ική α αι γία θνι ύ Κέ τρο  Πισ οπ ση ο  Σ εχ µε ς Επαγγελ ατ ς Κ τάρτισης κ

Συνοδευτικών οσ ρικ ν η ιώ ΕΚ ΠΙΣ 19   Υπ τη τικώ  Υπ ρεσ ν ( Ε ) ( 97)

εκπ12: -δυνατ τα ι σ  φ είς  ΤΕΕ α ύκ υ µ ητ ς ότη  κα ε άλλους ορ  για ’ κ λο αθ εία

-Συνεργα  Ε ρο ς ∆ιαχείρισης υ ΛΑΕ ε Εθ κό ρ ρη ριο πα λησης τα σία πιτ πή  το Κ µ το νι  Πα ατη τή  Α σχό  ή µε 

εκπαιδευ  τρ των ορ ν υ νυ γρά υ νική νικ Συλ βαση τικά κέν α  φ έω πο συ πο φο ν την Εθ Γε ή λογική Σύµ

Εργασίας α  υλ οίη  τω κ ών υ ν συµ λ αι   γι την οπ ση ν σ οπ  το α βά λετ   

-    ΟΑΕ∆  ∆η όσι , σε ρείς ∆η οσί , συ περιλαµ µ   Α σε ανάθεση από τον στο µ ο  φο µ ου µ βανο ένων και των ΟΤ , 

επιχειρήσεις του ευρ τερου δη ο  τοµ  σε ΝΠ∆∆  πιστοποιηµ  Κέντρα παγγελ ατικής ύ  µοσί υ έα , σε ένα  Ε µ

Κατάρτισης σε ΑΕ ΤΕΙ ι ωτικές ιχειρήσεις η απής ή αλλοδαπής την   ,  Ι-  κα ιδι επ µεδ   υλοποίηση στο

θεωρητικό ή  µ ος στ  σύνολό του ογραµµ Συνεχιζό ης παγγελ ατικής  πρακτικό έρ ή ο  πρ άτων µεν  Ε µ

Κατάρτισ Α γω 9  ης νέρ ν. (1 98-1999)

εκπ13: δυνατότητα του α ι  κύκλος ουδ    ΤΕΕ τ ΟΑ ∆ ( 0)λει ργί ς κα β’ σπ ών στα ου Ε 200  

εκπ14: ίδρυσ ης αιρ  αγ λµ κή ατ τ Α.  - άληψη ς τ ης η τ ετ ίας ‘’Επ γε ατι  Κ άρ ιση Ε’’ αν   τη αρµοδιό ητας τ

επαγγελµ ή ατ τισ έχ τότ σ ύντ  α το ,  πλαίσια ε ν ατικ ς κ άρ ης που µ ρι ε α κο αν πό ν ΟΑΕ∆ στα  των εν ργητικώ

πολιτικών α λησης κ η α β υ ε αί ση 2 -2002)  απ σχό αι τ ς δι ίο κπ δευ ς ( 001

εκπ15: καθιέρωση  µ ς Σύνδεσης τ Ε γε ατικής Ε α ση α ης Εθνικού Συστή ατο ης παγ λµ κπ ίδευ ς  και Κ τάρτισ

µε την ασ λη  (ΕΣΣΕΕΚΑ) (στ πλαίσια  υ π είο αι Απ χό ση α  συνεργασίας το Υ ουργ υ Εργασίας κ

Κοινωνι Ασφαλίσεων  ου Εθνική αιδείας ι η µά  ό κών  και του Υπ ργείου ς Π  κα Θρ σκευ των για την απ

κοινού δ ρ ση λιτ ν 0ιαµό φω  πο ικώ ) (20 3) 

εκπ16: -δυνατ τα ε φ ι ρό πα  νισ ύ ς αυτοα σχ ού οι   ότη  σ υσ κά π σω  να συ το ν ω πα ολ µεν Ιδιωτικά Γραφεία

Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΙΓ.ΣΥ.ΕΠ) 

-δυνατότητα σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών 

Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού  επιτρέπεται να συνιστούν Ιδιωτικά Κέντρα 

Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ι.ΚΕ.ΣΥ.ΕΠ) (2004) 

 

19.∆ιοικητική οργάνωση-κυρώσεις  

δορ1:µεταπολεµικά η οργάνωση και λειτουργία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 

σύµφωνα ε µ  τη ∆ΣΕ ως όργανο ελέγχου και εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν τους όρους 

εργασίας και κοινωνικής προστασίας των εργαζοµένων µε βάση της υπαγωγή του σε µια κεντρική 

αρχή (1974-1982) 

δορ2: ποινικές-διοικητικές κυρώσεις στον εργοδότη που απασχολεί αλλοδαπό στον οποίο δεν έχει 

χορηγηθεί η προβλεπόµενη άδεια εργασίας (1983-1988)  

δορ3: σύσταση στις περιφέρειες της χώρας πειραµατικών ινστιτούτων επαγγελµατικής κατάρτισης και 

απασχόλησης µε τη µορφή ΝΠ∆∆ (1989-1990) 

δορ4: θέσπιση αυστηρότερων µέτρων εισόδου και παραµονής των αλλοδαπών στη χώρα - η παροχή 

εξαρτηµένης εργασίας σε συγκεκριµένο εργοδότη και για συγκεκριµένο είδος απασχόλησης 

επιτρέπεται µε τη χορήγηση άδειας εργασίας από το νοµάρχη (1991-1992) 

δορ5: ίδρυση του  Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (ΕΙΕ) (1993) 

δορ6:-υπαγωγή του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) στις επιµέρους νοµαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις  
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-διεύρυνση αρµοδιοτήτων του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (1994-1995) 

δορ7: ίδρυση Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Απασχόλησης (ΠΕΠΑ) (1996) 

δορ8:-µετονοµασία "Πειραµατικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Απασχόλησης 

(Π.Ι.Ε.Κ.Α.)", σε "Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης  (Ε.Π.Α.)" 

-ρύθµιση µέτρων για την παραµονή και τη χορήγηση κάρτας στο αλλοδαπό εργατικό δυναµικό (1997) 

δορ9: -υπαγωγή υπηρεσίας ΣΕΠΕ κατευθείαν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

-κυρώσεις στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας (1998-1999) 

δορ10: -συµµετοχή στα Συµβούλια των Περιφερειακών Σχεδίων ∆ράσης για την Απασχόληση και 

εκπροσώπων του ΟΑΕ∆ και του ΣΕΠΕ 

-δηµιουργία ‘’Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων Πολιτικής Απασχόλησης’’ (συµβουλευτικό-

γνωµοδοτικό όργανο) 

-δηµιουργία ‘’Ειδικής Υπη ∆ράσεων Ευρωπαϊκού ρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης 

Κοινωνικού Ταµείου’’ και ούµενων Ενεργειών από  ‘’Εδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής  Συγχρηµατοδοτ

το ΕΚΤ 

- επέκταση των  αρµοδιοτήτων του ΣΕΠΕ  

-συγχώνευση του ‘’Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας’’ µε το ‘’Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης ‘’ 

(ΕΠΑ) (2000  )

 δορ11: χορήγηση  εργασίας για  είσοδο και παραµ  αλλοδαπών στην Ελλάδα για την άδειας  την ονή

απασχόληση µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 

- ενίσχυση της υπηρεσίας των Ειδικών Επιθεωρητών του ως αποτελεσµατικού ‘’εργαλείου’’ για τον 

εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ και τον έλεγχο στην αγορά εργασίας 

- σύσταση ‘’Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική’’ ως Α.Ε   (2001-2002) 

δορ12: ίδρυση τµηµάτων: α) πολιτικών Απασχόλησης και Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την 

Απασχόληση, 

β) Υπηρεσιών Απασχόλησης και Προσωρινής Απασχόλησης και  

γ)  στήριξης εργαζόµενων στην αλλοδαπή  

στη ∆ιεύθυνσης Απασχόλησης 

-ενιαίο δίκτυο παρεχόµενων υπηρεσιών των υπηρεσιακών µονάδων του ΙΚΑ, του ΟΑΕ∆ και του 

ΣΕ  νησιά µέχρι 3000 κατοίκους ΠΕ σε

-αύξηση του προστίµου που επιβάλλουν οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας -συγκρότηση  

νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών 

-ανάθεση σε ΑΕΙ και ΤΕΙ που εποπτεύονται από το κράτος, της διενέργειας ερευνών, της εκπόνησης 

µελετών, της εκτέλεσης έργων και ειδικών εργασιών αρµοδιότητας του υπουργείου (2003) 

δορ13: -εναρµόνιση του ύψους προστίµων που επιβάλλουν οι τεχνικοί και υγειονοµικοί επιθεωρητές 

εργασίας µε το αντίστοιχο που επιβάλλεται από τους κοινωνικούς επιθεωρητές εργασίας 

-∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Σχέσεων και Ενηµέρωσης του Πολίτη 

-τµήµα για ευρωπαϊκά θέµατα  σε συνεργασία µε υπηρεσίες της   και  ΕΕ

-εταίροι της Αναπτυξιακής Σύµπραξης και οι Γενικές Γραµµατείες Περιφερειών και τα Πανεπιστήµια 

(2004) 
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20.Μισθός (αναπροσαρµογή- ανώτατο-κατώτατο όριο) 

µισ1: απαγόρευση του τιµαριθµικού προσδιορισµού των αποδοχών (1974-1981) 

µισ2: καθορισµός ανώτατου ορίου µισθού εργαζοµένων του δηµοσίου τοµέα το σύνολο των  

ακαθαρίστων  µηνιαίων αποδοχών  του Προέδρου του Αρείου Πάγου 29 έτη προϋπηρεσίας µε τα 

τακτικά επιδόµατα σπουδών, συζύγου και δύο παιδιών (1982) 

µισ3: αναγνώριση της ΑΤΑ ως τρόπου αύξησης των αποδοχών (1983-1985) 

µισ4: προσδιορισµός ΑΤΑ σύµφωνα µε το προβλεπόµενο ποσοστό µεταβολής του ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή (∆ΤΚ) και ύστερα πό αφαίρεση ου εισαγόµενου πληθωρισµού (1986-1989)α τ  

µισ5: -κατάργηση της ΑΤΑ από 1/1/1991 και υποκατάσταση από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας 

(ΣΣΕ) µε τον καθορισµό πρόσθετης αύξησης των αποδοχών κατά ποσοστό ανάλογο µε τη διαφορά 

µεταξύ του ∆ΤΚ και της αύξησης των αποδοχών που καθορίζεται µε τη ΣΣΕ. 

-καθιέρωση ελάχιστου νόµιµου µισθού- Ο συµβατικός µισθός δε µπορεί να είναι κατώτερος του 

νοµίµου, που προβλέπεται από συλλογικές συµβάσεις (ΣΣΕ) ή διαιτητικές αποφάσεις (δ.α) ή άλλες 

διατάξεις κανονιστικής ισχύος 

-απουσία πρόβλεψης  ανώτατου ορίου  των συµβατικών αποδοχών που να περιορίζει το ύψος των 

αποδοχών των απασχολουµένων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (1990-1993) 

µισ6: πρόβλεψη και για τους εργαζόµενους του δηµοσίου τοµέα µε σχέση εργασίας ιδιωτικού ή 

δηµοσίου δικαίου χορήγησης διορθωτικού ποσοστό αύξησης µε τη διαδικασία των ΣΣΕ σε περίπτωση 

αύξησης του ∆ΤΚ πάνω από το ποσοστό της συνολικής αύξησης των αποδοχών (1994) 

µισ7: Οι συνολικές µηνιαίες καθαρές απολαβές των µισθωτών γενικά και λειτουργών του δηµοσίου 

τοµέα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 50πλάσιο του εκάστοτε τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 22ης 

ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ (1995-2004) 

 

21. Ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων (ανήλικοι-µειονεκτούντα άτοµα) (ειδ) 

ειδ1: προπολεµικά αλλά και µεταπολεµικά η αναγκαστική τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας πολεµιστών 

και θυµάτων πολέµου (1974-1975) 

ειδ2: προσδιορισµός µικρότερου ωραρίου για ανήλικους (1976-1980) 

ειδ3: γενικό κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση το 15ο σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο 

(1981-1982) 

ειδ4: ορίζεται η δικαιοπρακτική και δικονοµική ικανότητα ανηλίκων (1983-1985) 

ειδ5: -διεύρυνση της προστασίας  στους πολύτεκνους και στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), τα 

οποία οφείλουν να προσλαµβάνουν οι επιχειρήσεις µε οποιαδήποτε µορφή και οι φορείς του δηµόσιου 

τοµέα σε ποσοστό 8% επί του συνόλου του προσωπικού  

-διεύρυνση κατηγοριών προστατευόµενων προσώπων 

-υπεύθυνα όργανα τοποθέτησης οι Πρωτοβάθµιες Επιτροπές οι οποίες υπάγονται στις Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας 

-ρύθµιση  εργασίας  ανηλίκων γενικά µε την προσαρµογή του εθνικού δικαίου στις διατάξεις ∆ΣΕ  

-επιδότηση ΟΑΕ∆ εργοδοτών που προσλαµβάνουν ΑΜΕΑ (1986-1988) 

ειδ6: προσδιορισµός του θεσµικού πλαισίου προστασίας για την εργασία των ανηλίκων (1989-1991) 

ειδ7: ρυθµίσεις για την προστασία των ψυχικά ή πνευµατικά ανάπηρων (1992-1993) 
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ειδ8: διεύρυνση προστασίας ανηλίκων και µειονεκτούντων προσώπων (1994) 

ειδ9: -υπαγωγή Πρωτοβάθµιων Επιτροπών στις υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ κάθε νοµού 

επιβολή κυρώσεων από τον αρµόδιο Επιθεωρητή Εργασίας για τις παραβιάσεις των εργοδοτών 

σχετικά µε την προστασία των ατόµων ειδικών κατηγοριών (1995-1997) 

ειδ10: -προτεραιότητα στην προστασία πολυτέκνων (επέκταση σε εκείνους µε περισσότερα από 4 

παιδιά) και στα µειονεκτούντα πρόσωπα λόγω αναπηρίας 

- διεύρυνση της κατηγορίας των πολεµιστών  που έλαβαν µέρος στην Εθνική Αντίσταση 

-αύξηση του ελάχιστου ορίου αναπηρίας, ως προϋπόθεση πρόσληψης, από 40% σε 50%  για τα άτοµα 

µε ειδικές ανάγκες. 

-ανακαθο ισµός της κατανοµής  ποσοστού του των αναγκαστικών ψεων ρ  του  8% προσλή

προστατευόµενων προσώπων (1998) 

ειδ11: ορισµός διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες από ειδικές 

υγειονοµικές επιτροπές αναπηρίας του ΙΚΑ (1999) 

ειδ12: -προκήρυξη πλήρωσης θέσεων για το διορισµό ή πρόσληψη των προστατευόµενων σε δηµόσιες 

υπηρεσίες, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ του αριθµού του 5% των σεων που τους αντιστοιχεί (2000)  θέ

ειδ13: - επικ  και την ύρωση ∆ΣΕ για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών

άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους-οριοθέτηση  

- Τροποποίηση και συµπλήρωση επίσης θεµάτων σχετικά µε την διαδικασία πρόσληψης των 

προστατευόµενων προσώπων (2001) 

ειδ14: -συνυπολογισµός περίπτωσης των έµµεσα προστατευόµενων προσώπων (συγγενών) όταν στην 

οικογένεια υπάρχει  άτοµο µε ισόβια ανικανότητα από νοητική στέρηση ή αυτισµό για τον υπολογισµό 

των αντικειµενικών κριτηρίων πρόσληψης και διορισµού τους 

-κατάργηση του ανώτατου  ορίου πρόσληψης διορισµού στο ∆ηµόσιο (2002) 

ειδ15: -προσδιορισµός των εργασιών στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται όσοι δεν έχουν 

συµπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ύστερα από διάλογο µε τις εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις  και γνώµη του Ανώτατου 

Συµβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) όπως και ανάλογων Προγραµµάτων ∆ράσης για την αντιµετώπιση των 

χειρότερων µορφών παιδικής εργασίας καθώς και των οργάνων και των µηχανισµών για την  

ολοκληρωµένη και συστηµατική επίβλεψη της εφαρµογής των διατάξεων προστασίας 

-πρόστιµα σε παραβάτες (2003) 

ειδ16: η υπόχρεη σε προσλήψεις επιχείρηση είναι υποχρεωµένη για πρόσληψη πρ στατευόµενων ο

προσώπων σε ποσοστό 8% πανελλαδικά  

-περιορισµός έµµεσης προστασίας από ΑΜΕΑ (2004) 

 

 

Με αυτό τον τρόπο δηµιουργήθηκε ο  πίνακας δεδοµένων 31Χ21, όπου 31 

είναι οι γραµµές, οι οποίες συµβολίζουν τα 31 έτη και 21 είναι οι στήλες, οι οποίες 

συµβολίζουν τις 21  µεταβλητές (Πίνακας 3.2). 
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Πίνακας 3.2.Αρχικός Πίνακας ∆εδοµένων (31Χ21) 

Α/Α χρε χρκ υπε µερ εοχ ατυ προ οαπσυλ συν συµ φορ επα ετα αδµ υγα ισµ εκπδορ µισ ειδ

1974 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1975 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1

1976 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2

1977 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2

1978 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2

1979 2 2 4 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2

1980 3 2 4 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 2

1981 4 2 4 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 3

1982 5 2 4 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 5 2 1 3 3 1 2 3

1983 6 2 4 1 3 1 1 2 1 5 2 2 1 6 2 1 4 4 2 3 4

1984 7 2 4 1 4 1 1 2 2 6 2 2 1 7 3 2 5 5 2 3 4

1985 7 2 4 1 4 1 1 3 2 7 2 2 1 7 3 3 5 5 2 3 4

1986 2 4 57 2 4 1 4 1 1 3 2 7 2 2 1 8 3 4 5 5

1987 7 2 4 2 5 1 1 3 2 8 2 2 2 8 3 4 5 5 2 4 5

1988 7 2 4 3 6 1 1 3 2 9 3 2 3 8 3 5 5 5 2 4 5

1989 7 2 4 3 6 1 1 3 2 9 3 2 3 8 3 6 6 6 3 4 6

1990 8 3 5 4 6 2 1 3 3 10 4 2 4 9 3 6 6 7 3 5 6

1991 8 4 5 4 7 2 1 3 4 10 4 2 4 9 3 6 6 7 4 5 6

1992 8 5 5 4 7 2 1 3 4 11 4 2 5 9 3 7 6 8 4 5 7

1993 8 5 5 4 8 2 1 3 5 11 4 2 5 9  7  83 6 5 5 7

1994 8 6 5 4 9 2 1 3 6 12 5 2 5 9 4 8 6 9 6 6 8

1995 8 6 5 4 10 2 1 3 6 13 5 2 5 9 4 9 6 9 6 7 9

1996 8 6 5 4 10 2 1 3 7 13 5 3 6 9 4 10 6 10 7 7 9

1997 8 7 5 4 10 2 1 3 7 13 5 3 7 10 4 11 6 11 8 7 9

1998 9 7 5 5 10 3 1 3 8 13 5 4 7 11 5 12 7 12 9 7 10

1999 9 7 5 5 10 3 1 4 9 14 5 5 7 11 5 13 7 12 9 7 11

2000 10 7 6 6 11 3 1 5 9 14 5 6 7 11 6 14 7 13 10 7 12

2001 10 7 6 6 11 3 2 5 9 15 5 7 7 11 6 14 8 14 11 7 13

2002 10 7 6 6 11 3 2 5 9 15 5 7 7 11 6 14 8 14 11 7 14

2003 12 7 1510 7 6 7 12 3 3 5 9 15 6 8 8 12 6 15 9 15

2004 10 7 6 8 13 3 3 5 9 15 6 9 8 13 6 16 9 16 13 7 16

 

Όπως διαπιστώνεται, πρόκειται για 21 καθαρά ποιοτικές µεταβλητές, για την 

επεξεργασία και την µελέτη  των οποίων,  οι µέθοδοι της Ανάλυσης ∆εδοµένων και  
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συγκεκ

ν φ

 

ριµένα η  Ταξινόµηση κατά Αύξουσα Ιεραρχία (CAH) και η Παραγοντική 

Ανάλυση Αντιστοιχιών (AFC), αναδεικνύονται ως οι καταλληλότερες. 

Ο αρχικός πίνακας δεδοµένων 31Χ21 µετατρέπεται σε λογικό πίνακα 0-1, 

31Χ198, όπου 198 είναι οι κλάσεις-  ιδιότητες των προηγούµενων 21 µεταβλητών. 

Πάνω σ΄ αυτόν το  πίνακα εφαρµόστηκαν οι προανα ερόµενες µέθοδοι Ανάλυσης 

∆εδοµένων  (Σχήµα 3.1). 

 
Σχήµα 3.1. Πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων - Μετατροπή Πίνακα ∆εδοµένων  

(31 21) σε Λογικό Πίνακα 0-1 (31Χ198) 

 

H εφαρµογή της  Ταξινόµησης κατά Αύξουσα Ιεραρχία επιτρέπει τον 

προσδιορισµό οµάδων και υποοµάδων οι οποίες αποτελούνται από χρονικές 

περιόδους και υποπεριόδους καθώς και τις αντίστο

Χ

ιχες ιδιότητες που τις 

χαρακτηρ   

 ακραίων καταστάσεων στον πρώτο 

 η ακραίες

 

ές µεταβλητές απεικόνισης 

ίζουν. Η εικόνα της οµαδοποίησης η οποία επιτυγχάνεται µε την 

Ταξινόµηση κατά Αύξουσα Ιεραρχία (CAH) συµπληρώνεται  µε την διαφορετική 

ερµηνευτική διάσταση της  Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (AFC), η οποία 

απεικονίζει το φαινόµενο της Κοινωνικής Ασφάλισης για την εξεταζόµενη χρονική 

περίοδο και για τις εξεταζόµενες µεταβλητές στο χώρο των δύο διαστάσεων. 

Πρόκειται για το πρώτο παραγοντικό επίπεδο και τους δύο άξονες που το ορίζουν, 

αφού αρχικά αναδειχθούν η αντιπαράθεση των

παραγοντικό άξονα και η αντιπαράθεση της µέσ ς από τις  καταστάσεις στο 

δεύτερο παραγοντικό άξονα.  

  Αξίζει να επαναληφθεί εδώ, ότι µε τις συγκεκριµένες µεθόδους Ανάλυσης 

∆εδοµένων επιτυγχάνεται η αναλυτική περιγραφή του προαναφερόµενου πίνακα

δεδοµένων ο οποίος αναφέρεται σε επιλεγµένες ποιοτικ
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των πο

τα 

παίζουν

ή του φαινοµένου συνολικά. Αναδεικνύονται 

εποµέν

π

ό 

ρόλο 

 

α

 

λιτικών εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο, καθίσταται 

εύκολη η ερµηνεία τους και η συναγωγή συµπερασµάτων χωρίς καµία εκ των 

προτέρων υπόθεση ή περιορισµό για το ποιες µεταβλητές ή ποια αποτελέσµα

 σηµαντικότερο ρόλο στο φαινόµενο που περιγράφει ο πίνακας που 

αναλύεται. Εξασφαλίζεται έτσι, η πολυδιάστατη επεξεργασία συγχρόνως όλων των 

µεταβλητών και η πλήρης περιγραφ

ως οι σχέσεις µεταξύ των υπό µελέτη µεταβλητών. Πρόκειται για µια 

πολυµεταβλητή ανάλυση ου δίνει τη δυνατότητα πολυδιάστατης ερµηνείας του 

φαινοµένου. 

 Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η στατιστική επεξεργασία του φαινοµένου που 

µελετάται έγινε µε το  λογισµικό Ανάλυσης ∆εδοµένων M.A.D (Καραπιστόλης ∆. 

(2001), Methodes D’ Analyses des Donnes (Το πρόγραµµα M.A.D)), ενός από τα 

προγράµµατα Ανάλυσης ∆εδοµένων, καθώς η διάδοση των Η/Υ έπαιξε καθοριστικ

στην εξέλιξη της Ανάλυσης ∆εδοµένων αφού επιτρέπει την ταχύτερη 

επεξεργασία πινάκων δεδοµένων µεγάλων διαστάσεων, απεικονίζοντας τις σχέσεις 

που προκύπτουν. 

Έτσι, µε την Ανάλυση ∆εδοµένων, τη στατιστική χωρίς τύπους και αριθµούς 

την “Στατιστική για την Κοινωνία και τον Άνθρωπο’’, η οποία απευθύνεται κυρίως 

στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες, κατά τον θεµελιωτή της Benjecri, 

επιχειρείται η παρακολούθηση  του φαινοµένου των πολιτικών εργασιακών σχέσεων 

διαχρονικά µε την πεικόνιση των τάσεων και κατευθύνσεων που παρατηρούνται. 
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3.2. Αποτελέσµατα Ταξινόµησης  κατά  Αύξουσα Ιεραρχία (CAH) 

 
Με την εφαρµογή της Ταξινόµησης κατά Αύξουσα Ιεραρχία (CAH), 

παρατη

 σχέση µε την εικόνα του υπό µελέτη φαινοµένου, η οποία γίνεται 

αναλυτ

ενικότερες  και όχι πολύ ειδικές αναπαραστάσεις της συνολικής  

χρονική

στόσο, ότι οι αρχικές τέσσερις οµάδες δε σκιαγραφούν την 

‘’ταυτό

ρείται η διάσπαση της συνολικής χρονικής περιόδου σε δύο άλλες περιόδους 

αρχικά, οι οποίες διαχωρίζονται σε δύο ακόµα υποπεριόδους η καθεµιά και οι οποίες 

µε τη σειρά τους διασπώνται εκ νέου σε δύο καινούργιες. Αναδεικνύονται  µε αυτό 

τον τρόπο οκτώ τελικές υποοµάδες µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους όπως 

φαίνεται αρχικά από την Ταξινόµηση κατά Αύξουσα Ιεραρχία (CAH) (Σχήµα 3.2). 

Η διάσπαση στους τέσσερις αρχικούς κόµβους-οµάδες παρέχει ικανοποιητική 

πληροφορία σε

ικότερη µε την περαιτέρω διάσπαση σε οκτώ οµάδες. Η λεπτοµερέστερη 

επιπλέον των οκτώ οµάδων διάσπαση δεν εµπίπτει στις επιδιώξεις της εργασίας η 

οποία στοχεύει σε γ

ς περιόδου. Η τοµή του δενδρογράµµατος της Ταξινόµησης γίνεται στις οκτώ 

οµάδες για τη διαπίστωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που συνιστούν 

διαφορετικές υποπεριόδους και οι οποίες εντάσσονται στις γενικότερες προηγούµενές 

τους. Αυτό δε σηµαίνει ω

τητα’’ του εξεταζόµενου φαινοµένου. Το ορίζουν όµως γενικότερα. 

 
Σχήµα 3.2. CAH-Πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων- Οµάδες Α, Β 
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Η κάθε οµάδα χαρακτηρίζεται από έναν αριθµό ιδιοτήτων οι οποίες την  

απεικονίζουν σηµαντικά αλλά και λιγότερο σηµαντικά. Στις αµέσως επόµενες 

διασπάσεις ωστόσο, οι λιγότερο σηµαντικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την 

ευρύτερη αρχική οµάδα, µετατρέπονται σε κύρια χαρακτηριστικά των οµοειδών στο 

ευρύτερο  των προκατόχων τους πνεύµα υποπεριόδων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι όσο προχωράει η διάσπαση των οµάδων σε νέες, τόσο περισσότερο λεπτοµερής 

εικόνα λαµβάνεται για τις κύριες ιδιότητες που την αφορούν. Η πρακτική ερµηνεία 

αυτού του γεγονότος είναι ότι τα γενικότερα χαρακτηριστικά µιας περιόδου σχετικά 

µε πολιτικές των εργασιακών σχέσεων, µετατρέπονται σε ειδικότερα µιας πιο 

συρρικνωµένης σε σχέση µε την ευρύτερη υποοµάδα. 

Στην παρούσα ανάλυση, µε τη διάσπαση της συνολικής εξεταζόµενης 

περιόδου στις οκτώ πρώτες οµάδες, οι σχηµατιζόµενες χρονικές υποπερίοδοι 

περιβάλλονται από ιδιότητες όλων των µεταβλητών από τις οποίες χαρακτηρίζονται 

σηµαντικά και οι οποίες αποτελούν τα κύρια γνωρίσµατά τους. 

Γι η η τιµή 

ν COR και  CTR των ιδιοτήτων, οι µεγαλύτερες των οποίων (COR µεγαλύτερο του 

10 και 

αφέρεται η αρχική οµάδα Α ως προς 

την µε

ηρίζουν κύρια ή σηµαντικότερα, ώστε να υπάρχει το σύνολο της 

πληροφ

 του διπόλου-οµάδας 

Β).  

α την επιλογή των ιδιοτήτων στις αρχικές οµάδες λαµβάνεται υπόψ

τω

 CTR µεγαλύτερο του 150, όπως φαίνονται στους αντίστοιχους πίνακες του 

παραρτήµατος) χαρακτηρίζουν σηµαντικότερα την κάθε οµάδα. 

Ειδικότερα, στις αρχικές οµάδες για την επιλογή των ιδιοτήτων που 

χαρακτηρίζουν την κάθε οµάδα λαµβάνεται υπόψη η σύγκριση των  COR και  CTR 

των διαφόρων ιδιοτήτων µε τις αντίστοιχες τιµές της οµάδας του ίδιου διπόλου, από 

τις οποίες εκείνες  µε τις µεταξύ τους µεγαλύτερες τιµές περιλαµβάνονται στην 

αντίστοιχη οµάδα, στην περίπτωση που τα COR και CTR είναι µικρότερα από τις 

τιµές 10 και 150 αντίστοιχα. Ως παράδειγµα αν

ταβλητή χρόνος εργασίας (οηγ). Φανερά η ιδιότητα χρε8 χαρακτηρίζει 

σηµαντικότερα την οµάδα (µε COR:14 και  CTR:191). Ωστόσο η επιθυµία να 

περιληφθούν όλες οι ιδιότητες του υπό µελέτη φαινοµένου σε κάποια από τις οµάδες, 

άσχετα αν τη χαρακτ

ορίας και να µη µείνει καµία από τις ιδιότητες ανένταχτη σε κάποια οµάδα, 

καθώς η σηµασία της συνέχειάς του αναδεικνύεται ιδιαίτερης αξίας στην παρούσα 

µελέτη, επιτρέπει να συµπεριληφθούν στην ίδια οµάδα και η ιδιότητα χρε9 (µε 

COR:3 και CTR:37, µεγαλύτερο από το CTR: 0 αντιπαράθεσης
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Επίσης από τις ιδιότητες που δε χαρακτηρίζουν πρωτίστως σηµαντικά την 

κάθε οµάδα, γίνεται αναφορά µε την κατά µεταξύ τους σειρά σπουδαιότητας µε βάση 

τα προαναφερόµενα κριτήρια. 

Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η συνολική εικόνα των χαρακτηριστικών των δύο 

αρχικών οµάδων µε θεωρητική σηµασία, η οποία έγκειται στη συνολική εσωτερική 

 µ

 που την χαρακτηρίζουν λιγότερο σηµαντικά 

ονται 

όµως π

2004) η χρονική περίοδος 1974-1989 και η χρονική περίοδος 1990-2004 µε 

ς αντί

 από την οµάδα Α αλλά και χάρη των διαφοροποιήσεών τους 

διαχωρ

εξηγήθηκε στο κεφάλαιο της µεθοδολογίας και σύµφωνα µε τους αντίστοιχους 

πίνακες που παρατίθενται στο παράρτηµα. Επιλέγονται αρχικά κυρίως οι τιµές των 

COR να είναι µεγαλύτερες ή ίσες του αριθµού 10. Σε µια δεύτερη επιλογή 

λαµβάνονται υπόψη οι τιµές αυτές να είναι µεγαλύτερες του 5 ώστε να αποδοθεί µια 

δοµή που συνθέτουν οι επιµέρους ιδιότητες. 

Έτσι, µε τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν ση αντικά την κάθε οµάδα 

συµπεριλαµβάνονται και οι ιδιότητες

ώστε να υπάρχει η συνολική εικόνα στην αρχική οµάδα από την οποία προέρχονται οι 

ιδιότητες ως κύρια χαρακτηριστικά στις επόµενες διασπάσεις. Αυτές δεν αναλύ

αρά ως σηµεία αναφοράς στις τελικές οµάδες τις οποίες και χαρακτηρίζουν 

σηµαντικά. 

Στις αρχικές οµάδες δηλαδή, συµπεριλαµβάνονται όλες οι ιδιότητες µε βάση τα 

προαναφερόµενα κριτήρια, οι οποίες εξειδικεύονται περισσότερο στις υποοµάδες που 

αυτές οδηγούν ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

Ορίζονται εποµένως ως αρχικές οµάδες της συνολικής υπό µελέτης περιόδου 

Ο (1974-

τι στοιχες ιδιότητες που τις διακρίνουν. Είναι οι οµάδες Α και Β. 

Πρόκειται για την πρώτη διάσπαση στις δύο αρχικές οµάδες οι οποίες και 

δίνουν µια πρώτη σκιαγράφηση της γενικής εικόνας οµαδοποίησης ετών και 

ιδιοτήτων-χαρακτηριστικών τους.   

Οι δύο παραπάνω αρχικές οµάδες οδηγούν µε τη σειρά τους σε δύο 

διασπάσεις  σε οµοειδείς µεταξύ τους οµάδες η καθεµιά τους, µε το οποίο 

υποδηλώνεται η καταγωγή τους από τον αντίστοιχο κόµβο απ’ όπου προέρχονται. 

Αναφερόµαστε στις οµάδες Α1 και Α2, οι οποίες χάρη της οµοιότητάς τους 

προέρχονται

ίζονται και οδηγούν σε άλλες δύο υποοµάδες η καθεµιά τους. 

  Στη συνέχεια, γίνεται µια γενική αναφορά στις ιδιότητες εκείνες οι οποίες 

συµβάλλουν στη διάσπαση και το χαρακτηρισµό των δύο  αρχικών οµάδων, σύµφωνα 

µε την σηµαντικότητα των COR και  COD αντίστοιχα, όπως η συµβολή αυτών 
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πρώτη συνολική εικόνα της διάσπασης της συνολικής περιόδου στις δύο αρχικές 

οµάδες, τις ενδεικτικές βασικών κατευθύνσεων. Οι ιδιότητες που συµβάλλουν 

, ενώ οι υπόλοιπες ιδιότητες 

χαρακτ

κριση των µεγαλύτερων τιµών COR, 

CTR). 

άση τα αποτελέσµατα όπως αυτά 

αναδεικ

, υπε4,µερ1,εοχ1, 

ατυ1,οα

ι στις τελικές οκτώ υποοµάδες στις οποίες 

ία στέκεται στον αντίποδα της πρώτης 

αναφέρεται στην είσοδο σε µια εποχή νέων οικονοµικών και κοινωνικών δεδοµένων, 

όπου σηµαντικές αλλαγές επέρχονται σε θεµελιώδεις, σταθερές µέχρι τότε αρχές των 

εργασιακών σχέσεων, µε τις πολιτικές της ευελιξίας να κυριαρχούν στο προσκήνιο. 

σηµαντικότερα στη διάσπαση της αρχικής περιόδου στις δύο πρώτες συµβολίζονται 

µε έντονα υπογραµµισµένα γράµµατα, ενώ εκείνες που συµβάλλουν λιγότερο µόνο 

µε υπογράµµιση. Με έντονη γραφή απεικονίζονται και οι ιδιότητες που 

χαρακτηρίζουν την κάθε οµάδα σηµαντικότερα

ηρίζουν απλά την κάθε περίοδο σε σχέση µε την σύγκριση της οµάδας του 

διπόλου της και µετατρέπονται σε κύρια χαρακτηριστικά-ιδιότητες από τις οποίες 

χαρακτηρίζονται κυρίως οι οµάδες επόµενων διασπάσεων.  

 Ακολουθεί η αναλυτική παράθεση των ιδιοτήτων στις οποίες οφείλεται η 

διάσπασή τους από τις προηγούµενές τους µε σύγκριση των COD, οι τιµές των 

οποίων είναι µεγαλύτερες καθώς προχωράει η διάσπαση σε περαιτέρω διασπάσεις και 

οι οποίες  χαρακτηρίζουν την καθεµιά (µε σύγ

Σηµείο αναφοράς αποτελούν  οι οκτώ τελικές σχηµατιζόµενες οµάδες, οι 

οποίες παρέχουν ικανοποιητική πληροφορία  µε β

νύονται από την στατιστική ανάλυση. 

 Η πρώτη διάσπαση της συνολικής περιόδου και των αντίστοιχων 

χαρακτηριστικών της (οµάδα Ο), οφείλεται στο γεγονός ότι η οµάδα Α υπερέχει 

έναντι της οµάδας Β κυρίως ως προς τις ιδιότητες χρε2, χρε7,χρκ2

π1,συλ1,συν3,συµ1φορ1,επα1αδµ1,υγα1,ισµ2,εκπ2,εκπ5,δορ1,µισ1 και ειδ2-

ιδιότητες από τις οποίες χαρακτηρίζεται σηµαντικότερα. 

Οφείλεται επίσης στο γεγονός της υπεροχής της οµάδας Β έναντι στην Α ως 

προς τις ιδιότητες χρε8, χρε10, χρκ7, υπε5,υπε6, µερ4,εοχ10, ατυ2, ατυ3, οαπ5, συλ9, 

συν13, συν15, επα5, επα7, ετα9, ετα11,αδµ4, αδµ6, υγα14,ισµ6, µισ5, µισ7,και ειδ9. 

Γενικά και τελείως παραστατικά, µε βάση την εικόνα που δείχνουν οι υπό 

µελέτη ιδιότητες, οι οποίες και αναλύοντα

οδηγούν, συνάγονται τα παρακάτω.  

 Η πρώτη περίοδος (1974-1989) εκφράζει κυρίως και περισσότερο την εποχή 

πριν την ευελιξία όπου δικαιώµατα όπως µείωση χρόνου εργασίας, σταθερή 

απασχόληση, προστασία από τις οµαδικές απολύσεις κ.ά κατοχυρώνονται  καθώς η 

δεύτερη περίοδος (1990-2004), η οπο
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Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η επιλογή ανάλυσης των οµάδων ετών και 

ιδιοτήτων στις τελικές υποοµάδες γίνεται µε την έννοια της διαδοχικής συνέχειας 

ση της οµάδας Α από τη Β οφείλεται στην υπεροχή 

της 1. Η ιδιότητα αυτή εκφράζει τη µη θεσµοθετηµένη γενική 

χρ σή της ύστερα από συµφωνία 

σης. Για την ίδια µεταβλητή, η διάσπαση της οµάδας Β 

οφείλε

ιπες ιδιότητες της µεταβλητής, οι οποίες 

προηγο

  π  θ

ποίο 

Κατά τον ίδιο τρόπο παρέχεται η πληροφορία για όλες τις ιδιότητες που 

παρουσιάζονται, στις τελικές οκτώ υποοµάδες στις οποίες επιλέγεται να χωριστεί η 

συνολική περίοδος. 

όλων των ιδιοτήτων των µεταβλητών ως σηµαντικές στην κάθε υποπερίοδο.  

Για παράδειγµα η διάσπα

 έναντι της ιδιότητας µερ

ήση της µερικής απασχόλησης ή υλοποίη

εργαζοµένου και µε την προϋπόθεση της µη δυσµενέστερης εργασιακής σχέσης, µε 

άδεια Επιτροπής ή Νοµάρχη σε περίπτωση περιορισµού της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας της επιχείρη

ται στην ιδιότητα µερ4. Η συγκεκριµένη ιδιότητα συνίσταται στη γενική 

θεσµοθέτηση και αναγνώριση της µερικής απασχόλησης ως µορφή της ηµερήσιας ή 

εβδοµαδιαίας εργασίας διάρκειας µικρότερης της κανονικής. Από τη σύγκριση των 

δύο ιδιοτήτων προκύπτει φανερά η διαφορά µεταξύ των δύο περιόδων ως προς τη 

µεταβλητή µερ. 

Όµως για την εργασία ορισµένου χρόνου η υπεροχή της οµάδας Α έναντι της 

Β ως προς την ιδιότητα εοχ1 (προσδιορισµός της έννοιας για αποφυγή 

καταστρατήγησης  και προστασία εργαζοµένου από κατάχρηση στα πλαίσια αυτής 

της µορφής εργασίας ως εξαίρεση του κανόνα  της σχέσης αορίστου χρόνου) και η 

αντίστοιχη υπεροχή της οµάδας Β έναντι στην Α ως προς την ιδιότητα εοχ10 

(συνυπολογισµός και άλλων ΝΠ∆∆ στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου των δηµοσίων υπηρεσιών, ΟΤΑ και ΝΠ∆∆) δεν 

απεικονίζει ξεκάθαρα το περιεχόµενο της ιδιότητας που ισχύει, καθώς λείπει η 

διαδοχική της σύνδεση µε τις υπόλο

ύνται.  

Σε αυτή την περί τωση, θα πρέπει να αναφερθεί η ιδιότητα προσ ετικά µε το 

τι ισχύει πριν απ’ αυτή και άρα να γίνει ενσωµάτωση του περιεχοµένου στο ο

προστίθεται. Προτιµάται ωστόσο η ερµηνεία της µε τη διάσπαση στις τελικές οκτώ 

οµάδες στις οποίες συγκεκριµενοποιείται σε κάποια υποοµάδα στη συµβολή της 

οποίας παίζει σηµαντικότερο ρόλο απ’ ότι στη γενικότερη οµάδα, και η ερµηνεία της 

οποίας ακολουθεί τη χρονική συνέχεια αναφοράς στην ιδιότητα της προηγούµενης 

υποοµάδας.  

 109



Με προσανατολιστικό άξονα το σχήµα 3.3, στο οποίο απεικονίζεται η 

διάσπαση των ανάλογων οµάδων, επιχειρείται η παράθεση των ιδιοτήτων που 

οδηγούν στην διάσπαση αυτή καθώς και η ανάλυση των χαρακτηριστικών από τις 

οποίες προσδιορίζονται. 

Πιο συγκεκριµένα, η διάσπαση της οµάδας Α (1974-1989) οφείλεται στην 

υπεροχή της οµάδας Α1 (1974-1983) έναντι στην Α2 (1984-1989) κυρίως ως προς τις 

ιδιότητες χρε2,χρκ1,υπε3,µερ1,εοχ1,οαπ1,συν3,συµ1,φορ1, αδµ1,ισµ2,εκπ2,δορ1,µισ1  

και ειδ2.  

Η ίδια περίοδος χαρακτηρίζεται, εκτός από τις προαναφερόµενες, επιπλέον από τις 

ιδιότητες συλ1, συν1, επα1,ετα2,ετα3,ετα4,υγα1 

Παρακάτω (Σχήµα3.3), παρατίθενται οι ιδιότητες από τις οποίες 

χαρακτηρίζεται η χρονική περίοδος 1974-1981 σχετικά µε τις υπό µελέτη µεταβλητές.  

 

 
Σχήµα 3.3.CAH-Πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων- Οµάδα Α1.1 

 

Αναλυτικά, όσον αφορά στη µεταβλητή χρόνος εργασίας (χρε), ισχύει η 

επικυρωµένη από τη χώρα µας η 1η ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας, µε την οποία για 

όλες τις επιχειρήσεις, βιοµηχανικές, µεταφορικές, οικοδοµικές, µεταλλευτικές 

καθορίστηκε ως ανώτατο όριο ηµερήσιας απασχόλησης το 8ωρο και εβδοµαδιαία το 
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48ωρο. Μετέπειτα, επεκτείνονται στον ελληνικό χώρο οι διατάξεις και σε άλλες 

κατηγορίες βιοµηχανίας και βιοτεχνίας και καθορίζονται τα χρονικά όρια εργασίας 

θ ε

γασίας, οι 

ς τους καθώς και το οικόσιτο προσωπικό ενώ διαφορετικά αντιµετωπίζεται το 

ράριο

θός.  

 

 από 1-10/81 σε 42 ώρες, χωρίς να µειώνονται οι αµοιβές. (χρε33 (1980)) 

 ς ό ι

οταξίου ή συνεργείου ή σε εργασίες υπαίθρου ο χρόνος 

εργασία

των µισθωτών. Η υπέρβαση του νόµιµου ωραρίου δεν επιτρέπεται ακόµα και όταν  ο 

εργαζόµενος απασχολείται  σ' άλλον εργοδότη. 

Ορίζονται σχετικές ρυ µίσεις για τις πιχειρήσεις που λειτουργούν κατά 

τµήµατα  καθ’ όλο το 24ωρο µε εναλλασσόµενες οµάδες (βάρδιες) ερ

εργαζόµενοι των οποίων δεν υπάγονται στις διατάξεις υποχρεωτικής ανάπαυσης την 

Κυριακή  ή αργίας. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται στις διατάξεις του νόµου περί ωρών εργασίας οι 

διευθύνοντες υπάλληλοι και τα πρόσωπα εµπιστοσύνης του εργοδότη που ασκούν τις 

εξουσίε

ω  εργασίας για το προσωπικό των ταξί ιδιωτικής χρήσης.  

Για το διακεκοµµένο ωράριο στο οποίο µεσολαβεί διακοπή εργασίας αυτή δε 

µπορεί να ξεπερνά τις δύο ώρες το χειµώνα και τις τρεις το καλοκαίρι ούτε να είναι 

µικρότερη από µία ώρα για τις βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και γραφεία. (χρε11 (1974)) 

Επίσης, την εξεταζόµενη περίοδο, οι ώρες εργασίας περιορίζονται από 48 σε 45 

εβδοµαδιαίως, χωρίς να µειωθεί το ηµεροµίσθιο ή ο µισ

∆εν υπάγεται στις διατάξεις του νόµου περί ωρών εργασίας το προσωπικό 

αυτοκινήτων πούλµαν καθώς και το προσωπικό αστικών και υπεραστικών

λεωφορείων). (χρε22 (1975)) 

Μειώνονται επιπλέον σταδιακά οι ώρες εργασίας από 1/10/79 σε 44, από 1/10/80 σε 

43 και

Για τους εργαζόµενου  στο ∆ηµ σιο και ΝΠ∆∆ µε σχέση διωτικού δικαίου 

το νόµιµο εβδοµαδιαίο ωράριο καθορίζεται στο ίδιο ωράριο των 37,5 ωρών που 

ισχύει και για τους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους. Κατ’ εξαίρεση για το 

προσωπικό αυτό το οποίο απασχολείται σε υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη 

βάση ή µε τη µορφή εργ

ς ορίζεται στις 39 εβδοµαδιαίως. Τα µικρότερα ωράρια δε θίγονται.  (χρε44 

(1981)) 

 Στη συνέχεια, σχετικά µε τη µεταβλητή χρόνος εργασίας εργαζοµένων στα 

εµπορικά καταστήµατα (χρκ) ορίζεται ότι η λειτουργία των καταστηµάτων 
                                                 
1 ν. 2226/20, π.δ 27-6/ 4-7-1932,  ν.δ 519/1970, β.δ.748/1966, 
2 ν. 133/1975, αρ.3, υ.α 51266/1975, π.δ 611/1976, π.δ 288/1976, ν.435/76 
3 ν. 1082/80 
4 ν. 1199/1981 
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ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, του αρµόδιου 

προϊσταµένου της Υπηρεσίας Εργασίας Πρωτεύουσας ή του αρµόδιου νοµάρχη 

ανάλογα µε το γενικότερο ή ειδικότερο πεδίο αναφοράς (Επικράτεια, Πρωτεύουσα, 

Νοµός 

κοµµένο, στο 

ο από 1η Ιούνη µέχρι 15 Σεπτέµβρη, τα καταστήµατα 

αι ότι 

υπερωρ

ες την 

εβδοµά

Κ

ή µ ή

τακτες καταστάσεις. (υπε16 (1974)) 

Αντίστοιχα, ορίζεται ως υπερεργασία η απασχόληση του µισθωτού πέρα από 

το νόµιµο ωράριο των 8 ωρών ηµερησίως ή των 40 ωρών εβδοµαδιαίως και µέχρι τη 
                                                

ή περιοχή νοµού), µετά από γνώµη των αντίστοιχων επαγγελµατικών 

σωµατείων ή ενώσεων εργοδοτών και µισθωτών εάν υπάρχουν και µετά από γνώµη 

της αρµόδιας  δηµοτικής ή κοινοτικής αρχής για συγκεκριµένους ∆ήµους ή 

Κοινότητες 

Ο εβδοµαδιαίος χρόνος λειτουργίας δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 48 

ωρών, ενώ το ωράριο για τα εµπορικά καταστήµατα ορίζεται ως  διακε

οποίο µεσολαβεί διακοπή εργασίας αυτή δε µπορεί να είναι µικρότερη των τριών 

ωρών. Συνεχές ωράριο µπορεί να ισχύει για κάποια καταστήµατα (π.χ  χονδρικής 

πώλησης) ή και για άλλες κατηγορίες µετά από σύµφωνη αίτηση των αντίστοιχων 

επαγγελµατικών σωµατείων ή ενώσεων εργοδοτών και µισθωτών. 

Για τουριστικές περιοχές το συνεχές ωράριο αποφασίζει ο γενικός γραµµατέας του 

ΕΟΤ και για την περίοδ

λειτουργούν µε συνεχές ωράριο δύο ηµέρες την εβδοµάδα σύµφωνα µε την 

προαναφερόµενη διαδικασία. (χρκ15(1974-1976))  

Επίσης, για τη µεταβλητή υπερωρία-υπερεργασία (υπε) ορίζετ

ιακή εργασία είναι εκείνη που παρέχεται πάνω από τα καθορισµένα ανώτατα 

όρια ηµερησίως του νόµιµου χρόνου εργασίας, δηλαδή η εργασία πέρα των 9 ωρών 

ηµερησίως  στον ίδιο εργοδότη, ανεξάρτητα από το αν η συνολική εβδοµαδιαία 

εργασία δεν ξεπέρασε το νόµιµο ωράριο των 40 ωρών εβδοµαδιαίως καθώς και η 

πέραν των 45 ωρών εβδοµαδιαίως αν ο εργαζόµενος απασχολείται 5 ηµέρ

δα ή των 48 αν απασχολείται 6 ηµέρες. 

ατά κανόνα η υπερωριακή εργασία είναι ανεπίτρεπτη από το νόµο και 

επισύρει τόσο αστικές όσο και ποινικές κυρώσεις.  

Ως νόµιµη υπερωρία ορίζεται εκείνη που γίνεται µε άδεια της Επιθεώρησης 

Εργασίας  του Αστυνοµικού Τµή ατος  µετά από προηγούµενη αναγγελία προς 

αυτή και µέσα στα όρια του νόµου ή χωρίς άδεια, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις 

που ορίζει ο νόµος κυρίως σε έκ

 
5 ν.δ 1037/1971, αρ.10 
6 ν.δ 515/1970, ν.δ 1037/1971, αρ. 12 , ν.δ 264/1973 
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συµπλήρωση 9 ωρών ηµερησίως ή 45 ωρών εβδοµαδιαίως για τους εργαζόµενους µε 

το σύστηµα της πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή των 48 ωρών για τους 

απασχολούµενους 6 µέρες εβδοµαδιαίως. Η απασχόληση την 9η ώρα της ηµέρας 

αποτελεί υπερεργασία ανεξάρτητα από το αν η συνολική εβδοµαδιαία εργασία δεν 

ξεπερνά το νόµιµο ωράριο των 40 ωρών. 

Η εργασία του Σαββάτου ή άλλης ηµέρας ανάπαυσης για τον εργαζόµενο µε το 

πενθήµερο σύστηµα εργασίας πρέπει να συσχετίζεται µε την εργασία των υπόλοιπων 

πέντε ηµερών για την εφαρµογή των διατάξεων ως προς την υπερεργασία. Ο 

συµψηφισµός της επιπλέον των 8 ωρών εργασίας της µιας µέρας στη λιγότερη 

εργασία της άλλης δεν είναι επιτρεπτός.  

Η υπερεργ σία αµείβεται µε το αντίστοιχο ωροµίσθιο µε προσαύξηση 25%. 

(υπε2

  

α  

)

ς προσαύξησης έχει ως εξής 

-25%

µόδιας αρχής και εκείνη που ξεπερνάει τα επιτρεπόµενα από το 

όµο α

µενο από την έκδοσης τους 

ηµερολ

ι το 

παραπά

                                                

7 (1975)  

Το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο της νόµιµης υπερωριακή

 για τις 60 πρώτες ώρες 

-50% για 60-120 ώρες 

-75% για  περισσότερες από 120 ώρες ετησίως 

ενώ συγχρόνως οι ευνοϊκότεροι όροι που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις, 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας, κανονισµούς ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας και µε 

τον ίδιο νόµο υπερισχύουν. 

Ως παράνοµη υπερωριακή εργασία ορίζεται εκείνη που γίνεται χωρίς νόµιµη 

άδεια ή αναγγελία αρ

ν νώτατα όρια υπερωριακής εργασίας. Τα όρια αυτά καθορίζονται µε απόφαση 

του Υπουργού Εργασίας που εκδίδεται κατά τους µήνες ∆εκέµβριο και Ιούνιο κάθε 

χρόνο και ύστερα από γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Επικρατείας (ΑΣΕ) για όλη 

την Ελλάδα ή για ορισµένες περιφέρειες για το επό

ογιακό έτος η γενικά κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ή κατά 

ειδικότητα. Η αποζηµίωση για την παράνοµη υπερωρία είναι 100% επί του βασικού 

ωροµισθίου δηλ. το διπλάσιο ηµεροµίσθιο. Η υπερωρία Κυριακής ή αργίας 

υπολογίζεται στις αποδοχές προσαυξηµένες µε 75% όπως η υπερωρία αργίας ηµέρας. 

Για τη νύχτα έχουµε αντίστοιχα 25% προσαύξηση Κυριακής και αργίας είνα

νω άθροισµα. Στην υπερωριακή εργασία δεν επιτρέπεται ο συµψηφισµός των 

 
7 ν.133/1975 
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υπερωριών 40 ηµέρες της εβδοµάδα µε τυχόν λιγότερες ώρες εργασίας άλλης 

εργάσιµης ηµέρας της ίδιας εβδοµάδας. 

Ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση να παράσχει εργασία πέρα από την 

νόµος. Ο εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να παράσχει την 

ε την αντίστοιχη µείωση των 

αποδοχ

ια τον εργαζόµενο. Ορισµένες 

 ς

λογη προς τον 

µειωµέ

 σ ε έ  

ς ή το σκοπό για τον οποίο καταρτίστηκε και η λύση της 

θα επέλθει αυτοδικαίως µε την περάτωση του συγκεκριµένου έργου ή εργασίας, 
                                                

συµφωνηµένη ή τη συνηθισµένη συµφωνία αξιώνοντας την αντίστοιχη 

συµπληρωµατική αµοιβή και η άρνηση του θα ήταν αντίθετη µε την καλή πίστη. 

Υπερεργασία είναι η εργασία µεταξύ του ωραρίου που καθορίστηκε µε σύµβαση και 

του ωραρίου που ορίζει ο 

υπερεργασία αξιώνοντας την αντίστοιχη προσαύξηση του 25% στο ωροµίσθιό του. 

Για άρνηση εκτέλεσης της υπεργεργασίας µπορεί να καταγγελθεί η σύµβαση 

εργασίας. (υπε38 (1976-1978)) 

Αναφορικά µε τη µεταβλητή µερική απασχόληση (µερ) για την υπό µελέτη 

υποπερίοδο παρατηρείται ότι η µερική απασχόληση µ

ών είναι επιτρεπτή εφόσον συµφωνεί ο εργοδότης και ο εργαζόµενος. Είναι 

δηλαδή δυνατή η απασχόληση των µισθωτών λιγότερες ώρες του νοµίµου ωραρίου 

ύστερα από συµφωνία µε τον εργοδότη τους. 

Απασχόληση εποµένως µε εβδοµαδιαία διάρκεια µικρότερη από τη κανονική 

ή πλήρη απασχόληση και συνοδευόµενη από αντίστοιχη µείωση της αµοιβής 

συναντάται ωστόσο ορίζεται ότι απαγορεύεται η συµφωνία κατάρτισης τέτοιας 

εργασιακής σχέσης εάν αυτή είναι δυσµενέστερη γ

µορφές µερικής απασχόλησης όπως η εκ περιτροπή , η οποία είναι η  µειωµένη 

απασχόληση µέσα στο πλαίσιο της ίδιας εργασιακής σύµβασης και η οποία 

χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή χρονικών διαστηµάτων εργασίας (ώρες, ηµέρες, 

εβδοµάδες κλπ) µε χρονικά διαστήµατα µη εργασίας και µε ανά

νο χρόνο απασχόλησης, µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων, µπορεί να 

επιβληθεί µονοµερώς από τον εργοδότη ύστερα από την άδεια της δηµόσιας αρχής 

που είναι αρχικά η Επιτροπή και µεταγενέστερα ο Νοµάρχης, σε περίπτωση 

περιορισµού της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της επιχείρησης. (µερ19 (1974-

1986)) 

Όσον αφορά την ργασία ορισµ νου χρόνου (εοχ), ως τέτοια χαρακτηρίζεται 

αυτή που κατά την κατάρτισή της συµφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά το σηµείο λήξης της 

ή από τη φύση της εργασία

 
8 ν.435/1976, αρ. 1 
9 ν.2112/1920, αρ. 8, ν.537/1946, αρ. 11, ν.2961/1954, ν.δ 532/1970, ν. 2961/1954, αρ.13       

 114



χωρίς 

οι αλλεπάλληλες 

συµβάσ

µόσιο, ΟΤΑ και ΝΠ∆∆.  

Έτσι, 

ι σ β µ ιά , α

γ

βλεπτου ή όχι της εργασίας και όχι του είδους αυτής.  (εοχ110 (1974-

1978)) 

εια δηλαδή των παραπάνω συµβάσεων είναι ορισµένου χρόνου και λήγουν 

αυτοδικ

                                                

καµιά προειδοποίηση ή καταβολή αποζηµίωσης. Και µόνο κατ’ εξαίρεση 

επιτρέπεται η καταγγελία  πριν τη λήξη της αν υπάρχει σπουδαίος λόγος που να τη 

δικαιολογεί αντικειµενικά σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών. 

Προβλέπεται ότι όταν η σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ή 

εις ορισµένου χρόνου δε δικαιολογούνται από τη φύση της εργασίας αλλά η 

προθεσµία τέθηκε προς καταστρατήγηση του νόµου, θεωρείται ως αορίστου χρόνου, 

έστω και αν µεταξύ των αλλεπάλληλων συµβάσεων η διακοπή είναι µικρής 

διάρκειας. Η διάταξη αυτή αναφέρεται στους υπαλλήλους αλλά το ίδιο ισχύει και για 

τους εργάτες κατ’ ανάλογη εφαρµογή, καθώς και για τις συµβάσεις των εργαζοµένων 

µε σχέση ιδιωτικού δικαίου στο ∆η

οι διατάξεις για την καταγγελία του αορίστου χρόνου σύµβασης εργασίας 

εφαρµόζοντα  και τις συµ άσεις ε ορισµένη δ ρκεια αν ο κ θορισµός της 

διάρκειας δε δικαιολογείται από τη φύση της σύµβασης, αλλά τέθηκε για 

καταστρατήγηση των διατάξεων για την καταγγελία της αορίστου χρόνου. 

Τέλος, καθορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε 

σύµβαση αορίστου χρόνου, η δε σύµβαση δεν καθίσταται αορίστου χρόνου έστω και 

αν η πρόσληψη  έγινε  ια την εξυπηρέτηση πάγιων αναγκών της επιχείρησης, µε την 

έννοια του απρό

 Επίσης η υποπερίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τον προσδιορισµό ως 

συµβάσεων ορισµένου χρόνου των συµβάσεων των µισθωτών που προσλαµβάνονται 

από το ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ για την κάλυψη εκτάκτων (απρόβλεπτων 

και επειγουσών) αναγκών, που προκαλούνται ως συνέπεια σεισµών, πληµµύρων, 

παγετών, πυρκαγιών, λοιµωδών ή µεταδοτικών νόσων ή άλλων γεγονότων από τα 

οποία προκύπτει άµεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας.  

Η διάρκεια  απασχόλησης  του προσωπικού που προσλαµβάνεται για την κάλυψη των 

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών δεν µπορεί να ξεπερνάει τους δώδεκα µήνες. 

Η διάρκ

αίως και χωρίς καµία αποζηµίωση, µε τη συµπλήρωση του χρόνου διάρκειάς 

τους. 

 
10 ν.2112/1920, αρ.8, παρ.3, ν.3198/1955, ν.2112/1955,αρ.8, παρ.3, Α.Κ, αρ. 671, 672  
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Για το προσωπικό κάλυψης παροδικών (εποχιακών, περιοδικών και 

πρόσκαιρων) αναγκών ως χρόνος διάρκειας της σύµβασης ορίζονται οι πέντε µήνες 

για κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών αναγκών και το ένα έτος για τις λοιπές 

πρόσκαιρες ανάγκες, και ως ανώτατο όριο ανανεώσεων της σύµβασης τα τέσσερα 

έτη. (εοχ211 (1979-1980)) 

Στη συνέχεια, η απουσία θεσµικού πλαισίου που να διέπει την εργασιακή 

σχέση των άτυπων- µη εξαρτηµένης µορφής σχέση εργασίας, µε αντιπροσωπευτική 

εκείνη των εργαζοµένων κατ’ οίκον (φασόν), χαρακτηρίζει τη µεταβλητή άτυπη 

η εργασίας, αποτελεί συστατικό στοιχείο της προσωρινής 

παραχώ ύ

τητα απέναντι στο µισθωτό, αναλαµβάνοντας 

τη µισθ

την υποχρέωση 

πρόνοια ί

απασχόληση (ατυ) την περίοδο αυτή. Έτσι µε τη χαλαρή σχέση εξάρτησης του 

µισθωτού άλλες φορές χαρακτηρίζεται από τη νοµολογία ως παροχή εξαρτηµένης 

εργασίας και άλλες ως παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή µίσθωσης έργου, παρόλο 

που η εργασία εκτελείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοδότη και ο έλεγχός και η 

εποπτεία της ασκείται εκ των υστέρων από το αποτέλεσµα.( ατυ112 (1974-1989)) 

Επιπρόσθετα, σε σχέση µε την προσωρινή απασχόληση (προ), η  απουσία 

ρυθµιστικού πλαισίου λειτουργίας του δανεισµού µισθωτού από τον εργοδότη που 

τον προσέλαβε µε σκοπό να εργαστεί για τις ανάγκες του τελευταίου χωρίς να 

λύνεται η αρχική σύµβασ

ρησης µισθωτο . Η γενική διάταξη του άρθρου 651 του ΑΚ περί ύπαρξης 

συναίνεσης των εµπλεκόµενων δεν καλύπτει τα νοµοθετικά κενά.  

Σύµφωνα µε τη νοµολογία, κατά τη διάρκεια της σύµβασης δανεισµού ο αρχικός 

εργοδότης διατηρεί την εργοδοτική ιδιό

οδοσία του, την άδεια, και την αποζηµίωσή  του σε περίπτωση απόλυσης, ενώ 

ο δανειζόµενος εργοδότης  ασκεί το διευθυντικό δικαίωµα και φέρει 

ς και ασφάλειας και ρυθµ σεων µε την παροχή εργασίας πέρα της συµβατικής 

ή νόµιµης απασχόλησης. 

 Ο δανεισµός προσωπικού συναντάται τόσο ως προσωρινός δανεισµός 

υπηρεσιών συγκεκριµένου εργαζόµενου όσο και ως αντικείµενο επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, δηλαδή κατ’ επιχείρηση δανεισµός. (προ113 (1974-2000))      

Αναφορικά µε τη µεταβλητή οµαδικές απολύσεις (οαπ),δεν υπάρχουν επαρκή 

νοµικά θεσµοθετηµένα µέτρα, ενώ θεσπίζονται περισσότερο κατασταλτικά παρά 

προληπτικά µέτρα των οµαδικών απολύσεων. Αφήνονται οι εργοδότες να προχωρούν 

                                                 
11 ν.993/1979, αρ.3,4,8,51, 55 
12 Α.Κ, αρ.648  
13 ΑΚ, αρ.651  
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ελεύθερα στις οµαδικέ  απολύσεις µ  µόνη την ποχρέωση να ζητούν εκ τ ν 

υστέρων την έγκρισή τους από το Υπουργείο Εργασίας. (οαπ1

ς ε υ ω

 συλλογικές διαπραγµατεύσεις (συλ), το Σύνταγµα (άρθρο 2, 

παρ.2) 

αγµα ορίζει ότι µε νόµο καθορίζονται οι γενικοί όροι 

εργασία

ποδίδει το ελληνικό Σύνταγµα, καθώς το νοµοθετικό 

αµοιβής. Τα 

πίπεδα

ε π υ

ή  

ε

αν υπάλληλο εκπρόσωπο του Υπουργείου 

Εργασί

ι εξέδιδαν διαιτητικές αποφάσεις που 

έχουν τ

                                                

14 (1974-1982)) 

Όσον αφορά στις

προβλέπει ότι οι γενικοί όροι εργασίας καθορίζονται µε νόµο και 

συµπληρώνονται από συµβάσεις εργασίας, οι οποίες συνάπτονται ελεύθερα.  

Πιο συγκεκριµένα, το Σύντ

ς που συµπληρώνονται από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, 

συναπτόµενοι µε ελεύθερες διαπραγµατεύσεις και αν αυτές αποτύχουν, µε τους 

κανόνες που θέτει η διαιτησία. 

       Στην χώρα µας όµως, την περίοδο αυτή οι συµβάσεις εργασίας δεν παίζουν τον 

καθοριστικό ρόλο που τους α

πλαίσιο του 1955 “για το διακανονισµό των συλλογικών συγκρούσεων εργασίας’’ 

καθορίζοντας µια αυστηρά ιεραρχική και συγκεντρωτική δοµή συλλογικών 

συµβάσεων από τη µία πλευρά και εµµένοντας σε µια στενή εξάρτηση µεταξύ 

διαπραγµατεύσεων και υποχρεωτικής διαιτησίας, δεν αφήνει περιθώρια ανάπτυξης 

των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Ακόµα περιορίζει το αντικείµενο των 

διαπραγµατεύσεων των συλλογικών συµβάσεων κυρίως σε θέµατα 

ε  διαπραγµατεύσεων τα ορίζει ο ίδιος ο νόµος στις κατηγορίες συλλογικών 

συµβάσεων ργασίας, οι οποίες εριλαµβάνουν τις γενικές συλλογικές σ µβάσεις 

εργασίας καθώς και εκείνες που υπογράφονται µεταξύ των επαγγελµατικών 

οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζοµένων, ενώ η θεσµοθέτηση  

διαπραγµάτευσης σε επίπεδο επιχείρησης απουσιάζει.  

 Την περίοδο αυτ  ο ρόλος των συλλογικών συµβάσεων εργασίας στον 

καθορισµό των συνθηκών ργασίας δεν είναι σηµαντικός καθώς το περιεχόµενό τους 

είναι πολύ περιορισµένο και τη θέση τους παίρνουν πολύ συχνά οι αποφάσεις των 

διαιτητικών δικαστηρίων. Τα δικαστήρια αυτά ως συλλογικά διοικητικά όργανα, 

αποτελούµενα από έναν δικαστή, έν

ας και από έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών και των εργαζοµένων επέλυναν 

από µεταπολεµικά τις συλλογικές διαφορές κα

η θέση ΣΣΕ. 

 Κυρίαρχος τρόπος επίλυσης των συλλογικών διαφορών στη χώρα είναι  η 

υποχρεωτική διαιτησία. Η προσφυγή µπορεί να γίνει από οποιοδήποτε από τα δύο 

 
14 ν.6299/34, ν.δ. 2511/1953, ν.3464/1955, αρ. 15, 206/1974, ν.δ, ν.334/1976 
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µέρη και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο ίδιος ο υπουργός Εργασίας µπορεί να 

παραπέµψει µια διαφορά στην υποχρεωτική διαιτησία. 

Έτσι, µε την ισχύ του συστήµατος της υποχρεωτικής διαιτησίας, δεν 

επιτρέπεται η επαναδιαπραγµάτευση σε κατώτερα επίπεδα, θεµάτων τα οποία έχουν 

ήδη ρυθµιστεί σε ανώτερα επίπεδα (κυρίως το µισθολογικό). Απουσιάζει εποµένως η  

νοµοθε

 

καθορί

 Συντάγµατος. Πιο 

α κηρυχθεί και ασκηθεί µόνο από ‘’τις νοµίµως συστηµένες οργανώσεις’’ για 

 δια

σ ς ρ ι

ν ή όσων ασκούν ανεξάρτητο επάγγελµα επαγγελµατιών. Στα 

παραβλάπτονται ουσιωδώς τα συµφέροντα του κοινωνικού συνόλου. 
                                                

τική ρύθµιση για τις επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις  και ισχύει η 

υπεροχή των οµοιοεπαγγελµατικών  συµβάσεων εργασίας. (συλ1 15(1974-1983)) 

Σχετικά µε την προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων (συν), αυτή

ζεται επίσης συνταγµατικά καθώς το Σύνταγµα (αρ.3, παρ.1),  ορίζει ότι ‘’το 

κράτος λαµβάνει τα προσήκοντα µέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής 

ελευθερίας και την ανεµπόδιστη άσκηση των συναφών µ’ αυτή δικαιωµάτων 

εναντίον κάθε προσβολής τους µέσα στα όρια του νόµου.  

Ο όρος ‘’συνδικαλιστική ελευθερία’’, αναγράφεται για πρώτη φορά στο Σύνταγµα 

του 1975. Τα περισσότερα σωµατεία την περίοδο αυτή είναι οργανωµένα στη βάση 

του επαγγέλµατος, ο κλάδος παραγωγής αποτελεί εξαίρεση ενώ ο συνδικαλισµός της 

επιχείρησης απουσιάζει.  

 Το δικαίωµα της απεργίας κατοχυρώνεται στα πλαίσια του

συγκεκριµένα, ορίζεται (αρ.23, παρ.2) ότι η απεργία, ως δικαίωµα των εργαζοµένων 

µπορεί ν

τη φύλαξη και την προαγωγή των οικονοµικών και εργασιακών γενικότερα 

συµφερόντων των εργαζοµένων. (συν116 (1974-1975)) 

Επίσης, την ίδια υποπερίοδο, στα πλαίσια της Συνταγµατικά κατοχυρωµένης 

συνδικαλι τική  ελευθερίας (α .12 και 23) ρυθµίζεται η σύσταση και λε τουργία των 

επαγγελµατικών οργανώσεων όσων παρέχουν εξαρτηµένη εργασία (µισθωτών) και 

των εργοδοτώ

επαγγελµατικά σωµατεία των µισθωτών περιλαµβάνονται τα σωµατεία τόσο όσων 

παρέχουν εξαρτηµένη εργασία σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή 

ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου ή ΝΠ∆∆ µισθωτών.  

Αναγνωρίζεται το δικαίωµα για σύσταση και λειτουργία συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, ανεξάρτητων από κάθε κρατική παρέµβαση αλλά και η κήρυξη 

απεργίας, ως κοινωνικά δικαιώµατα που τυγχάνουν απόλυτης ελευθερίας εφόσον δεν 

 
15 ν.3239/1955, ν.4205/1961 
16 ν.281/1914, α.ν 1803/1951,ν.δ. 4204/1961 
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Επιπλέον, η απόλυση λόγω συνδικαλιστικής δράσης χαρακτηρίζεται ως 

‘’καταχρηστική’’. Έτσι, για να κηρυχθεί άκυρη η απόλυση, ο απολυθείς λόγω της 

λέπεται στην περίπτωση που το 

προστα

ό Σώµα, την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών και την Αγροφυλακή 

απαγορ

είναι αρµόδιο για τη διαπραγµάτευση και τη συµβιβαστική διευθέτηση των 

                                                

συνδικαλιστικής δράσης του πρέπει να επικαλεσθεί και να αποδείξει τα στοιχεία που 

θεµελιώνουν την έννοια της προφανούς υπέρβασης των ορίων της καλής πίστης και 

των χρηστών ηθών και τον αιτιώδη σύνδεσµο µεταξύ αυτών και της απόλυσης. 

Αυτοδίκαιη άρση της προστασίας προβ

τευόµενο συνδικαλιστικό στέλεχος συναποφάσιζει την κήρυξη παράνοµης 

απεργίας. (συν217 (1976))  

Την υποπερίοδο αυτή, διασφαλίζεται η συνδικαλιστική ελευθερία των 

δηµοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και η 

ελεύθερη από κρατική παρέµβαση σύσταση επαγγελµατικών σωµατείων για την 

προαγωγή των οικονοµικών, επαγγελµατικών και ασφαλιστικών συµφερόντων τους. 

Το ίδιο ορίζεται και για την άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας. 

Επιπρόσθετα, για τους δηµοσίους υπαλλήλους οι οικείες κατά περίπτωση 

υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν τα µέλη της διοίκησης των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων κατά την άσκηση της συνδικαλιστικής δραστηριότητας, παρέχοντας την 

απαιτούµενη άδεια προσωρινής απουσίας και ιδίως για τη συµµετοχή τους σε 

συνέδρια του εσωτερικού ή εξωτερικού, µε πλήρεις αποδοχές, εφόσον η άδεια δεν 

ξεπερνάει τις 15 µέρες κατ’ έτος. 

Η απεργία είναι δικαίωµα των δηµοσίων πολιτικών υπαλλήλων και των 

υπαλλήλων των ΝΠ∆∆ όταν αποφασίζεται από νόµιµα συνιστώµενες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις οι οποίες έχουν σκοπό την προαγωγή των οικονοµικών, 

επαγγελµατικών και ασφαλιστικών συµφερόντων τους. Η απεργία που έχει άλλο 

σκοπό ή πραγµατοποιείται ως εκδήλωση αλληλεγγύης προς άλλη απεργούσα 

οργάνωση απαγορεύεται. Η απεργία όσων υπηρετούν στα Σώµατα Ασφαλείας, το 

Λιµενικ

εύεται.  

Η συνδικαλιστική οργάνωση υποχρεούται να υποβάλλει τα αιτήµατα στον 

Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης και τον κατά περίπτωση αρµόδιο υπουργό. Με 

την πάροδο δέκα ηµερών  ο Υπουργός  Προεδρίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει 

την απάντηση ή να παραπέµψει το αίτηµα στο Συµβούλιο Συνδιαλλαγής, το οποίο 

 
17 ν.330/1976, ν.δ. 892/1971    
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συνδικαλιστικών αιτηµάτων. Η συνδικαλιστική οργάνωση µετά την απάντηση του 

υπουργού ή την πάροδο της 10ήµερης προθεσµίας, µπορεί να υποβάλλει οποτεδήποτε 

το αίτηµά της στο Συµβούλιο Συνδιαλλαγής µετά τη δήλωση ότι η µη ικανοποίηση 

αυτού είναι δυνατό να οδηγήσει την οργάνωση σε κήρυξη απεργίας. (συν318 (1977-

1981)) 

Σχετικά µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων (συµ) την περίοδο αυτή δεν 

υπάρχει νοµικό πλαίσιο που να ρυθµίζει ως θεσµό την εκπροσώπηση και τη 

συµµετοχή των εργαζοµένων στην επιχείρηση, παρά το ότι µετά το τέλος του 

εµφυλίου πολέµου η εκπροσώπησή τους γίνεται από τις οµοιοεπαγγελµατικές 

οργανώ

καετίας του ‘60 κάποιες προσπάθειες για σχηµατισµό 

επιτροπ

ών οργανώσεων, οι 

διαπρα ε

ι ω  

γ κ

                                                

σεις, καθώς µέσα στην επιχείρηση δεν υπήρχαν συνδικάτα. Οι απεργιακές 

επιτροπές και οι επιτροπές αγώνα, δεν αντιµετωπιζόταν παρά µόνο ως κινήσεις 

ύποπτες για την ανατροπή του πολιτικού κατεστηµένου µε ότι αυτό συνεπάγεται 

ειδικά  για το ψυχροπολεµικό κλίµα της εποχής.  

Στα µέσα της δε

ών εργαζοµένων στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις και στις τράπεζες, για την 

επίλυση ενδοεπιχειρησιακών θεµάτων αναστέλλεται µε την επιβολή της χούντας.  

Μετά την πτώση της, το 1974 αναπτύσσεται σε µεγάλες βιοµηχανικές επιχειρήσεις το 

κίνηµα των εργοστασιακών σωµατείων τα οποία αναζητούν την επίλυση των 

εργασιακών τους προβληµάτων, σε επίπεδο επιχείρησης. Το νέο διαπραγµατευτικό 

αυτό επίπεδο έχει ως σηµείο αναφοράς του το θεσµικό πλαίσιο το οποίο στοχεύει 

στην πρόληψη και αποτροπή των ενδοεπιχειρησιακών συγκρούσεων. Έτσι, παρόλο 

που αυτό απαιτεί τη µεσολάβηση των οµοιοεπαγγελµατικ

γµατ ύσεις διεξάγονται ανάµεσα στον εργοδότη και στους εκπροσώπους του 

σωµατείου της επιχείρησης και καταλήγουν σε δ µερείς συµφ νίες ή σε πρακτικά 

τριµερούς συνεργασίας.  

Η νοµοθετική εποµένως συγκεντρωτική δοµή, µε την κυριαρχία των 

συλλογικών συµβάσεων σε ενι ό και οµοιοεπαγγελµατικό επίπεδο, δεν προβλέπει 

αυτή την περίοδο την εκπροσώπηση και συµµετοχή των εργαζοµένων στις υποθέσεις 

της επιχείρησης. (συµ119 (1974-1982)) 

Σχετικά µε τη µεταβλητή φορείς απασχόλησης (φορ), ο ΟΑΕ∆ διεκδικεί το 

µονοπώλιο της άσκησης και υλοποίησης της πολιτικής απασχόλησης. 

 
18 ν.643/1977 
19 ν.δ. 189/1969 
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Ιδρύεται µεταπολεµικά, λειτουργεί ως ΝΠ∆∆ υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Εργασίας και χρηµατοδοτείται κυρίως από τις εισφορές των εργοδοτών 

και των εργαζοµένων. Αντικατοπτρίζοντας τις δυνατότητες δηµιουργίας θέσεων 

απασχόλησης, τις οποίες δίνει το εκάστοτε πρόγραµµα οικονοµικής ανάπτυξης της 

χώρας, έχει ως έργο την εξισορρόπηση της προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Πιο 

συγκεκριµένα, ο ΟΑΕ∆ έχει ως πεδίο δράσης το επαγγελµατικό προσανατολισµό του 

εργατικού δυναµικού, την επαγγελµατική κατάρτιση και εκπαίδευσή του την 

πρακτι

α

τών για τη δηµιουργία 

νέων θ

άρτιση 

Γραφεί

, όπως προκύπτει 

και από

διοικητικά 

                                                

κή εξάσκηση νέων εργαζοµένων, την καταβολή του επιδόµατος ανεργίας, 

επιδόµατος αφερεγγυότητας του εργοδότη, ειδικού εποχικού βοηθήµ τος, επιδόµατος 

παιδιών, στράτευσης, συµπλήρωση επιδόµατος κύησης και µητρότητας. Ο 

Οργανισµός έχει επίσης στόχο την επιχορήγηση των εργοδο

έσεων εργασίας. 

Είναι αυτονόητο ότι ο ΟΑΕ∆ ως µια από τις διευθύνσεις-κλάδους του 

Υπουργείου Εργασίας, το οποίο είναι ο κεντρικός φορέας άσκησης της πολιτικής 

απασχόλησης του κράτους. 

Στην Ελλάδα η εύρεση εργασίας ανατίθεται σε δηµόσιες επιχειρήσεις, τα 

Γραφεία Ευρέσεως και απαγορεύεται η µεσολάβηση κάθε ιδιώτη στην κατ

ων συµβούλων Εργασίας. Παράβαση των διατάξεων έχει ως αποτέλεσµα 

κυρώσεις. Είναι απαγορευτική δηλαδή  από το νόµο η ίδρυση  Ιδιωτικών Γραφείων 

Συµβούλων Εργασίας (ΙΓΣΕ). 

Παράλληλα µε την απαγόρευση της µεσιτείας από ιδιωτικά γραφεία

 την επικυρωµένη υπ’ αριθµ.95/49 ∆ΣΕ, ιδρύονται στον ΟΑΕ∆ τα ‘’Γραφεία 

Ευρέσεως Εργασίας’’ που µετονοµάστηκαν σε ‘’Υπηρεσίες Απασχόλησης’’, 

εκδηλώνοντας την κρατική µεσολάβηση στην αγορά εργασίας µε την υποχρέωση των 

εργοδοτών να προσλαµβάνουν το προσωπικό τους από ανέργους που έχουν γραφεί 

στα µητρώα ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕ∆. (φορ120 (1974-1982)) 

 Αναφορικά µε τη µεταβλητή σύζευξη αµοιβής µε την παραγωγικότητα-

συµµετοχή εργαζοµένων στα κέρδη της επιχείρησης (επα), το επίδοµα 

παραγωγικότητας (επα) ως πρόσθετη χρηµατική παροχή πέρα από το βασικό µισθό 

χορηγείται στους εργαζόµενους εργάτες / τεχνικούς, υπαλλήλους και 

στελέχη) ως κίνητρο αύξησης της παραγωγικότητας τους. Στη  χώρα µας η 

θεσµοθετηµένη έκταση του  αυτήν την περίοδο είναι περιορισµένη αφού 

 
20 ν.5288/1931, αρ.20, παρ.1, ν.δ. 2656/1953,ν.3248/1955, αρ.9, ν.δ 212/1969, ν.δ 763/1970 
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περιορισµένη είναι και η έκταση ενός συστήµατος αξιολόγησης που αυτό 

προϋποθέτει. Η χορήγηση αυτού του επιδόµατος το οποίο αρχικά έχει την έννοια ενός 

πριµ, προβλέπεται µε τυπικές ή άτυπες συµφωνίες σε ελάχιστες επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τοµέα. (επα1

 

 σειρά διατάξεων σχετικά µε την ετήσια κανονική άδεια (ετα) έχουν 

τε εργοδότη ή νοµικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή 

ευρύτε

σιας 

στην επιχείρηση. 

θωτοί κ

 

ρίζουν την 

Από πρ

  

στοιχων κατηγοριών 
                                                

21 (1974-1986)) 

Μια

διαµορφωθεί προπολεµικά και µεταπολεµικά. 

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και οι λεπτοµέρειες 

χορήγησης της ετήσιας άδειας. Σύµφωνα µ' αυτές, την κανονική ετήσια άδεια 

ανάπαυσης δικαιούνται κατά κανόνα όλοι οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου σε οποιοδήπο

ρου δηµοσίου τοµέα. Για το δικαίωµα της πρώτης ετήσιας άδειας χρειάζονται 

δύο βασικές προϋποθέσεις. Η ύπαρξη σχέσης εξαρτηµένης εργασίας του εργαζοµένου 

και η συµπλήρωση δωδεκάµηνης συνεχούς απασχόλησης στην επιχείρηση όπου 

εργάζεται.  

Με το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο διαφοροποιείται η διάρκεια  της ετή

άδειας ανάλογα µε το χαρακτήρα της υπόχρεης επιχείρησης, την ιδιότητα του 

µισθωτού ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη και τα χρόνια υπηρεσίας 

Έτσι, οι µισ  σε επιχειρήσεις δηµοσίου χαρακτήρα και οινής ωφέλειας  

δικαιούνται 12 µέρες άδειας, οι τεχνίτες και εργάτες σε αυτές 8 µέρες, όπως και οι 

απασχολούµενοι υπάλληλοι στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ενώ οι αντίστοιχοι τεχνίτες 

6 µέρες. Το ανώτατο όριο για τις τέσσερις κατηγορίες είναι αντίστοιχα 20, 16, 18 και 

12 µέρες. Οµοίως και οι µετέπειτα ρυθµίσεις που ορίζουν διατάξεις για ορισµένες 

κατηγορίες, δεν καθιερώνουν µια ενιαία διάρκεια ετήσιας άδειας (αν και ο

υποχρεωτική άδεια κάθε χρόνο µε  κανονικές αποδοχές και επίδοµα αδείας στο µισό 

του µισθού).Οι πλήρως απασχολούµενοι δικαιούνται επίδοµα αδείας ίσο µε µισό 

µισθό οι υπάλληλοι και ίσο µε 13 ηµεροµίσθια οι εργατοτεχνίτες. 

ιν εξάλλου έχει θεσπιστεί και η άδεια των εποχιακά απασχολούµενων. (ετα122 

(1974)) 

Επίσης, την υποπερίοδο αυτή η ετήσια άδεια µε αποδοχές, εξακολουθεί να 

διαφοροποιείται µεταξύ των κατηγοριών εργαζοµένων αλλά αυξάνεται  για τις 

διάφορες κατηγορίες εργαζοµένων. Εξοµοιώνονται αντίστοιχα οι µέρες άδειας των 

τεχνιτών και εργατών µε τους υπαλλήλους των αντί
 

21 ν.2190/1920  
22 α.ν  539/1945, ν. 2081/1952, β.δ 153/1972 
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επιχειρήσεων και αυξάνεται το αντίστοιχο ανώτατο όριο σε 26 και 18 µέρες. (ετα223 

(1975-1978))  

Επιπλέον, αυξάνεται το κατώτατο όριο της άδειας των ανηλίκων εργαζοµένων, 

απαγορεύεται ο τεµαχισµός της άδειας και ρυθµίζεται το δικαίωµα της άδειας και το 

πίδοµα

υπηρεσ

α ε  έ

ζόµενης περιόδου νοµοθεσία και καθορίζεται από 1.1.1981 

ενιαία 

α

η οποία  δε µπορεί να 

ξεπερνά

µερης εργασίας  20 ηµέρες. Η 

µάδα και είκοσι δύο 

ηµέρες

αφορούσε µόνο τις εργάτριες. Αλλά στη συνέχεια η προστασία διευρύνεται και 

επεκτείνεται σ' όλες τις εργαζόµενες γυναίκες του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα 

                                                

ε  στην περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης. Ρυθµίζεται επιπλέον γενικά 

και το θέµα της άδειας των εργαζόµενων των οποίων οι εργασιακές σχέσεις έληξαν 

είτε γιατί η επιχείρηση λειτουργεί εποχιακά, είτε γιατί η εργασιακή σχέση ήταν 

ορισµένης διάρκειας. Το επίδοµα αδείας ορίζεται σε µισό µηνιαίο µισθό για όσους 

αµείβονται µε µηναίο µισθό ή σε 13 ηµεροµίσθια για όσους αµείβονται αντίστοιχα. 

(ετα324 (1977-1979)) 

Επιπλέον, σχετικά µε την ετήσια κανονική των τακτικών δηµοσίων υπαλλήλων, αυτοί 

δικαιούνται 20 µέρες µε αποδοχές, ανά έτος αν έχουν συµπληρώσει πραγµατική 

ία τριών ετών και 15 µέρες αν έχει συµπληρώσει υπηρεσία µικρότερη των 

τριών ετών λλά µ γαλύτερη του ενός τους. 

Την υπό µελέτη περίοδο καταργούνται οι διακρίσεις που ίσχυαν µε την πριν 

την έναρξη της εξετα

η ελάχιστη διάρκεια ετήσιας άδειας µε αποδοχές  που δικαιούται κάθε 

εργαζόµενος ανεξάρτητ  της ιδιότητάς του εφόσον συµπλήρωσε 12µηνη εργασία,12 

συνεχόµενες εργάσιµες ηµέρες η οποία αυξάνεται κατά µια εργάσιµη ηµέρα για κάθε 

πέρα του βασικού χρόνου εξαµηνιαία απασχόληση και 

ει τις 24 εργάσιµες ηµέρες για εργασία έξι ηµερών την εβδοµάδα και αν 

εφαρµόζεται στην επιχείρηση το σύστηµα της πενθή

άδεια αυτή όπως καθορίστηκε ενιαία η διάρκειά της αυξάνεται κατά δύο εργάσιµες 

ηµέρες για κάθε έτος απασχόλησης κατά ηµερολογιακό έτος και µέχρι είκοσι έξι  

εργάσιµες ηµέρες για τους εργαζόµενους έξι  ηµέρες την εβδο

 για τους εργαζόµενους πέντε ηµέρες την εβδοµάδα, φτάνοντας τις 26 και 22 

µέρες αντίστοιχα για τρία έτη υπηρεσίας. (ετα425 (1980-1981)) 

Σχετικά µε την µεταβλητή άδεια µητρότητας (αδµ), η πρώτη φορά που 

θεσπίζεται µια στοιχειώδης προστασία για τη µητρότητα είναι προπολεµικά η οποία 

 
23 ν. 133/1975, αρ.2,8 
24 ν. 549/1977 
25 ν. 1082/1980, αρ.3 
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ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως εργατριών υπαλλήλων ή υπηρετριών την 

εθνικότητά τους και από το εάν είναι έγγαµες ή άγαµες µητέρες. (αδµ126 (1974-

1981)) 

ς

ς διατάξεις για τη διασφάλιση της 

υγείας και σωµατικής ακεραιότητας των εργαζοµένων όσο και ειδικά νοµοθετήµατα 

που αφορούν τ  

παραπά

ατάξεων), 

Προεδρ  

ικυρώνουν ∆ΣΕ (ν. 492/76 "Περί κυρώσεως της 

ορούν την προστασία διαφόρων επαγγελµατικών 

 π

ικού Κώδικα και νόµων είναι η επιβολή στους 

βιοµηχ

 την αποφυγή κινδύνων που µπορούν να 

απειλήσ

                                                

Οι διατάξεις για την προστασία της υγείας και ασφάλεια  των εργαζοµένων 

(υγα), εντοπίζονται πολύ πριν από την εξεταζόµενη περίοδο και συγκεκριµένα 

χρονολογούνται τόσο προπολεµικά όσο και µεταπολεµικά. Στην ελληνική εργασιακή 

πραγµατικότητα, έχουν καταγραφεί τόσο γενικέ

ην εργασία συγκεκριµένων κατηγοριών εργαζοµένων. Μέρος των

νω διατάξεων αφορά   Βασιλικά ∆ιατάγµατα (β.δ) (όπως το β.δ 25.8.1920 

"Περί κωδικοποιήσεως της περί υγιεινής και ασφάλειας των εργασιακών δι

ικά ∆ιατάγµατα (π.δ) (όπως το "Περί υγείας και ασφάλειας των εργατών και 

υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, 

εργαστηρίων κλπ), νόµους που επ

αριθµ. 136 ∆ΣΕ περί δηλητηριάσεων οφειλοµένων στο βενζόλιο"). Τα παραπάνω 

αποτελούν ενδεικτικά νοµοθετήµατα µιας σειράς γενικών, αλλά πολύ περισσότερο, 

ειδικών διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας. 

Έτσι µετά το '74 - '80 εκτός του παραπάνω νόµου συνεχίζουν να εκδίδονται  

προεδρικά διατάγµατα που αφ

κατηγοριών (πχ. π.δ 95/78 "Περί µέτρων υγιεινής εις εργασίας συγκολλήσεων", π.δ 

422/79 "Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως - χώρων ασφάλειας, .δ 778/80 "Περί 

οικοδοµικών εργασιών"). 

Σκοπός των διατάξεων προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών  αποφάσεων, 

βασιλικών διαταγµάτων, αρ. 662 Αστ

ανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών  και  κάθε είδους επιχειρήσεων εργοδότες ή 

διευθυντές ή διαχειριστές εταιριών - επιχειρήσεων ναυπηγικών, χηµικών  εργασιών, 

εγκαταστάσεων  δηµοσίων θεαµάτων, γραφείων κλπ, να διατηρούν τα εργαστήρια  

και καταστήµατα αυτών καθώς και τα µηχανήµατα και  εργαλεία µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να εξασφαλίζουν  στους µισθωτούς

ουν την ζωή τους και την σωµατική τους ακεραιότητα.  

 
26 ν. 2274/1920 
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Με την από 12-5-81 Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 

προβλέπεται η σύσταση µικτών Επιτροπών Ασφάλειας και Υγιεινής στις 

επιχειρήσεις, η οποία έχει γνωµοδοτικό χαρακτήρα. 

Συνεχίζεται την ίδια περίοδο η ψήφιση νόµων µε διατάξεις ειδικότερου 

περιεχοµένου προστασίας, οι περισσότεροι από τους οποίους κυρώνουν τις 

αντίστοιχες  ∆ΣΕ (ν. 1181/81 "Περί κυρώσεως της αριθ. 115 ∆ΣΕ περί ακτινοβολίας, 

ν. 1396/83 "Υποχρεώσεις ασφάλειας στις οικοδοµές κλπ. (υγα127 (1974-1983)) 

Αναφορικά µε τη µεταβλητή ίση µεταχείριση (ισµ) µέσα στα γενικά πλαίσια 

της ισότητας των Ελλήνων πολιτών απέναντι στο νόµο και ειδικά για τις εργασιακές 

σχέσεις

ο ν

ς

γνωρίζεται η διεθνής κατοχύρωση του 

δικαιώ

Γενεύη το 1951 υπ' αρ. 100 ∆ΣΕ περί ισότητας της αµοιβής µεταξύ 

ς 

εργασί

 

                                                

 το αρ. 22, παρ.1β' του Συντάγµατος κατοχυρώνει το δικαίωµα της ίσης 

αµοιβής για την παρεχόµενη ίσης αξίας εργασία, ανεξάρτητα φύλου ή άλλης 

διάκρισης, φυλής, χρώµατος, θρησκεύµατος, υπηκοότητας, γνώσεων και πολιτικών 

πεποιθήσεων. Το ν µοθετικό πλαίσιο της εποχής εγγυάται τη  διασφάλιση όλων των 

δικαιωµάτων και ελευθεριών των πολιτών ανεξάρτητα φύλου, φυλή , χρώµατος, 

γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής 

προέλευσης, µεταξύ των οποίων και η ισότητα των πολιτών έναντι του νόµου. (ισµ128 

(1974)) 

Επίσης, την περίοδο αυτή ανα

µατος των εργαζοµένων για ίση µεταχείριση µε την επικύρωση της 

‘’ψηφισθείσης εν 

ανδρών και γυναικών εργαζοµένων για εργασία ίσης αξίας’’.  

Η 100 ∆ΣΕ έχει γενική εφαρµογή αφού δεν αναφέρει διάκριση που προκύπτει 

από το χαρακτήρα της εργασιακής σχέσης ως ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου. Με την 

119 ∆ΣΕ και 75/117 Οδηγία αµοιβή θεωρούνται οι συνήθεις βασικές αποδοχές και 

κάθε όφελος που παρέχεται άµεσα ή έµµεσα από τον εργοδότη λόγω της σχέση

ας, ανεξάρτητα από το αν αποτελούν αντάλλαγµα της παροχής εργασίας ή 

χορηγούνται για κοινωνικούς λόγους ή  από σταθερότητα ή από αποζηµίωση. 

Από τους παραπάνω κανόνες η αρχή της ίσης µεταχείρισης, χωρίς καµιά 

διάκριση φύλου, επιβάλλεται ανεξάρτητα αν η διάκριση γίνεται από το νόµο ή άλλη 

διάταξη νοµοθετικής ισχύος ή αν γίνεται µονοµερώς από τον εργοδότη (οικειοθελώς) 

ή από την ατοµική σύµβαση εργασίας. (ισµ2 29(1975-1981))

 
27 β.δ 25.8.1920, π.δ14.3.34 
28 ν.δ 53/1974, αρ.14 
29 ν.46/1975 
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Σχετικά µε τη µεταβλητή επαγγελµατική εκπαίδευση-κατάρτιση (εκπ), ο 

επαγγελµατικός προσανατολισµός ασκείται από κεντρικές και περιφερειακές 

υπηρεσίες του ΟΑΕ∆, οι οποίες (σύµφωνα µε τη 87/46 Σύσταση της ∆ΟΕ) παρέχουν 

κοινωνική αρωγή στα άτοµα που θέλουν να διαλέξουν επάγγελµα ή να εξελιχθούν 

επαγγελ

επίσης

που αναπτύσσουν τις επαγγελµατικές 

δυνατό

γαζοµένων. Η σύµβαση µαθητείας 

ακυρώ

ς

ρτισης τα οποία παρέχονται δωρεάν, 

παρέχε

αθώς και η παροχή τεχνικής βοήθειας προς τους 

εργοδό

µατικά, παρέχοντας συγκεκριµένες συµβουλές για την επιλογή και άσκηση 

ενός επαγγέλµατος ανάλογα µε τις ικανότητες του ενδιαφερόµενου και την πιθανή 

εξέλιξη της οικονοµίας. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να αποτελούνται από το 

σύµβουλο επαγγελµατικού προσανατολισµού µε το βοηθό του, αλλά και από 

ψυχολόγο ειδικό γιατρό, κοινωνικό λειτουργό και διοικητικό προσωπικό.  

Σύµφωνα  µε την υπ’ αριθµ.117/1962 Σύσταση της ∆ΟΕ , η επαγγελµατική 

εκπαίδευση αφορά στο σύνολο των µέτρων 

τητες ενός ατόµου ανάλογα µε τις ευκαιρίες για απασχόληση, προς 

µεγαλύτερο όφελος του εαυτού του και της κοινωνίας. Η επαγγελµατική εκπαίδευση 

διαφοροποιείται από την εκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας καθώς 

αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της πολιτικής για την απασχόληση του Υπουργείου 

Εργασίας.  

Υπάρχει σύνδεση του επαγγελµατικού προσανατολισµού και της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης, καθώς δεν παρέχεται το επίδοµα ανεργίας σε όσους αρνούνται  

παρακολουθήσουν επαγγελµατικά σχολεία ερ

νεται από την επιχείρηση αν ο µαθητής τεχνίτης δεν παρακολουθεί τα 

µαθήµατα. (εκπ130 (1974-1976)) 

Την ίδια περίοδο, στη λογική παροχής κινήτρων για την επαγγελµατική 

κατάρτιση των του εργατικού δυναµικού, καταβάλλεται αποζηµίωση και έξοδα 

µετακινήσεως στους επιλεγόµενους για κατάρτιση ανέργους καθώ  και επίδοµα και 

έξοδα κινήσεως στους επαγγελµατικά καταρτιζόµενους ανέργους. 

Επίσης ο ΟΑΕ∆ συµµετέχει στης δαπάνες κατάρτισης των αποδήµων Ελλήνων. 

Σε όσους παρακολουθούν προγράµµατα κατά

ται επίσης δωρεάν ή µερική συµµετοχή τροφής και στέγης. 

∆ύνανται επίσης να δηµιουργούνται στις επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις 

εκπαιδευτικές µονάδες του ΟΑΕ∆ κ

τες µε προγράµµατα κατάρτισης στελεχών, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στη 

συνέχεια από την ίδια την επιχείρηση για την επαγγελµατική κατάρτιση του 

                                                 
30 β.δ/6.6.1952, ν.δ 2656/1953, ν.δ 212/69, αρ1, αρ.24,38,39, β.δ 405/1971, ν.δ 1104/1972  
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εργατοτεχνικού δυναµικού. Επίσης ο ΟΑΕ∆ συµµετέχει στις δαπάνες των 

επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων για την κατάρτιση του προσωπικού τους. 

Λειτου

-1981)) 

ς του ΣΕΠΕ (ως ενιαίου συστήµατος επιθεώρησης), η 

αρχή τη

 

ργούν σχολές ταχύρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης ΟΑΕ∆ για την 

αναπροσαρµογή των πολιτών σε νέα επαγγέλµατα, όπου παρέχεται η δυνατότητα 

φοίτησης λίγων µηνών καθώς και η χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόµατος.  

Υπάρχουν ακόµα και ειδικά προγράµµατα επαγγελµατικής αποκατάστασης 

ατόµων µε µειωµένες ικανότητες. (εκπ231 (1977

Με την 81 ∆ιεθνή Σύµβαση (∆ΣΕ) ρυθµίζεται η οργάνωση και λειτουργία του 

Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Οι αρµοδιότητες των Επιθεωρητών 

Εργασίας συνίστανται στον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν τους 

όρους εργασίας και κοινωνικής προστασίας των εργαζοµένων. 

Πιο συγκεκριµένα, ως βασικό έργο του ΣΕΠΕ ορίζεται ο έλεγχος της τήρησης των 

διατάξεων σχετικά µε τη διάρκεια εργασίας, τα ηµεροµίσθια, την υγιεινή και 

ασφάλεια στους χώρους της εργασίας και την παροχή τεχνικών συµβουλών προς τους 

εργοδότες και τους εργαζόµενους σε σχέση µε τα παραπάνω θέµατα. 

 Η αρχή της ενότητα

ς υπαγωγής του σε µια κεντρική αρχή που προΐσταται, ελέγχει και εποπτεύει 

την Επιθεώρηση Εργασίας, η αρχή της διαρκούς πραγµατικής συνεργασίας µεταξύ 

των Επιθεωρητών της Εργασίας, και η αρχή της ανεξαρτησίας της Επιθεώρησης 

Εργασίας από κάθε κυβερνητική µεταβολή ή από εξωτερικές, πολιτικές ή άλλες 

επιρροές, ορίζονται ως οι τέσσερις θεµελιώδεις οργανωτικές αρχές που διέπουν το 

ΣΕΠΕ. Καθορίζεται επίσης η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων της 

Επιθεώρησης Εργασίας προς τη ∆ιεθνή Οργάνωσης Εργασίας.   (δορ132 (1974-1982)) 

Επιπλέον, σχετικά µε τη µεταβλητή µισθός (αναπροσαρµογή- ανώτατα-

κατώτατα όρια αποδοχών)(µισ), ισχύει η απαγόρευση του τιµαριθµικού 

προσδιορισµού των αποδοχών στα πλαίσια προστασίας του εθνικού νοµίσµατος. 

(µισ133 (1974-1981))  

Τέλος, σχετικά µε την εργασία ειδικών κατηγοριών (ανήλικοι-µειονεκτούντα 

πρόσωπα-πολεµιστές) (ειδ), καθιερώνεται για πρώτη φορά η αναγκαστική 

τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας εφέδρων πολεµιστών και τραυµατιών πολέµου των 

ετών 1912-1922 καθώς και προστασία κατά της απόλυσης. 

                                                
31 ν.709/1977, ν.963/1979 
32 ν.δ 3789/1957, ν.3249/1955 
33 α.ν 362/1945 
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Στη συνέχεια συµπεριλήφθηκαν στην προστασία και οι πολεµιστές και τα 

θύµατα του πολέµου 1940-1941. (ειδ134(1974-1975)) 

Προσδι

ι  

ορίζεται επίσης η έννοια του ωραρίου απασχόλησης για τους ανηλίκους η 

οποία δε συµπίπτει µε το 8ωρο ηµερησίως και το 40ωρο εβδοµαδιαίως στο οποίο 

υπολογίζεται και η αναλογία της αµοιβής. (ειδ235 (1976-1980)) 

Η δεύτερη υποπερίοδος Α1.2 στην οποία οδηγεί η ανάλυση µε βάση τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές, συµπίπτει χρονικά µε τα έτη 1982-1983. 

Η διάσπαση της υποπεριόδου αυτής από την προηγούµενή της οφείλεται στην 

υπεροχή της έναντι στην οµάδα Α κυρίως ως προς τις ιδιότητες χρε5,χρε6,υπε4,εοχ3, 

οαπ2, συν4, συν5, συµ2, ετα5, ετ6, αδµ2, ισµ3,4,εκπ3,εκπ4, δορ2,µισ2,µισ3,ειδ3,ειδ4, 

ιδιότητες στις οποίες οφείλεται και η διάσπαση της.  

Η υποπερίοδος αυτή χαρακτηρίζεται εκτός από τις προαναφερόµενες 

ιδιότητες στις οποίες οφείλεται και η διάσπασή της και από τις ιδιότητες 

χρκ2,µερ1,ατυ1,συλ1,φορ1,επα1,υγα1, οι οποίες χαρακτηρίζουν την πρώτη περίοδο 

και εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν κα  την υπό µελέτη κατατάσσοντάς την µαζί της 

στην ευρύτερη οµοειδή οµάδα Α1 (Σχήµα 3.4).   

 

Σχήµα 3.4. CAH- Πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων-Οµάδα Α1.2 

                                                 
34 ν.41/80/1929, α.ν 28/1935, ν.244/1936, ν.δ 1040/1942, ν.1799/1942, α.ν 751/1948, 1836/1951 ν.δ 
61/1968,     
35 ν.δ 435/1976, αρ.1 
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Αναλυτικότερα, σχετικά µε το χρόνο εργασίας (χρε), παρατηρείται µείωση 

των ωρών  εργασίας από 1/1982 σε 41 ώρες εβδοµαδιαίως. (χρε5 36(1982)) 

τ

Την περίοδο αυτή καθιερώνεται για το προσωπικό των βιοµηχανικών 

καταστηµάτων όλης της χώρας το σύστηµα της πενθήµερης εβδοµάδας εργασίας για 

ορισµένες κατηγορίες µισθωτών.  

Επίσης ορίζεται ότι στις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, οι ηµέρες της κατά 

εβδοµάδα ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόµενες δύο φορές κάθε τέσσερις 

εβδοµάδες και µία από τις αναπαύσεις κάθε τέσσερις εβδοµάδες πρέπει να χορηγείται  

ηµέρα Κυριακή. Εποµένως, ορίζονται δύο αναπαύσεις την εβδοµάδα αντί µία 

προηγουµένως. (χρε637 (1983)) 

 Επιπλέον, αναφορικά µε το χρόνο εργασίας των εργαζοµένων στα εµπορικά 

καταστήµατα (χρκ), καθορίζεται ότι οι ώρες λειτουργίας των εµπορικών 

καταστηµάτων ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας ή των οικείων 

Νοµαρχών. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα µείωσης των ωρών εργασίας σε 43 

εβδοµαδιαίως.  (χρκ238 (1977-1989)) 

Επίσης σχετικά µε τη µεταβλητή υπερωρία-υπερεργασία (υπε) ορίζεται ότι 

για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και 

ΟΤΑ, η υπερωριακή απασχόληση επιτρέπεται για αντιµετώπιση εκτάκτων και 

επειγουσών αναγκών, µε εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας που 

ισχύουν κάθε φορά.(υπε439 (1979-1989))  

Για τη µεταβλητή εργασία ορισµένου χρόνου (εοχ), την περίοδο αυτή όσον 

αφορά στη διάρκεια απασχόλησης ου προσωπικού που προσλαµβάνεται για την 

κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών αυτή ορίζεται ότι δε µπορεί να 

υπερβεί τους οκτώ µήνες, από το χρόνο εµφάνισης της ανάγκης, οπότε οι 

εργαζόµενοι αποχωρούν αυτοδίκαια από την εργασία τους. (εοχ340(1981-1983))    

Όσον αφορά στα όρια οµαδικών απολύσεων (οαπ), µε το θεσµικό πλαίσιο για 

τον  ‘’Έλεγχο των οµαδικών απολύσεων’’  µεταφέρονται οι  διατάξεις της Οδηγίας 

75/129  µε την οποία το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει στα κράτη - 

µέλη να εντάξουν στην εθνική τους νοµοθεσία τα µέτρα που περιέχονται σ' αυτή 

                                                 
36 υ.α.1245/198282 
37 ν.1346/1983 
38 ν.549/1977, αρ.1,παρ1 
39 ν.993/197 , αρ.17 9
40 ν.1188/1981, αρ.252 
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ώστε να µετριαστεί το κοινωνικό πλήγµα της ανεργίας που προκαλούν οι οµαδικές 

απολύσεις.  

Σύµφωνα µε τους όρους της Οδηγίας η ελληνική νοµοθεσία χαρακτηρίζει ως 

"οµαδικές" τις απολύσεις που κάνει ο εργοδότης για λόγους που δεν αναφέρονται στο 

πρόσωπο του µισθωτού, όταν σε περίοδο 30 ηµερών ξεπερνούν τους 10 µισθωτούς 

προκειµένου για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 300 µισθωτούς. 

Θεωρούνται οµαδικές απολύσεις όσες γίνονται για οικονοµικούς λόγους από 

επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από 20 εργαζοµένους 

για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο των απολυόµενων και υπερβαίνουν κατά 

ηµερολογιακό µήνα τα όρια που καθορίζονται ανάλογα µε τον αριθµό των µισθωτών 

που απασχολούνται στην αρχή του µήνα. 

Τα όρια των επιτρεπόµενων απολύσεων, η υπέρβαση των οποίων τις καθιστά 

οιστικά οι εργαζόµενοι και οι απολύσεις. 

ύ τοµέα καθώς και του ∆ηµοσίου, των  ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ που 

ερισσότερους 

διατάξεις των οµαδικών απολύσεων αφορούν α) 

ους ε

οµαδικές, είναι:  

α) 5 εργαζόµενοι κατά µήνα για επιχειρήσεις που απασχολούν 20-50 άτοµα και  

β) ποσοστό 2-3% του προσωπικού και µέχρι 30 άτοµα για τις επιχειρήσεις ή 

εκµεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόµενους. Το ακριβές 

ποσοστό 2-3% ορίζεται ανά εξάµηνο µε απόφαση του Υπουργείου Εργασίας που 

εκδίδεται µετά γνώµη του ΑΣΕ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

Για την εξεύρεση του ποσοστού των απολυόµενων συνυπολογίζονται όλοι οι 

µισθωτοί που απασχολούνται την 1η του µήνα σε οποιαδήποτε θέση ή ειδικότητα 

(υπάλληλοι/ εργατοτεχνίτες/ υπηρέτες/ µαθητευόµενοι, διευθύνοντες υπάλληλοι) 

ανεξάρτητα από το χρόνο για τον οποία έχει συναφθεί σχέση εργασίας (ορισµένου ή 

αορίστου). Σε επιχειρήσεις που έχουν υποκαταστήµατα εκτός έδρας της θα 

υπολογιστούν αθρ

Το καθεστώς των οµαδικών απολύσεων αφορά όλες τις επιχειρήσεις ή 

εκµεταλλεύσεις ιδιωτικο

λειτουργούν µε τις αρχές της ιδιωτικής οικονοµίας και απασχολούν  π

από 20 εργαζοµένους (µορφή ΑΕ κλπ). 

 Οι εξαιρέσεις υπαγωγής στις 

στ ργαζόµενους µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου έργου ή χρόνου εκτός αν οι 

απολύσεις γίνουν πριν τη λήξη της σύµβασης εργασίας ή την αποπεράτωση του 

έργου, β) στο προσωπικό του ∆ηµόσιου ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου, γ) στους εργαζόµενους που απολύονται λόγω διακοπής των 
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εργασιών της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης κατόπιν πρωτόδικης δικαστικής 

απόφασης και δ) στα πληρώµατα των πλοίων. 

Στη συνέχεια καθιερώνεται η υποχρέωση του εργοδότη για διαβούλευση µε 

τους εκπροσώπους των εργαζοµένων ώστε να τους συµβουλευθεί προηγουµένως και 

να κάνει προσπάθεια ώστ  να αποφευχθούν οι απολύσεις, να ερευνηθε  η δυνατότητα 

µείωσης των απολύσεων και των δυσµενών συνεπειών τους καθώς και η υποχρέωση 

µεταξύ των µερών για αντιµετώπιση της κατάστασης που δηµιουργήθηκε εξαιτίας 

των σχεδιαζόµενων οµαδικών απολύσεων,  ώστε να περιορισθεί ο αριθµός τους ή 

αυτές να γίνου κλιµακωτά όπως επίσης και να ληφθούν µέτρα που θα δώσουν τη 

δυνατότητα απασχόλ

ε ί

ησης όλων των µισθωτών. 

ν τους λόγους οµαδικών απολύσεων, τον αριθµό εκείνων που θέλει ν' 

απολύσ

ε ν

σωποι του 

εργοστ

 

 φάση αναφέρεται στην διαδικασία των συζητήσεων απευθείας 

Την πρόθεσή του για οµαδικές απολύσεις οφείλει να τη γνωστοποιήσει ο 

εργοδότης 30 ηµέρες πριν από τις απολύσεις εγγράφως τους εκπροσώπους των 

εργαζοµένω

ει κατά φύλο - ειδικότητα και ηλικία και τον αριθµό που απασχολεί και να 

δίδει κάθε πληροφορία που θα διευκολύνει τη διατύπωση εποικοδοµητικών 

προτάσεων κ µέρους των εργαζοµένω . Ο εργοδότης υποχρεώνεται να υποβάλλει 

αντίγραφα όλων των εγγράφων που στέλνει στους εκπροσώπους των εργαζοµένων 

στις δηµόσιες αρχές (Επιθεώρηση Εργασίας). 

Ως εκπρόσωποι των εργαζοµένων ορίζονται οι νόµιµοι εκπρό

ασιακού ή επιχειρησιακού σωµατείου που καλύπτει κατά 70% τουλάχιστον 

των εργαζοµένων  της επιχείρησης. 

Στη περίπτωση απουσίας σωµατείου οι εργαζόµενοι εκπροσωπούνται από 

Επιτροπή, µε τρία µέλη για επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις µε 20-50 µισθωτούς και 

πέντε µέλη για τις επιχειρήσεις περισσοτέρων των 50 µισθωτών.  Τα µέλη της 

Επιτροπής εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία των εργαζοµένων από τη συνέλευση 

της επιχείρησης µε κοινοποίηση στην αρµόδια Επιθεώρηση  Εργασίας µε το 51% των 

εργαζοµένων της επιχείρησης. 

Αν δεν αναδειχθούν οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων ούτε µε τη συνέλευση 

των εργαζοµένων ούτε µε την υπόδειξη του εργατικού κέντρου, οι εργαζόµενοι 

εκπροσωπούνται από επταµελή ή πενταµελή επιτροπή (20-50  ή περισσότερους των 

50 εργαζοµένων επιχειρήσεις αντίστοιχα) που αποτελείται από εργαζόµενους µε τον 

περισσότερο χρόνο εργασίας στην επιχείρηση. 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις η διαδικασία των απολύσεων ακολουθεί 

δύο φάσεις. Η πρώτη
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µ  εργοδότη και εκπροσώπων των εργαζοµένων µε προθεσµία είκοσι ηµερών. 

Στην περίπτωση που συµφωνούν τα µέρη, η όλη διαδικασία τελειώνει και οι οµαδικές 

απολύσεις πραγµατοποιούνται στο σύνολό τους ή µερικά ή δεν πραγµατοποιούνται. 

Εφόσον συµφωνηθούν οι απολύσεις στο σύνολό τους ή µερικά οι απολύσεις αυτ

εταξύ

ές 

ύ (στο οποίο διατυπώνονται τ' αποτελέσµατα των συζητήσεων στο Νοµάρχη 

 γνώµη της Επιτροπής Υπουργείου Εργασίας ή του ΑΣΕ αντίστοιχα 

τ  έ  ς

ς µη 

α στην 

ροθεσ

 

ού 

ι

 ο

τ ) τ

 ελευθεριών των εργαζοµένων»  

ισχύουν αφού περάσουν δέκα  ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης του σχετικού 

πρακτικο

ή  στον Υπουργό Εργασίας. 

Κατά τη δεύτερη φάση, στην περίπτωση ασυµφωνίας των δύο µερών 

αναλαµβάνουν οι δηµόσιες αρχές δηλαδή,  ο Νοµάρχης ή ο Υπουργός Εργασίας (σε 

περίπτωση πολλών υποκαταστηµάτων) για την οριστική επίλυση του προβλήµατος 

των οµαδικών απολύσεων. Έτσι σε δέκα µέρες ο Νοµάρχης ή ο Υπουργός Εργασίας 

ύστερα από

µπορούν είτε να παρατείνουν για είκοσι µέρες την προθεσµία διαβουλεύσεων ύστερα 

από αίτηση ενός από τα ενδιαφερόµενα µέρη για επανεξέταση του θέµατος είτε να 

µην εγκρίνει την πραγµατοποίηση του συνόλου ή µέρους των σχεδιαζόµενων 

απολύσεων. Στην πρώτη περίπτωση επαναλαµβάνονται οι διαβουλεύσεις µε κύκλο 

συζη ήσεων 60 ηµ ρες (30 ηµέρες αρχικής πρόβλεψη , 20 επανάληψης συζητήσεων 

και 10 για την έκδοση της τελικής απόφασης). Στη δεύτερη περίπτωση τη

έγκρισης του συνόλου ή µέρας απολύσεων, οι απολύσεις γίνονται στην έκταση που 

επιτρέπει η απόφαση του Νοµάρχη ή Υπουργού Εργασίας µε έγγραφη απόλυση και 

καταβολή αποζηµίωσης για την έγκυρη λύση της εργασιακής σχέσης. Εάν δεν 

εκδοθεί απόφαση µη έγκρισης πραγµατοποίησης του συνόλου ή µέρους των 

σχεδιαζόµενων απολύσεων του Νοµάρχη ή Υπουργού Εργασίας µέσ

π µία των εξήντα ηµερών οι οµαδικές απολύσεις πραγµατοποιούνται στην 

έκταση που ζήτησε ο εργοδότης κατά τις διαβουλεύσεις. Ορίζεται τέλος ότι οι 

οµαδικές απολύσεις που γίνονται κατά παράβαση των διατάξεων του  νόµου αυτ

είνα  άκυρες. (οαπ241 (1983-1984)) 

Ιδιαίτερο στοιχείο το ποίο χαρακτηρίζει την εξεταζόµενη υποπερίοδο και στο 

οποίο οφείλεται σηµαντικά η διάσπαση της ως ξεχωριστή οµάδα, αφορά στη 

µεταβλητή συνδικαλισ ικά δικαιώµατα-απεργία (συν , σηµείο- σταθµό αποτελεί ην 

περίοδο αυτή το νοµοθετικό πλαίσιο «Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού 

κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών

                                                 
41 ν. 1387/1983 
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ο οποίος έρχεται να αναγνωρίσει την άσκηση της συνδικαλιστικής δράσης στην 

επιχείρηση. Ο συγκεκριµένος νόµος αναγνωρίζει και ρυθµίζει την άσκηση  του 

συνδικαλιστικού δικαιώµατος και της συνδικαλιστικής δράσης στην επιχείρηση, µια 

πρακτική η οποία ισχύει από το 1974.  Με το νόµο αυτό καθορίζονται διατάξεις 

σχετικέ

όνοµης 

λειτουρ

εργαζόµενους προστατεύονται µέχρι 7 ιδρυτικά µέλη. Η προστασία αυτή ισχύει για 

ς µε τη σύσταση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, την 

οικονοµική τους αυτοτέλεια, την οργάνωση και διοίκησή τους, τις εκλογικές 

διαδικασίες, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώµατα. Ο συγκεκριµένος νόµος 

µε τις διατάξεις του κατοχυρώνει τις αρχές της ελεύθερης άσκησης της 

συνδικαλιστικής δράσης και της αυτονοµίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Προστατεύεται το ατοµικό δικαίωµα του «συνεταιρίζεσθαι» και επιβάλλεται 

στα όργανα του κράτους να εφαρµόζουν τα απαραίτητα εκείνα µέτρα, τα οποία, 

διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη άσκηση του δικαιώµατος ίδρυσης και αυτ

γίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Έτσι, εκτός από τις γενικότερες 

διατάξεις της απαγόρευσης επεµβάσεων των εργοδοτών στη λειτουργία στη 

λειτουργία των συνδικαλιστικών οργάνων και την απαγόρευση σύστασης µικτών 

σωµατείων εργαζοµένων και εργοδοτών, την προστασία όλων των εργαζόµενων κατά 

των απολύσεων για συνδικαλιστική δράση γενικά και των συνδικαλιστικών στελεχών 

ειδικότερα, καθιερώνονται και µέτρα ειδικής προστασίας της άσκησης των 

συνδικαλιστικών δικαιωµάτων στους τόπους εργασίας. 

Σχετικά µε την προστασία των συνδικαλιστών εργαζόµενων, είναι άκυρη η 

απόλυση των µελών της διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, των µελών της 

προσωρινής διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, των µελών της διοίκησης 

που εκλέγεται προσωρινά κατά την ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης. Προστατεύει 

επτά µέλη της διοίκησης  για οργανώσεις που έχουν 200 µέλη, εννιά για όσες έχουν 

µέχρι και 1000 µέλη και έντεκα για εκείνες που έχουν περισσότερα από 1000 µέλη 

και η έκταση της εφαρµογής της αφορά τόσο τις πρωτοβάθµιες, όσο και τις 

δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Όσον αφορά στα µέλη της διοίκησης τα οποία εκλέγονται προσωρινά η 

προστασία καλύπτει τα πρώτα 21 ιδρυτικά µέλη της υπό σύστασης συνδικαλιστικής 

οργάνωσης για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 80-150 εργαζόµενους, 25 για 

επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 150, 30 µέλη για επιχειρήσεις που 

απασχολούν περισσότερους από 300 εργαζόµενους και 40 µέλη αν οι επιχειρήσεις 

απασχολούν πάνω από 500 εργαζόµενους. Για επιχειρήσεις που απασχολούν 40- 80 
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ένα χρόνο από την ηµέρα της υπογραφής της ιδρυτικής πράξης και εάν η υπό 

σύσταση οργάνωση δε συσταθεί µέσα σε έξι µήνες από την υπογραφή της ιδρυτικής 

πράξης

ς. Επίσης 

απαγορ

µ

η  

 – εκπρόσωπος εργοδοτών). 

οµένων και των συνδικαλιστικών 

του ρά 

και

α) 

κα

υπ

συ  τουλάχιστον φορά το µήνα, δ) να έχουν γραφείο στον 

, η προστασία των ιδρυτικών µελών παύει να ισχύει για τα µέλη της επόµενης 

υπό σύσταση οργάνωσης. Κατά σειρά αν δεν προβλέπει αλλιώς το καταστατικό, 

προστατεύονται ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος, ο γενικός γραµµατέας, ο αναπληρωτής 

γενικός γραµµατέας, ο ταµίας και τα λοιπά µέλη κατά την τάξη εκλογής τους. 

Σηµαντική είναι η διάταξη του νόµου, η οποία απαγορεύει την απόλυση που 

γίνεται λόγω της νόµιµης συνδικαλιστικής δράσης του µισθωτού ο οποίος δεν είναι 

µέλος του διοικητικού συµβουλίου της συνδικαλιστικής οργάνωση

εύεται η µετάθεση των συνδικαλιστών χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση 

της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης.  

Σηµειώνονται  επίσης, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι άκυρη η 

απόλυση των εργαζοµένων, που όπως προαναφέραµε καλύπτονται από την 

προστασία της συνδικαλιστικής δράσης. Έτσι, η απόλυση επιτρέπεται µόνο όταν ο 

εργαζόµενος παρουσίασε ψεύτικα πιστοποιητικά για να προσληφθεί ή να λάβει 

µεγαλύτερη αµοιβή, όταν αποκάλυψε βιο ηχανικά ή εµπορικά µυστικά ή δέχθηκε 

αθέµιτα πλεονεκτήµατα όπως προµήθειες από τρίτους, όταν προκάλεσε σωµατική 

βλάβη, εξύβρισε ή απείλησε τον εργοδότη ή εκπρόσωπό του, όταν αρνείται να 

εκτελέσει την εργασία για την οποία έχει προσληφθεί, όταν δεν προσέρχεται 

αδικαιολόγητα στην εργασία για διάστηµα πάνω από επτά µέρες ή εξακολουθεί να 

συµµετέχει σε απεργία η οποία µε δικαστική απόφαση κρίθηκε µη νόµιµη ή 

καταχρηστική. Σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο, ως αρµόδιο όργανο το οποίο θα αποφανθεί 

για την ύπαρξη ενός από τους παραπάνω λόγους πριν από την καταγγελία της σχέσης 

εργασίας  προβλέπεται η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών (ΕΠΣΣ), 

η οποία είναι  πρωτοβάθµια ΕΠΣΣ, και η δευτεροβάθµια ΕΠΣΣ (η οποία 

αποφαίνεται σε 2ο βαθµό) και η οποία είναι τριµελής (δικαστής - εκπρόσωπος 

εργαζοµένων

Επίσης, καθορίζεται η προστασία των εργαζ

ς οργανώσεων κατά την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώµατος όσον αφο

 τον τόπο εργασίας. Έτσι, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποκτούν το δικαίωµα 

να αναρτούν πίνακες ανακοινώσεων στο χώρο εργασίας, β) να συνέρχονται σε 

τάλληλο χώρο εργασίας, εκτός του χώρου απασχόλησης, τον οποίο ο εργοδότης 

οχρεούται να διαθέτει εφόσον απασχολεί τουλάχιστον ογδόντα άτοµα, γ) να 

ναντούν τον εργοδότη µία
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τόπο ερ

υ υ ις ς

 π ε

β)αιτιο

άθµιες 

 ο

ης δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας συνδικαλιστικής 

γασίας για την εξυπηρέτηση των συνδικαλιστικών σκοπών τους, δικαίωµα το 

οποίο παρέχεται µόνο στην συνδικαλιστική οργάνωση µε τα περισσότερα µέλη 

αριθµητικά.  

Επίσης, εκτός του χρόνου απασχόλησης, οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα να 

διανέµουν ανακοινώσεις µέσα στο χώρο εργασίας. Ακόµα παρέχεται το δικαίωµα 

στους εκπροσώπους του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης  και αν δεν υπάρχει 

σωµατείο στην επιχείρηση, του Εργατικού Κέντρου της περιοχής, να παραβρίσκεται 

κατά τον έλεγχο που πραγµατοποιείται σε διάφορες επιχειρήσεις από τα περιφερειακά 

όργανα το  Υπουργείου Εργασίας και να ποβάλλουν τ  παρατηρήσει  τους σε αυτά. 

Ορίζονται διατάξεις που αφορούν στα δικαιώµατα των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων των εργαζοµένων  από τον Επιθεωρητή εργασίας καθώς και οι ποινές σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης του εργοδότη, ο οποίος µ ορ ί να ασκήσει ανακοπή στο 

ειρηνοδικείο κατά την επιβολή προστίµου. Εποµένως τα τρία στάδια που 

ακολουθούνται για την εφαρµογή των διατάξεων για τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα 

έχουν ως  εξής:  

α)προσφυγή της νόµιµης συνδικαλιστικής οργάνωσης ή του εργοδότη στον 

Επιθεωρητή Εργασίας, 

λογία της απόφασης  του Επιθεωρητή σχετικά µε την προσφυγή, 

γ)επιβολή προστίµου κατά του εργοδότη, ο οποίος αρνείται να συµµορφωθεί 

σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις. 

  Επίσης σύµφωνα µε το νόµο καθορίζονται οι συνδικαλιστικές άδειες των 

εκπροσώπων των συνδικαλιστών. Μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του να 

διευκολύνει τα µέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει στα µέλη της 

εκτελεστικής επιτροπής της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθµιας  συνδικαλιστικής 

οργάνωσης άδεια απουσίας όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, στα µέλη των 

διοικητικών συµβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθµιων οργανώσεων 

άδεια απουσίας έως εννιά µέρες το µήνα και έως δεκαπέντε για τον πρόεδρο, 

αντιπρόεδρο, γενικό γραµµατέα και ταµία και τέλος έως πέντε µέρες το µήνα στον 

πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραµµατέα και ταµία για τις πρωτοβ

συνδικαλιστικές οργανώσεις των επιχειρήσεων, ι οποίες έχουν αριθµό µελών 

πενήντα άτοµα και τρεις µέρες άδεια εάν έχουν λιγότερα από πενήντα µέλη. Ακόµα, 

στους αντιπροσώπους τ
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οργάνωσης παρέχεται άδεια απουσίας τους για όλη τη  διάρκεια των συνεδρίων στα 

οποία συµµετέχουν. 

Οι άδειες των συνδικαλιστών είναι άνευ αποδοχών και οι ασφαλιστικές εισφορές για 

το χρόνο της απουσίας τους καταβάλλονται από την αντίστοιχη συνδικαλιστική τους 

οργάνωση. 

Το σχετικό νοµικό πλαίσιο της περιόδου εκτός από τα δικαιώµατα και τις 

συνδικαλιστικές ελευθερίες αναφέρεται επίσης µε διατάξεις του στην ίδρυση, 

οργάνω

ι

διατάξεις και άµεση εφαρµογή αναλογικής). Ακόµα 

εξαιρού

α

ι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε επίπεδο επιχείρησης οι 

οποίες:

τ ίδιας

ω µ

ση, λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των 

εργαζοµένων. Με τον τρόπο αυτό θεσµοθετούνται πλέον τακτικές  που έχουν 

αναδυθεί από την πρακτ κή των εργασιακών σχέσεων και οι οποίες συνίστανται στην 

αναγνώριση της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης σε επίπεδο επιχείρησης. 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η έκταση εφαρµογής του αφορά τους 

εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή στους 

µισθωτούς, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο τοµέα ή 

ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ. Στο νόµο επίσης ορίζονται οι εξαιρέσεις εφαρµογής, οι οποίες 

αφορούν λόγω ιδιοµορφίας στις ναυτεργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, για τις 

οποίες ισχύει µέχρι τη ψήφιση νέου νόµου το προηγούµενο νοµικό καθεστώς και στις 

δηµοσιογραφικές οργανώσεις για τις οποίες όµως ισχύουν κάποιες από τις διατάξεις 

του συγκεκριµένου νόµου (σύστηµα εκλογών, προστασία συνδικαλιστικής δράσης, 

Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών, δικαίωµα απεργίας, κήρυξη 

απεργίας, απαγόρευση ανταπεργίας, νοµιµότητα απεργίας, απαγόρευση πρόσληψης 

απεργοσπαστών, ποινικές 

νται οι επαγγελµατικές εκείνες οργανώσεις οι οποίες από το νόµο συνίστανται 

µε τη µορφή ΝΠ∆∆ (∆ικηγορικοί, Ιατρικοί και Φαρµακευτικοί σύλλογοι ) στις οποίες 

η εγγραφή των µελών αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του αντίστοιχου 

επαγγέλµατος. 

 Σχετικά τώρα µε τη δοµή των συνδικαλιστικών οργανώσεων αυτή συνίσταται 

στις πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται για πρώτη 

φορά και οι οποίες αποτελούνται από τα σωµ τεία, τα τοπικά παραρτήµατα 

ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλήνιας έκτασης καθώς και τις Ενώσεις Προσώπων. 

Οι Ενώσεις Προσώπων είνα

 

α)συγκροτούνται από δέκα ουλάχιστον εργαζόµενους της  επιχείρησης ή 

εκµετάλλευσης, η οποία δεν απασχολεί πάν  από σαράντα εργαζό ενους και δε 
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διαθέτει άλλο επιχειρησιακό σωµατείο και β) κατατίθεται η ιδρυτική πράξη που 

αναφέρει το σκοπό συγκρότησης, δύο εκπροσώπους και τη διάρκειά της που δεν 

µπορεί να υπερβεί το ξάµηνο, στο ειρηνοδικείο και στη συνέχεια κοινοποιείται στον 

εργοδότη.  

Επίσης σχετικά µε τη δοµή σε δευτεροβάθµιο επίπ

ε

εδο, αυτές είναι οι Οµοσπονδίες 

(ενώσε

ι

νουν την ταυτότητά τους, σε κάθε πρωτοδικείο. Οι οργανώσεις 

τηρούν

αγορεύεται να ασκούν κερδοσκοπική 

δραστη

έ  σ  ν  

λοβοήθειας των µελών τους.    

τ

ς εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και των κανονισµών και 

οργανι

 ι

 

ις δύο τουλάχιστον σωµατείων του ίδιου ή συναφούς κλάδου)  και τα 

Εργατικά Κέντρα (ενώσεις δύο τουλάχιστον σωµατείων και τοπικών παραρτηµάτων 

που έχουν την έδρα τους µέσα στην περιφέρεια του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου. 

Ως δοµή των τριτοβάθµ ων συνδικαλιστικών οργανώσεων ορίζονται οι 

Συνοµοσπονδίες οι οποίες είναι ενώσεις Οµοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων. 

Οι παραπάνω συνδικαλιστικές οργανώσεις καταχωρούνται µε τα αντίστοιχα στοιχεία, 

τα οποία υποδηλώ

 επίσης βιβλία µητρώου µελών, πρακτικά συνεδριάσεων, ταµείου, περιουσίας 

και άλλα βιβλία µε τα οποία τα µέλη της οργάνωσης και όποιος άλλος έχει έννοµο 

συµφέρον να έχουν το δικαίωµα να πληροφορούνται τα αντίστοιχα στοιχεία. 

 Καίριο ζήτηµα στο νόµο αποτελεί ο καθορισµός των σκοπών τους, οι οποίοι 

συνίστανται στη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονοµικών, 

ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συµφερόντων των εργαζοµένων. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απ

ριότητα, µπορούν όµως χωρίς επιδίωξη κέρδους να συνιστούν 

καταναλωτικούς ή πιστωτικούς συνεταιρισµούς ή να διατηρούν βιβλιοθήκες και να 

παρ χουν µαθήµατα επιµορφώ εως των µελώ  τους. Μπορούν επίσης να 

δηµιουργούν ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση ορισµένων εκτάκτων σκοπών 

αλληλεγγύης και αλλη

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για την πραγµατοποίηση των σκοπών ους 

µπορούν να αναφέρονται στις διοικητικές και άλλες αρχές για την προάσπιση 

συµφερόντων των µελών τους αναφορικά µε τις εργασιακές και επαγγελµατικές 

σχέσεις, να καταγγέλλουν και να εγκαλούν στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις 

παραβιάσεις τη

σµών που αφορούν τις ίδιες ή τα µέλη τους. 

Η οικονοµική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων συνίσταται 

στους πόρους από δικαιώµατα εγγραφής συνδροµές, δωρεές, κληρονοµ ές, έσοδα 

εκδηλώσεων, εισοδήµατα από την αξιοποίηση της περιουσίας της οργάνωσης ενώ 

απαγορεύονται οι ενισχύσεις από εργοδότες και εργοδοτικά όργανα όπως και από
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κόµµατ

στηµα παρακράτησης και 

αποδοχ

ές το δικαίωµα των εργαζοµένων να 

γίνουν 

κλαδική οργάνωση 

(κλαδικ

κασία 

ς

ων, η παρουσία του 1/3 των τακτικών 

µελών, 

ση 

πό το

Οµοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο που ανήκει και κάθε δευτεροβάθµια οργάνωση 

(Οµοσπονδία και Εργατικό Κέντρο) αντιπροσωπεία για την τριτοβάθµια.  

α και άλλες πολιτικές οργανώσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι παροχές του 

εργοδότη για εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών. Η είσπραξη στο χώρο της εργασίας 

εκτός χρόνου απασχόλησης και η είσπραξη µε το σύ

ών από τον εργαζόµενο καθορίζει τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. 

Σχετικά µε την οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων κατοχυρώνεται  σύµφωνα µε τις επιταγές της 87 ∆ιεθνούς Σύµβασης 

Εργασίας (∆ΣΕ) και τις συνταγµατικές επιταγ

µέλη της συνδικαλιστικών οργανώσεων. Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα να 

γίνει µέλος σε µια πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης στην 

οποία απασχολείται (σωµατείο ή ένωση προσώπων) και σε µια 

ό σωµατείο) αν έχει συµπληρώσει δίµηνη απασχόληση εφόσον πληροί  τις 

νόµιµες προϋποθέσεις που ορίζει το καταστατικό της επιχείρησης. Ανήλικοι και 

νόµιµα εργαζόµενοι αλλοδαποί µπορούν να είναι µέλη συνδικαλιστικής οργάνωσης. 

Εξασφαλίζεται η γνήσια εκπροσώπηση της βάσης εργαζοµένων στις υπερκείµενες 

οργανώσεις ορίζοντας ότι κάθε σωµατείο µπορεί να γίνει µέλος της αντίστοιχης 

Οµοσπονδίας και του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου και κάθε δευτεροβάθµια 

οργάνωση να γίνει µέλος µιας µόνο τριτοβάθµιας. Καθορίζεται επίσης η διαδι

εγγραφή  µελών στη συνδικαλιστική οργάνωση. Στη συνέλευση των µελών της 

συνδικαλιστικής  οργάνωσης, η οποία αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν 

την οργάνωση εκτός αν αυτό το καταστατικό ορίζει αλλιώς,  προβλέπεται ειδική 

απαρτία και για τη συζήτηση και λήψη αποφάσε

φτάνοντας στην τρίτη συνέλευση ενώ δεν υπάρχει απαρτία και στη 2η (η 

οποία απαιτεί το 1/4) την παρουσία του 1/3. Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας 

αποφάσεων της συνέλευσης που υποβλήθηκε στο Ειρηνοδικείο της περιοχής όπου 

εδρεύει η συνδικαλιστική οργάνωση, υποβάλλεται για την πρωτοβάθµια οργάνω

α  1/50 τουλάχιστον των µελών της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας από 

οποιαδήποτε, έστω και µια συνδικαλιστική οργάνωση. 

Η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν 

µπορεί να υπερβεί τα τρία χρόνια. Κάθε  συνδικαλιστική οργάνωση  εκτός από τα 

διοικητικά συµβούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές εκλεγεί µε τη γενική της 

συνέλευση και τους αντιπροσώπους, για τις υπερκείµενες οργανώσεις των οποίων 

είναι µέλος. Έτσι κάθε πρωτοβάθµια οργάνωση εκλέγει αντιπροσώπους για την 
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Στη συνέχεια, καθιερώνονται οι εκλογικές δηµοκρατικές διαδικασίες και το 

σύστηµα της απλής αναλογικής. Τα όργανα της συνδικαλιστικής οργάνωσης δηλ. η 

∆ιοίκηση και η Ελεγκτική Επιτροπή καθώς και οι αντιπρόσωποι στις ενώσεις 

συνδικαλιστικών οργανώσεων εκλέγονται από την γενική συνέλευση των µελών. 

Κάθε εργαζόµενος µπορεί να ψηφίσει για τα διοικητικά συµβούλια και τις ελεγκτικές 

επιτροπές και στα δύο σωµατεία που τυχόν ανήκει, θα ψηφίσει όµως αντιπροσώπους 

µόνο για µια Οµοσπονδία και ένα εργατικό κέντρο. Κάθε πρωτοβάθµια 

συνδικαλιστικ   Οργάνωση  (που µπορεί ν  γίνει µέλος µιας ο οσπονδίας και του 

αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου) αντιπροσωπεύεται στην τριτοβάθµια µόνο δια µέσω 

µιας δευτεροβάθµιας µε απόφαση της γενικής της συνέλευσης. Οι εκλογές γίνονται 

µε το σύστη

ή α µ

µα της απλής αναλογικής. ∆ηλαδή οι έδρες του Συµβουλίου, της 

ψ

ιτροπής απ'   όλα τα µέλη 

αζοµένων ορίζεται φυλάκιση 2-3 χρόνια ή 

στή ή άρνηση πραγµατικής απασχόλησης 

Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθµός των αντιπροσώπων στις Ενώσεις κατανέµονται 

µεταξύ των συνδυασµών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα µε την εκλογική 

τους δύναµη. Η ψήφος γίνεται µε τα συνδικαλιστικά βιβλιάρια  και µέχρι την έκδοσή 

τους µε τα βιβλιάρια  υγείας. Η διεξαγωγή των εκλογών γίνεται από εφορευτική 

επιτροπή όπου προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος. Εποµένως, στη γενική  

συνέλευση των εκλογών της πρωτοβάθµιας οργάνωσης γίνονται κατά σειρά οι εξής 

διαδικασίες. 

- ηφοφορία για εκλογή εφορευτικής επιτροπής 

- ψηφοφορία για εκλογή ∆ιοίκησης και ελεγκτικής επ

- ψηφοφορία για εκλογή αντιπροσώπων στην Οµοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο 

- Όταν η πρωτοβάθµια οργάνωση είναι µέλος  Οµοσπονδίας και Εργατικού 

Κέντρου, ψηφοφορία όλων των µελών της συνέλευσης για ν' αποφασισθεί η 

αντιπροσώπευση της οργάνωσης στην τριτοβάθµια, µέσω Εργατικού Κέντρου η 

δια µέσω Οµοσπονδίας. 

Ορίζονται οι ποινικές κυρώσεις σε βάρος όλων όσων παραβιάζουν διατάξεις 

που αφορούν τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και συγκροτούν την προστασία και 

διευκόλυνση της συνδικαλιστικής δραστηριότητας του νόµου αυτού. Συγκεκριµένα, 

για τους εργοδότες που µ' οποιοδήποτε τρόπο παρακωλύουν την άσκηση των 

συνδικαλιστικών δικαιωµάτων των εργ

χρηµατική ποινή µέχρι πέντε εκατοµµύρια αν δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από 

άλλη διάταξη και για τους εργοδότες που δεν εφαρµόζουν τις διατάξεις περί 

προστασίας συνδικαλιστικών µελών και των οργανώσεων. Ακόµα, απαγορεύουν 

απόλυση ή µετάθεση συνδικαλι
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απολυθέντος που µε δικαστική απόφαση ακυρώθηκε, φυλάκιση ή και χρηµατική 

ποινή µέχρι ένα εκατοµµύριο για κάθε παράβαση. Ο νόµος προστατεύει επίσης το 

ανόθευτο των εκλογών καθώς για παραποίηση η νόθευση του εκλογικού 

αποτελέσµατος προβλέπεται φυλάκιση τριών µηνών ή έξι µηνών για µέλος 

ό ς  

ίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), µε τις εξαιρέσεις όµως 

κάποιω

παρίστανται ο

ν απολυθέντων λόγω της συνδικαλιστικής δράσης, οι 

περισσ

είται το ∆ηµόσιο, ενώ ο όρος Εργατικό Κέντρο δεν αφορά τους 

δηµοσί

απαγόρ

οργανώ

Επιπρόσθετα, ακολουθείται η συνταγµατική επιταγή  για κατοχύρωση της 

απεργίας, ρυθµίζεται παραπέρα αυτό το θέµα µέσα στο γενικότερο πλαίσιο "του 

εκδηµοκρατισµού του Συνδικαλιστικού Κινήµατος" και την κατοχύρωση των 

εφορευτικής επιτροπής, για χρήση επωνυµίας ή αντιποίηση εκπροσώπησης χωρίς 

δικαιώµατα για δικ  του όφελο  φυλάκιση µέχρι ένα  έτος. Αν δεν υπάρχει βαρύτερη 

τιµωρία και για εµπόδιση µε ψυχολογική ή σωµατική βία συνεδριάσεων της 

∆ιοίκησης ή Συνέλευσης µελών συνδικαλιστικής οργάνωσης, φυλάκιση ενός έτους. 

Επιπλέον καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι συνδικαλιστικές ελευθερίες των 

δηµοσίων υπαλλήλων. Η συνδικαλιστική προστασία ισχύει και για τους δηµόσιους 

υπαλλήλους, τους υπαλλήλους στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

και στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσ

ν διατάξεων οι οποίες αφορούν κυρίως τα περί προστασίας συνδικαλιστικών 

µελών, τα περί σύµπραξης εκπροσώπων των σωµατείων µε τον επιθεωρητή εργασίας 

και την επιβολή προστίµων στον εργοδότη για τη µη τήρηση των διατάξεων για 

δηµοκρατία στους τόπους εργασίας δηλαδή το δικαίωµα των εκπροσώπων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων να κατά τον έλεγχ , τα περί απαγόρευσης 

προσλήψεων απεργοσπαστών, απαγόρευση ανταπεργίας-νοµιµότητα απεργίας και τα 

περί επαναπρόσληψης τω

ότερες από τις οποίες είναι ανεφάρµοστες διατάξεις λόγω της φύσης της 

απασχόλησης και της µονιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων και των ΝΠ∆∆.  

Εδώ εννοείται ότι η ορολογία προσαρµόζεται αντίστοιχα, έτσι ώστε π.χ ως 

επιχείρηση εννο

ους υπαλλήλους.   

Οι διευκολύνσεις για την άσκηση των δικαιωµάτων των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων ισχύουν και για τους δηµοσίους υπαλλήλους. Προκειµένου για την 

ευση µετάθεσης αυτή ισχύει όταν δεν υπάρχει η συγκατάθεση του ίδιου του 

υπαλλήλου και της οργάνωσης αλλά µόνο ως προς τα µέλη των διοικητικών 

συµβουλίων και των προσωρινών διοικήσεων των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών 

σεων και εφόσον αυτές ανήκουν σε δευτεροβάθµιες που είναι µέλη και 

τριτοβάθµιας οργάνωσης. 
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συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι 

διατυπώσεις για την άσκηση του δικαιώµατος τόσο της απεργίας όσο και της 

απαγόρευσης ανταπεργίας. Σύµφωνα µε το νόµο, η άσκηση της απεργίας αποτελεί 

δικαίωµα του µισθωτού όταν αποφασίζεται από νόµιµο επαγγελµατικό σωµατείο ή 

συνδικαλιστική οργάνωση µε στόχο πάντα τη διαφύλαξη και προαγωγή των 

οικονοµικών εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συµφερόντων των 

εργαζοµένων. Ως έσχατο µέσο για την προαγωγή και υπεράσπιση των συµφερόντων 

εται η παρέµβαση (κράτους ή εργοδοτών) στις εσωτερικές 

ων, δεν επιβάλλεται έλεγχος στα αιτήµατα, ούτε περιορίζεται η τακτική, οι 

µορφές

  

 να συµµετέχουν και µη 

για τους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας δηµοσίου 

ικαίου

γίνεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης ενώ για ολιγόωρες στάσεις εργασίας, οι 

οποίες δεν πραγµατοποιούνται την ίδια µέρα ή µέσα στην ίδια εβδοµάδα αρκεί η 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκτός κι αν το καταστατικό ορίζει 

διαφορετικά. Αν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση την απόφαση για απεργία 

των εργαζοµένων αποτελεί δικαίωµα ασκούµενο από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 

των µισθωτών. Απαγορεύ

διαδικασίες των συνδικαλιστικών οργάνων για τη λήψη των σχετικών µε την απεργία 

αποφάσε

 και η διάρκειά της. 

Για πρώτη φορά αναγνωρίζεται ως νόµιµη µορφή απεργίας, η απεργία 

αλληλεγγύης δηλαδή η απεργία που γίνεται για την υποστήριξη άλλης απεργίας. Ως 

τέτοια ορίζεται η απεργία αλληλεγγύης στις "πολυεθνικές εταιρίες" και συγκεκριµένα 

την απεργία που αποβλέπει στην υποστήριξη εργαζοµένων της ίδιας πολυεθνικής 

εκµετάλλευσης η επιχείρηση στο εξωτερικό. Ως όροι νοµιµότητας µιας τέτοιας 

απεργίας ορίζονται α) η έκβαση του κύρους απεργίας θα έχει άριστες επιπτώσεις στα 

οικονοµικά ή εργασιακά συµφέροντα αυτών που πραγµατοποιούν απεργία 

αλληλεγγύης, β) η απεργία κηρύσσεται από την πιο αντιπροσωπευτική τριτοβάθµια 

συνδικαλιστική οργάνωση. 

Ακόµα, ορίζεται ότι στην απεργία µπορούν

οργανωµένοι µισθωτοί, οι οποίοι ανήκουν στον κλάδο ή την επιχείρηση 

εκµετάλλευση του οικείου σωµατείου ή ένωσης που κήρυξε την απεργία. 

(προειδοποίηση 24 ώρες πριν για τους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου και 4 µέρες πριν 

δ ). Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια της νόµιµης απεργίας 

απαγορεύεται η πρόσληψη απεργοσπαστών και η ανταπεργία (λοκ άουτ) δηλαδή, οι 

εργοδότες στερούνται τα δικαιώµατα της απεργίας. 

Η κήρυξη της απεργίας στις πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 
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µπορεί να την πάρει το περισσότερο αντιπροσωπευτικό εργατικό κέντρο της περιοχής 

των εργαζοµένων. 

Η απεργία είναι νόµιµη όταν ασκείται από  τις πιο αντιπροσωπευτικές νόµιµες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις  και µε την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας που 

προβλέπεται. Με άλλες ρυθµίσεις, εισάγονται διατάξεις οι οποίες αφορούν σχετικά µε 

το προσωπικό ασφαλείας. Σύµφωνα µ' αυτές η συνδικαλιστική οργάνωση που έχει 

την ευθύνη της απεργίας πρέπει να φροντίζει να εργάζεται κατά τη διάρκεια αυτής, το 

απαραίτητο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του εργοδότη και την 

πρόληψη καταστροφών ή ατυχηµάτων.  

Τέλος, δεν επιτρέπεται η δικαστική απαγόρευση της απεργίας µε ασφαλιστικά 

µέτρα. Για διαφορές που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων των σχετικών 

γ

ι µέσα σε 10 µέρες από τη συζήτηση και 

υπόκειτ

ις τυπικές και ουσιαστικές διατυπώσεις της έγγραφης καταγγελίας και την 

καταβολή πλήρους της νόµιµης αποζηµίωσης.  

Η εξουσία της Επιτροπής συνίσταται αποκλειστικά στην αναγνώριση του 

λόγου για τον οποίο επιτρέπεται η απόλυση του προστατευόµενου συνδικαλιστή και 

όχι για την απόλυση, η οποία ανήκει στην εξουσία του εργοδότη. 

µε την απεργία, αποφασίζει το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης που έχει κηρύξει την απεργία κατά τη διαδικασία των 

εργατικών διαφορών. 

Η (συνδικαλιστική) εκπροσώπηση των εργαζοµένων ορίζεται µε την 

εκπροσώπηση των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων µέσα από τα σωµατεία και τις 

Ενώσεις Προσώπων, τα οποία µπορούν υπό ορισµένες προϋποθέσεις να διαθέτουν 

γραφείο, πίνακα ανακοινώσεων, να συναντούν τον εργοδότη, να διανέµουν 

ανακοινώσεις. 

Γα να είναι έγκυρη η απόλυση των προστατευόµενων µελών της διοίκησης 

καθώς και των ιδρυτικών µελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων (και των 

δηµοσιογραφικών, όχι όµως των δηµοσιοϋπαλληλικών) αποφασίζει πριν την 

κατα γελία η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών, η οποία αποφασίζει 

κατά πλειοψηφία για τους λόγους σύµφωνα µε τους οποίους επιτρέπεται η απόλυση.  

Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδετα

αι σε έφεση ενώπιον της δευτεροβάθµιας Επιτροπή, η οποία ασκείται σε πέντε 

µέρες από την κοινοποίηση της πρωτοβάθµιας απόφασης. 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή αναγνωρίσει τελεσίδικα τη συνδροµή νόµιµου 

λόγου, ο εργοδότης δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της εργασιακής σχέσης, 

τηρώντας τ
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Η Επιτροπή είναι τριµελής και συγκροτείται από α) τον Πρόεδρο Πρωτοδικών 

της περιφέρειας που παρέχει την εργασία του ο εργαζόµενος ή Πρωτοδίκη που 

ορίζεται από τον Πρόεδρο από πίνακα κατ’ αλφαβητ

 

ική σειρά  β) ένα αντιπρόσωπο 

του Εµ

ν εκπροσώπους στο πρώτο 

 

 αντίστοιχης επιτροπής. 

σ

ς ‘’για την κοινωνικοποίηση 

των επ

υ α λ

 της στρατηγικής, του προγραµµατισµού 

 φορέων και 

ανώσεων που εξυπηρετούνται ή 

επηρεάζονται άµεσα από τη λειτουργία των συγκεκριµένων επιχειρήσεων. Η νέα 

                                                

ποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου ή του Εµπορικού Συλλόγου αν δεν υπάρχει 

ο πρώτος ή αντιπρόσωπο που ορίζεται από το Σύνδεσµο Βιοµηχάνων όταν η 

εκδίκαση της υπόθεσης αφορά µισθωτό βιοµηχανίας και γ) ένα εκπρόσωπο των 

εργαζοµένων που επιδεικνύει η πιο αντιπροσωπευτική τριτοβάθµια οργάνωση. 

Εάν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν υποδείξου

δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου κάθε χρόνου, ο πρόεδρος ορίζει έναν εργοδότη και 

έναν αναπληρωµατικό του καθώς και έναν εργαζόµενο και ένα αναπληρωµατικό του 

για τη συγκρότηση της

Τέλος, διαλύεται ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης Ειδικών Πόρων Εργασιακών 

Σωµατείων (Ο∆ΕΠΕΣ), όπως και τα σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση των 

εργασιακών σωµατείων και ενώσεων και όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του 

Ο∆ΕΠΕΣ αναλαµβάνονται από τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας.( υν442 (1982)) 

 Επιπλέον για την ίδια µεταβλητή ορίζεται ότι για τους δηµοσίους υπαλλήλους 

οι συνδικαλιστικές άδειες είναι µε αποδοχές. (συν543 (1983)) 

 Στη συνέχεια, για την ίδια περίοδο όσον αφορά στη συµµετοχή των 

εργαζοµένων στην επιχείρηση (συµ), µε τις ρυθµίσει

ιχειρήσεων δηµοσίου χαρακτήρα κοινής ωφελείας’’ εισάγονται η συµµετοχή 

των εργαζοµένων στη διοίκηση και ο έλεγχος των δηµόσιων επιχειρήσεων. Έτσι, σε 

επιχειρήσεις δηµοσίο  χαρακτήρα και κοινής ωφελείας, τράπεζες και σφα ιστικές 

επιχειρήσεις, στη διοίκησή τους, τη χάραξη

και τον έλεγχο συµµετέχουν εκτός από τους εκπροσώπους του κράτους, εκπρόσωποι 

των εργαζοµένων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών

οργανώσεων που εξυπηρετούνται ή επηρεάζονται άµεσα από αυτές τις επιχειρήσεις. 

Χωρίς να θίγει το θέµα της ιδιοκτησίας, εισάγεται ένα σύστηµα κοινωνικού ελέγχου 

σε ορισµένους τοµείς - κλειδιά της ελληνικής οικονοµίας. Ο κοινωνικός έλεγχος 

παίρνει τη µορφή µιας διευρυµένης συµµετοχής στη διοίκηση από την πλευρά 

εργαζοµένων και άλλων φορέων και οργ

 
42 ν. 1264/1982 
43 ν.1400/1983, αρ. 22, παρ.5 
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οργανω κ

ν επιχείρηση (εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική 

τ  α α π σ ε

ι 

 

ς ο γ

λιο που είναι εννιαµελές και τριετούς θητείας. Αποτελείται 

η των 2/3 των µελών της ΑΣΚΕ 

ύλιο (ΚΕΣ) µε αποκεντρωµένα εργασιακά συµβούλια 

ύρεση εργασίας, καθώς 

απαγορεύονται τα ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας και η µεσολάβηση για 

                                                

τική δοµή περιλαµβάνει τα παρακάτω όργανα κοινωνικού ελέγχου αι 

συµµετοχής: 

- Την Αντιπροσωπευτική Συνέλευση Κοινωνικού Ελέγχου (ΑΣΚΕ) και τις 

αντίστοιχες κατά νοµό περιφερειακές συνελεύσεις κοινωνικού ελέγχου. Η ΑΣΚΕ 

αποτελείται από 27 µέλη και έχει 3ετή θητεία. Είναι τριµερές όργανο στο οποίο 

συµµετέχουν ισότιµα (κατά το 1/3) εκπροσώπου του κράτους (ορίζονται µε απόφαση 

του υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και του αρµοδίου υπουργού, εκπρόσωποι των 

εργαζοµένων στη

ψηφοφορία µε ο σύστηµα της πλής ναλογικής α ό το ύνολο των ργαζοµένων 

της επιχειρηµατικής οργάνωσης και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων κα

οργανώσεων (ορίζονται από τη διοίκηση κάθε φορέα).  

Η Περιφερειακή Συνέλευση Κοινωνικού Ελέγχου (ΠΕΣΚΕ) απαρτίζεται από τα µέλη 

του νοµαρχιακού συµβουλίου κάθε νοµού έναν εκπρόσωπο της διεύθυνσης της 

συγκεκριµένη  επιχείρησης- όργαν  που ορίζεται ια τριετή θητεία και έναν 

εκπρόσωπο των εργαζοµένων της επιχείρησης- όργανο που εκλέγεται µετά από 

απόφαση του νοµάρχη από τους εργαζόµενους στο συγκεκριµένο νοµό. 

-Το ∆ιοικητικό Συµβού

από έξι εκπροσώπους της κυβέρνησης και τρεις των εργαζοµένων στην επιχείρηση 

που εκλέγονται µε άµεση, καθολική, µυστική ψηφοφορία. Οι εκπρόσωποι των 

εργαζοµένων ανακαλούνται από τους εργαζοµένους ή µετά από αιτιολογία ή µε 

απόφασ

-Το Συµβούλιο της διεύθυνσης το οποίο έχει την ευθύνη άσκησης της εκτελεστικής 

εξουσίας, απαρτίζεται από το γενικό διευθυντή ή τον βοηθό γενικό διευθυντή, στη 

θέση του οποίου µπορεί να µπει και ένας από τους εργαζόµενους µε τις αντίστοιχες 

αποδοχές του γενικού διευθυντή και 

-Το Κεντρικό Εργασιακό Συµβο

κατά τόπους εργασίας. Το εργασιακά συµβούλια τα οποία αποτελούνται από 

εκλεγµένους εκπροσώπους των εργαζοµένων και έχουν κυρίως "γνωµοδοτικές 

αρµοδιότητες".(συµ244 (1983-1987)) 

 Την υποπερίοδο αυτή όσον αφορά στη µεταβλητή φορείς απασχόλησης 

(φορ), ο ΟΑΕ∆ λειτουργεί ως µονοπώλιο στην εξε

 
44 ν.1356/1983,  ν.1387/1983, αρ.8 
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εξεύρεση εργασίας σε Έλληνες ή αλλοδαπούς είναι παράνοµη. Έτσι, ορίζεται ότι  

τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών ή µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον 

100.000δρχ. όποιος διατηρεί ιδιωτικό γραφείο ευρέσεως εργασίας ή µεσολαβεί µε 

αµοιβή για την εξεύρεση αυτής. Επίσης σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται και οι 

δύο ποινές. (φορ245 (1983-1995)) 

Επιπρόσθετα, για την ετήσια κανονική άδεια (ετα) την ίδια περίοδο, σχετικά 

µε τη ρύθµιση ετήσιας κανονικής άδειας των µόνιµων δηµοσίων υπαλλήλων και του  

προσωπικού ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ κλπ, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

θεσπίζεται ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία δικαιούνται 24 µέρες σε  όσους 

συµπληρώνουν δώδεκα µήνες συνεχούς απασχόλησης στην υπηρεσία που 

προσλαµβάνονται µε αποδοχές  και εργάζονται µε εξαήµερο και 20 µέρες αντίστοιχα 

αν εργάζονται πενθήµερο. 

Για τις επόµενες άδειες η διάρκεια αυξάνεται κατά µια εργάσιµη ηµέρα κατά 

ηµερολογιακό έτος µέχρι τις 26 εργάσιµες ηµέρες αν απασχολούνται 6 ηµέρες 

εβδοµαδ αδιαία.  

ετα546(1982)) 

ουσα ή εκ περιτροπής. Και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η προϋπόθεση 

της συ

ού έτους µέχρι την έναρξη της 

νέας άδ

                                                

ιαία και µέχρι 22 εργάσιµες ηµέρες αν απασχολούνται 5 ηµέρες εβδοµ

(

Την ίδια υποπερίοδο ορίζεται επίσης  η κανονική άδεια των µισθωτών µετά 

από συνεχή απασχόληση τουλάχιστον 12 µηνών σε υπόχρεη επιχείρηση σε 24 µέρες 

σε  όσους εργάζονται µε εξαήµερο και 20 µέρες αντίστοιχα αν εργάζονται πενθήµερο. 

Για τις επόµενες άδειες η διάρκεια αυξάνεται κατά µια εργάσιµη ηµέρα κατά 

ηµερολογιακό έτος µέχρι τις 26 εργάσιµες ηµέρες αν απασχολούνται 6 ηµέρες 

εβδοµαδιαία και µέχρι 22 εργάσιµες ηµέρες αν απασχολούνται 5 ηµέρες εβδοµαδιαία 

Υπάρχει επίσης πρόβλεψη και για τους εργαζόµενους, των οποίων η εργασία 

είναι διαλείπ

µπλήρωσης12µηνης σχέσης εργασίας, αλλά η διάρκεια της άδειας µειώνεται 

ανάλογα µε την πραγµατική απασχόληση. Έτσι, η διάρκεια της άδειας σε αυτή την 

περίπτωση υπολογίζεται βάση του χρόνου απασχόλησης και είναι ίση προς το 1/12 

της άδειας που δικαιούνται οι εργαζόµενοι µε συνεχή εργασία για κάθε µήνα 

απασχόλησης από την πρόσληψή τους αν η άδεια χορηγείται για πρώτη φορά ή από 

τη λήψη της άδειας του προηγούµενου ηµερολογιακ

ειας.  

 
45 ν.1346/1983,αρ.26, παρ.4 
46 ν.1288/1982, αρ.2, παρ.1-7 

 145



Την περίοδο αυτή ρυθµίζεται και η άδεια σπουδαστών οι οποίοι εργάζονται κατά τη 

διάρκεια των εξετάσεων. 

Κ έκταση, την άδεια δικαιούται και το οικιακό και οικόσιτο προσωπικό (ετα6ατ’ επ

, σύµφωνα µε τη επικυρωµένη ∆ΣΕ κάθε 

και µεταφοράς, οι µη βιοµηχανικές εργασίες καθώς και οι 

 ολόκληρη. 

ς φ

γνωµοδοτικό συµβούλιο, µε πρόεδρο πάντα γυναίκα, για την 

προώθη

ες δυνατότητες απασχόλησης 

συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής των ίδιων κριτηρίων επιλογής στο θέµα της 

                                                

47 

(1983)) 

Σχετικά µε την άδεια µητρότητας

εργαζόµενη γυναίκα, που απασχολείται σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις στις οποίες 

περιλαµβάνονται τα µεταλλεία, και κάθε λογής εξορυκτικές επιχειρήσεις, οι 

επιχειρήσεις δόµησης 

γεωργικές εργασίες και το οικιακό προσωπικό δικαιούται να λάβει άδεια µητρότητας 

µε µόνη την προσκόµιση ιατρικής βεβαίωσης που να βεβαιώνει την πιθανή 

ηµεροµηνία του τοκετού της. Η διάρκεια της άδειας µητρότητας κατά την ∆ΣΕ πρέπει 

να είναι τουλάχιστον ίση µε 12 εβδοµάδες. Ένα µέρος της άδειας ίσο µε 6 εβδοµάδες.  

Χορηγείται µετά τον τοκετό υποχρεωτικά και όταν ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε 

χρόνο µεταγενέστερο η άδεια πριν απ' αυτό παρατείνεται και δε συµψηφίζεται στην 

άδεια µετά τον τοκετό η οποία δίνεται

Επίσης παρέχεται το δικαίωµα διακοπή  της εργασίας για θηλασµό και ροντίδα του 

παιδιού µε την έννοια για δύο χρόνια να διακόπτει την εργασία της µία  ώρα 

νωρίτερα ή να προσέρχεται αργότερα ή να αποχωρεί νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε 

µέρα. (αδµ248 (1982-1983)) 

 Όσον αφορά στην ίση µεταχείριση των εργαζοµένων, την εξεταζόµενη 

υποπερίοδο ιδρύεται 

ση και της νοµικής και ουσιαστικής εξίσωσης των δύο φύλων. Εισηγείται τα 

αναγκαία και πρόσφορα µέτρα που επιβάλλεται να λάβει η Πολιτεία, οι ΟΤΑ και οι 

κοινωνικοί φορείς για την πραγµατοποίηση των στόχων του, παρακολουθεί και 

ελέγχει την εφαρµογή τους.  (ισµ349(1982)) 

Επίσης, η κύρωση της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών, η οποία αναφέρεται 

στην εξάλειψη διακρίσεων κατά των γυναικών στον τοµέα της απασχόλησης, 

χαρακτηρίζει την υπό µελέτη περίοδο. Τα συµβαλλόµενα µέρη στην παραπάνω 

λογική οφείλουν να εξασφαλιστούν µε βάση ισότητας του άνδρα και της γυναίκας, 

µεταξύ των άλλων δικαιωµάτων, το δικαίωµα σε ίσ

 
47 ν.1346/1983, αρ.1,2 
48 ν. 1302/1982 
49 ν.1285/1982, αρ.6 
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απασχόλησης. Επίσης καθιερώνεται το δικαίωµα ίσης αµοιβής και ίσης παροχής, µε 

ίση αµοιβή για εργασία ίσης αξίας και ίση µεταχείριση ως προς την εκτίµηση της 

ποιότητας της εργασίας. 

Επιπλέον, για την πρόληψη των διακρίσεων λόγω γάµου ή µητρότητας ορίζεται η 

τόσο, µε άλλα νοµοθετήµατα, 

πρόσβα

ιότητες 

του ΟΑ

γενικά ά

τωπίζουν 

ν ς ς

 των 

στον τριών µηνών και χρηµατική ποινή 30.000δρχ, ενώ σε περίπτωση 

υποτρο

                                                

υποχρέωση του κράτους να λαµβάνει µέτρα που θα απαγορεύουν, µε ποινή 

κυρώσεων, την απόλυση λόγω εγκυµοσύνης και τη διάκριση στις απολύσεις που 

βασίζονται στην οικογενειακή κατάσταση. Ορίζεται ωσ

ση στην τελωνοφυλακή 5% και στο Λιµενικό Σώµα 4% ενώ δεν έχουν 

καθόλου πρόσβαση στο πυροσβεστικό σώµα και στη δασοφυλακή. (ισµ450 (1983))      

 Στοιχείο διαφοροποίησης της περιόδου από την προκάτοχό της αποτελεί και 

το περιεχόµενο της µεταβλητής εκπαίδευση –κατάρτιση (εκπ). Με την 

επαγγελµατική εκπαίδευση να αποτελεί ανέκαθεν µία από τις βασικές προτερα

Ε∆, την υποπερίοδο αυτή ορίζεται ότι για το σκοπό της καταπολέµησης της 

ανεργίας, µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, είναι δυνατόν να επιχορηγούνται 

από τον ΟΑΕ∆ επιχειρήσεις και  εργοδότες, βάσει προγραµµ των 

απασχόλησης που καταρτίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας µετά από τη 

γνώµη του ∆Σ του ΟΑΕ∆. (εκπ3 51(1982)) 

Επίσης, υπηρεσίες επαγγελµατικής εκπαίδευσης για όσους αντιµε

πρώτη φορά την αγορά εργασίας παρέχονται από τις εκπαιδευτικές µονάδες 

µαθητείας του ΟΑΕ∆. Πρόκειται για συνδυασµό θεωρητικής διδασκαλίας και 

επιχορήγησης των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την πρακτική άσκηση των 

µαθητών.  

Επιπλέον, ο ε εργό  επαγγελµατικός προσανατολισµό  αναπτύσσεται µέσα από 

εισαγωγικά µαθήµατα και πρακτική άσκηση για υποψήφιους µαθητές

εκπαιδευτικών µονάδων του ΟΑΕ∆. (εκπ452 (1983)) 

Αναφορικά µε θέµατα διοικητικής-οργανωτικής φύσης (δορ) καθορίζονται 

ποινικές-διοικητικές κυρώσεις στον εργοδότη που απασχολεί αλλοδαπό στον οποίο 

δεν έχει χορηγηθεί η προβλεπόµενη άδεια εργασίας η οποία έγκειται σε φυλάκιση 

τουλάχι

πής η φυλάκιση έγκειται στους τέσσερις µήνες. 

 
50 ν.1342/1983, αρ.11, π.δ 158/1983 
51 ν. 1262/1982, αρ.29 
52 ν.1346/1983, αρ. 10, 14,15, παρ.1 
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Ειδικά για την απασχόληση αλλοδαπού ως οικιακό βοηθό ή νοσοκόµο µετά τη λήξη 

της άδειας εργασίας η ποινή κυµαίνετα  από 30.000δρχ ως 100.000δρχ. 

δορ2

 ι έ

πό την άσκηση εργασίας, έργου ή λειτουργήµατος ή οποιασδήποτε 

άλλης 

 ς

ν, συζύγου και δύο παιδιών. 

∆, των ΟΤΑ, των 

των ασφαλείας, και του λιµενικού 

σώµατο

ι τόσο για τους εργαζόµενους του δηµοσίου τοµέα µε σχέση  δηµοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, σε ΣΣΕ, διοικητικές αποφάσεις, 

υπουργικές αποφάσεις , για το τελευταίο τετράµηνο του 1982 και για το διάστηµα 

µέχρι 31.8.1983. 

                                                

53(1983-1988) 

Σχετικά µε τη µεταβλητή µισθός (αναπροσαρµογή, καθορισµός ανώτατου-

κατώτατου µισθού) (µισ), καθορίζεται ότι οι οποιεσδήποτε καθαρές απολαβές, 

προερχόµενες α

απασχόλησης ή από συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό φορέα κυρίας ή 

επικουρικής ασφάλιση  των λειτουργών, υπαλλήλων και µισθωτών του δηµοσίου 

τοµέα δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερες από το σύνολο των  ακαθαρίστων  

µηνιαίων αποδοχών  του Προέδρου του Αρείου Πάγου 29 έτη προϋπηρεσίας µε τα 

τακτικά επιδόµατα σπουδώ

Ως καθαρές αποδοχές εννοούνται οι αποδοχές που αποµένουν κατά την 

αφαίρεση των κάθε είδους κρατήσεων και του φόρου εισοδήµατος που αντιστοιχεί 

στις αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου, άσχετα από την ύπαρξη 

εισοδηµάτων από οποιαδήποτε άλλη πηγή.  

Η αναπροσαρµογή των µισθών σύµφωνα µε την ΑΤΑ θεσπίζεται το 1982 µε την υπ’ 

αρ.1 απόφαση του ∆∆∆∆ Αθηνών που έχει ισχύ εθνικής γενικής ΣΣΕ. 

Επίσης την ίδια περίοδο καθιερώνεται η ΑΤΑ στις αποδοχές των δικαστικών 

λειτουργών, των τακτικών υπαλλήλων του δηµοσίου, των ΝΠ∆

στρατιωτικών των ενόπλων δυνάµεων, των σωµά

ς, καθώς και των υπαλλήλων που εξοµοιώνονται προς τους παραπάνω, 

βαθµολογικά ή µισθολογικά. (µισ254 (1982)) 

Επίσης  όσον αφορά στον τρόπο αναπροσαρµογής του µισθού, τη 

συγκεκριµένη περίοδο πραγµατοποιείται η αναγνώριση της ΑΤΑ και ισχυροποίηση 

των ΣΣΕ και διοικητικών αποφάσεων (δ.α) που έχουν συνοµολογηθεί ή εκδοθεί και 

περιέχουν τη ρήτρα αυτή. Έτσι ορίζεται ο τρόπος καταβολής της ΑΤΑ που 

προβλέπετα

 
53 ν.1346/1983, αρ.26 
54 ν.1256/1982, αρ.1, ν.1249/1982  
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Σχετικά µε τα ανώτατα όρια αποδοχών των δηµοσίων υπαλλήλων 

επαναδιατυπώνονται σύµφωνα µε τις προηγούµενες ρυθµίσεις. (µισ355 (1983-198

 Τέλος, για την εργασία ειδικών κατηγοριών εργαζοµένων (ειδ), µε τ

κύρωση της 138 ∆ΣΕ, σχετικά µε το κατώτατ

5)) 

ην 

ο όριο ηλικίας εισόδου στην 

αιδευτικά 

ίζεται η δικαιοπρακτική και δικονοµική ικανότητα ανηλίκων. Έτσι ο 

ήλικο ν 

να συνάψει σύµβαση εργασίας ως 

µισθωτ

απασχόληση, ορίζεται ότι το κάθε κράτος µέλος υποχρεούται να ακολουθεί εθνική 

πολιτική ου θα αποβλέπει στην κατάργηση της παιδικής εργασίας και την 

προοδευτική ανύψωση του κατώτατου ορίου ηλικίας στην απασχόληση ή σε εργασία 

που θα επιτρέπει όλους τους εφήβους να πετύχουν πληρέστερη σωµατική και 

διανοητική ανάπτυξη.  

Ως γενικό κατώτατο όριο ορίζεται το 15ο έτος ηλικίας ή το 14 µετά από γνώµη των 

ενδιαφερόµενων εργοδοτών και εργαζοµένων ένα η οικονοµία και τα εκπ

ιδρύµατα του συγκεκριµένου κράτους είναι ανεπαρκώς ανεπτυγµένα. (ειδ356 (1981-

1982)) 

Επιπλέον, ορ

αν ς που συµπλήρωσε το 15ο έτος ηλικίας µπορεί, µε τη γενική συναίνεση τω

προσώπων που ασκούν την επιµέλειά του, 

ός. Αν δε δίνεται συναίνεση αποφασίζει το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του 

ανηλίκου.(ειδ457 (1983-1985))  

          Περνώντας στη συνέχεια στην οµάδα Α2.1 (Σχήµα 3.5), η οποία αποτελεί 

υποοµάδα της ευρύτερης χρονικής περιόδου 1984-1989, η οποία ανήκει στην οµοειδή 

οµάδα Α, στην οποία εντάσσεται και η προηγούµενή της δεν αλλάζει ριζικά σε 

γενικότερη φιλοσοφία αλλά διαφοροποιείται σε επιµέρους χαρακτηριστικά-ιδιότητες, 

στα οποία οφείλεται και η ένταξή της στην υποοµάδα Α2.   

                                                 
55 ν.1320/1983, αρ.23, ν.1326/1983, αρ.33 
56 ν.1182/1981 
57 ν.1329/1983, αρ.3 
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Σχήµα 3.5. CAH- Πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων – µάδα Α2.1  
 

       ∆ιαπιστώνετα

 Ο

ι εποµένως, ότι η διάσπαση αυτής της υποοµάδας από την επόµενή 

ς Α2

είνα που χαρακτηρίζουν κυρίως την επόµενή της 

ων συνθηκών 

εργασία

τη .2 της ίδιας οµάδας Α2 οφείλεται στην υπεροχή της έναντι αυτής ως προς τις 

ιδιότητες χρε7,µερ2,εοχ4,συλ2,συν7,επα2,ετα7,αδµ3,υγα4,ισµ5,εκπ5, µισ3 και ειδ5, 

από τις οποίες και χαρακτηρίζεται. Παράλληλα, χαρακτηριστικά που διαµορφώνονται 

σε προηγούµενες υποπεριόδους (χρκ2, υπε4, µερ1, ατυ1, προ1, οαπ2, συν6, συµ2 

φορ2, επα1, υγα2, υγα3, δορ2,ειδ4) εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν και την 

παρούσα,  όπως και µερικά από εκ

(εοχ5,ετα8). 

Αναλυτικότερα, σχετικά µε το χρόνο εργασίας (χρε) µε την κύρωση του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (στα πλαίσια εξασφάλισης δίκαι

ς) ορίζεται γενικά ότι τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να καθορίζουν 

λογική διάρκεια ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας εργασίας, ενώ θα πρέπει να µειώνεται 

σταδιακά η εβδοµαδιαία διάρκεια της εργασίας, εφόσον το επιτρέπουν η αύξηση της 

παραγωγικότητας και οι άλλοι σχετικοί παράγοντες. 

 Οι ώρες εργασίας µειώνονται σε 40 την εβδοµάδα χωρίς αντίστοιχη µείωση 

των αποδοχών. Η πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας επεκτάθηκε στις ασφαλιστικές 
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επιχειρήσεις και τα βαφεία στους βυρσοδέψες εργάτες, τα εστιατόρια πολυτελείας, 

νοσηλευτικά ιδρύµατα και γηροκοµεία, ξενοδοχοϋπαλλήλους, οικοδόµους κλπ. 

 Για τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ µε σχέση ιδιωτικού δικαίου 

σχετικά µε τη διάρκεια του χρόνου εργασίας ισχύουν οι διατάξεις που ισχύουν και για 

τους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους.  

Στην µέχρι εδώ φάση των εργασιακών σχέσεων (1974-1989) απαγορεύεται ο 

συµψη

ην έκδοση π.δ για το ∆ηµόσιο 

 υφιστάµενο  µόνιµο ή µε σχέση ιδιωτικού δικαίου 

προσωπ

συνδέσµου, 

νέου ο

έ χ ε

                                                

φισµός των ωρών εργασίας της µιας εβδοµάδας στις λιγότερες της άλλης. 

(χρε758 (1984-1989))  

           Την υποπερίοδο αυτή, όσον αφορά στη µερική απασχόληση (µερ),  ορίζεται ότι 

επιτρέπεται η σύσταση οργανικών θέσεων µερικής ή περιοδικής απασχόλησης µε 

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου για προσωπικό 

καθαριότητας και λοιπό βοηθητικό προσωπικό στο ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆, και τους 

ΟΤΑ. Η σύσταση των παραπάνω θέσεων γίνεται µε τ

και τα ΝΠ∆∆ και µε τη διαδικασία σύστασης οργανικών θέσεων όπως προβλέπεται 

από τους ΟΤΑ (µερ259 (1987)) 

           Αναφορικά µε την εργασία ορισµένου χρόνου (εοχ), η υποπερίοδος 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τη ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία, για το προσωπικό για 

κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών η πρόσληψη επιτρέπεται εφόσον οι 

ανάγκες δεν καλύπτονται από το

ικό της υπηρεσίας προσωπικό ή µε απόσπαση προσωπικού από άλλες 

δηµόσιες υπηρεσίες. 

Ορίζεται επίσης ότι οι προϊστάµενοι των υπηρεσιών διοικητικού ή άλλα 

αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση σχετικά µε τις ρυθµίσεις για την 

κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, διαπράττουν πειθαρχικό αδίκηµα και 

παραπέµπονται υποχρεωτικά στην αρµόδια πειθαρχική δικαιοδοσία. 

 Επιπλέον, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών, αναπτυξιακού 

ργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης που προκύπτει από ένωση και κοινών 

υπηρεσιών οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ο χρόνος διάρκειας της συµβάσεως  

εργασίας ο οποίος ορίζεται ως ένας χρόνος µπορεί να παραταθεί, µε απόφαση του 

νοµάρχη, µ χρι τέσσερα ρόνια. ( οχ460 (1984-1986)) 

 
58 ν.1426/1984, υ.α 11770/84 
59 ν.1735/1987, αρ.23, παρ.35 
60 ν.1476/1984, αρ.9, αρ. 11, ν1416/1984, αρ.67, παρ.3 
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ος µε σύµβαση εργασίας ορισµένου 

χρόνου

8

 

, µε την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Χάρτη

νουν την υποχρέωση  

-να ευν

ν οργανώσεων των εργοδοτών από τη µία 

ν των εργαζοµένων από την άλλη, προκειµένου να 

-να ευ ικασιών 

συνδιαλ

Επίσης τών για 

συλλογ

και του

ροκύψουν από τις ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις. (συλ263 (1984-

1989)) 

Λιγότερο σηµαντικά, η υποπερίοδος χαρακτηρίζεται και από διάταξη 

σύµφωνα µε την οποία ορίζεται ότι για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών ο 

οριζόµενος σε ένα έτος χρόνος δε µπορεί να παραταθεί παρά για ένα επιπλέον έτος, 

όπως και για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών αναπτυξιακού συνδέσµου. 

Συµπληρωµατικά ορίζεται ότι αν ο εργαζόµεν

, στρατευθεί  κατά τη διάρκεια της σύµβασης ορισµένου χρόνου, η σύµβαση 

λύεται αυτοδίκαια χωρίς αποζηµίωση. (εοχ561(19 7))  

Μαζί µε τα προσδιοριζόµενα από πριν όρια οµαδικών απολύσεων (οαπ), 

επεκτείνονται οι διαδικασίες των οµαδικών απολύσεων και στους εργαζόµενους που 

απασχολούνται από εργοληπτικές επιχειρήσεις και ο οποίοι απολύονται λόγω 

διακοπής ή αναστολής των εργασιών από αιτίες που οφείλονται αποδεδειγµένα στον 

κύριο του έργου όταν αυτό είναι το ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆. (οαπ3 62(1985-1998)) 

Για την ίδια υποπερίοδο σχετικά µε τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις-

συλλογικές συµβάσεις εργασίας (συλ)

 διασφαλίζεται το δικαίωµα της συλλογικής διαπραγµάτευσης. Πιο 

συγκεκριµένα, για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής άσκησης αυτού του 

δικαιώµατος, τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβά

οούν την ισοµερή συνεννόηση µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων,  

-να προωθούν, όταν αυτό είναι αναγκαίο και σκόπιµο την καθιέρωση διαδικασιών 

εκούσιας διαπραγµάτευσης µεταξύ τω

πλευρά και των οργανώσεω

ρυθµίζονται οι όροι απασχόλησης µε συλλογικές συµβάσεις 

νοούν την καθιέρωση και χρησιµοποίηση κατάλληλων διαδ

λαγής και διαιτησίας για τη ρύθµιση των εργασιακών διαφορών. 

 αναγνωρίζεται το δικαίωµα των εργαζοµένων και των εργοδο

ικές ενέργειες σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων, περιλαµβανοµένου 

 δικαιώµατος της απεργίας, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που θα 

µπορούσαν να π

Με την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σχετικά µε τα 

συνδικαλιστικά δικαιώµατα (συν), ορίζεται ότι για την εξασφάλιση ή την προώθηση 

                                                 
61 ν.1735/1987, αρ. 13, αρ.14 
62 ν 68/1985, αρ.38 .15
63 ν.1426/1984 
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της ελευθερίας των εργοδοτών και των εργαζοµένων να συνιστούν τοπικές, εθνικές ή 

διεθνείς οργανώσεις για την προστασία των οικονοµικών και κοινωνικών 

συµφερόντων τους και να προσχωρούν σ’ αυτές τις οργανώσεις, τα συµβαλλόµενα 

µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση ώστε η εθνική νοµοθεσία να µην προσβάλλει 

αλλά ο

ρα από έφεση διαδίκου που 

ασκείτα

οδίκη που 

ορίζετα

 Συλλόγου αν δεν υπάρχει ο 

πρώτος

επίσης και οι αναπληρωµατικοί τους.    

την πρωτοβάθµια Επιτροπή που έκρινε 

την ίδια

πιτροπή και γ) ένα 

εκπρόσ

ύτε να εφαρµόζεται µε τέτοιο τρόπο που να προσβάλλει την ελευθερία αυτή. 

(συν664(1984)) 

Επίσης, η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών αντικαθίσταται 

αντίστοιχα από την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια Επιτροπή Προστασίας 

Συνδικαλιστικών Στελεχών, η οποία επιλαµβάνεται ύστε

ι µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της 

πρωτοβάθµιας απόφασης. 

Η Πρωτοβάθµια Επιτροπή είναι 3µελής και συγκροτείται από α) τον Πρόεδρο 

Πρωτοδικών της περιφέρειας που παρέχει την εργασία του ο εργαζόµενος, εφόσον 

στο Πρωτοδικείο υπηρετούν δύο τουλάχιστον Πρόεδροι, αλλιώς από Πρωτ

ι από τον Πρόεδρο από πίνακα κατ’ αλφαβητική σειρά  β) ένα εκπρόσωπο του 

Εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου ή του Εµπορικού

 ή αντιπρόσωπο που ορίζεται από το Σύνδεσµο Βιοµηχάνων όταν η εκδίκαση 

της υπόθεσης αφορά µισθωτό βιοµηχανίας και γ) ένα εκπρόσωπο των εργαζοµένων 

που επιδεικνύει η πιο αντιπροσωπευτική τριτοβάθµια οργάνωση. 

Ορίζονται 

Η δευτεροβάθµια Επιτροπή είναι επίσης τριµελής και αποτελείται από α) τον 

αρχαιότερο Πρόεδρο των Πρωτοδικών, µε αναπληρωτή και αν δεν υπάρχει, από τον 

αρχαιότερο πρωτοδίκη που δε συµµετείχε σ

 υπόθεση, β) από έναν αντιπρόσωπο του Εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου 

µε τις ίδιες διακρίσεις που προβλέπονται για την Πρωτοβάθµια Ε

ωπο των εργαζοµένων που επιδεικνύει η πιο αντιπροσωπευτική τριτοβάθµια 

οργάνωση. 

                                                 
64 ν.1426/1984 
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Ορίζετα

έρειες για τη συγκρότηση των Επιτροπών 

και την

συµµετοχή στις πρωτοβάθµιες επαγγελµατικές οργανώσεις 

οσπονδίες, µια κλαδικού χαρακτήρα και µια γενικού ή τοπικού. 

κού και γενικού ή τοπικού 

τοχή των εργαζοµένων στα 

, µε απόφαση της γενικής συνέλευσης των 

ς µετοχές στους εργαζόµενους θα 

προέρχ

οµα 

του νοµ

σήµου ή οποιαδήποτε εισφορά υπέρ 

∆ηµοσί

α τις αποκτήσεις µε σκοπό τη διανοµή των µετοχών στο προσωπικό της 

εταιρία σ  

ι ότι τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής δεν 

µπορούν για τον ίδιο χρόνο να ορίζονται ή να συµµετέχουν στη ∆ευτεροβάθµια 

Επιτροπή. Επιπλέον, ορίζονται οι λεπτοµ

 ακολουθούµενη διαδικασία.(συν765 (1985)) 

             Τέλος, µε ρυθµίσεις σχετικά µε τον εκδηµοκρατισµό των επαγγελµατικών  

οργανώσεων, ορίζεται η 

(ενώσεις) των εµπόρων, των βιοτεχνών και των λοιπών φυσικών αποκλειστικά 

προσώπων που ασχολούνται µε τη διακίνηση των αγαθών, τη µεταποίηση ή την 

παροχή υπηρεσιών, καθώς και των αυτοκινητιστών.  

Κάθε πρωτοβάθµια επαγγελµατική οργάνωση έχει το δικαίωµα να είναι µέλος σε δύο 

το πολύ οµ

             Η δευτεροβάθµια επαγγελµατική οργάνωση (οµοσπονδία) έχει µέλη της 

τρεις τουλάχιστον πρωτοβάθµιες οργανώσεις (κλαδι

χαρακτήρα) 

  Η τριτοβάθµια επαγγελµατική οργάνωση  (συνοµοσπονδία) έχει µέλη της 

δέκα τουλάχιστον οµοσπονδίες. συν866(1987) 

 Στοιχείο διαφοροποίησης της περιόδου αποτελεί και η διάταξη για τη 

µεταβλητή σύνδεση αµοιβής µε παραγωγικότητα-συµµε

κέρδη της επιχείρησης (επα),σύµφωνα µε την οποία ορίζεται ότι ηµεδαπές 

βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, µεταλλευτικές και λατοµικές ανώνυµες εταιρίες µπορούν 

να διανέµουν σε κάθε διαχειριστική χρήση

µετόχων, µέρος των ετήσιων καθαρών κερδών, µε τη µορφή µετοχών τους στο 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. Οι χορηγούµενε

ονται από αντίστοιχη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 

Επιπλέον για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών που φορολογούνται στο όν

ικού προσώπου της ανώνυµης εταιρίας αφαιρείται και το ποσό που διανέµεται 

στους εργαζόµενους µε τη µορφή µετοχών.  

Επίσης, ρυθµίζεται η απαλλαγή των διανεµόµενων στο προσωπικό των επιχειρήσεων 

κερδών από το φόρο εισοδήµατος, τέλους χαρτο

ου ή τρίτου. 

Γι

ς ή το προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεµένη µε αυτή επιτρέπεται στην 
                                                 
65 ν.1545/85 
66 ν.1712/1987 
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ανώνυµ

 του αλλά για λογαριασµό της. Η διανοµή πρέπει να 

πραγµα

λαίου, να µην έχουν αποτέλεσµα τη 

µείωση κειται για µετοχές 

πλήρως

Τεχνολ

το είδος των µετοχών 

αυτών, π σ έ σ ν

ά

 

 τις οποίες οι επτά χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή 

ηµεροµ

 κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης της 
                                                

η εταιρία η απόκτηση δικών της µετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από 

πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά

τοποιείται σε προθεσµία δώδεκα µηνών από την απόκτησή τους και µε τις 

προϋποθέσεις η ονοµαστική τους αξία µαζί µε τις άλλες µετοχές που επιτρέπονται να 

µην υπερβαίνει το 1/10 του µετοχικού κεφα

 του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας και να πρό

 εξοφληµένες. 

Ορίζεται ότι µε προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση 

των υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Βιοµηχανίας, Έρευνας και 

ογίας και Εµπορίου, ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης 

µετοχών στους εργαζόµενους και ιδίως θέµατα που αφορούν 

τις προϋποθέσεις που ρέπει να υντρ χουν το πρόσωπο τω  δικαιούχων, 

τον τρόπο διάθεσης και κατανοµής τους, το ειδικό καθεστώς που θα τις διέπει καθώς 

και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. (επα267 (1987) 

Επιπρόσθετα, µε την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 

καθιερώνεται η υποχρέωση ετήσιας άδειας τουλάχιστον  δύο εβδοµάδων. (ετα768 

(1984-1985)  

 Την περίοδο αυτή µε την κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη και τις γενικότερες 

διατ ξεις σχετικά µε το δικαίωµα των εργαζόµενων γυναικών για προστασία, 

καθορίζεται η υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίζουν στις γυναίκες, πριν και µετά 

τον τοκετό, ανάπαυση διάρκειας τουλάχιστον 12 εβδοµάδων είτε µε τη µορφή άδειας 

µε αποδοχές είτε µε τη µορφή κατάλληλων παροχών κοινωνικής ασφάλειας ή 

παροχών από δηµόσια κεφάλαια.   

Επίσης, καθιερώνεται η υποχρέωση να θεωρούν παράνοµη την απόλυση κατά τη 

διάρκεια της άδειας µητρότητας και  να εξασφαλίζουν στις µητέρες που θηλάζουν τα 

παιδιά τους παύσεις εργασίας που να είναι αρκετές για το σκοπό αυτό. 

Με την ΕΓΣΣΕ της από 14/2/84 η οποία υπογράφηκε µε παρουσία του 

Υπουργού Εργασίας και έχει εποµένως ισχύ δεσµευτική για το σύνολο των 

εργοδοτών όλης της χώρας αυξήθηκε η διάρκεια της άδειας µητρότητας σε 14 

εβδοµάδες από

ηνία του τοκετού. Ορίζεται ότι είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σχέσης 

εργασίας από τον εργοδότη, τόσο
 

 ν. 1731/1987, αρ ν.1682/1987, αρ.25  67 .18, 
68 ν.1426/1984 
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εργαζοµένης, όσο και για το χρονικό διάστηµα ενός έτους µετά τον τοκετό ή για 

µεγαλύτερο διάστηµα λόγω ασθενείας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό. Η 

προστα

 εγκυµοσύνης της δεν επιτρέπεται. ∆εν απαιτείται η 

γνώση 

ώσει ένα χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούται να λάβει γονική 

άδεια 

ε  

ιθµ. 62 ∆ΣΕ κλπ", ν. 1414/1984 

σία αυτή επεκτείνεται και στις γυναίκες που δεν παρέχουν εξαρτηµένη 

εργασία. ∆ηλαδή, σε καµία περίπτωση η δικαιολογία για µειωµένη απόδοση της 

εργασίας εγκύου εξαιτίας της

του εργοδότη για την εγκυµοσύνη. 

Την περίοδο αυτή θεσπίζεται  και η γονική άδεια ανατροφής παιδιών. 

Σύµφωνα µε αυτή ο γονέας και των δύο φύλων που είναι εργαζόµενος µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθη εντολή σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις του 

ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα, στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, και των ΟΤΑ, και έχει 

συµπληρ

ανατροφής του παιδιού του, στο χρονικό διάστηµα από τη λήξη άδειας 

µητρότητας µέχρι το παιδί να συµπληρώσει 3 ½ ετών. 

Προβλέπεται περιορισµός των χορηγούµενων γονικών αδειών µέχρι την κάλυψη του 

8% του συνόλου των εργαζοµένων στην επιχείρηση για κάθε ηµερολογιακό έτος.   

 Ακόµα, οι εργαζόµενοι πλήρους απασχόλησης, µε παιδιά ηλικίας µέχρι 16 ετών 

δικαιούνται 4 ηµέρες επιπλέον άδεια το ηµερολογιακό έτος για να επισκεφθούν το 

σχολείο των παιδιών τους, µε σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους 

επίδοσης. (αδµ369 (1984-1993)) 

Επιπρόσθετα, σχετικά µε τη µεταβλητή υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο 

εργασίας (υγα), το δικαίωµα για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας 

κατοχυρώνεται µε την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, για την 

ικανοποίηση των οποίων το κράτος υποχρεούται να εκδίδει κανονισµούς υγιεινής και 

ασφάλειας, να καθορίζει µέτρα ελέγχου για την εφαρµογή τους και να συµβουλεύεται 

όταν είναι δυνατό τις ργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις πάνω στα µέτρα που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής της εργασίας. 

Επίσης την ίδια περίοδο συνεχίζουν να ψηφίζονται διατάξεις ειδικότερου 

περιεχοµένου προστασίας (ν.1430/1984 "Κύρωση αρ

"Ηµερολόγιο µέτρων ασφάλειας", η έκδοση π.δ (π.δ 1073/1981 "Περί ... εις 

εργοτάξια οικοδοµών κλπ", π.δ 190/1984 "Υγιεινή ... σε ναυπηγικές 

εργασίες).(υγα270(1984)) 

                                                 
69 ν.1483
70  ν.142

/1984,αρ.5, 9 
6/1984, αρ.3 
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Με το νόµο-πλαίσιο για την ‘’Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων’’ 

ιδιώκεται µια περισσότερο ποιοτική διαµόρφωσεπ η διατάξεων µέσα από την ποιοτική 

αν

επ

ευρ ής και ασφάλειας. 

εκ

απ χεία, οι 

καθαρά ε ή ς

ίου Εργασίας και του κατά 

περίπτω

εκταθεί η 

σης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση 

ίας (ΤΑ) και ο Ιατρός Εργασίας (ΙΕ). 

η από τους εκλεγµένους 

αντιπρο

ήσεις που απασχολούν   101-300 εργαζόµενους,  

0 εργαζόµενους,  

       

η  

θαι στην ΕΥΑΕ. Αίτηση για αναγνώριση 

αβάθµιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, ύστερα από την προηγούµενη 

ιρροή του κοινοτικού δικαίου που πλέον διαποτίζει και διαχέεται σ' ένα ολοένα πιο 

ύτερο πλέγµα όρων υγιειν

Το αντίστοιχο θεσµικό πλαίσιο αναφέρεται σε όλες τις επιχειρήσεις, 

µεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα. Εξαιρέσεις 

οτελούν οι επιχειρήσεις εκρηκτικών υλών, µεταλλεία - λατοµεία - ορυ

 αλι υτικές µεταφορών (εκτός από δραστηριότητες υποστ ριξη ), οι 

επιχειρήσεις εργασίας µε ιονίζουσες ακτινοβολίες, το ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, στα 

οποία µε Π.∆ που εκδίδονται µε απόφαση του Υπουργε

ση αρµόδιου υπουργού και ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας που προβλέπει ο ίδιος νόµος, µπορεί να επ

εφαρµογή του νόµου ολικά ή µερικά. 

Στη συνέχεια ως όργανα βελτίω

ορίζονται οι Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΥΑΕ), ο Τεχνικός 

Ασφαλε

Οι µισθωτοί στις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 

µισθωτούς µπορούν να συνιστούν ΕΥΑΕ αποτελούµεν

σώπους τους στην επιχείρηση.  

Οι ΕΥΑΕ αποτελούνται από: 

            α) 2 µέλη σε επιχειρήσεις µε 51-100 εργαζόµενους,  

β) 3 µέλη σε επιχειρ

γ) 4 µέλη σε επιχειρήσεις που απασχολούν  301-600 εργαζόµενους,  

δ) 5 µέλη σε επιχειρήσεις που απασχολούν 601-100

ε) 6 µέλη σε επιχειρήσεις που απασχολούν 1001-2000 εργαζόµενους και            

στ)7 µέλη σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 2000 

εργαζόµενους.  

Καθήκον του εργοδότη είναι η διευκόλυνση του έργου της επιτροπής και η 

ενηµέρωση και παροχή κάθε στοιχείου που αφορά την επιχείρηση και βοηθάει την 

ΕΥΑΕ ή τον αντιπρόσωπο των  εργαζοµένων. Τα µέλη της ΕΥΑΕ ή ο αντιπρόσωπος 

εκλέγονται από τους αντιπροσώπους των εργαζοµένων και αν δεν υπάρχουν από τη 

γενική συνέλευσ  µε το µισό τουλάχιστον των εργαζοµένων. Κάθε εργαζόµενος έχει 

το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσ
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ακυρότ

 στην επιχείρηση, προτείνει µέτρα για τη 

 

νει µέτρα για την αποτροπή επανάληψής τους. 

 για την αντιµετώπισή του, συµµετέχοντας έτσι στη διαµόρφωση της 

νηµερώνεται από τη διοίκηση της επιχείρησης για τα στοιχεία του 

ια την εισαγωγή στην επιχείρηση νέων παραγωγικών 

ργία νέων 

εγκατα ς και ασφάλειας της 

δύνου καλεί τον εργοδότη να λάβει 

 µηχανών ή 

 ο αντιπρόσωπος συνεδριάζει µε τον εργοδότη µέσα στο πρώτο 

δεκαήµ  µε τη συµµετοχή του 

τεχνολο

ητας απόφασης γενικής συνέλευσης για εκλογές ασκείται στο ειρηνοδικείο της 

περιοχής της επιχείρησης σε προθεσµία 10 ηµερών µετά την λήξη της γενικής 

συνέλευσης από το 1/5 του αριθµού των εργαζοµένων καθώς και από όποιον έχει 

προσωπικό έννοµο συµφέρον. 

Ορίζονται επίσης οι αρµοδιότητες της ΕΥΑΕ και του αντιπροσώπου. Ως 

όργανο συµβουλευτικό, η ΕΥΑΕ έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

α)  Μελετά τις συνθήκες εργασίας

βελτίωση τους, παρακολουθεί την τήρηση των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας και

συµβάλλει στην εφαρµογή τους από τους εργαζόµενους. 

β) Σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχηµάτων ή σχετικών συµβάντων 

προτεί

γ) Επισηµαίνει τον επαγγελµατικό κίνδυνο στους χώρους ή θέσεις εργασίας 

προτείνει µέτρα

πολιτικής της επιχείρησης, µε την πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου. 

δ) Ε

εργατικού ατυχήµατος και επαγγελµατικών ασθενειών. 

ε) Ενηµερώνεται γ

διαδικασιών µηχανηµάτων, εργαλείων και υλικών ή για τη λειτου

στάσεων στο µέτρο που επηρεάζουν τις συνθήκες υγιεινή

εργασίας. 

στ) Σε περίπτωση άµεσου και σοβαρού κιν

τα ενδεικνυόµενα µέτρα, χωρίς ν' αποκλείεται και η διακοπή λειτουργίας

εγκαταστάσεων ή παραγωγικής διαδικασίας. 

ζ) µπορεί να ζητήσει τη συνδροµή εµπειρογνωµόνων για θέµατα υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζοµένων µετά σύµφωνη γνώµη του εργοδότη. 

Η ΕΥΑΕ ή

ερο κάθε τριµήνου για τα θέµατα που προαναφέρονται

τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας. 

Εισάγεται η υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 

εργασίας της επιχείρησης. 

Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να έχει πτυχίο πολυτεχνείου ή πτυχίο 

γικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή τεχνικής 

σχολής ώστε να έχει τεκµηριωµένη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών του συνόλου 

της επιχείρησης. 
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Ο τεχνικός ασφαλείας ως ρόλο έχει την παροχή συµβουλών σχετικά µε την 

υγεία και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων και επίσης 

την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας. 

Ειδικότερα, ο τεχνικός υγιεινής και ασφαλείας, ως συµβουλευτικό όργανο, α) 

συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης 

κ θ

, ενηµερώνοντας τους αρµόδιους της επιχείρησης (διευθυντή, 

προϊστα

εργατικών ατυχηµάτων και αξιολογεί τα πορίσµατα ερευνών 

υ που συνεπάγεται η εργασία τους 

στ) συ

ή

διαδικασίας κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τους κανόνες 

υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, 

των εγκαταστάσεων και  

β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων πριν από τη 

λειτουργία αθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και µε όδων εργασίας πριν από 

την εφαρµογή τους

µένους τµηµάτων), ενώ ως όργανο επίβλεψης και βελτίωσης συνθηκών 

εργασίας 

α) επιθεωρεί τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας και αναφέρει 

τυχόν παραλείψεις, προτείνοντας µέτρα αντιµετώπισης 

β) επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας 

γ) ερευνά τα αίτια των 

και προτείνει µέτρα αποτροπής παροµοίων ατυχηµάτων 

δ) εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για τη 

διαπίστωση ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχήµατος 

ε) µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας και τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελµατικού 

κινδύνο

µµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης των 

εργαζοµένων σε θέµατα ασφάλειας της εργασίας 

Ο εργοδότης πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησης του τεχνικού 

ασφαλείας ως τέτοιου, έχει τη δυνατότητα να του αναθέσει και άλλα καθ κοντα. 

Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει  έχει κατά την άσκηση των καθηκόντων ηθική 

ανεξαρτησία απέναντι στους εργοδότες και στους εργαζόµενους και η τυχόν 

διαφωνία µε τον εργοδότη δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο απόλυσης, η  οποία σε 

κάθε περίπτωση πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. 

Ο γιατρός εργασίας αποτελεί επίσης συµβουλευτικό όργανο όσον αφορά στα 

θέµατα: 

α) σχεδιασµού, προγραµµατισµού, τροποποίησης της παραγωγικής 
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β) λήψης µέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση ειδών  και 

προµήθειας µέσων εξοπλισµού, 

γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονοµίας και υγιεινής, της 

διευθέτ

ών, 

) δεν επιτρέπεται ο γιατρός να χρησιµοποιείται για να επαληθεύει το 

δικαιολ

ο

υ

ι πρόληψης των ατυχηµάτων επιθεωρώντας τις θέσεις εργασίας 

τακτικά

ι ασφαλείας όπως και ο γιατρός εργασίας οφείλουν να 

τηρούν

ησης και διαµόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και 

της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, 

δ)  οργάνωσης, υπηρεσίας και παροχής πρώτων βοηθει

ε) αρχικής τοποθέτησης και εναλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας 

προσωρινά ή µόνιµα καθώς και ένταξης ή επανένταξης µειονεκτούντων ατόµων στην 

παραγωγική διαδικασία ακόµη και µε υπόδειξη αναµόρφωσης της θέσης εργασίας και 

στ

ογηµένο ή µη λόγω νόσου απουσίας του εργαζοµένου. 

Επίσης,  γιατρός εργασίας για την επίβλεψη της υγείας των 

εργαζοµένων,προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικά µε τη θέση 

εργασίας, µετά την πρόσληψή  τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε 

περιοδικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτηµα της 

ΕΥΑΕ όταν δεν ορίζεται αυτό από το νόµο. Μεριµνά για τη διενέργεια ιατρικών 

εξετάσεων και µετρήσεων παραγόντων το  εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρµογή 

των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιµά την καταλληλότητα των εργαζοµένων 

για τη συγκεκριµένη εργασία, αξιολογεί και κοινοποιεί στον εργοδότη τα’ 

αποτελέσµατα του, µε έγγραφη βεβαίωση, η οποία εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο. 

Ο γιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας  της υγείας των 

εργαζοµένων κα

 και προτείνοντας µέτρα αντιµετώπισης των παραλείψεων, επεξηγώντας την 

αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατοµικών µέτρων προστασίας, ερευνώντας τις 

αιτίες ασθενείας που οφείλονται στην εργασία και προτείνοντας µέτρα πρόληψης, 

επιβλέποντας τη συµµόρφωση των εργαζοµένων στους κανόνες υγιεινής και 

ασφαλείας της εργασίας ενηµερώνοντας τους για τους κινδύνους από την εργασία 

τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψης τους και παρέχοντας επείγουσα θεραπεία 

σε περίπτωση ατυχήµατος ή αιφνίδιας νόσου και εκτελώντας προγράµµατα 

εµβολιασµού. 

Ο τεχνικός υγιεινής κα

 το επιχειρησιακό απόρρητο. 

Επίσης, επιβάλλεται η συνεργασία του τεχνικού ασφαλείας του γιατρού 

εργασίας µέσα από τους κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας, της συνεργασίας 
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τους µε την ΕΥΑΕ ή τον αντιπρόσωπο των εργαζοµένων,  την ενηµέρωση τους και 

την παροχή συµβουλών σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας. 

Σε περίπτωση διαφωνίας του εργοδότη µε τις  γραπτές υποδείξεις και 

συµβουλές του τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας αυτές επιλύονται µόνο από 

τον Επι

ς 

 οργάνων βελτίωσης των συνθηκών στην 

Α φ β ς

ΝΕΥΑΕ). Το 

 σε θέµατα προστασίας της 

γείου Εργασίας, έναν τεχνικό ή 

υγειονο

λλάδος, έναν 

εκπρόσ κ

 

επιστήµ

αρµόδιος κατά περίπτωση υπουργός, µε µέριµνα του ΣΥΑΕ, ορίζει αντιπρόσωπο του 

που συµµετέχει ως µέλος µε δικαίωµα ψήφου.   

Το έργο το ΣΥΑΕ, το οποίο είναι γνωµοδοτικό όργανο αναφέρεται:  

θεωρητή Εργασίας. 

Τα χρονικά όρια απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας, καθώς και η 

διεξαγωγή επιµορφωτικών προγραµµάτων για τον τεχνικό εργασίας, γιατρό εργασίας, 

µελών ΕΥΑΕ και αντιπροσώπων (οι δαπάνες εκτέλεσης των οποίων δεν επιβαρύνουν 

τους εργαζόµενους), ορίζονται από π.δ που εκδίδονται µε πρότασή του Υπουργού  

Εργασίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ύστερα από γνώµη τη

ΕΥΑΕ. 

Εκτός από την πρόβλεψη των

επιχείρηση ορίζονται και όργανα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε εθνικό 

επίπεδο. υτά α ορούν το Συµ ούλιο Υγιεινή  και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ) 

και τις Νοµαρχιακές Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας (

ΣΥΑΕ αποτελεί γνωµοδοτικό όργανο το οποίο συνίσταται στο Ανώτατο Συµβούλιο 

Εργασίας ως τµήµα αρµόδιο να γνωµοδοτεί αποκλειστικά

υγείας των εργαζοµένων και υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Τα µέλη του 

αποτελούνται από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουρ

µικό υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου 

Υγείας Πρόνοιας και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τρεις εκπροσώπους της πιο 

αντιπροσωπευτικής τριτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζοµένων που 

υποδεικνύονται µε απόφαση της διοίκησής τους τρεις εκπροσώπους  εργοδοτικών  

οργανώσεων  από τη βιοµηχανία, βιοτεχνία  ή εµπόριο, που υποδεικνύονται από τη 

διοίκηση τους, έναν εκπρόσωπο του τεχνικού επιµελητηρίου Ε

ωπο του Πανελλήνιου Ιατρι ού Συλλόγου, έναν εκπρόσωπο της Ένωσης 

Ελλήνων Χηµικών, έναν επιστήµονα ειδικό σε θέµατα ασφάλειας της εργασίας, έναν

ονα ειδικό σε θέµατα υγιεινής της εργασίας.  

Ο  διορισµός των παραπάνω (πλην του Γραµµατέα του Υπουργείου Εργασίας) γίνεται  

µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Στις περιπτώσεις που αντιµετωπίζονται ειδικά 

θέµατα τα οποία αφορούν εργαζόµενους απασχολούµενους στο δηµόσιο τοµέα, ο 
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- στη διατύπωση γνώµης πάνω σε σχέδια κανονιστικών και διοικητικών πράξεων 

που εκδίδονται σε εκτέλεση του νόµου αυτού, 

- στη διατύπωση γνώµης σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και 

προστασίας της υγείας των εργαζοµένων που υποβάλλεται από φορείς απ' όπου 

προέρχονται τα µέλη του, 

- στη

ή αρχή) χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

ροσωπευτικότερου εργατικού κέντρου του 

νοµού, 

αδρόµων κυκλοφορίας -κριτήρια διαµόρφωσης 

των χώ ό α  

ν εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας για την έκδοση νέων νοµοθετικών ή 

κανονιστικών διαταγµάτων ή τροποποίηση αυτών που ισχύουν για την προστασία 

της υγείας των εργαζοµένων και την υγιεινή και ασφάλειας της εργασίας. 

Στις συνεδριάσεις του ΣΥΑΕ µπορούν να συµµετέχουν και άλλοι 

εµπειρογνώµονες ή ειδικοί επιστήµονες ή ειδικοί πάνω στα εξεταζόµενα κάθε φορά 

θέµατα (ένα κατά φορέα 

Ανάλογο όργανο αλλά σε επίπεδο νοµαρχίας ορίζεται η ΝΕΥΑΕ (Νοµαρχιακή 

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, η οποία αποτελείται από: 

-το Νοµάρχη, ως πρόεδρο ή νόµιµο αναπληρωτή του, 

-τον Επιθεωρητή Εργασίας του νοµού, 

-δύο εκπροσώπους εργαζοµένων του αντιπ

-δύο εκπροσώπους  εργοδοτικών  οργανώσεων του νοµού οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 

εργαζόµενους και εργοδότες διορίζονται από το νοµάρχη. 

Το έργο της ΝΕΥΑΕ είναι γνωµοδοτικό και αναφέρεται: 

-στην εφαρµογή του νόµου των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια, 

-στο συντονισµό της δράσης των αρµοδίων υπηρεσιών και οργάνων του νοµού για 

την υγιεινή και ασφάλεια,  

-στην οργάνωση εκδηλώσεων και επιµορφωτικών προγραµµάτων σχετικά µε την 

πρόληψη των εργατικών και επαγγελµατικών ασθενειών. 

Στη συνέχεια, ορίζονται τόσο τις ειδικές υποχρεώσεις του εργοδότη όσο και 

τις γενικές υποχρεώσεις του εργοδότη και των εργαζοµένων. Οι ειδικές υποχρεώσεις 

του  εργοδότη αναφέρονται: 

α) στις κτιριολογικές απαιτήσεις (σχεδιασµός χώρων εργασίας - σχέδιο 

διαφυγής και διάσωσης/ δίοδος διάσωσης και έξοδοι κινδύνου- συντήρηση /έλεγχος 

διατήρηση θέσεων εργασίας και δι

ρων και θέσεων εργασίας σον φορά τον αερισµό /θερµοκρασία/ φωτισµό 

στην πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου από µηχανές (προστασία από 

µηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους), 
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β) στην προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 

παράγοντες (τονίζοντας τις υποχρεώσεις εργοδοτών, παρασκευαστών, εισαγωγών και 

προµηθευτών) σχετικά µε τους παράγοντες αυτούς και τα µέτρα προστασίας των 

εργαζο

-να εφα

-να του

ης των συνθηκών 

εργασί

 

υ παραβαίνει τις διατάξεις 

του νόµ

µική αρχή. 

µένων που εκτίθενται σε παράγοντες, ιατρικό έλεγχο και ειδική πληροφόρηση.  

 Όσον αφορά στις γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών αυτός πρέπει να 

λαµβάνει κάθε µέτρο προστασίας εργασίας και διασφάλισης της σωµατικής τους 

ακεραιότητας στο χώρο εργασίας. 

ρµόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονοµικών επιθεωρητών εργασίας, 

-να λαµβάνει συλλογικά µέτρα προστασίας των εργαζοµένων, 

-να γνωστοποιεί στους εργαζόµενους τον επαγγελµατικό κίνδυνο από την εργασία 

τους, 

-να ενθαρρύνει την εκπαίδευση και συµµετοχή των εργαζοµένων σε θέµατα υγιεινής 

και ασφάλειας, 

ς ενηµερώνει για τη σχετική νοµοθεσία και τον τρόπο εφαρµογής τους στην 

επιχείρηση, 

-να καταρτίζει προγράµµατα προληπτικής δράσης και βελτίωσ

ας στην επιχείρηση, 

-να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων µε τις αιτίες και την περιγραφή τους. 

Από την πλευρά τους οι εργαζόµενοι έχουν υποχρέωση:  

-να εφαρµόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, 

-να χρησιµοποιούν τα ατοµικά µέσα προστασίας, 

-να διατηρούν τις διατάξεις και τους µηχανισµούς ασφαλείας, 

-να παρακολουθούν τα σχετικά σεµινάρια σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας.  

Τέλος, αναφέρονται τόσο οι διοικητικές όσο και οι ποινικές κυρώσεις κάθε 

εργοδότη, κατασκευαστή εισαγωγέα και προµηθευτή πο

ου αυτού. 

Έτσι οι διοικητικές κυρώσεις αφορούν: 

-πρόστιµο για παράβαση από 10.000 - 500.000 

-προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή 

τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης για διάστηµα 

µέχρι πέντε µέρες. Η εκτέλεση αυτής της κύρωσης γίνεται από την αστυνο

Επίσης, ο Υπουργός Εργασίας µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του 

Επιθεωρητή Εργασίας µπορεί να επιβάλλει στους προαναφερόµενους µε απόφασή 

του, τη διακοπή της λειτουργίας του συνόλου ή τµήµατος της επιχείρησης για 
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χρονικό διάστηµα για χρονικό διάστηµα  µεγαλύτερο από 5 µέρες καθώς και η 

οριστική διακοπή του συνόλου ή τµηµάτων της επιχείρησης. Εκτέλεση αυτών των 

κυρώσεων γίνεται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή. 

Για την επιλογή και επιβολή των παραπάνω διοικητικών ποινών λαµβάνονται 

υπόψη:

ρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού 

εισπράττεται από το δηµόσιο 

υ

α µε φυλάκιση 

ενός έτ

διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια 

ό γ τ τ τ

σίας η αρχή της 

ισότητας ανδρών και γυναικών στις εργασιακές σχέσεις και η απαγόρευση 

διακρίσε ιση της 

ισότητα

µενους µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου στο 

∆ηµόσιο, ΟΤΑ και ΝΠ∆∆. Αναφέρεται επίσης στην ίση αµοιβή ανδρών και γυναικών 
                                                

 

-η αµεσότητα, η σοβαρότητα και η έκταση του κινδύνου, 

-η σοβαρότητα της παράβασης, η επαναλαµβανόµενη απουσία συµµόρφωσης και 

παρόµοιες παρελθοντικές καταστάσεις, παρέχοντας συγχρόνως προθεσµία 

συµµόρφωσης.  

Το ανώτατο όριο του προστίµου για διοικητικές παραβάσεις µπορεί να 

αυξάνεται µε προεδ

Εργασίας, ύστερα από γνώµη του ΣΥΑΕ. Το πρόστιµο βεβαιώνεται από τον 

Επιθεωρητή Εργασίας µε  πράξη που εκδίδεται και 

ταµείο της περιοχής του υπόχρεου και περιέχεται σε ειδικό λογαριασµό του ΑΣΕ του 

Υπουργείο  Εργασίας. 

Οι ποινικές κυρώσεις για τα παραπάνω  πρόσωπα αφορούν την τιµωρί

ους ή µε χρηµατική ποινή. Σε περιπτώσεις αναβολής της δίκης το δικαστήριο 

ορίζει µε απόφασή του ρητή δικάσιµο µέσα σε 20 µέρες. (υγα371 (1985)) 

Επιπλέον, επεκτείνεται η εφαρµογή των 

στους χώρους που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. (υγα472 (1986-

1987)) 

Όσον αφορά στη µεταβλητή ίση µεταχείριση εργαζοµένων (ισµ), µε το 

θεσµικ  πλαίσιο ια την εφαρµογή ης αρχής ης ισότητας ων δύο φύλων στις 

εργασιακές σχέσεις εισάγεται στο προσκήνιο της εργατικής νοµοθε

ων σε βάρος των εργαζοµένων η οποία αναφέρεται στην προάσπ

ς σε κάθε έκφανση των εργασιακών σχέσεων. Η θεσµοθετηµένη εφαρµογή 

της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών περιορίζεται µόνο στους εργαζόµενους µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στους εργαζόµενους µε σύµβαση παροχής 

εξαρτηµένων υπηρεσιών και στους ασκούντες ελεύθερο επάγγελµα. ∆εν έχει 

εποµένως εφαρµογή για τους εργαζό

 
71 ν. 1568/1985 
72 π.δ. 289/1986 
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για ίση

.

ής για ίσης αξίας εργασία ο νόµος ορίζει, 

εξαιρώ

 και επαγγελµατικής κατάρτισης, µαθητείας, 

επιµόρφ

σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας και την επαγγελµατική του εξέλιξη και 

σταδιοδροµία. Ειδικότερα η  απασχόληση υπερωριακώς ή κατά Κυριακές και αργίες 

ς αξίας εργασία. Ως αµοιβή ορίζεται ο µισθός και κάθε άλλη πρόσθετη παροχή 

που καταβάλλεται άµεσα ή έµµεσα σε χρήµα ή είδος ως αντάλλαγµα της 

προσφερόµενης εργασίας . 

Κατά τον ίδιο τρόπο, µε την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 

αναφέρεται η υποχρέωση των συµβαλλόµενων µερών να αναγνωρίζουν το δικαίωµα 

ανδρών και γυναικών για ίση αµοιβή για εργασία ίσης αξίας.  

Παρατηρούµε ότι αυτή την περίοδο προσαρµόζεται  η νοµοθεσία στο αρ  22, 

παρ.1 του Συντάγµατος και στην 100∆ΣΕ και επιβάλλει την αρχή της ισότητας της 

αµοιβής µεταξύ των δύο φύλων ορίζοντας ότι ως αµοιβή θεωρείται και κάθε άλλη 

παροχή.  

Εκτός από την ισότητα αµοιβ

ντας την περίπτωση όπου το φύλο συνιστά αποφασιστικής σηµασίας 

παράγοντα, ότι απαγορεύεται κάθε διάκριση µε βάση το φύλο ή την οικογενειακή 

κατάσταση: α) στην πρόσβαση στην εργασία και στην εφαρµογή προγραµµάτων 

επαγγελµατικού προσανατολισµού

ωσης, εκπαίδευσης για αλλαγή επαγγέλµατος, λαϊκής επιµόρφωσης και 

πληροφόρησης των εργαζοµένων και ή των οικογενειών τους και γενικά 

προγραµµάτων που συντελούν στην πνευµατική, οικονοµική και κοινωνική τους 

ανάπτυξη και εξέλιξη και β) στη συµµετοχή σε εξετάσεις και τον καθορισµό των 

προϋποθέσεων απόκτησης ή απονοµής διπλωµάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων 

σπουδών καθώς και στη χορήγηση υποτροφιών και εκπαιδευτικών αδειών και άλλων 

ευεργετηµάτων. 

Επίσης γίνεται αναφορά στους όρους πρόσβασης σε όλους τους κλάδους και 

βαθµίδες κάθε απασχόλησης των δύο φύλων χωρίς καµία διάκριση. Έτσι στις 

δηµοσιεύσεις, αγγελίες, διαφηµίσεις, προκηρύξεις, εγκυκλίους και κανονισµούς που 

αφορούν στην επιλογή προσώπων για την πρόσληψη στην εργασία, στην παροχή  

εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης ή τη χορήγηση επαγγελµατικών αδειών, 

απαγορεύεται να γίνεται αναφορά στο φύλο ή στην οικογενειακή κατάσταση ή να 

χρησιµοποιούνται κριτήρια και στοιχεία που έστω και έµµεσα καταλήγουν σε 

διάκριση των δύο φύλων. Επίσης ο εργοδότης δεν µπορεί να αρνηθεί την πρόσληψη 

γυναίκας λόγω εγκυµοσύνης. 

Επιπλέον, απαγορεύεται κάθε διάκριση µε βάση το φύλο του εργαζόµενου, 
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γίνεται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τα δύο φύλα. Απαγορεύεται 

επίσης η καταγγελία της εργασιακής σχέσης της γυναίκας για λόγους που 

αναφέρονται στο φύλο ή σε λόγους αντίδρασης εξαιτίας των διεκδικήσεων της για 

ισότητα. 

Έτσι, η ισότητα έχει εφαρµογή όχι µόνο ως προς τους όρους εργασίας 

(ωράριο, άδειες, προκηρύξεις πρόσθετης εργασίας, απασχόληση Κυριακών και 

αργιών, υπερωριακή εργασία κλπ) αλλά και ως προς τη συµµετοχή σε προγράµµατα 

επαγγελ

υ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη κατοχυρώνεται γενικά ο 

επαγγελ

ά

της ΑΤΑ και ισχυροποίηση των ΣΣΕ και 

διοικητ  .

µατικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης. Τονίζεται ότι τόσο η επιλογή αυτών 

που θα συµµετάσχουν στα προγράµµατα όσο και οι όροι συµµετοχής (διάρκεια, 

αποζηµίωσης) πρέπει να γίνονται µε αντικειµενικά κριτήρια χωρίς διάκριση φύλου. 

Από την άλλη όµως πλευρά, µε άλλο νόµο ορίζεται πρόσβαση στην Αστυνοµία κατά 

ποσοστό 10%. (ισµ573 (1984-1988)) 

 Επίσης αναφορικά µε τη µεταβλητή εκπαίδευση-κατάρτιση (εκπ), µε την 

κύρωση το

µατικός προσανατολισµός ως κοινωνικό δικαίωµα κάθε πολίτη. 

Το γενικό δικαίωµα για επαγγελµατική εκπαίδευση, κατοχυρώνεται επίσης από τον 

επικυρωµένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. 

Προβλέπεται επιπλέον η επαγγελµατική κατ ρτιση και ειδικών κατηγοριών 

εργαζοµένων (π.χ οικοδόµων). (εκπ574 (1984-1988)) 

Πραγµατοποιείται η αναγνώριση 

ικών αποφάσεων (δ α) που έχουν συνοµολογηθεί ή εκδοθεί και περιέχουν τη 

ρήτρα αυτή. Έτσι ορίζεται ο τρόπος καταβολής της ΑΤΑ που προβλέπεται τόσο για 

τους εργαζόµενους του δηµοσίου τοµέα µε σχέση  δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου όσο 

και του ιδιωτικού τοµέα, σε ΣΣΕ, διοικητικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις , για 

το τελευταίο τετράµηνο του 1982 και για το διάστηµα µέχρι 31.8.1983 

Όσον αφορά τα ανώτατα όρια αποδοχών των δηµοσίων υπαλλήλων 

επαναδιατυπώνονται σύµφωνα µε τις προηγούµενες ρυθµίσεις. (µισ375 (1983-1985)) 

Τέλος, χαρακτηριστικό της υποπεριόδου σχετικά µε τη µεταβλητή προστασία 

ειδικών κατηγοριών (ειδ), είναι ότι εκτός από τους πολεµιστές και τα θύµατα 

πολέµου πραγµατοποιείται και διεύρυνση της προστασίας  στους πολύτεκνους και 

στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), τα οποία οφείλουν να προσλαµβάνουν οι 

                                                 
73 ν. 1414/1984, ν. 1505/1984, ν.148/1984 
74 ν.1426/1984, .9, 10, ν.1414/198 , αρ. 14 αρ 4
75 ν.1320/1983, αρ.23, ν.1326/1983, αρ.33 
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επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα µε 

οποιαδήποτε µορφή και οι φορείς του δηµόσιου τοµέα καθώς και οι θυγατρικές τους 

εταιρίες εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα άτοµα και ασχέτως αν 

διαθέτο

της επιχείρησής τους ή αν αδυνατούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.  

 

 

ς

 

α ή τραυµατίστηκαν κατά τη 

διάρκε

κ

ς εργασίας των 

προστα

υν κενές θέσεις, σε ποσοστό 8% επί του συνόλου του προσωπικού της 

επιχείρησης, της εκµετάλλευσης ή του φορέα.  

 Οι εργοδότες είναι δυνατό να απαλλαγούν από τις υποχρεωτικές προσλήψεις 

ολικά ή µερικά, ύστερα από την απόφαση του νοµάρχη, αν έχουν αναστείλει τη 

λειτουργία 

Σε περίπτωση που υπάρχει στην επιχείρηση εσωτερικός κανονισµός που 

προβλέπει ανώτατο όριο ηλικίας αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα έτη ως προς τα 

προστατευόµενα άτοµα. 

Τα προστατευόµενα πρόσωπα της κατηγορίας ‘’άτοµα µε ειδικές ανάγκες’’ 

αφορούν τα εγγεγραµµένα στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ ανάπηρα άτοµα µε 

ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 40%, τα άτοµα που έχουν έναν από τους γονείς 

του , τα άτοµα που είναι πολύτεκνοι γονείς µε πέντε παιδιά, ένα από τα παιδιά τους ή 

ο άγαµος γονέας τριών ανήλικων παιδιών. 

Στα προστατευόµενα πρόσωπα  της κατηγορίας ‘’πολεµιστές και θύµατα 

πολέµου’’ υπάγονται τα άτοµα που κατέστησαν ανάπηρ

ια υπηρεσίας τους στο στρατό ή στα σώµατα ασφαλείας κατά τα έτη 1940-

1950 είτε της συµµετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση ή στον πόλεµο της Κορέας ή 

στα πολεµικά γεγονότα της Κύπρου το 1974. Επίσης υπάγονται τα άτοµα που 

υπηρέτησαν σε ορισµένες στρατιωτικές µονάδες για ορισµένο χρόνο κατά τον πόλεµο 

του 1940-1941 ή σε αντάρτικες µονάδες της Εθνι ής Αντίστασης, ένα τέκνο, ή η 

σύζυγος ή ο σύζυγος ή η χήρα µητέρα των προσώπων που πέθαναν εξαιτίας είτε της 

υπηρεσίας τους στο στρατό ή στα σώµατα ασφαλείας κατά τα έτη 1940-1950 είτε της 

συµµετοχής τους στην εθνική ή αντιδικτατορική αντίσταση ή στους πολέµους της 

Κορέας ή της Κύπρου. Τέλος, υπάγονται τα πρόσωπα που πέθαναν σε καιρό ειρήνης 

κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους στις ένοπλες δυνάµεις καθώς και των ατόµων 

τα οποία κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο στρατό, την αστυνοµία, στη 

χωροφυλακή ή την πυροσβεστική έγιναν ανάπηρα λόγω του πολέµου ή λόγω της 

υπηρεσίας τους σε καιρό ειρήνης.  

Υπεύθυνα όργανα για την τοποθέτηση σε θέσει

τευόµενων ατόµων είναι οι πρωτοβάθµιες Επιτροπές που λειτουργούν και 

υπάγονται στις Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας 
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ενώ για το έλεγχο νοµιµότητας η δευτεροβάθµια που λειτουργεί στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας. Οι Επιτροπές αυτές αποτελούνται από 

ς οφείλουν να γνωστοποιούν στην πρωτοβάθµια Επιτροπή που 

κενές θέσεις 

ων ειδικών κατηγοριών.  

 τον ΟΑΕ∆ ένα µέρος του ποσού που καταβάλλουν σ’ αυτά 

ευεργετικά µέτρα 

αρέσκεια, έπαινος, και χρηµατικό 

ς

νικές κενές τηλεφωνητών από τυφλούς πτυχιούχους τηλεφωνητές. 

υ, τέκνα αναπήρων πολέµου ή Εθνικής Αντίστασης (η οποία 

αναγνω  

 ανατεθεί.  

σύµβασης εργασίας, το 

ως καθορίζεται από την αρµόδια επιτροπή, ενώ το είδος της εργασίας 

αι τις ικανότητες του προσληφθέντος. Η άρνηση 

ς. 

ιπο προσωπικό ως προς τους όρους εργασίας, αµοιβής, µετάθεσης, 

διαθεσιµότητα, εκ περιτροπής εργασία κλπ. Η σύµβαση είναι αορίστου χρόνου εκτός 

εκπροσώπους των εργοδοτών-εργαζοµένων και του κράτους.  

Οι εργοδότε

υπάγονται στοιχεία σχετικά µε τη σύνθεση του προσωπικού τους και τις 

εργασίας και στη συνέχεια η πρωτοβάθµια Επιτροπή καθορίζει εκείνους που 

υποχρεούνται να προσλαµβάνουν τα άτοµα τ

Ορίζεται ότι οι εργοδότες που απασχολούν άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι 

δυνατό να λαµβάνουν από

ως αποδοχές ή και ποσού που δαπανούν για εργονοµική διευθέτηση του χώρου 

εργασίας. Επίσης για τους εργοδότες που λαµβάνουν επιπλέον 

εκτός από αυτά που ορίζει ο νόµος, απονέµονται ευ

βραβείο ως ηθικές αµοιβές. 

Αντίστοιχα, τα άτοµα που προσλαµβάνονται στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ 

ορίζονται σε ποσοστό 5% σε κενές οργανικές θέσεις, οι οποίες καλύπτονται χωρίς 

διαγωνισµό και ύστερα από την έγκριση υγειονοµικής υπηρεσία . 

Θεσπίζεται η κάλυψη θέσεων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα κατά 80% σε 

θέσεις οργα

Επίσης σε θέσεις κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών, καθαριστριών, 

θυρωρών, κηπουρών, τραπεζοκόµων, θύµατα πολέµου, αναπήρους πολεµικής ή 

ειρηνικής περιόδο

ρίζεται αυτή την περίοδο) ή θανόντων αναπήρων πολέµου ή εθνικής 

αντίστασης, σε αναλογία ενός προστατευόµενου ατόµου για κάθε πέντε θέσεις, 

εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια του που θα διορισθούν και είναι σε θέση να 

εκτελέσουν την εργασία που πρόκειται να τους

Αναφορικά µε τη σύναψη και λειτουργία της 

προστατευόµενο άτοµο προσλαµβάνεται µε την ιδιότητα του εργάτη ή του 

υπαλλήλου, όπ

καθορίζεται µε βάση τα προσόντα κ

του εργοδότη να δεχθεί τις υπηρεσίες του προσληφθέντος τον καθιστούν υπερήµερο 

και ο µισθωτός δικαιούται να αξιώσει τους οφειλόµενους µισθού

Οι προσλαµβανόµενοι ως ειδικώς προστατευόµενοι µισθωτοί εξοµοιώνονται 

µε το υπόλο
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αν έχει οριστεί από την επιτροπή να διαρκέσει µέχρι ορισµένης ηλικίας. ∆εν ισχύουν 

οι διατάξεις εκείνες που χαρακτηρίζουν ως ορισµένου χρόνου τις συµβάσεις εργασίας 

ική πρόσληψη από επιτυχή 

δοκιµα

 ως 

προς τη

ει 

χρονικ

µ

ορισµένων κατηγοριών µισθωτών ή εξαρτούν την οριστ

σία. 

Η απόλυση προστατευόµενου προσώπου, όταν καθίσταται αναγκαία για  

ορισµένους λόγους (αποδεδειγµένη ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα του µισθωτού

ν εκτέλεση των καθηκόντων του µη οφειλόµενη όµως στην αναπηρία ή στα 

τραύµατά του, ανάρµοστη συµπεριφορά ή αντιπειθαρχική διαγωγή γενικότερα) 

γίνεται µε άδεια της επιτροπής ή του νοµάρχη. Στην περίπτωση αυτή µετά από αίτηση 

του εργοδότη αν ο προστατευόµενος κριθεί ακατάλληλος αντικαθίσταται από την 

επιτροπή µε άλλον. 

Τέλος οι ειδικώς προστατευόµενοι επιτρέπεται να απολυθούν χωρίς αποζηµίωση επί 

καταδίκης στέρησης των πολιτικών του δικαιωµάτων. 

Η συµπλήρωση του ορίου ηλικίας δε συνεπάγεται πάντα την απόλυσή του, καθώς η 

σύµβαση παρατείνεται και µέχρι τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων 

συνταξιοδότησης αλλά όχι πέρα από το 67ο έτος. (ειδ576 (1986-1988)) 

Η δεύτερη υποπερίοδος, στην οποία διασπάται η περίοδος Α2 (1984-1989) και 

στην οποία οδηγεί η ανάλυση µε βάση τις συγκεκριµένες µεταβλητές, συµπίπτ

ά µε τα έτη 1988-1989 (Σχήµα 3.6). 

Η διάσπαση της υποπεριόδου αυτής από την προηγού ενή της οφείλεται στην 

υπεροχή της έναντι στην οµάδα Α κυρίως ως προς τις ιδιότητες µερ3, εοχ6, συν9, 

συµ3,επα3,ετα8,υγα5,εκπ6,δορ3,µισ4 και ειδ6. Η υποπερίοδος αυτή χαρακτηρίζεται 

εκτός από τις προαναφερόµενες ιδιότητες επίσης και από τις ιδιότητες 

χρε7,χρκ2,υπε5,ατυ1,προ1,οαπ3,συλ2,φορ2,αδµ3, υγα6,ισµ5 και ειδ5. 

                                                 
76 ν.1582/1986, ν. 1648/1986 
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Σχήµα 3.6. CAH- Πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων –Οµάδα Α2.2 

 Αναλυτικότερα, σχετικά µε τη µεταβλητή µερική απασχόληση (µερ), τη 

συγκεκριµένη υποπερίοδο, ως προϋπόθεση της εκ περιτροπής εργασίας τίθεται η 

προηγούµενη πληροφόρηση των Συµβουλίων των Εργαζοµένων για να υπάρχει 

περιθώριο διαπραγµάτευσης ως προς την έκταση και τους όρους του διευθυντικού 

δικαιώµατος. (µερ377 (1988-1989 )) 

Όσον αφορά στη µεταβλητή εργασία ορισµένου χρόνου (εοχ), προστίθεται ότι 

ο χρόνος εργασίας προσωπικού, που προσλαµβάνεται σε φορείς του δηµόσιου τοµέα 

για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται ή 

επιδοτο

ε ς

ού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού 

µέχρι τ

                                                

ύνται από διεθνείς οργανισµούς ή από πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, 

προσδιορίζεται από τη φύση και τις ανάγκες του προγράµµατος µ  συµβάσει  που 

παρατείνονται ή ανανεώνονται κατ’ έτος µέχρι το πέρας του προγράµµατος. 

Επίσης η οριζόµενη πεντάµηνη διάρκεια της σύµβασης εργασίας για την 

αντιµετώπιση εποχιακών αναγκών επιτρέπεται να παρατείνεται µε απόφαση του 

Υπουργ

ρεις ακόµα κατ’ ανώτατο όριο µήνες, εφ’ όσον η συγκεκριµένη εποχιακή 

ανάγκη επιβάλλει την παράταση αυτή. 

 
77 ν. 1767/1988, αρ. 13   
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Την εποχή αυτή κωδικοποιούνται οι σχετικές ρυθµίσεις για την απασχόληση 

σχετικά µε την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών καθώς και παροδικών 

αναγκών για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου, των 

ΟΤΑ  και ΝΠ∆∆. (ε χ6ο (

υ δεσµεύει µε 

την υπ

σ  υ µ η ά

η Συµβουλίων Εργαζοµένων (ΣΕ). Τα 

ιτουργία 

των Συ  

 επιχείρησης. ∆ηλαδή, µε τα Συµβούλια Εργαζοµένων εξασφαλίζεται η 

θέσεις και εργατικούς αγώνες. Η δράση 

υς δη

νται από τρία µέλη σε επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι 

έχουν διετή θητεία και εκλέγονται µε άµεση και µυστική ψηφοφορία από την Γενική 
                                                

78 1988)) 

Επίσης, για τη µεταβλητή συνδικαλιστικά δικαιώµατα (συν), σχετικά µε τις 

επαγγελµατικές οργανώσεις προστίθεται ότι µπορούν να µετέχουν και ο πρόεδρος του 

∆.Σ και ο διευθύνων ή ο συµπράττων ή ο εντεταλµένος σύµβουλος πο

ογραφή του την Α.Ε καθώς και ο πρόεδρος και ο γενικός γραµµατέας του 

διοικητικού συµβουλίου, των συνεταιρισµών και µέχρι δύο από τους διαχειριστές 

εταίρους των ΕΠΕ εφόσον οι παραπάνω δεν ασχολούνται µε άλλο επάγγελµα άσχετο 

µε το εµπόριο. (συν979(1988-1989)) 

Χαρακτηρι τικό που σ µβάλλει ση αντικά στ  διάσπαση της υποοµ δας 

Α2.2 είναι ότι σχετικά µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων στην επιχείρηση (συµ), 

την υπό µελέτη περίοδο, προβλέπεται η σύστασ

Συµβούλια Εργαζοµένων αποτελούν όργανα εκπροσώπησης και συµµετοχής των 

εργαζοµένων, σε επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον πενήντα άτοµα ή είκοσι 

στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει συνδικαλιστική οργάνωση. Η λε

µβουλίων Εργαζοµένων είναι συµµετοχική και γνωµοδοτική και αποσκοπεί 

στη βελτίωση των συνθηκών  εργασίας των εργαζοµένων σε συνάρτηση όµως µε την 

ανάπτυξη της

συµµετοχή των εργαζοµένων σε κάθε επιχείρηση για θέµατα που απορρέουν από τη 

σχέση εργασίας, τους όρους και τις συνθήκες εργασίας. Σύµφωνα µε το νόµο ο ρόλος 

των Συµβουλίων Εργαζοµένων είναι η προβολή των δικαιωµάτων και των αναγκών 

των εργαζοµένων της επιχείρησης χωρίς όµως το δικαίωµα διεκδίκησης των 

συµφερόντων τους µε αγωνιστικές αντιπαρα

το λαδή διαφέρει από εκείνη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες έχουν 

το δικαίωµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και τη δυνατότητα ικανοποίησης 

των απαιτήσεων τους µε εργατικές κινητοποιήσεις. 

 Τα ΣΕ αποτελού

300 εργαζόµενους, πέντε µέλη σε επιχειρήσεις από 301-1000 εργαζόµενους, επτά 

µέλη σε επιχειρήσεις που απασχολούν 1001 εργαζόµενους. Τα µέλη του σωµατείου 

 
78 ν.1759/1988, αρ.59, π.δ 410/1988 
79  ν.1746/1988, αρ.25  
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Συνέλευση που αποτελείται από το σύνολο των εργαζοµένων. ∆ικαίωµα του εκλέγειν 

και εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει δίµηνο στην 

επιχείρηση. 

Οι τακτικές συνελεύσεις των εργαζοµένων συγκαλούνται κάθε έξι µήνες από 

 συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων 

νοδικείο της περιφέρειας της 

∆.Σ. του συµβουλίου της 

 . 

την επιχείρηση. Επίσης υποχρεούται ο εργοδότης να 

 Μ ν

ό σ

ς. Οι εκλογές  διεξάγονται από τριµελείς   εφορευτικές 

νουν τα µέλη των 

β ε ζ η

κησης επιρροής ή παρακώλυσης 

τα Συµβούλια Εργαζοµένων και εκλέγουν το προεδρείο το οποίο αποτελείται από 

τρία τουλάχιστον µέλη. Η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση περιέχει τα θέµατα 

της ηµερήσιας διάταξης και γνωστοποίηση στον εργοδότη, στο διοικητικό 

συµβούλιο, την αρµόδια συνδικαλιστική οργάνωση και τους εργαζόµενους  δέκα 

τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

Για την απαρτία της γενικής

εφαρµόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις όπου απαιτείται να παρίσταται το µισό του 

αριθµού των εργαζοµένων στην επιχείρηση. Αίτηση για αναγνώριση ακυρότητας 

αποφάσεων γενικής συνέλευσης, από το 1/5 του αριθµού των εργαζοµένων και από 

όποιον έχει έννοµο συµφέρον ασκείται στο Ειρη

επιχείρησης σε προθεσµία δέκα ηµερών από τη λήξη της συνέλευσης. Η πρώτη 

γενική συνέλευση συγκαλείται το λιγότερο σε τρεις  και το ανώτερο σε εννιά µήνες 

µετά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού από το 

επιχείρησης ή το 1/10 τουλάχιστον των εργαζοµένων Εάν στην επιχείρηση υπάρχουν 

περισσότερα από ένα επιχειρησιακά σωµατεία, η πρώτη γενική συνέλευση συγκληθεί 

από το σωµατείο µε τα περισσότερα µέλη στην επιχείρηση. Οι γενικές συνελεύσεις 

των εργαζοµένων γίνονται σε χώρο εργασίας που έχει υποχρέωση ο εργοδότης να 

παραχωρήσει µέσα ή έξω από 

παρέχει στο Συµβούλιο των εργαζοµένων χώρο για γραφείο στον τόπο εργασίας 

καθώς και πίνακα ανακοινώσεων. Τα µέλη του συµβουλίου έχουν δικαίωµα εισόδου 

στους χώρους εργασίας εφόσον το συµβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο για την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους. 

Οι εκλογές γίνονται κάθε δύο χρόνια, µε άµεση και µυστική ψηφοφορία και 

µε το εκλογικό σύστηµα της απλής αναλογικής ε απόφαση τω  2/3 των 

παρευρισκ µενων, µπορεί να καθοριστεί οποιοδήποτε άλλο εκλογικό ύστηµα εκτός 

της απλής αναλογική

επιτροπές. 

 Καθορίζεται επίσης, η ανάλογη προστασία που απολαµβά

συµ ουλίων ργα οµένων µ' εκείν  της προστασίας των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων και η απαγόρευση των εργοδοτών άσ
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του έργου των Συµβουλίων. Παρέχονται διευκολύνσεις στα µέλη των συµβουλίων 

εργαζοµένων όπως λιγότερη εργασία δύο ώρες εβδοµαδιαίως για την άσκηση των 

καθηκόντων και συνολικά της θητείας τους δώδεκα εβδοµάδες άδεια για επιµόρφωση 

σε εκπαιδευτικά προγράµµατα της πιο αντιπροσωπευτικής  συνδικαλιστικής 

οργάνωσης. Ακόµα ορίζονται διατάξεις για κοινές συσκέψεις εργοδοτών και 

συµβουλίων εργαζοµένων αρκεί η πλευρά που επιθυµεί τη σύσκεψη να γνωστοποιεί 

πέντε εργάσιµες µέρες πριν τα θέµατα της συνάντησης.  

Στη συνέχεια, καθορίζονται οι αρµοδιότητες των συµβουλίων εργαζοµένων 

και οι σ

 του συµβουλίου είναι συµµετοχικές και γνωµοδοτικές 

και απο

 ο

ν συνδικαλιστικών οργανώσεων. Χαρακτηρίζονται ως 

όργανα

δικαλιστικές οργανώσεις για θέµατα αρµοδιοτήτων  τους και οι 

γασίας και  δεν µπορούν να 

διευρυν

ς

νωσης της 

ικού µετά από κάθε 

µετατροπή τεχνολογίας,  

ε) στον τρόπο ελέγχου της παρουσίας και της συµπεριφοράς του προσωπικού µέσα 

στην επιχείρηση µε τη χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων µέσων,  

χέσεις της µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις (ώστε να διευκρινίζεται ο ρόλος 

τους παράλληλα µε την παρουσία των σωµατείων). Σύµφωνα µ’ αυτό προκύπτει ο 

διαχωρισµός του ρόλου, της λειτουργίας και των στόχων των συµβουλίων των 

εργαζοµένων στα πλαίσια της επιχείρησης σε σχέση µε τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις. Οι αρµοδιότητες

βλέπουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε συνάρτηση µε ανάπτυξη 

της επιχείρησης. Η λειτουργία των συµβουλίων δεν αναιρεί τ  σκοπό, τα µέσα, τα 

δικαιώµατα και τη δράση τω

 συνεργασίας ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ως όργανα αγωνιστικής 

διεκδίκησης και προώθησης των εργασιακών, οικονοµικών, ασφαλιστικών και 

συνδικαλιστικών δικαιωµάτων  των εργαζοµένων. Τα συµβούλια οφείλουν να 

ενηµερώνουν τις συν

συνδικαλιστικές οργανώσεις να υποβοηθούν αυτά στο έργο τους.  

Σχετικά µε τα σηµεία αναφοράς των από κοινού αποφάσεων του συµβουλίου 

των εργαζοµένων µε τους εργοδότες, αυτά εστιάζονται σε ορισµένα θέµατα που δεν 

ρυθµίζονται µε νόµο ή συλλογικές συµβάσεις ερ

θούν ή  να επεκταθούν. Πιο συγκεκριµένα αναφέρονται:  

α) στη συµπληρωµατική µε το ν.3789/57 κατάρτιση των εσωτερικών κανονισµών 

εργασία ,  

β) στην κατάρτιση κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας της επιχείρησης,  

γ) στην κατάρτιση ενηµερωτικού προγράµµατος για τις νέες µεθόδους οργά

επιχείρησης και χρήσης νέων τεχνολογιών,  

δ) στα προγράµµατα επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης προσωπ
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στ) στον προγραµµατισµό των κανονικών αδειών,  

ζ) στην επανένταξη των αναπήρων από το εργατικό ατύχηµα που έγινε στην 

επιχείρ

 εκδηλώσεων. Αυτές οι 

αρµοδι

α  Σ α

ό

τος της επιχείρησης, 

δ) στην

 για τα µέτρα υγιεινής και ασφαλείας της 

επιχείρ

γραµµατισµό της παραγωγής, στον 

ίζει η ίδια η διεύθυνση την πληροφόρηση καθώς και 

εκτάκτ

για θέµατα που χαρακτηρίζονται απόρρητα από την ισχύουσα νοµοθεσία όπως το 

τραπεζικό, το δικηγορικό απόρρητο, θέµατα εθνικής ασφαλείας, ευρεσιτεχνίες. Από 

ηση σε κατάλληλες γι' αυτούς θέσεις  απασχόλησης και η) ο προγραµµατισµός 

και ο έλεγχος πολιτιστικών - ψυχαγωγικών - κοινωνικών

ότητες ασκούνται από το συµβούλιο εργαζοµένων όταν δε λειτουργεί 

συνδικαλιστική οργάνωση και τα θέµατα δε ρυθµίζονται µε συλλογικές συµβάσεις 

εργασίας. 

Τα Συµβούλια Εργαζοµένων (ΣΕ) προτείνουν µέτρα για τη βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας και υποδεικνύουν τα µέλη της επιτροπής υγιεινής και ασφαλείας 

από τα µέλη τους. 

Αναφέρεται το είδος της ενηµέρωσης την οποία τα συµβούλια των 

εργαζοµένων µπορούν να παιτήσουν από τον εργοδότη. ύµφων  µ' αυτό προκύπτει 

υποχρέωση του εργοδ τη για πληροφόρηση του ΣΕ στα παρακάτω θέµατα πριν από 

την εφαρµογή των σχετικών αποφάσεών του: 

α) στην αλλαγή του νοµικού καθεστώ

β) στην ολική ή µερική µεταφορά, επέκταση ή περιορισµό των εγκαταστάσεων της 

επιχείρησης,  

γ) στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας, 

 αλλαγή διάρθρωσης του προσωπικού, µείωση ή αύξηση του αριθµού των 

εργαζοµένων, θέση σε διαθεσιµότητα ή εκ περιτροπής εργασία, 

ε) στο ετήσιο πρόγραµµα των επενδύσεων

ησης, 

στ) παρέχει στα ΣΕ κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί από αυτά για θέµατα που 

αναφέρονται στην ερώτηση γ, 

ζ) στον προγραµµατισµό της υπερωριακής απασχόλησης 

Επιπλέον, τα ΣΕ έχουν δικαίωµα να πληροφορούνται για τις γενικές τάσεις 

της επιχείρησης στον οικονοµικό τοµέα και προ

ισολογισµό και υπολογισµό και λογαριασµό στην εκµετάλλευση της επιχείρησης. 

Αναφέρεται επίσης ότι, ο εργοδότης οφείλει να παρέχει εγκαίρως µια φορά το 

χρόνο και σε ηµέρα που ορ

ως αν το ζητήσει το Συµβούλιο Εργαζοµένων σε προθεσµία είκοσι εργάσιµων 

ηµερών. Επιπρόσθετα, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να πληροφορεί τα συµβούλια 
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τη διάταξη αυτή απορρέει και η υποχρέωση του Συµβουλίου Εργαζοµένων για µη 

ανακοίνωση σε τρίτους και χωρίς τη συγκατάθεση του εργοδότη τις παραπάνω 

 εργοδότης αποφασίζουν από κοινού για θέµατα κοινών 

 θέµα των οµαδικών 

 µε άλλες συµφωνίες που διαµορφώνουν  υπέρ των 

εργαζο

 του χώρου, 

ηση µπορεί να ρυθµίζονται 

ειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόµενους και που 

ς επιχείρησης που ορίζεται από την 

αντιπρο ν εργαζοµένων 

πληροφορίες ιδιάζουσας σηµασίας της επιχείρησης, των οποίων η διαρροή θα έχει 

επιβλαβείς συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Ορίζεται έτσι ότι 

τα µέλη του ΣΕ και ο

συσκέψεων και στοιχεία πληροφόρησης που µπορούν ν' ανακοινωθούν σε τρίτους.  

Στο νόµο αναφέρεται ότι τα ΣΕ διαβουλεύονται µε τον εργοδότη αν δεν 

υπάρχει συνδικαλιστικό όργανο στην επιχείρηση για το

απολύσεων και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπονται διαβουλεύσεις µε τους 

εργαζόµενους από γενικούς ή ειδικούς νόµους. Αν δεν υπάρχει σωµατείο στην 

επιχείρηση τα συµβούλια εργαζοµένων εκτός από τις αρµοδιότητες για τις οποίες 

συστήθηκαν έχουν επίσης αρµοδιότητα να προβάλλουν στους εργοδότες κάθε θέµα 

σχετικό µε την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας, την υλοποίηση των συλλογικών 

συµβάσεων εργασίας και

µένων ειδικό καθεστώς στον εργασιακό χώρο. Σε περίπτωση που δεν 

διευθετηθεί και επιλυθεί, οποιοδήποτε από τα παραπάνω θέµατα τα Συµβούλια 

Εργαζοµένων µπορούν να προσφύγουν στην επιθεώρηση εργασίας. 

Με συλλογικές συµβάσεις εργασίας, οι οποίες συνάπτονται µεταξύ του 

εργοδότη και της συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης ή της 

αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης  των εργαζοµένων

όταν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρ

και τα εξής θέµατα: 

α) να µειώνεται το όριο του αριθµού 50 των εργαζοµένων και  

β) να προβλέπονται ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τους χώρους συνελεύσεων και 

γραφείων, θεµάτων πληροφόρησης κοινών συσκέψεων και διευκολύνσεων που 

παρέχονται στα συµβούλια εργαζοµένων.  

Για τις επιχ

δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωµατείο µπορεί η προστασία του άρθρου 4 του ίδιου 

νόµου να επεκτείνεται και σε ένα εργαζόµενο τη

σωπευτικότερη δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση τω

του χώρου. 
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Τέλος, προβλέπονται οι κυρώσεις του νόµου για τις παραβάσεις των 

διατάξεών του. (συµ380 (1988-1993)) 

Αναφορικά µε τη µεταβλητή σύνδεση αµοιβής µε παραγωγικότητα-

συµµετοχή εργαζοµένων στα κέρδη της επιχείρησης (επα), σχετικά µε τους όρους 

και προϋποθέσεις διάθεσης µετοχών εταιριών ορίζεται ότι κάθε ανώνυµη εταιρία 

µπορεί να διανείµει µετοχές της στο προσωπικό της ή στο προσωπικό εταιρίας που 

είναι σ

 

ή µετοχές µπορεί να είναι 

 επιχείρηση ή σε επιχείρηση που είναι συνδεδεµένη 

µε αυτή

ν µόνο κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης. 

Παραδ

πενθήµερη εργασία) και 24 ηµερών (για εξαήµερη) 
                                                

υνδεδεµένη µε αυτή προαιρετικά και ύστερα από απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης της εταιρίας στην οποία ανήκουν οι διανεµόµενες µετοχές. Για το σκοπό 

αυτό η εταιρία αποκτά τις µετοχές προσφεύγοντας στην αγορά ή εκδίδοντας νέες 

µετοχές µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που είτε συντελείται µε µη διατεθέντα 

κέρδη είτε καλύπτεται από τους µετόχους. Οι προς διανοµ

κοινές ή προνοµιούχες. ∆ικαιούχοι µπορούν να είναι πρόσωπα που απασχολούνται µε 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην

.  

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ειδικότερα το είδος και τον αριθµό 

των προς διανοµή µετοχών στους δικαιούχους εργαζόµενους και κάθε άλλη 

λεπτοµέρεια. Ιδίως είναι δυνατό, για εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες 

στο Χρηµατιστήριο Αξιών µε την απόφαση αυτή είναι δυνατό να χορηγηθούν  και 

δικαιώµατα αγοράς µετοχών (STOCK OPTION), σύµφωνα µε όρους που αποφασίζει 

η Γ.Σ. 

Η χορήγηση µετοχών επιτρέπεται µόνο ύστερα από αντίστοιχη αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που πραγµατοποιείται µε την κεφαλαιοποίηση των 

µη διατεθέντων κερδών σε ποσοστό που δε θα υπερβαίνει το 20% αυτών. Οι 

εκδιδόµενες µετοχές είναι ονοµαστικές και επί µια τριετία από την έκδοση τους 

µπορούν να µεταβιβαστού

ίδονται στους δικαιούχους και παρέχουν πλήρη µετοχικά δικαιώµατα, ιδίως 

δικαίωµα ψήφου και λήψη µερίσµατος. Μετά την πάροδο της τριετίας 

αντικαθίστανται από ανώνυµες και ελεύθερα µεταβιβάσιµες. Επίσης ορίζεται ότι δεν 

είναι δυνατή η χορήγηση σε δικαιούχο υπερτριπλάσιου αριθµού µετοχών από τις 

χορηγούµενες σε οποιονδήποτε άλλο δικαιούχο. (επα381 (1988-1989)) 

Επίσης, αναφορικά µε την ετήσια άδεια (ετα), επαναπροσδιορίζεται ότι η 

ετήσια άδεια των 20 ηµερών (για 
 

80 ν.1767/1988  
81 π.δ 30/1988 
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εκτός από τους µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους ισχύει και για κάθε µισθωτό µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ∆ηµόσιο, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠ∆∆. 

Επιπλέον, για τους ανάπηρους πολέµου, Εθνικής Αντίστασης και 

µειονεκτούντα πρόσωπα στην διάρκεια της κανονικής ετήσιας άδειας προστίθενται 

επιπλέον πέντε µέρες. (ετα882 (1986-1989))      

 Στο θέµα της υγιεινής και ασφάλειας (υγα), ρυθµίζεται ο ελάχιστος χρόνος 

απασχόλησης των τεχνικών ασφαλείας και των γιατρών εργασίας καθώς και το 

επίπεδο γνώσεων και η ειδικότητα των τεχνικών ασφαλείας. (υγα583 (1988)) 

Επεκτείνονται επίσης οι ρυθµίσεις του γενικού πλαισίου υγιεινής και 

ασφάλειας της προηγούµενης υποπεριόδου στους εργαζόµενους του ∆ηµοσίου, ΟΤΑ 

και ΝΠ∆∆.  

Καθορίζεται η διαδικασία ιατρικής πιστοποίησης για την έκδοση βιβλιαρίου 

απασχόλησης των ανηλίκων ότι από την απασχόληση που επέλεξαν δεν διατρέχουν 

κίνδυνο υγείας και ορίζονται οι αρµόδιες υγειονοµικές υπηρεσίες από το ΕΣΥ και το 

ΙΚΑ. Επίσης µένες

κατηγορίες εργασιών. (υγα6  (1989-1990))  

 γενικές

 και την εκπαίδευση στην αξιοποίηση του 

ανθρώπινου

καθιέρωση

η   

µ περιφερειακό

. 

Για αυτές

σε

 προβλέπονται δωρεάν γενικές εξετάσεις και ειδικές για ορισ
84

 

 Την εποχή αυτή η µεταβλητή εκπαίδευση-κατάρτιση (εκπ) αναφέρεται στην 

κύρωση της 142 ∆ΣΕ σχετικά µε  κατευθύνσεις για  το ρόλο του 

επαγγελµατικού προσανατολισµού

 δυναµικού. 

Ορίζεται η  στενής σχέσης µεταξύ επαγγελµατικού προσανατολισµού, 

εκπαίδευσης και απασχόλησης, λαµβάνοντας υπόψ  τις ανάγκες, τις δυνατότητες και 

τα προβλή ατα της απασχόλησης τόσο σε  όσο και σε εθνικό επίπεδο, 

το στάδιο και επίπεδο οικονοµικής, κοινωνικής και µορφωτικής ανάπτυξης, τις 

σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στους στόχους αξιοποίησης του ανθρώπινου 

δυναµικού, και στους άλλους οικονοµικούς, κοινωνικούς και µορφωτικούς στόχους

 τις πολιτικές και αυτά τα προγράµµατα, η προσαρµογή στις εθνικές 

συνθήκες, η στόχευση της βελτίωσης της ικανότητας του ατόµου να κατανοεί το 

περιβάλλον της εργασίας και το κοινωνικό περιβάλλον και να επιδρά  αυτά 

ατοµικά και συλλογικά  και η ενθάρρυνση όλων των προσώπων στην αρχή της µη 

                                                 
82 ν.1586/1986, αρ.19, παρ.1, ν.1648/1986, αρ.5, παρ3 
83 π.δ 294/1988 
84 ν.1836/1989, αρ.39, ν.1837/1989, αρ.12,13,14 
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διάκρισ

ισµού και τα συστήµατα της συνεχούς  ενηµέρωσης  στα 

παιδιά, 

 διάρκεια της ζωής τους, σ’ όλους τους τοµείς της οικονοµίας, σ’ όλους τους 

κλάδου

σµού και εκπαίδευσης 

άρτισης και των επενδύσεων συνιστάται στο Υπουργείο 

ασχόλησης 

(ΕΣΕΚ

 απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο, 

 Οµοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ), της ΓΣΕΒΕ και 

του ΣΕΒ. Μετά από πρόσκληση µπορούν να συµµετέχουν κατά περίπτωση και 

εκπρόσωποι άλλων φορέων.  

ης για ανάπτυξη και αξιοποίηση των επαγγελµατικών τους ικανοτήτων 

ορίζονται ως βασικές αρχές τους. 

Η πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών επιτυγχάνεται µε την εκπόνηση και 

τελειοποίηση ανοικτών ελαστικών και συµπληρωµατικών συστηµάτων γενικής, 

τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, ανεξάρτητα του αν οι δραστηριότητες 

αυτές γίνονται µέσα ή έξω από το σχολικό σύστηµα. 

Καθορίζεται η υποχρέωση του κράτους να επεκτείνει προοδευτικά τα συστήµατα του 

επαγγελµατικού προσανατολ

τους εφήβους, τους ενήλικες και τους ανάπηρους. 

Η επέκταση και εναρµόνιση των διαφόρων συστηµάτων επαγγελµατικού 

προσανατολισµού για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εφήβων και ενηλίκων σε 

όλη τη

ς  της οικονοµικής δραστηριότητας και σ΄ όλα τα επίπεδα επαγγελµατικής 

ειδίκευσης και υπευθυνότητας. 

Οι πολιτικές για τα προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολι

θα εκπονούνται και θα εφαρµόζονται σε συνεργασία µε τις εργοδοτικές και εργατικές 

οργανώσεις  και σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική, µε άλλους 

ενδιαφερόµενους οργανισµούς.  

 Την ίδια περίοδο στα πλαίσια του συντονισµού της απασχόλησης, της 

επαγγελµατικής κατ

Εργασίας Εθνικό Συµβούλιο Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Απ

Α), το οποίο:  

α) εισηγείται στην Κυβέρνηση τις κατευθυντήριες γραµµές της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και

β) προωθεί το συντονισµό των φορέων που εφαρµόζουν προγράµµατα 

επαγγελµατικής κατάκρισης και απασχόλησης και  

γ) γενικά κατευθύνει τις δραστηριότητές τους σύµφωνα µε τα σχετικά προγράµµατα 

ανάπτυξης. Στο ∆.Σ του ΕΣΕΚΑ  εκτός από τους εκπροσώπους των Υπουργείων 

Εργασίας, Εθνικής Οικονοµίας, Παιδείας, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, 

του ΟΑΕ∆, της Εθνικής Σπουδαστικής Ενώσεως Ελλάδας (ΕΣΕΕ) και της Κεντρικής 

Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων, συµµετέχουν και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ, της 

Πανελλήνιας
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Όσον αφορά την επαγγελµατική κατάρτιση, µε απόφαση του ∆Σ του ΟΑΕ∆, 

µπορεί να ανατίθενται στο ∆ηµόσιο, σε φορείς του δηµοσίου φορέα, σε επιχειρήσεις 

ΟΤΑ, σ

το κατώτατο όριο 

ηµεροµ

λ , ε ν

ά µε την κατάρτιση –απασχόληση ατόµων µε 

 και αποκατάστασης ατόµων µε ειδικές 

ανάγκε σ

-την τε

οσαρµογής µισθού-ανώτατα/ κατώτατα 

όρια α

για τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα στην αρχή κάθε τετραµήνου, σύµφωνα µε 
                                                

ε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, σε συνεταιρισµούς, σε σωµατεία. 

Συλλόγους και οργανώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η εκτέλεση προγραµµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 

Το επίδοµα που καταβάλλεται σε ανέργους που παρακολουθούν προγράµµατα 

επαγγελµατικής κατάρτισης δεν µπορεί να υπερβαίνει 

ισθίου εργατοτεχνίτη. 

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, ΝΠΙ∆ και επιχειρήσεις των ΟΤΑ 

που έχουν καταρτίσει επαγγε µατικά ανέργους εάν µ τά τη  κατάρτιση προσλάβουν 

ποσοστό τουλάχιστον 50% από αυτούς, επιχορηγούνται για το πρώτο έτος της 

απασχόλησής τους. 

Καθορίζονται επιπλέον διατάξεις σχετικ

ειδικές ανάγκες, µε την πρόβλεψη συντονισµού  φορέων που συντονίζουν 

προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης

ς  από αντίστοιχο υµβούλιο. (εκπ685 (1989)) 

Αναφορικά µε τη µεταβλητή οργανωτικά θέµατα (δορ), ορίζεται ότι µε 

προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του υπουργού Εργασίας, 

µπορεί να συνιστώνται στις περιφέρειες της χώρας πειραµατικά ινστιτούτα 

επαγγελµατικής κατάρτισης και απασχόλησης µε τη µορφή ΝΠ∆∆ µε σκοπό:  

-την εφαρµογή πειραµατικών προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, 

-την ανάληψη δραστηριοτήτων επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης, 

χνική υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης, 

-την ανάπτυξη ερευνών και µελετών για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναµικού  σε σχέση µε τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας.  

Στα ∆.Σ των πειραµατικών ινστιτούτων συµµετέχουν εκπρόσωποι του ΟΑΕ∆, 

των εργαζοµένων και των εργοδοτών. (δορ386 (1989-1990)) 

Για τη µεταβλητή τρόπος αναπρ

ποδοχών (µισ), ορίζεται ότι από 1.1.1986 η Αυτόµατη Τιµαριθµική 

Προσαρµογή (ΑΤΑ) θα καταβάλλεται για όλους τους εργαζόµενους του δηµοσίου 

τοµέα που συνδέονται είτε µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου  όσο και 

 
85 ν.1856/1989, ν.1836/1989, ν.1837/1989, αρ.4 
86 ν.1836/1989, αρ.4, παρ.1,2 
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το προβλεπόµενο ποσοστό µεταβολής του ∆είκ η Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) και 

ύστερα από αφαίρεση του εισαγόµενου πληθωρισµού. Ο εισαγόµενος πληθωρισµός 

υπολογίζεται µε βάση τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών εισαγοµένων που 

περιλαµβάνεται στο ∆είκτη Τιµών Χονδρικής πωλήσεως, του προηγούµενου 

τετραµήνου. Ο προσδιορισµός του ποσοστού τη  ΑΤΑ θα καθορίζεται µε απόφαση 

του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. 

Ισχύει η κλιµάκωση ανάλογα µε το ύψος των αποδοχών, την αφαίρεση του 

εισαγόµενου πληθωρισµού, και τον υπολογισµό της στο βασικό µισθό της 31/12/1981 

χωρίς των επιδοµάτων της πολυετίας και του γάµου. 

Επίσης ορίζεται η απαγόρευση χορήγησης αυξήσεων στον ιδιωτικό και 

δηµόσιο τοµέα πέρα τη

τ

 ς

ς εισοδηµατικής πολιτικής, δηλαδή της ΑΤΑ και ισχύει µέχρι 

το 1987

σει το 18ο έτος της ηλικίας του, 

όριο το

 διατάξεων επιφέρει διοικητικές και ποινικές 

κυρώσε

χαρακτήρα γεωργικές, δασικές και κτηνοτροφικές εργασίες.  

                                                

. (µισ487 (1986-1989))  

Τέλος, για την εργασία ειδικών κατηγοριών εργαζοµένων (ειδ), την περίοδο 

αυτή ρυθµίζεται η εργασία των ανηλίκων γενικά µε την προσαρµογή του εθνικού 

δικαίου στις διατάξεις της 137 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας (∆ΣΕ). 

Ως ανήλικος θεωρείται ο νέος που δεν έχει συµπληρώ

 οποίο ισχύει για την προστασία από τη νοµοθεσία και τις ∆ΣΕ ως προς τους 

όρους και τις συνθήκες εργασίας των ανηλίκων. 

Αντίθετα, ως προς τη δικαιοπρακτική ικανότητα για τη σύναψη εργασιακής 

σύµβασης το όριο ηλικίας περιορίζεται στο 15ο  έτος και όχι πριν τον τερµατισµό της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Παρέχεται όµως η δυνατότητα στην εθνική νοµοθεσία να επιτρέπει την 

εργασία σε πρόσωπα ηλικίας 13-15 ετών, εφόσον πρόκειται για ελαφριά εργασία, ενώ 

για τις βαριές εργασίες το κατώτατο όριο είναι το 18ο έτος µε δυνατότητα 

αποκλίσεων ανάλογα µε την επικινδυνότητα της εργασίας. 

Η κατά παράβαση των παραπάνω

ις, και ο ανήλικος δικαιούται πλήρεις τις αποδοχές από τη σύµβαση ή τις 

συλλογικές συµβάσεις. 

Έτσι, απαγορεύεται η απασχόληση ανηλίκων που δε συµπλήρωσαν το 15ο έτος της 

ηλικίας τους, σ’ οποιαδήποτε εργασία εκτός αν πρόκειται για οικογενειακού 

 
87 ν.1584/1986 
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Κατ’ εξαίρεση, ύστερα από ειδική άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας, επιτρέπεται η 

απασχόληση ανηλίκων που δε συµπλήρωσαν το 15ο έτος ηλικίας για θεατρικές 

παραστ

η τ

Οι απαγορευµένες εργασίες καθορίζονται µε απόφαση του 

Υπουργ

κές σχολές, δηµόσιες ή ιδιωτικές, το ηµερήσιο ωράριο εργασίας δεν 

µπορεί

 

 13-15 ετών. 

 

ρ  α  ω

σία τις Κυριακές και αργίες για τους εργαζόµενους που 

δεν έχουν συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας. 

Οι ανήλικοι αµείβονται  µε βάση τα κατώτατα όρια των ηµεροµισθίων του 

ανειδίκευτου εργάτη, που προβλέπονται από την εθνική συλλογική σύµβαση 

άσεις, µουσικές εκτελέσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαφωτιστικά 

προγράµµατα, επιδείξεις µόδας, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εγγραφές ή εκποµπές, 

εγγραφές σε βίντεο και κινηµατογραφικές λήψεις, εφόσον δε βλάπτεται η ψυχική 

υγεία και η ηθική τους. 

Οι ανήλικοι που συµπλήρωσαν το 15ο έτος της ηλικίας τους επιτρέπεται να 

απασχοληθούν σε εργασίες που δεν είναι επικίνδυνες, βαριές ή ανθυγιεινές και δε 

βλάπτουν την ψυχική τους υγεία, ούτε εµποδίζουν την ελεύθερ  ανάπτυξη ης 

προσωπικότητάς τους. 

ού Εργασίας, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας και 

µέχρι την έκδοσή τους εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις.  

Ισχύουν επίσης τα περιορισµένα χρονικά όρια εργασίας. 

Ειδικά για τους ανηλίκους που δε συµπλήρωσαν το 16ο όριο ηλικίας και τους 

ανηλίκους  γενικά που φοιτούν σε γυµνάσια, λύκεια, κάθε τύπου ή τεχνικές 

επαγγελµατι

 να υπερβαίνει τις έξι ώρες και εβδοµαδιαία τις 30 ώρες, χωρίς αντίστοιχη 

µείωση του ηµεροµισθίου, που προβλέπεται από τις συλλογικές συµβάσεις για τους 

ενήλικους. 

Αναφέρεται για πρώτη φορά ο θεσµός του επαγγελµατικού προσανατολισµού ως 

προϋπόθεση για την απασχόληση των ανηλίκων. 

Επιπλέον, απαγορεύεται η νυχτερινή εργασία των ανηλίκων .

Η ηµερήσια απασχόληση των ανηλίκων που δεν έχουν συµπληρώσει το 15ο όριο 

ηλικίας τους σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, δεν µπορεί να ξεπερνάει τις 2 ώρες γ’ 

αυτούς που έχουν ηλικία 3-6 ετών, τις 3 για αυτούς που έχουν ηλικία 6-11 ετών, τις 4 

για τους έχοντες 11-13 ετών και τις 5 για τους ανηλίκους

Η υπερωριακή απασχόληση γενικά όλων των ανηλίκων επίσης απαγορεύεται. 

Η παράβαση αφορά ποινικό αδίκηµα, τόσο του εργοδότη, όσο και εκείνου που ασκεί 

την επιµέλεια του ανηλίκου και ο εργοδότης, εκτός από ποινικές κυρώσεις, υπόκειται 

και σε πρόστιµο 30.000-300.000δ χ. που επιβάλλεται πό τον Επιθε ρητή Εργασίας. 

Επίσης απαγορεύεται η εργα
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εργασία

ς. Η χορήγηση της άδειας πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια 

ς χρονικές περιόδους. Αν 

η

ό τον ΟΑΕ∆. (ειδ688 (1989-1991))    

ς, κατ’ αναλογία των ωρών απασχόλησής τους, µε βάση την έννοια της 

πλήρους απασχόλησης όπως ορίζεται για τους ανήλικες και όχι το 8ωρο ηµερησίως 

και 40ωρο εβδοµαδιαία, το οποίο ισχύει για τους ενήλικες. 

Οι ευνοϊκότερες διατάξεις νόµων για τη ρύθµιση της αµοιβής µε την ατοµική ή 

συλλογική σύµβαση κατισχύουν. 

Σχετικά µε την ετήσια άδεια ανάπαυσης ισχύει ότι και για τους ενήλικες, µε 

κάποιες ιδιαιτερότητε

των σχολικών καλοκαιρινών διακοπών σε συνεχείς ηµέρες, ενώ αν το ζητήσει ο 

ανήλικος η µισή άδεια χορηγείται τµηµατικά και σε άλλε

είναι µαθητής ή σπουδαστής δικαιούται επιπλέον και άδεια δύο ηµερών για κάθε 

µέρα εξετάσεων,  οποία δεν µπορεί αν είναι µικρότερη των 14 ηµερών συνολικά το 

έτος και µε αποδοχές που καταβάλλονται απ

Στη συνέχεια της πορείας της  παρούσας ανάλυσης επόµενο σταθµό αποτελεί 

η οµάδα Β1.1 (1990-1993) η οποία και εντάσσεται   στη δεύτερη οµάδα διάσπασης 

της συνολικής περιόδου Β1(1990-1997), η οποία και σηµατοδοτεί νέες καταστάσεις 

ως τµήµα του δεύτερου διπόλου –οµάδα Β στο οποίο οδηγεί η εφαρµογή της 

Ταξινόµησης (Σχήµα 3.7). 

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία εισάγει η υποπερίοδος Β1.1 τα οποία 

την οδηγούν στο να αποσπάται από την προηγούµενή της αναφέρονται στις ιδιότητες 

χρκ3, χρκ4 και κυρίως χρκ5, εοχ7,εοχ8, υπε5, µερ4, ατυ2 συλ3, συλ5 και κυρίως συλ4, 

συν10, συν11, συµ4, επα4, ετα10, αδµ3, υγα6, υγα7, εκπ7, εκπ8, δορ4, µισ5, ειδ7 και 

ειδ8.Επίσης χαρακτηρίζεται σηµαντικά από τις ιδιότητες χρε8, υπε5,µερ4 και ισµ6. Η 

ίδια υποπερίοδος χαρακτηρίζεται ακόµα –λιγότερο όµως σηµαντικά- από τις ιδιότητες 

προ1, οαπ3, φορ2,ετα9, και δορ5. 

                                                 
88 ν. 1837/1989 
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Σχή α 3.7. CAH- Πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων –Οµάδα B1.1 

 

µ

στην

χρε  

διάστη  

της

ς ν

 µ έξι ήνες

µερόν µε τέσσερις διαδοχικές βάρδιες. 

Σύµφωνα µ µ  που

ατικά   

Πιο συγκεκριµένα,   εξεταζόµενη περίοδο  ‘’για τον εκσυγχρονισµό και την 

ανάπτυξη’’, σχετικά µε τη µεταβλητή χρόνος εργασίας ( ) εισάγεται η πρώτη 

διευθέτηση του χρόνου εργασίας. 

Σύµφωνα µε αυτή ‘’µε επιχειρησιακές ΣΣΕ ή συµφωνίες του εργοδότη και του 

Συµβουλίου εργαζοµένων επιτρέπεται να καθορίζεται για µα ως τρεις µήνες 

αυξηµένος αριθµός ωρών εργασίας έως 9 ώρες την ηµέρα και ως 48 ώρες  

εβδοµάδα και µειωµένο  αριθµός ωρώ  εργασίας κατά το επόµενο αντίστοιχο 

διάστηµα, το οποίο δεν πορεί να υπερβαίνει τους   µ  θα είναι 40 ώρες την 

εβδοµάδα, η δε αµοιβή για όλο το διάστηµα δε θ' αυξοµειώνεται αλλά θα είναι ίση µε 

την αντίστοιχη αµοιβή για εργασία 8 ωρών την ηµέρα και 40 ωρών την εβδοµάδα. 

Σχετικά µε τις βάρδιες, εδώ το νέο καθεστώς του ελαστικού ωραρίου ισχύει 

παράλληλα µε το κλασικό και επιτρέπει σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαιρέτως εφόσον 

συµφωνεί ο µισθωτός να λειτουργούν νυχθη

 µε τις πρόσθετες ο άδες εργασίας, οι επιχειρήσεις ή εκ εταλλεύσεις  

δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας µπορούν να λειτουργούν συνεχώς ή 

τµηµ  µε το σύστηµα λειτουργίας των τεσσάρων εναλλασσόµενων οµάδων 

εφόσον συµφωνούν οι εργαζόµενοι που µετέχουν σ' αυτές. 
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 Ο  παραπάνω επιχειρήσεις µπορούν επίσης να λειτουργούν συνεχώς στο 

σύνολό τους ή τµηµατικά εάν για τη λειτουργία του κατά το Σάββατο και την 

Κυριακή ή την Κυριακή και τη ∆ευτέρα προσλάβουν ιδιαίτερο επιπλέον προσωπικό 

που θ' απασχολείται κατ' εναλλαγή σε δύο οµάδες επί 12ωρο την ηµέρα και πλήρεις 

αποδοχές 40 ωρών χωρίς όµως της προσαύξηση της Κυριακής και νυχτερινής 

εργασίας. Σε όσες επιχειρήσεις εφαρµόζεται το σύστηµα λειτουργίας των πέντε 

ήµερων οι δύο µέρες ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόµενες κάθε τρεις εβδοµάδες 

και περιέχουν την Κυριακή. 

ι   

β  

), την περίοδο αυτή η λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων 

αποδεσ

α αλλά µια φορά την εβδοµάδα η ώρα µπορεί να παρατείνεται µέχρι 

και τις 

 αυτή παρατηρείται τροποποίηση σύµφωνα µε την οποία 

 τρόπο αυτό, η λειτουργία των καταστηµάτων δεν µπορεί να αρχίζει πριν τις 

Επιτρέπεται δηλαδή  η λειτουργία σε οποιαδήποτε επιχείρηση η εργασία κατά 

το Σαββατοκύριακο µε δωδεκάωρη συνεχή άρδια. Στην περίπτωση αυτή οι 12ωρες 

ηµέρες εργασίας ισοδυναµούν µε 40 ώρες και αµείβονται αναλόγως. (χρε889 (1990-

1997) 

Επιπρόσθετα, σχετικά µε το χρόνο εργασίας εργαζοµένων στα εµπορικά 

καταστήµατα (χρκ

µεύεται σχετικά από τα χρονικά όρια λειτουργίας τους. 

Με τον τρόπο αυτό, η λειτουργία των καταστηµάτων δεν µπορεί να αρχίζει πριν την 

06.00 ώρα ούτε να συνεχίζει µετά την 20.00 ώρα κάθε εργάσιµης µέρας και µετά τη 

15.00 τα Σάββατ

22.00, χωρίς η λειτουργία του καταστήµατος σύµφωνα µε τα παραπάνω να 

είναι υποχρεωτική.  

Κατοχυρώνεται επίσης η πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας. (χρκ390 (1990)) 

Επίσης, την περίοδο

η λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων αποδεσµεύεται περισσότερο από τα 

χρονικά όρια λειτουργίας τους. 

Με τον

06.00 ώρας ούτε να συνεχίζει µετά την 20.00 ώρα κάθε εργάσιµης µέρας και µετά τη 

15.00 τα Σάββατα αλλά προστίθεται ότι µια φορά την εβδοµάδα η ώρα µπορεί να 

παρατείνεται µέχρι και τις 22.00, χωρίς η λειτουργία του καταστήµατος σύµφωνα µε 

τα παραπάνω να είναι υποχρεωτική. Επίσης κατά το χρονικό διάστηµα από 15 Μαΐου 

µέχρι 30 Σεπτεµβρίου  η λειτουργία των καταστηµάτων µπορεί να παρατείνεται µέχρι  

και την 22.00 ώρα, εκτός από τα Σάββατα και τις ηµέρες που λειτουργούν µέχρι την 

22.00  ώρα. 
                                                 
89 ν.1892/1990, αρ.40,41 
90 ν.1892/1990, αρ.42 
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Καθορίζονται επίσης τα πρόστιµα που επιβάλλονται για τους παραβάτες από 

25.000δρχ µέχρι 250.000δρχ. (χρκ491 (1991))  

Την περίοδο αυτή επίσης αναφορικά µε την µεταβλητή χρκ, ανάλογη ρύθµιση 

ορίζει 

συνεργείων επισκευής 

αυτοκιν

 των εµπορικών καταστηµάτων υπάγονται και οι 

τράπεζ

Έτσι, ορίζεται ότι από την 

επαύξη

αποδοχών. Η µερική απασχόληση µπορεί να 

συµφω ι

ότι µε την απελευθέρωση του ωραρίου των εµπορικών καταστηµάτων δε 

θίγονται τα χρονικά όρια των εργαζοµένων σε αυτά και έτσι εξακολουθεί να ισχύει το 

40ωρο εβδοµαδιαίως. Έτσι η λειτουργία των καταστηµάτων είναι ελεύθερη κατά 

όλες τις ώρες και ηµέρες της εβδοµάδας εκτός της Κυριακής.  

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται τις Κυριακές η λειτουργία των πρατηρίων υγρών 

καυσίµων, των εξυπηρετούντων την τουριστική κίνηση καταστηµάτων, των 

καταστηµάτων πωλήσεως ανταλλακτικών και των 

ήτων. Επίσης επιτρέπεται η λειτουργία καταστηµάτων τα οποία εξυπηρετούν 

∆ήµους, Κοινότητες ή περιοχές νοµού µε αυξηµένη τουριστική κίνηση. Οι διατάξεις 

αυτές δεν αναφέρονται στα φαρµακεία. 

Ορίζεται επίσης, ότι στην έννοια

ες. (χρκ5 92(1992-1993)) 

Στο θέµα της υπερωρίας-υπερεργασίας (υπε) για τους υπαλλήλους 

εµπορικών καταστηµάτων επιτρέπεται η απασχόληση µέχρι 9 ώρες ηµερησίως, χωρίς 

πρόσθετη αµοιβή και προσαύξηση 25%, εφόσον η εβδοµαδιαία απασχόληση δεν 

ξεπερνάει το νόµιµο ωράριο των 40 ωρών εβδοµαδιαίως. 

ση των ωρών της ηµερήσιας εργασίας για την εφαρµογή της πενθήµερης 

εβδοµάδας εργασίας ως τη συµπλήρωση του συµβατικού χρόνου της 40ωρης 

εβδοµαδιαίας εργασίας δεν οφείλεται πρόσθετη αµοιβή. (υπε593 (1990-1999)) 

Νοµιµοποιείται επίσης η µερική απασχόληση (µερ), για ορισµένο ή αόριστο 

χρόνο, µε τη µορφή της ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας εργασίας διάρκειας µικρότερης 

της κανονικής (δηλ. εκείνης των 40 ωρών εβδοµαδιαίας και 8ωρών ηµερησίας 

εργασίας) και µε αντίστοιχη µείωση 

νηθεί µε έγγραφη ατοµ κή συµφωνία και να συµφωνηθεί κατά τη σύσταση της 

σχέσης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της.  

Όπως ορίζεται από το νόµο οι αποδοχές της µερικής απασχόλησης  δεν µπορεί 

να είναι µικρότερες από τις προβλεπόµενες για τον ανάλογο χρόνο από τις ισχύουσες 

κάθε φορά ΣΣΕ, ή ∆Α κλπ του κλάδου ή της επιχείρησης όπου οι µερικώς 

                                                 
91 ν.1957/1991, αρ.23 
92 π.δ 327/1992,αρ  .3, υ.α 5682/1992   

ρ.42, παρ4 93 ν.1892/1990, α
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εργαζό

άντοτε 

ορισµένου α

δέσµους και 

 συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διαρκούς ή 

έας του έργου. Η πρόσληψη γίνεται µε 

ενοι στο σπίτι τους 

και αµειβό

µενοι απασχολούνται. Επίσης ορίζεται ότι οι µερικώς απασχολούµενοι 

δικαιούνται άδεια µε αποδοχές και επίδοµα άδειας, οι οποίοι αντιστοιχούν στο χρόνο 

εργασίας τους. Τονίζεται ότι καταγγελία της σχέσης εργασίας λόγω µη αποδοχής από 

τον µισθωτό εργοδοτικής πρότασης για µερική απασχόληση είναι άκυρη, όπως επίσης 

αύξηση για παροχή εργασίας πέρα από τη συµφωνηµένη από µερικώς 

απασχολούµενους δεν παρέχεται στον εργοδότη όταν ο µισθωτός έχει και άλλη 

απασχόληση ή βαρύνεται µε οικογενειακές υποχρεώσεις. Ο µερικώς απασχολούµενος 

έχει προτεραιότητα προσλήψεως σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στην 

επιχείρηση όπου εργάζεται. Καθορίζεται επίσης η κοινωνική ασφάλιση των µερικώς 

απασχολούµενων αναλογικά µειωµένη µ' εκείνη των πλήρως απασχολούµενων. 

(µερ494 (1990-1997) ) 

Σχετικά µε τη µεταβλητή εργασία ορισµένου χρόνου (εοχ), οι συµβάσεις 

εργασίας των αλλοδαπών που κατάγονται από χώρες µη µέλη της ΕΕ είναι π

 χρόνου, καθώς η χορηγούµενη σε υτούς άδεια εργασίας εκδίδεται για 

ορισµένη χρονική διάρκεια, µη δυνάµενη να υπερβεί το ένα έτος, µε δυνατότητα 

ανανέωσης µέχρι πέντε χρόνια. (εοχ795(1991-1993))  

Επίσης ως προς την ίδια µεταβλητή ορίζεται ότι για τις ανάγκες έργων που 

εκτελούνται µε αυτεπιστασία, από τους δήµους και κοινότητες, τους συν

τα νοµικά πρόσωπα αυτών, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε 

ειδικότητας µε

διακεκοµµένης απασχόλησης, κατά µέρα, εβδοµάδα ή µήνα, ανάλογα µε τις ανάγκες 

του έργου όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική µελέτη ή την εισήγηση της 

διευθύνουσας υπηρεσίας κατά τις διατάξεις του π.δ 609/85, αρ.58, παρ.1), εφόσον δεν 

επαρκεί το προσωπικό που διαθέτει ο φορ

απόφαση του προέδρου της κοινότητας ή του συνδέσµου ή του εξαρτηµένου νοµικού 

προσώπου. (εοχ8961993)   

Για την άτυπη απασχόληση (ατυ), ορίζεται ότι οι εργαζόµ

µενοι µε το κοµµάτι, δηλαδή κατά µονάδα εργασίας (φασόν), µπορούν να 

διαπραγµατεύονται συλλογικά τους όρους εργασίας και µέσω των συνδικαλιστικών 

τους οργανώσεων να υπογράφουν συλλογικές συµβάσεις εργασίας, δικαίωµα που 

                                                 
94 ν. 1892/1990, αρ.38 
95 ν.1943/1991, αρ.31, ν.1975/1991, αρ.13 
96 ν. 2130/1993, αρ.13, παρ.1 
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προϋπο

 α

 θέµατα κοινωνικής 

ασφάλε

θέτει παροχή εξαρτηµένης εργασίας, την οποία αναγνωρίζει ο νόµος. (ατυ297 

(1990-1997)) 

Βασικό στοιχείο συµβολής στη διάσπαση της εξεταζόµενης περιόδου όσο και 

χαρακτηριστικό διαφοροποίησής της σε σχέση µε τη µεταβλητή συλλογική 

διαπραγµάτευση-συλλογικές συµβάσεις εργασίας (συλ) αποτελεί το γεγονός ότι 

κεντρικοί άξονες του καθεστώτος που τις διέπει  είναι η αναγνώριση του δικαιώµατος 

για ελεύθερες διαπραγµατεύσεις, η αποκέντρωση του συστήµατος συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων, η επίλυση διαφορών µακριά από κάθε κρατική παρέµβαση. 

Προβλέπεται επίσης, η υποχρέωση για διαπραγµάτευση και διευρύνεται το 

αντικείµενο των ΣΣΕ. 

Αντικείµενο των ΣΣΕ είναι τόσο οι τοµικές όσο και οι συλλογικές σχέσεις 

εργασίας όπως τα θέµατα που αφορούν τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας, την άσκηση 

του συνδικαλιστικού δικαιώµατος στην επιχείρηση, σε ζητήµατα σχετικά µε την 

άσκηση επιχειρηµατικής πολιτικής στο µέτρο που επηρεάζει άµεσα τις εργασιακές 

σχέσεις, τα αντικείµενα της "συναπόφασης" σε ορισµένα

ιας. 

Οι όροι της συλλογικής σύµβασης εργασίας διακρίνονται σε "κανονιστικούς 

και ενοχικούς" (αυτούς δηλ. που περιλαµβάνουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

των συµβαλλοµένων µεταξύ των οποίων µπορεί να είναι και η υποχρέωση ειρήνης). 

Οι κανονιστικοί όροι της ΣΣΕ έχουν άµεση και καταναγκαστική ισχύ. Μέσα από το 

ισχύον νοµικό καθεστώς αναδεικνύονται πέντε είδη ΣΣΕ: οι εθνικές γενικές, οι 

κλαδικές, οι επιχειρησιακές, οι εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές και οι τοπικές 

οµοιοεπαγγελµατικές. Η "δέσµευση" διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος της ΣΣΕ. 

Για πρώτη φορά αναγνωρίζεται η κλαδική και επιχειρησιακή σύµβαση εργασίας και η 

υπερίσχυσή της έναντι της οµοιοεπαγγελµατικής, κάτι το οποίο εισάγει καινοτοµία 

στο δεδοµένο νοµικό κόσµο των εργασιακών σχέσεων. 

Με βάση τις αλλαγές που επήλθαν µε την προηγούµενη αναγνώριση της 

άσκησης του συνδικαλιστικού δικαιώµατος στην επιχείρηση "αποκεντρώνεται" το 

σύστηµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις 

ελευθερώνονται, διευρύνεται το αντικείµενό τους και ιδρύονται νέα 

διαπραγµατευτικά επίπεδα. 

                                                 
97 ν.1876/1990, αρ.1, παρ.1 
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Το νοµοθετικό πλαίσιο για τις  ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις  το 

οποίο εισάγει το "νέο" διαπραγµατευτικό επίπεδο, αφορά όλες τις επιχειρήσεις, τόσο 

του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα που εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασία

στην 

 για 

ν των ΣΣΕ όταν και όποτε υπάρξει 

αµφισβήτηση ως προς την έννοια τους, 

- ζητήµατα ρύθµισης θεµάτων που συνδέονται µε τις αρµοδιότητες των συµβουλίων 

εργαζοµένων όταν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στην 

επιχείρηση, η οποία µπορεί να επιδιώξει τη ρύθµισή τους µε ΣΣΕ χωρίς όµως να 

ς, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται για πρώτη φορά και οι εργαζόµενοι 

στη γεωργία (εκτός αλιέων και εργαζοµένων σε ναυτιλιακές εργασίες), κτηνοτροφία 

και συναφείς εργασίες καθώς και οι κατ' οίκον εργαζόµενοι.  Το περιεχόµενο της ΣΣΕ  

µπορεί να αφορά σε: 

-ζητήµατα σχετικά µε τη σύναψη, τους όρους λειτουργίας και τη λήψη των ατοµικών 

συµβάσεων εργασίας που εµπίπτουν στο πεδίο ισχύος της, 

-ζητήµατα που αφορούν στην άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώµατος 

επιχείρηση και γενικότερα συνδικαλιστικά θέµατα (διευκολύνσεις, εισφορές, 

πρόβλεψη ευνοϊκότερης  ρύθµισης µε ΣΣΕ, 

-ζητήµατα κοινωνικής ασφάλισης εκτός από τα συνταξιοδοτικά εφόσον δεν έρχονται 

σε αντίθεση µε τη συνταγµατική τάξη και την πολιτική των δηµόσιων φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι, είναι δεκτή η συµπληρωµατική ασφάλιση των 

εργαζοµένων για την κάλυψη κινδύνων σχετικών µε την υγεία και την επαγγελµατική 

ζωή του εργαζόµενου. ∆εν είναι όµως δυνατή  η σύσταση ειδικού λογαριασµού ή 

επικουρικού ασφαλιστικού οργανισµού ή ταµείου πρόνοιας µε σκοπό την καταβολή 

συνταξιοδοτικών παροχών. Ακόµα δεν µπορούν να αποτελέσουν περιεχόµενο ΣΣΕ η 

µεταβολή αµέσως ή εµµέσως της σχέσης ασφάλιστρου εργαζοµένων και εργοδότη, τη 

µεταβίβαση του βάρους όλων ή εν µέρει τακτικών εισφορών ή εισφορών

αναγνώριση προϋπηρεσιών από τον ένα στον άλλο καθώς και η σύσταση ειδικών 

ταµείων ή λογαριασµών που χορηγούν περιοδικές παροχές συντάξεων ή εφάπαξ 

βοήθηµα µε επιβάρυνση του εργοδότη  

- ζητήµατα σχετικά µε την άσκηση επιχειρηµατικής πολιτικής, στο βαθµό που αυτή 

αφορά άµεσα τις εργασιακές σχέσεις (επενδύσεις για την αύξηση ή κινήσεις για τη 

µείωση των θέσεων απασχόλησης, προσλήψεις, απολύσεις, εισαγωγή νέων 

τεχνολογικών µεθόδων παραγωγής κλπ.), 

- ζητήµατα αυθεντικής ερµηνείας των όρω
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αναιρείται η λειτουργία των συµβουλίων οπότε τα Συµβούλια Εργαζοµένων έχουν 

την αρµοδιότητα να ρυθµίσουν τα θέµατα όταν δεν υπάρχει ΣΣΕ, 

- ζητήµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µελών 

ικές  οµοιοεπαγγελµατικές  ΣΣΕ 

 που παίρνει την πρωτοβουλία για διαπραγµατεύσεις γνωστοποιεί 

γραπτ

ο α ι τ

 

υς και των δύο µερών. Σε κάθε επιθεώρηση εργασίας και ειδικά για την 

ση. 

ι

 

των βαθµίδων στο πεδίο της δραστηριότητάς τους. Εδώ συνδέεται άµεσα η 

αντιπροσωπευτικότητα της συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την ικανότητα σύναψης 

ΣΣΕ. Έτσι η πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση έχει το δικαίωµα 

- ζητήµατα σχετικά µε τις διαδικασίες και τους όρους συλλογικών διαπραγµατεύσεων 

µεσολάβησης και διαιτησίας (έννοιες που εισάγονται πρώτη φορά και τις οποίες θα 

µελετήσουµε παρακάτω). 

Επιπλέον, για πρώτη φορά προβλέπονται νέα είδη συλλογικών συµβάσεων 

εργασίας όπως οι κλαδικές και επιχειρησιακές ενώ οι ειδικές ΣΣΕ καταργούνται. 

Οι κλαδικές επιχειρήσεις και εθνικές ή τοπ

δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους εργασίας δυσµενέστερους για τους εργαζόµενους 

από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συµβάσεων (δηλ. κάθε 

ευνοϊκότερη ρύθµιση µε της  Εθνικής Γενικής ΣΣΕ µε άλλες ΣΣΕ υπερισχύει). 

Η κάθε σύµβαση συνάπτεται από τα αντίστοιχα επίπεδα εκπροσώπησης των 

εργαζοµένων και εργοδοτών (ΓΣΕΕ και ΓΣΕΒΕ) 

Για πρώτη φορά καθιερώνεται µε νοµοθετική διάταξη το δικαίωµα και η 

υποχρέωση για διαπραγµάτευση για την εργοδοτική και εργατική πλευρά.  

Έτσι η πλευρά

" ώς" στο άλλο µέρος του τόπου, τα θέµατα προς διαπραγµάτευση και τα 

εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα που θα διεξάγουν τις διαπραγµατεύσεις. Το σχετικό 

έγγραφο κοινοποιείται και στην επιθεώρηση εργασίας. Μέσα σε δέκα µέρες και αν τα 

θέµατα είναι επείγ ντ  σε 24 ώρες - η άλλη πλευρά οφείλε  να ορίσει ους 

εκπροσώπους της και να προσέλθει στις διαπραγµατεύσεις οι οποίες πρέπει να 

διεξαχθούν καλόπιστα. Οι προτάσεις και οι αντιπροτάσεις πρέπει να είναι 

"αιτιολογηµένες" και να κρατούνται πρακτικά που υπογράφονται από τους 

αντιπροσώπο

ΕΓΣΕΕ και τις κλαδικές και εθνικές οµοιεπαγγελµατικές ΣΣΕ, στο Υπουργείο 

Εργασίας κατατίθενται οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας στα οποία τηρείται και 

ειδικό βιβλίο ΣΣΕ και διαιτητικών  αποφάσεων καθώς και προσχέδιο της έκδοσης 

καταγγελίας συµφωνίας από µεσολάβη

Προσδιορίζεται ότ  οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και 

εργαζοµένων που έχουν την ικανότητα για υπογραφή ΣΣΕ είναι οι αντίστοιχες όλων 
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σύναψης ΣΣΕ και κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας  είναι ο αριθµός των 

εργαζοµένων που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη διοίκησης. Από την 

µφισβ

καίωµα 

µενους αυτούς 

µ  

τες που τις  

 αρµόδια υπηρεσία και λήξη η πάροδος του χρόνου που συµφωνήθηκε ή η 

ν 

 τους εργαζοµένους που προσλαµβάνονται στο διάστηµα 

 

ρεται στα υπόλοιπα θέµατα. Είναι δηλαδή δυνατόν 

ι

α ήτηση της αντιπροσωπευτικότητας µπορεί να γίνει προσφυγή από την 

Επιτροπή Προστασίας Εργαζοµένων. Από την πλευρά των εργοδοτών δι

έχουν οι εργοδότες µε περισσότερους από πενήντα  εργαζόµενους. Η κάθε οργάνωση 

έχει ικανότητα σύναψης ΣΣΕ µόνο για το πεδίο της δραστηριότητάς της. Για τη 

νοµιµοποίηση των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εφαρµόζονται οι 

σχετικές διατάξεις των καταστατικών τους. 

Με τις εθνικές γενικές ΣΣΕ καθορίζονται οι ελάχιστοι όροι εργασίας που 

ισχύουν τους εργαζόµενους όλης της χώρας Στους εργαζό

περιλα βάνονται και οι εργαζόµενοι µε σχέση ιδιωτικού δικαίου στο δηµόσιο, τα 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οι ΟΤΑ. Οι υπόλοιπες ΣΣΕ δεσµεύουν µόνο 

τα µέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τους µεµονωµένους εργοδό

έχουν συνάψει. 

Σχετικά µε το χρόνο ισχύος της ΣΣΕ αυτές συνάπτονται για ορισµένο (ένα 

έτος) ή αόριστο χρόνο. Σηµείο έναρξης της ΣΣΕ θεωρείται η ηµεροµηνία κατάθεσης 

της στην

καταγγελία της. 

Μπορεί να έχει ως ανώτατο σηµείο αναδροµικής ισχύος  την ηµέρα λήξης (για 

συµβάσεις ορισµένου χρόνου) ή καταγγελίας της προηγούµενης ΣΣΕ (για συµβάσεις 

αορίστου χρόνου) και αν δεν υπάρχει προηγούµενη ΣΣΕ, η ηµεροµηνία έναρξης τω

διαπραγµατεύσεων. 

Οι κανονιστικοί όροι ΣΣΕ που έληξε ή καταγγέλθηκε εξακολουθούν να ισχύουν επί 

εξάµηνο και αφορά και

αυτό.  

Ορίζεται επίσης ότι αν η σχέση εργασίας ρυθµίζεται από περισσότερες ΣΣΕ 

εφαρµόζεται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόµενο. Η σύγκριση και η επιλογή των 

διατάξεων γίνεται πρώτα µε την ενότητα που αναφέρεται στις αποδοχές και στη 

συνέχεια την ενότητα που αναφέ

να εφαρµοστούν ταυτόχρονα δύο ΣΣΕ εκ των οποίων η µια θα είναι ευνοϊκότερη ως 

προς τις υποδοχές και η άλλη ως προς τα υπόλοιπα θέµατα. Επίσης ορίζεται η 

καινότοµη  ρύθµιση ότι σε περίπτωση σύγκρουσης οµοιοεπαγγελµατικών ΣΣΕ µε 

κλαδικές ή επιχειρησιακές υπερισχύε  η κλαδική ή επιχειρησιακή αντιστοιχία ΣΣΕ  
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Επιπλέον, µπορεί να γίνει προσχώρηση συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδοτών  

που δε δεσµεύονται  από ΣΣΕ σε κλαδική ή οµοιοεπαγγελµατική ενώ προσχώρηση σε 

επιχειρησιακές ΣΣΕ δεν µπορεί να γίνει. 

κλαδική ή επαγγελµατική ΣΣΕ, η οποία δεσµεύει ήδη εργοδότες που 

για τους αντίστοιχους κλάδους τους. 

ε  

 ο  

υ δε συνοµολογήθηκαν τέτοιες ρήτρες µε 

κοινή 

κή διαιτησία, δηλ. για πρώτη φορά οι όροι και η διαδικασία της 

εσολά ε

ωπα. Αν δεν έχουν προβλέψει 

διαφορετικά τα µέρη, ο νοµοθέτης προβλέπει ως πρώτο στάδιο τη συµφιλίωση που 

είναι προαιρετικό, ως δεύτερο -και κυρίαρχο στάδιο- τη µεσολάβηση και ως έσχατο 

τη διαιτησία. 

Μπορεί επίσης µετά από γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου, ο Υπουργός 

Εργασίας µε απόφαση του να επεκτείνει και να κηρύξει υποχρεωτική για όλους τους 

εργοδότες την  

απασχολούν το 51% των εργαζοµένων του κλάδου ή επαγγέλµατος. Η επέκταση 

µπορεί να ζητηθεί και από την αρµόδια συνδικαλιστική οργάνωση εργαζοµένων και 

εργοδοτών. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόµενους στη γεωργία και κτηνοτροφία 

και συναφείς εργασίες 

Η ΣΣΕ µε προϋποθέσεις µόνο µπορεί να καταγγελθεί. Η καταγγελία πρέπει να 

αφορά στη δήλωση βούλησης της µιας πλευράς και για να λυθεί πρέπει να είναι 

σαφής µε αντίστοιχο έγγραφο που  επιδίδ ται µε δικαστικό επιµελητή στην τοπική 

υπηρεσία Υπουργείου Εργασίας.  

Προβλέπεται η συµφιλίωση για οποιοδήποτε θέµα που απ τελεί αντικείµενο 

διένεξης,  ακόµα κι αν δεν αποτελεί ΣΣΕ. Ως συµφιλιωτής ορίζεται ένας από τους 

υπαλλήλους της  αρµόδιας κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας ή της 

Επιθεώρησης εργασίας της αντίστοιχης νοµαρχίας. Ο θεσµός αποτελεί συµπλήρωση 

και αναβάθµιση του θεσµού της τριµερούς συνεργασίας.  

Για πρώτη φορά ορίζεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων 

τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να ζητήσουν τις υπηρεσίες µεσολαβητή ή να 

προσφύγουν στη διαιτησία. Οι όροι προσφυγής και η όλη διαδικασία καθορίζονται 

από τις σχετικές ΣΣΕ ή σε περίπτωση πο

συµφωνία των µελών που διαπραγµατεύονται, αλλιώς εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του νόµου αυτού που εισάγουν νέες έννοιες (µεσολάβηση) ή νέο 

περιεχόµενο στις έννοιες (διαιτησία). 

Το ισχύον σύστηµα επίλυσης των συλλογικών διαφορών βασίζεται σε 

εθελούσιες διαδικασίες επίλυσης σε αντίθεση µε το προηγούµενο που στηρίζονταν 

στην υποχρεωτι

µ βησης και διαιτησίας δ  γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις αναγκαστικού 

δικαίου αλλά µε ελεύθερες συµφωνίες ως προς τα πρόσ
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Η µεσολάβηση αποτελεί διαδικασία επίλυσης της διαφοράς κατά την 

περίπτωση αδιεξόδου των συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε τη βοήθεια ενός τρίτου, 

του µεσολαβητή, ο οποίος δεν προσπαθεί µόνο να  προσεγγίσει τις απόψεις των δύο 

µερών 

την υποβολή της αίτησης για την επιλογή του µεσολαβητή από τον 

ιδικό έ σ  

 διαιτησία αποτελεί το τελευταίο στάδιο επίλυσης των συλλογικών 

ίπτωση 

ιχειρήσεων και των οργανισµών 

κοινής 

επιλέγεται µε κοινή συµφωνία από τον ειδικό κατάλογο 

εξοµοιώνεται µε ΣΣΕ. 

αλλά να προτείνει και δική του πρόταση. Η προσφυγή στη µεσολάβηση 

γίνεται από την πλευρά των εργοδοτών, των εργαζοµένων ή από κοινού µε κατάθεση 

αίτησης στον ΟΜΕ∆, στη γραµµατεία του σώµατος µεσολαβητών/ διαιτητών 48 

ηµέρες µετά 

ε κατάλογο. Αν τα µέρη δεν καταλήγουν σε συµφωνία µ σα ε είκοσι µέρες τότε 

ο µεσολαβητής υποβάλλει τη δική του πρόταση, που πρέπει να γίνει αποδεκτή σε 

πέντε µέρες αλλιώς θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Ο µεσολαβητής ο οποίος µπορεί 

να συνεπικουρείται και από εµπειρογνώµονες έχει δικαίωµα δηµοσίευσης της 

πρότασής του, στον ηµερήσιο και νοµικό τύπο. Σε περίπτωση που η πρότασή του 

γίνει δεκτή υπογράφεται από τα δύο µέρη και εξοµοιώνεται µε κανονική ΣΣΕ. 

Η

εργασιακών διαφορών. Είναι ένας θεσµός διαφορετικός από το καθεστώς της 

υποχρεωτικής διαιτησίας. Η προσφυγή στη διαιτησία µπορεί να γίνεται: 

α) από τα δύο µέρη (εργοδότη/ συνδικαλιστική οργάνωση εργαζοµένων) σε 

οποιοδήποτε στάδιο διαπραγµάτευσης εφόσον το ζητήσουν από κοινού, 

β) µονοµερώς απ' οποιοδήποτε µέρος εφόσον το άλλο µέρος αρνήθηκε τη 

µεσολάβηση, 

γ) µονοµερώς από συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων εφόσον αποδεχθούν 

τη πρόταση του µεσολαβητή που απορρίπτει ο εργοδότης (σ' αυτή τη περ

αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας µετά από διάστηµα δέκα 

ηµερών από την αίτηση της προσφυγής και 

δ) στην περίπτωση των επιχειρησιακών  ΣΣΕ των επ

ωφέλειας, δικαίωµα προσφυγής έχουν και τα δύο µέρη εφόσον ένα από τα δύο 

αποδέχεται τη πρόταση του µεσολαβητή που απορρίπτει το άλλο. 

Ο διαιτητής 

διαιτησίας και σε περίπτωση διαφωνίας µε κλήρωση. Αναλαµβάνει τα καθήκοντά του 

σε πέντε ηµέρες αφότου οριστεί και εκδίδει την απόφασή του σε 10 ηµέρες αν έχει 

προηγηθεί µεσολάβηση (αφού µελετήσει καλά τα πορίσµατα του σταδίου της 

µεσολάβησης) και σε 30 στην αντίθετη περίπτωση. Η διαιτητική απόφαση 
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Ο ΟΜΕ∆, το οποίο αποτελεί το όργανο µεσολάβησης και διαιτησίας έχει ως 

σκοπό να διαµεσολαβεί και να διευκολύνει τους ενδιαφερόµενους για τη σύναψη 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Οι µεσολαβητές και διαιτητές αποτελούν ειδικό 

σώµα, 

η τη γνώµη του διοικητικού 

συµβου

τική Εστία, 

από κρ

δα από δωρεές, δηµοσιεύσεις, εκδηλώσεις κλπ. 

(∆.Α) 

ουργός  Οικονοµικών ή το εξουσιοδοτηµένο ταµείο από τον Οργανισµό. 

Αν δε νων και δεν µπορεί 

∆ και ΟΤΑ. Σε 

 περίπτωση που στη δηµόσια διοίκηση απαιτείται 

ουδών που θα χρησιµοποιηθεί σε 

εξειδικευµένα αντικείµενα), ο αρµόδιος υπουργός ή Υπουργός Οικονοµικών έχει το 

δικαίωµα να καθορίσει την αµοιβή για τους παραπάνω εργαζόµενους σε ύψος 

ανώτερο από το καθοριζόµενο µε ΣΣΕ, ∆ιαιτητικές Αποφάσεις  και  κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις. 

ασκούν δηµόσιο λειτούργηµα χωρίς να έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου 

υπαλλήλου είναι ανεξάρτητο όργανο, το οποίο οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά του 

µε αντικειµενικότητα. Τα προσόντα των µεσολαβητών διαιτητών καθορίζονται από 

το διοικητικό συµβούλιο (πτυχίο ΑΕΙ οικονοµικής/ νοµικής σχολής, εµπειρία σε 

θέµατα εργασιακών σχέσεων, µεταπτυχιακοί τίτλοι και δηµοσίευση µε εργασιακές 

σχέσεις προτιµούνται). Ο διορισµός γίνεται µε δηµόσια προκήρυξη θέσεων, η θητεία 

είναι 3ετής και ανανεώσιµη. 

Με Προεδρικό ∆ιάταγµα και µε σύµφων

λίου του οργανισµού ρυθµίζονται όλες οι λεπτοµέρειες και ο αριθµός  των 

θέσεων του προσωπικού. Ο Οργανισµός χρηµατοδοτείται από την Εργα

ατική επιχορήγηση και τα ποσά που εισπράττει από τις υπηρεσίες που 

προσφέρει, έσο

Τελειώνοντας, ο νόµος ορίζει ότι οι διατάξεις του ισχύουν για τους 

εργαζόµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ 

εκτός αν από τη φύση τους αποκλείονται όπως π.χ. ρυθµίσεις σχέσεων µε δέσµευση 

προσχώρησης ή επέκταση αφού οι διατάξεις των ΣΣΕ ή ∆ιαιτητικών Αποφάσεων 

-εκτός από την ΕΓΣΣΕ- που συνάπτονται από εργοδότη και εργατικές 

οργανώσεις του ιδιωτικού τοµέα, δεν ισχύουν για τους εργαζόµενους στο δηµόσιο, 

ΝΠ∆∆ και αντίστροφα. Στην περίπτωση των παραπάνω εργαζοµένων ο εργοδότης 

νοείται ο υπ

ν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµέ

εποµένως να υπογραφεί ΣΣΕ οι όροι εργασίας ορίζονται µε κοινή απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου υπουργού για εργασία στο ∆ηµόσιο και 

του Υπουργού  Οικονοµικών και επόπτη για εργασία στα ΝΠ∆

ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. εργασία κάτω από δυσµενείς ανθυγιεινές και 

επικίνδυνες συνθήκες ή σε

πρόσληψη ειδικού επιστήµονα π.χ. τίτλος σπ
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Αν ο υπάλληλος της  Επιθεώρησης Εργασίας διαπιστώσει παράβαση των 

όρων της ισχύουσας ΣΣΕ, ∆Α ή ΥΑ τιµωρείται µε ποινή του διακοσίων χιλιάδων 

δραχµών  τουλάχιστον. (συλ398 (1990-1993)) 

Στη συνέχεια, ως ανώτατος αριθµός θέσεων µεσολαβητών ορίζονται 50 από 

τους οποίους 20 µπορεί να είναι και διαιτητές. Αποκλείεται ωστόσο, η άσκηση 

εσολά δ σ

 µε βάση τα προσόντα τους. (συλ499 (1991-1992)) 

Επίσης

ν αιτηµάτων της απεργίας 4 

φαση για απεργία µπορούν να ζητήσουν από τον εργοδότη 

                                                

µ βησης και διαιτησίας από το ί ιο πρόσωπο στην ίδια υπόθε η. Το ∆Σ του 

ΟΜΕ∆ αποφασίζει κατά την κρίση του τον αριθµό της πρώτης προκήρυξης και τη 

γεωγραφική τους κατανοµή καθώς αν χρειαστεί σε δεύτερη προκήρυξη και επιπλέον 

αριθµό και στη συνέχεια κατόπιν επιλογή, µετά από δηµόσια προκήρυξη τον ειδικό 

κατάλογο για κάθε κατηγορία

, ο ανώτατος αριθµός θέσεων του διοικητικού και λοιπού προσωπικού και των 

συνεργατών του ΟΜΕ∆ ορίζεται για όλη τη χώρα στους 20. (συλ5100(1993)) 

            Την εξεταζόµενη υποπερίοδο, σχετικά µε τη µεταβλητή συνδικαλιστικά 

δικαιώµατα-απεργία (συν), επιτρέπεται η καταγγελία της σχέσης εργασίας, δηλαδή 

αίρεται η προστασία αν ο εργαζόµενος συνεχίζει την απεργία επί 24 ώρες µετά τη 

γνωστοποίηση της δικαστικής απόφασης που την κήρυξε παράνοµη ή καταχρηστική.  

-Προστίθενται επιπλέον περιπτώσεις επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων δηµοσίου 

χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων χαρακτηρίζεται ως ζωτικής 

σηµασίας για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου και για τις 

οποίες απαιτείται προηγουµένως η γνωστοποίηση τω

µέρες πριν την κήρυξή της καθώς και η διαδικασία του προσωπικού ασφαλείας. 

Εισάγεται επίσης η έννοια  του ‘’δηµοσίου διαλόγου’’. Σύµφωνα µε αυτή, οι 

εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δηµόσιο, στους ΟΤΑ, στα 

ΝΠ∆∆, στις επιχειρήσεις δηµοσίου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας η λειτουργία των 

οποίων έχει ζωτική σηµασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού 

συνόλου, πριν λάβουν από

µε έγγραφο που κοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή να γίνει δηµόσιος διάλογος µε 

βάση τα αιτήµατά τους και τους λόγους που τα θεµελιώνουν. Αν δεν το ζητήσουν οι 

εργαζόµενοι µπορεί να το κάνει ο εργοδότης. 

 
98 ν.1876/1990, ν.1902/1990, αρ.43, παρ.3, ν.1892/90, π.δ 198/1990   
99 π.δ 147/1991 
100 π.δ 438/1993 
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Αν τα µέρη συµφωνήσουν ο διάλογος διεξάγεται µε εκπροσώπους τους και 

διευθύνεται από µεσολαβητή από ειδικό κατάλογο ενώ σε περίπτωση ασυµφωνίας 

αυτός ορίζεται µε κλήρωση. 

Αν µέσ

δ σ

.

 της κρατικής 

αι για το 

 

έλη του διοικητικού συµβουλίου των ΑΕ, καθώς και 

ο Πρό

θώς και τα περί τριτοβάθµιων επαγγελµατικών οργανώσεων 

                                                

α σε 48 ώρες από την έναρξη του διαλόγου τα µέρη δεν καταλήξουν σε 

συµφωνία, ο µεσολαβητής µπορεί να επιβάλλει σε αυτά σε 24 ώρες δική του πρόταση 

η οποία µπορεί να γίνει δεκτή ή να απορριφθεί. 

Σηµειώνεται ότι στο ιάλογο µπορούν να συµµετέχουν παρι τάµενοι, εκπρόσωποι 

παραγωγικών τάξεων, ενδιαφερόµενων οργανώσεων, τύπου κλπ µε όσα θα ορίζεται 

από ειδικότερη απόφαση του Υπουργού Εργασίας  

-Καθορίζεται επίσης η οικονοµική αυτοτέλεια  και η κατάργηση

παρέµβασης. Πιο συγκεκριµένα, από 1.1.1992 καταργούνται οι περί ενίσχυσης των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων διατάξεις, από 1.1.1991 µέχρι 31.3.1991 θα συνεχιστεί 

η χρηµατοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων µέσω της Εργατικής Εστίας 

κατά 50% από το 40% των πόρων της για την εξυπηρέτηση των σκοπών της 

ανάπτυξης της οµαδικής οργάνωσης και δράσης. Το υπόλοιπο 50% διατίθετ

σκοπό της πνευµατικής και κοινωνικής ανάπτυξης των µισθωτών.(συν10101(1990-

1991))   

  Επιπλέον, ορίζεται ότι στις επαγγελµατικές οργανώσεις εµπόρων, βιοτεχνών, 

επαγγελµατιών και αυτοκινητιστών µπορούν να συµµετέχουν ο Πρόεδρος ή ο 

διευθύνων σύµβουλος και δύο µ

εδρος και ο Γενικός Γραµµατέας του διοικητικού συµβουλίου του 

συνεταιρισµού και µέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους των ΕΠΕ, εφόσον δεν 

ασχολούνται µε άλλο επάγγελµα άσχετο µε αυτά της επαγγελµατικής οργάνωσης που 

προτίθενται να συµµετάσχουν, λειτουργούν δηλαδή ως εκπρόσωποι νοµικών 

προσώπων.  

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νοµικού προσώπου έχει το δικαίωµα να ανήκει 

σε δύο το πολύ πρωτοβάθµιες επαγγελµατικές οργανώσεις. Κάθε πρωτοβάθµια 

οργάνωση  έχει το δικαίωµα να είναι µέλος το πολύ σε δύο οµοσπονδίες, µια 

κλαδικού και µια τοπικού ή γενικού.  

Ορίζονται επίσης  τα περί δευτεροβάθµιων επαγγελµατικών οργανώσεων 

(οµοσπονδίες) κα

 
101 ν.1915/1990 

 195



(συνοµοσπονδίες) όπως και οι σχετικές διαδικασίες για την εγγραφή µελών, εκλογές 

και άλλα θέµατα διοικητικού περιεχοµένου.  

ν δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, ς ή

οργανώσεων  δύο µέρες κατά µήνα εφόσον έχουν άνω των 1000 

αι για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα 

 αντίστοιχου ορίου που αναφέρεται σε αυτές.  

 

 

ικά µε την εκλογή του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του 

ύ Συµβουλίου ισχύει το 

ΟΕΕ) που διατίθεται για την ανάπτυξη της οµαδικής οργάνωσης 

και δράσης των µισθωτών αλλά θα καταβάλλεται στις δευτεροβάθµιες  και 

τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις σε ποσοστό 10% για κάλυψη δαπανών 

 Ορίζονται οι συνδικαλιστικές άδειες των δηµοσίων υπαλλήλων προκειµένου 

για πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ως εξής:  

- για τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα τω

 έξι µέρε  ανά µ να και τρεις για τα υπόλοιπα µέλη του ∆Σ, εφόσον οι 

υπαγόµενες σε αυτά πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν συνολικά άνω 

των 30.000 µελών, τέσσερις και δύο αντίστοιχα αν έχουν άνω των 10.000 µελών, µία 

µέρα για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα και Ταµία, αν έχουν άνω των 

500µελών και µία µέρα κατά δίµηνο αν έχουν µέχρι 500 µέλη. 

- για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα πρωτοβάθµιων 

συνδικαλιστικών 

µελών, µία αν έχουν άνω των 500 µελών και µία αν έχουν µέχρι 500 µέλη, 

- στα µέλη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων αυτών προκειµένου να 

συµµετάσχουν σε συνδικαλιστικά συνέδρια εσωτερικού ή εξωτερικού δίνεται 

επιπλέον άδεια προσωρινής απουσίας που δεν µπορεί να υπερβεί κατ’ έτος τις πέντε 

µέρες.  

- για τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα των δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων καθώς κ

πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων  επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς 

αποδοχές µέχρι του τετραπλάσιου του

Επιπρόσθετα ισχύουν οι σχετικές ρυθµίσεις για την παροχή διευκολύνσεων 

άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων στο χώρο της εργασίας για τους

δηµοσίους υπαλλήλους. 

Επιπλέον, ορίζεται ότι  σχετ

Γενικού Γραµµατέα και του Ταµία στη συνδικαλιστική οργάνωση των συντακτών 

ηµερησίων εφηµερίδων Αθηνών ισχύει το εκλογικό σύστηµα που ορίζει το 

καταστατικό τους, ενώ για τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικο

σύστηµα της απλής αναλογικής. 

Καθορίζεται επίσης ότι σχετικά µε την οικονοµική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων δεν καταργείται από 1.1.1992 το ποσό των πόρων του Οργανισµού 

Εργατικής Εστίας (
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στέγασης, εξοπλισµού, λειτουργικών δαπανών, µισθοδοσίας προσωπικού, ανάπτυξης 

δηµοσίων σχέσεων και διεθνών επαφών, ανάπτυξης της έρευνας και επιστηµονικών 

συζητήσεων. 

Οι λεπτοµέρειε  για τα ποσά και την κατανοµή τους ρυ µίζονται µε αποφάσεις του 

Υπουργού Εργασίας που εκδίδονται µετά από γνώµη του ∆Σ του ΟΕΕ.  (

ς θ   

συν11102 

 εκπροσώπων της ΓΣΕΕ και ανά έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕ και 

βησης και ∆ιαιτησίας (ΟΜΕ∆) είναι νοµικό πρόσωπο 

της ΓΣΕΕ, τρεις 

άδος), έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου 

τε βαθµίδας εργατικού δικαίου νοµικού 

καταρτίζει κανονισµούς οργάνωσης 

αι λει

                                                

(1992-1993))   

 Την περίοδο αυτή, όσον αφορά στη µεταβλητή συµµετοχή (συµ) ρυθµίζεται η 

συµµετοχή

της Ένωσης Εµπορικών Συλλόγων Ελλάδας στον ΟΜΕ∆  ως θεσµού προώθησης του 

κοινωνικού διαλόγου. 

Ο Οργανισµός Μεσολά

ιδιωτικού δικαίου και εδρεύει στην Αθήνα. ∆ιοικείται από 11µελές διοικητικό 

συµβούλιο το οποίο αποτελείται από τρεις εκπροσώπους 

εκπροσώπους των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕ και 

Ένωσης Εµπορικών Συλλόγων Ελλ

Εργασίας, έναν επιστήµονα ειδικευµένο στις εργασιακές σχέσεις (ο οποίος 

υποδεικνύεται από το ∆.Σ. της Εταιρίας Εργατικού ∆ικαίου και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων) έναν καθηγητή οποιουδήποτε οικονοµικού µαθήµατος ή εργασιακών 

σχέσεων (ΑΕΙ), έναν καθηγητή οποιασδήπο

τµήµατος (ΑΕΙ), ένα πρόσωπο αναγνωρισµένου κύρους και έµπειρο σε θέµατα 

εργασιακών σχέσεων. Το διοικητικό συµβούλιο 

κ τουργίας προσλήψεων διαχείρισης πόρων, εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης 

των µεσολαβητών. (συµ4103(1990-1993)) 

Την περίοδο αυτή, για τη µεταβλητή σύνδεση αµοιβής µε παραγωγικότητα-

συµµετοχή στα κέρδη της επιχείρησης (επα), προβλέπεται η απαλλαγή του 

επιδόµατος παραγωγικότητας από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στους 

οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ως κίνητρο αύξησης της ατοµικής 

και κατά συνέπεια της επιχειρησιακής παραγωγικότητας, συνδέοντάς την νοµοθετικά 

µε την αµοιβή. 

 Θεσµοθετείται επίσης η διανοµή  κερδών ανώνυµης εταιρίας στους 

εργαζόµενους για την ενίσχυση της παραγωγικότητας.  

 
102 ν.2081/1992, αρ.9, ν.2085/1992, αρ.14, παρ.2, ν.2091/1992, αρ.1 
103 ν.1876/1990, π.δ 198/1990  
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Επίσης, προβλέπεται ότι το διανεµόµενο ποσό κερδών σε µετρητά στο 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό ανώνυµης εταιρίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% 

των ακαθάριστων ετήσιων καθαρών κερδών κάθε διαχειριστικής χρήσης. 

Το διανεµόµενο αυτό ποσό κερδών σε κάθε εργατοϋπάλληλο δεν µπορεί να 

υπερβεί, κατά διαχειριστική χρήση, το 25% των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων 

αποδοχ

όµενων κερδών, καθώς και τα ποσά που λαµβάνει ο καθένας. Αντίγραφο θα 

γνωστο

ρούνται πέρα των υπολοίπων οριζόµενων 

οσών  ς

ών και το οποίο προέρχεται από τη 

  

υ κλείνουν από το 1992 (µε τη δηµοσίευση του 

ατά το χρόνο της άδειάς 

                                                

ών του, όπως αυτές προκύπτουν από τις µισθολογικές καταστάσεις της 

επιχείρησης. 

 Οι ηµεδαπές Ανώνυµες εταιρίες γενικά (χωρίς να περιορίζονται στις 

βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, µεταλλευτικές και λατοµικές ανώνυµες εταιρίες) οι οποίες 

προβαίνουν σε διανοµή κερδών στο προσωπικό τους, υποχρεούνται να συντάσσουν 

αναλυτική κατάσταση που θα περιλαµβάνει τους εργαζόµενους που δικαιούνται των 

διανεµ

ποιείται υποχρεωτικά στο συµβούλιο των εργαζοµένων. (επα4104 (1990-

1991)) 

 Ωστόσο, καταργούνται οι διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες για τον 

προσδιορισµό των καθαρών κερδών που φορολογούνται στο όνοµα του νοµικού 

προσώπου της ανώνυµης εταιρίας αφαι

π και το ποσό που διανέµεται στους εργαζόµενου  µε τη µορφή µετοχών. 

Επιπλέον καταργούνται οι διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες, το ποσό εισοδήµατος 

που λαµβάνουν οι εργαζόµενοι µε τη µορφή µετοχ

διανοµή κερδών της ανώνυµης εταιρίας, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος, 

τέλος χαρτοσήµου ή οποιαδήποτε άλλη εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου. 

Ορίζεται ότι οι παραπάνω απαγορεύσεις εφαρµόζονται στα διανεµόµενα κέρδη, που 

προέρχονται από ισολογισµούς πο

αντίστοιχου νόµου) και µετά. (επα5105 (1992-1995)) 

Την εποχή αυτή σχετικά µε τη µεταβλητή ετήσια άδεια (ετα), ρυθµίζεται και 

η άδεια ειδικών κατηγοριών εργαζοµένων όπως εκείνων οι οποίοι εργάζονται µε 

µερική απασχόληση. 

Πιο συγκεκριµένα, οι µερικώς απασχολούµενοι µισθωτοί δικαιούνται κατ’ έτος 

ετήσιας άδειας µε αποδοχές που θα λάµβαναν αν εργαζόταν κ

τους. Οι προϋποθέσεις και σε αυτή την περίπτωση είναι η συµπλήρωση δωδεκάµηνης 

απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη για άδεια διάρκειας ίσης µε εκείνης των πλήρως 
 

104 ν. 1892/1990, αρ. 43, ν.1882/1990, αρ.12  
105 ν.2065/1992, αρ.10, παρ.4  
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απασχολουµένων. Οι αποδοχές όµως άδειας και το επίδοµα αυτής υπολογίζονται στη 

βάση των µειωµένων αποδοχών που θα λάµβαναν αν απασχολούνταν στη διάρκεια 

ης άδειας.  

Η από 21/2/90 ΕΓΣΣΕ αύξησε τη διάρκεια της άδειας για τους µισθωτούς που 

έχουν πρ  τους 

εργαζόµ

µ και

ό   

εύει

 που να ρυθµίζουν το 

 

  προϋπηρεσίας

 στον ίδιο εργοδότη και 17 

 ενους  µ

 1999 οι εργαζόµενοι µε προϋπηρεσία 12 χρόνια στον 

εργοδότη δικαιούνται άδεια 30 εργάσιµες ηµέρες αν 

 Ιανουαρίου 1999 η ετήσια άδεια ορίζεται: 

  

µ

µ

                                                

τ

οϋπηρεσία 25 στον ίδιο ή άλλο εργοδότη από 26 σε 30 ηµέρες για

ενους έξι ηµέρες την εβδοµάδα και σε 26 ηµέρες για τους απασχολούµενους 

πέντε ηµέρες εβδοµαδιαία. Οι εργαζόµενοι ά εσα σε γεωργικές, κτηνοτροφικές  

συναφείς εργασίες υπάγονται τώρα στον θεσµ  των ΣΣΕ και άρα µπορεί να ισχύει γι' 

αυτούς  η κανονική άδεια που δεσµ  όλους τους εργαζόµενους. Μπορούν 

εποµένως µέσω αυτού του θεσµού  να συνάψουν κλαδική ΣΣΕ

θέµα της άδειας, όπως και οι κατ’ οίκον εργαζόµενοι 

Την ετήσια άδεια πλέον δικαιούνται και οι εργαζόµενοι άµεσα  στις 

γεωργικές, κτηνοτροφικές και συναφείς εργασίες. (ετα9106(1990-1996)) 

Σχετικά µε την ετήσια άδεια µειώνεται επίσης ο χρόνος  από 25 

σε 20 χρόνια. 

Επιπλέον, µειώνεται σε 15 χρόνια για υπηρεσία

χρόνια για υπηρεσία σε άλλο εργοδότη. Μειώνεται  η διάρκεια της άδειας για τους 

εργαζόµενους πέντε ηµέρες την εβδοµάδα από 26 σε 25 µέρες ενώ η διάρκεια της 

άδειας για τους εργαζόµ  έξι ηµέρες εβδο αδιαίως παρέµεινε η ίδια (30 ηµέρες). 

Από την 1η Ιανουαρίου

ίδιο και 14 σε άλλο 

απασχολούνται 6 ηµέρες την εβδοµάδα και 25 αν απασχολούνται 5 ηµέρες την 

εβδοµάδα.  

Έτσι, από 1η

α) Για τους εργαζόµενους που συµπλήρωσαν υπηρεσία ενός χρόνου στον ίδιο 

εργοδότη η διάρκεια άδειας είναι 20 εργάσι ες µέρες για τους απασχολούµενους 

πέντε µέρες την εβδο άδα, και 22 για τους εργαζόµενους έξι µέρες, 

β) για δεύτερη άδεια, αυτή διαµορφώνεται σε 21 και 24 µέρες αντίστοιχα, για το 

επόµενο ηµερολογιακό έτος, 

γ) η τρίτη άδεια σε 22 και 26 µέρες αντίστοιχα, 

 
106 ν.1892/90, αρ.38,παρ4 
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δ) Για τις επόµενες άδειες µετά τα τέσσερα χρόνια προϋπηρεσίας και µέχρι τη 

συµπλήρωση δώδεκα ετών προϋπηρεσία στον ίδιο και δεκατεσσάρων σε άλλο 

εργοδό

1

 το αρ.1 των οδηγιών του 

Συµβου

υς διεθνείς κανόνες 

.  

 ίδια 

                                                

τη, η άδεια ορίζεται στις 22 και 26 µέρες αντίστοιχα, 

ε) Για όλους τους εργαζοµένους µε συµπλήρωση 12 ετών προϋπηρεσία στον ίδιο και 

14 σε άλλο εργοδότη η άδεια ορίζεται σε 30 ή 25 µέρες αντίστοιχα (ετα10 07 (1997) 

 Αναφορικά µε την υγιεινή και ασφάλεια (υγα), την περίοδο αυτή 

επεκτείνονται οι διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων  

που εκδόθηκαν βάση του νόµου που ψηφίστηκε για την εναρµόνιση µε το κοινοτικό 

δίκαιο για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων, στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, και 

ΟΤΑ. (υγα7 108(1992-1993)) 

Χαρακτηριστικό της περιόδου αναφορικά µε την ίση µεταχείριση των 

εργαζοµένων (ισµ)  είναι το ότι την περίοδο αυτή η εφαρµογή ισότητας ανδρών και 

γυναικών για τους εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 

στους εργαζόµενους µε σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και στους 

ασκούντες ελεύθερο επάγγελµα, εξαιρώντας τους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας 

δηµοσίου δικαίου στο ∆ηµόσιο, ΟΤΑ και Ν.Π.∆.∆ από την αρχή της ισότητας των 

δύο φύλων (παρόλο που τα αρ.119 της Συνθήκης  και

λίου της ΕΕ 75/117 και 76/207 αναφέρονται γενικά στην ισότητα ανδρών και 

γυναικών για όµοια εργασία, χωρίς καµιά διάκριση ως προς το χαρακτήρα της 

εργασιακής σχέσης ως ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου). 

Η 9-6-1993 ΕΓΣΣΕ ορίζει τη ισότητα των δύο φύλων όπως αυτή προσδιορίζεται από 

το Σύνταγµα, την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και το

εργασίας. Ειδικότερα, ορίζει ότι τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν από κοινού να 

συµβάλλουν στην προώθηση της ίσης µεταχείρισης και ίσων ευκαιριών, όσον αφορά 

θέµατα απασχόλησης, αµοιβής, εκπαίδευσης επαγγελµατικής κατάρτισης αλλά και 

αξιοπρεπή συµπεριφορά

Η η σύµβαση ορίζει τη σύσταση Επιτροπής Ισότητας, για την παρακολούθηση 

της εφαρµογής ισότητας. Πρόβλεψη σύστασης φορέα για θέµατα ισότητας των δύο 

φύλων προβλέπει και η 2-4/96  και 97  ΕΓΣΣΕ. (ισµ6109 (1989-1997)) 

 Όσον αφορά στη µεταβλητή εκπαίδευση-κατάρτιση (εκπ), την περίοδο αυτή 

επιχορηγούνται κατά το πρώτο έτος της απασχόλησής τους, τα ΝΠ∆∆, τα ΝΠΙ∆, 

 
107 ν. 2556/1997 
108 π.δ 157/1992 
109 ν. 1835/1989 

 200



περιλαµβανοµένων και των ΟΤΑ, που έχουν καταρτίσει επαγγελµατικά ανέργους 

εφόσον προσλάβουν ποσοστό τουλάχιστον 50% από όσους έχουν επι ορφωθεί. 

(εκπ7

µ

-1991)) 

 

επίσης 

ς της χώρας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, και τις 

ιστηµ

ύς εταίρους, µε όλους τους φορείς δηµόσιους και 

δ

θε είδους επαγγελµατικής κατάρτισης, αρχικής ή συµπληρωµατικής. 

ε  ί

και την κοινωνία. 

                                                

110 (1990

Την περίοδο αυτή, σχετικά µε την προαναφερόµενη µεταβλητή, συστήνεται

το Σύστηµα Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ), 

που έχει ως σκοπό:α) την ανάπτυξη και παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης, β) την 

τυπική πιστοποίηση της επαγγελµατικής κατάρτισης, γ) την εναρµόνιση της 

επαγγελµατικής κατάρτισης µε το εκπαιδευτικό σύστηµα, δ) την εκτέλεση κάθε 

είδους εθνικών ή κοινοτικών προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και ε) την εκπλήρωση κάθε άλλου παρεµφερούς σκοπού. 

 Το ΕΣΕΕΚ παρακολουθεί τις µεταβαλλόµενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις 

οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκε

επ ονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, διαµορφώνεται και αναπτύσσεται σε 

συνεργασία µε τους κοινωνικο

ιδιωτικούς, ελληνικούς και διεθνείς και ει ικότερα µε τους φορείς της ΕΟΚ. 

Την ίδια περίοδο ιδρύεται ο Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), ως ΝΠ∆∆ µε σκοπό α) την οργάνωση και λειτουργία των 

δηµοσίων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, β) την εποπτεία των ιδιωτικών ΙΕΚ και γ) την 

πραγµατοποίηση του ΕΣΕΕΚ. 

Ιδρύονται τα ΙΕΚ, δηµόσια ή ιδιωτικά, τα οποία δεν εντάσσονται στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα και σε εκπαιδευτική βαθµίδα. και τα οποία έχουν ως σκοπό 

την παροχή κά

Ορίζεται ότι τα διάφορα τµήµατα των ΙΕΚ µπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι 

γυµνασίου, τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής, σχολής µαθητείας και κάθε τύπου 

λυκείου για να αποκτήσουν ή να αναβαθµίσουν συγκεκριµένα επαγγελµατικά 

προσόντα, καθώς και ενήλικες µε γνώσεις κάθε επαγγελµατικής βαθµίδας για να 

αποκτήσουν χρήσιµες γνώσεις ή προσόντα ή να βελτιώσουν την παραγωγικότητά 

τους ή να εξοικειωθούν σε νέες µεθόδους και τεχνολογίες ή να µετακινηθούν από ένα 

επάγγελµα σ  άλλο, µε στόχο την καλύτερη ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασ α 

 
110 ν.1892/1990, αρ.23,παρ.13 
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Καθορίζονται επίσης οι τίτλοι και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που απορρέουν από 

αυτούς.   

Τέλος, 

 

ης αυτή επιτρέπεται µε τη χορήγηση άδειας εργασίας 

από το

ποίου είναι  

-η µελέ

 

της ανταγωνιστικότητας και της 

παραγωγικότητας, 
                                                

παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης σε ΙΕΚ και από άλλα υπουργεία ή από άλλα 

ΝΠ∆∆ µε κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού και του 

Υπουργού Οικονοµικών.  (εκπ8111 (1992-1993)) 

Την περίοδο αυτή, σχετικά µε θέµατα οργανωτικής φύσης (δορ), 

λαµβάνονται αυστηρότερα µέτρα εισόδου και παραµονής των αλλοδαπών στη χώρα. 

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά την είσοδο και παραµονή τα αλλοδαπών στην 

Ελλάδα για την παροχή εξαρτηµένης εργασίας σε συγκεκριµένο εργοδότη και για 

συγκεκριµένο είδος απασχόλησ

 νοµάρχη, ενώ δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και απασχόληση σε εκείνους που 

δεν έχουν άδεια. 

Οι εργοδότες που απασχολούν αλλοδαπούς εργαζόµενους οφείλουν να ενηµερώνουν 

αµέσως την υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης, τα Γραφεία Ευρέσεως 

Εργασίας της έδρας τους και την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάθε πρόσληψη αλλοδαπού και για κάθε µεταβολή στο 

καθεστώς εργασίας του όπως παράταση η καταγγελία της σύµβασης ή αποχώρηση. 

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο από ένα µέχρι πέντε εκατοµµύρια. για κάθε 

παράνοµο αλλοδαπό. 

Για αλλοδαπό που στερείται άδειας παραµονής η τιµωρία είναι φυλάκιση τουλάχιστο 

τριών µηνών. (δορ4112 (1991-1992)) 

Επίσης ως προς την ίδια µεταβλητή, την εποχή αυτή πραγµατοποιείται η 

ίδρυση του  Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (ΕΙΕ) ως ΝΠΙ∆, σκοποί του ο

τη και έρευνα της εργασίας ως µέσο βιοπορισµού και συντελεστή προαγωγής 

της κοινωνικής ευηµερίας, 

- η µελέτη και έρευνα της ελληνικής αγοράς εργασίας από την άποψη ειδικότερων 

εθνικών, κοινοτικών και διεθνών τάσεων (οικονοµικών, κοινωνικών, κλπ) και των 

επιπτώσεων σε αυτή ιδίως εν όψει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

-η παρακολούθηση των χαρακτηριστικών και η ανάλυση των δοµών της άτυπης 

επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ελλάδα καθώς και η εκπόνηση και προώθηση 

προτάσεων για την ενίσχυση και συνεχή βελτίωση 

 
111 ν.2009/1992, αρ.1-6 
112 ν.1975/1991, αρ.9 
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- η ορ

ή δ

δ  ν

του εξωτερικού που έχουν τους 

υνολικά ή κατά τµήµατα της εργατικής και της σχετικής 

κοινοτι

 ς

γάνωση, χρηµατοδότηση και υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης και 

επιµόρφωσης για το σχεδιασµό, διαχείριση και έλεγχο των δραστηριοτήτων του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και ιδίως σε θέµατα εργασίας, 

απασχόλησης, εργασιακών σχέσεων, εισοδηµάτων, συνθηκών εργασίας και 

συνδικαλισµού, σε συνεργασία ή µη µε φορείς εργαζοµένων και εργοδοτών, 

-η αξιολόγηση δραστηριοτήτων του ΕΚΤ στη χώρα µας, 

- η τεχνική υποστήριξη κοινοτικών δράσεων που αναφέρονται στο ανθρώπινο 

δυναµικό, 

- η δηµιουργία τράπεζας πληροφοριών και τεκµηρίωσης, που να καλύπτει την 

ελληνικ , κοινοτική, και ιεθνή νοµοθεσία, νοµολογία και βιβλιογραφία, σε σχέση µε 

τους σκοπούς του ΕΙΕ,  

-η ιοργάνωση σεµιναρίων, ηµερίδων και άλλων συναφών εκδηλώσεω  καθώς και η 

έκδοση πληροφοριακού υλικού στα πλαίσια των σκοπών του ΕΙΕ, 

- η προώθηση πρόσφορων µέτρων για την εδραίωση και ανάπτυξη του κοινωνικού 

διαλόγου εργαζοµένων και εργοδοτών, 

- η συνεργασία µε συναφείς εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς οργανισµούς, 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα και φορείς του εσωτερικού ή 

ίδιους ή ανάλογους σκοπούς, για ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών και η ανάπτυξη 

κοινών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων. 

-η συστηµατική κατάταξη σ

κής νοµοθεσίας που ισχύει στην Ελλάδα. 

 Στο ∆Σ του ΕΙΕ εκτός από τους εκπροσώπους του κράτους συµµετέχουν και 

εκπρόσωποι των εργαζοµένων και των εργοδοτών. (δορ5113(1993)) 

Αναφορικά µε την µεταβλητή τρόπος αναπροσαρµογής του µισθού-

κατώτατο ανώτατο µισθός (µισ) θεσπίζεται η κατάργηση της ΑΤΑ από 1/1/1991. 

Πιο συγκεκριµένα, καθορίζεται ότι σε όλους τους εργαζοµένους του Ιδιωτικού όσο 

και του ∆ηµοσίου Τοµέα, ΝΠ∆∆-ΟΤΑ και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου  καθώς και στους δικαστικούς λειτουργούς, τους 

τακτικούς υπαλλήλους του δηµοσίου, των ΝΠ∆∆, των ΟΤΑ, των στρατιωτικών των 

ενόπλων δυνάµεων, των σωµάτων ασφαλείας, και του λιµενικού σώµατο , καθώς και 

τους υπαλλήλους που εξοµοιώνονται προς τους παραπάνω, βαθµολογικά ή 

µισθολογικά, χορηγείται για το έτος 1990 και µόνο η ΑΤΑ 

                                                 
113 ν.2150/1993, υ.α 31699/1993 
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Το σύστηµα της ΑΤΑ έχει υποκατασταθεί από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας 

(ΣΣΕ) µε τον καθορισµό πρόσθετης αύξησης των αποδοχών κατά ποσοστό ανάλογο 

µε τη 

ο µ  

ός σε καµία περίπτωση δε µπορεί να είναι κατώτερος του νοµίµου, 

ς αρχής της συναλλακτικής 

ελευθερ

τ σ

νες θέσεις, ύστερα από βεβαίωση διευθυντή κλινικής αντίστοιχης 

ειδικότ

10, συν12,συν13,συµ5, 

φορ3, ε

διαφορά µεταξύ του ∆ΤΚ που καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία στο τέλος του  έτους και της αύξησης των αποδοχών που καθορίζεται µε τη 

ΣΣΕ. 

Η ΣΣΕ καθιερώνει ελάχιστ  νό ιµο µισθό (και επεκτείνεται σε νέες 

κατηγορίες εργαζοµένων). 

Ο συµβατικός µισθ

που προβλέπεται από συλλογικές συµβάσεις (ΣΣΕ) ή διαιτητικές αποφάσεις (δ.α) ή 

άλλες διατάξεις κανονιστικής ισχύος. Αν ο συµφωνηθείς µισθός είναι κατώτερος τότε 

ο όρος αυτός της ατοµικής σύµβασης υποκαθίσταται από τον ευνοϊκότερο όρο της 

ΣΣΕ. 

∆εν ισχύει όµως το αντίστροφο, γιατί τα  συµβαλλόµενα µέλη  µπορούν να 

συµφωνήσουν ανώτερους των ΣΣΕ µισθούς βάση τη

ίας. ∆εν προβλέπεται επίσης ανώτατο όριο  των συµβατικών αποδοχών που 

να περιορίζει το ύψος των αποδοχών ων απασχολουµένων µε σύµβαση εργα ίας 

ιδιωτικού δικαίου. (µισ5114 (1990-1993)) 

 Τέλος, για τη µεταβλητή εργασία ειδικών κατηγοριών (ανήλικοι, 

µειονεκτούντα άτοµα) (ειδ), για το δικαίωµα προστασίας των ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες το ποσοστό αναπηρίας ορίζεται σε 40%. 

 Για τους ψυχικά ή πνευµατικά ανάπηρους η τοποθέτηση γίνεται σε ειδικές 

συγκεκριµέ

ητας Πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου για την καταλληλότητα διορισµού ή 

πρόσληψης. (ειδ7115 (1992-1993)) 

            Περνώντας στη συνέχεια στην οµάδα Β1.2, η οποία αποτελεί υποοµάδα της 

ευρύτερης χρονικής περιόδου 1990-2001 µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά-ιδιότητές 

της, διαπιστώνεται ότι η διάσπαση αυτής από την οµάδα Β1.1 οφείλεται στην 

υπεροχή της έναντι αυτής ως προς τις ιδιότητες χρκ6, εοχ9,εοχ

πα6, αδµ4, υγα8, εκπ9 κυρίως, και εκπ10,εκπ11 δευτερευόντως, δορ6 κυρίως 

και δορ7, δορ8 λιγότερο, µισ6, ειδ8 και ειδ9 σηµαντικότερα.  

Επίσης οι ιδιότητες της αρχικής οµάδας -Β1 (περίοδος 1990-1997) στην οποία 

εντάσσεται και οι οποίες συνίστανται στις  χρε8,υπε5,µερ4,ατυ2,προ1,οαπ3, επα5 και 
                                                 
114 ν.1874/1990  
115 ν.2026/1992, αρ.13, παρ.3 
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ισµ6 την προσδιορίζουν αν και λ γότερο σηµαντικά ως προς τη διαφοροποίησή της 

από την οµάδα Β1.1 (Σχήµα 3.8

ι  

). 
 

 

Σχήµα 3.8. CAH- Πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων –Οµάδα B1.2 

εταβλητή χρόνος εργαζοµένων στα εµπορικά 

τηγορία και περιοχή µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και 

επηρεάζει ουσιωδώς την οικονοµική ζωή της χώρας συναρµόδιος 

είναι και ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας τον οποίο µπορεί αν αναπληρώνει ο 

υπουργός Οικονοµικών. 

 

   Αναλυτικότερα, ως προς τη µ

καταστήµατα (χρκ), καθιερώνεται ότι τα εµπορικά καταστήµατα µπορούν να 

λειτουργούν ελεύθερα σε όλο το 24ωρο, εκτός Κυριακής και για ορισµένες 

κατηγορίες καταστηµάτων (και µόνο οι ώρες λειτουργίας των συγκεκριµένων 

κατηγοριών καταστηµάτων ορίζονται µε υπουργική απόφαση). 

Οι ώρες λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους µε κάποιες εξαιρέσεις 

καθορίζονται ανά κα

του συναρµοδίου κατά κατηγορία καταστηµάτων υπουργού. Για τα καταστήµατα 

τροφίµων και εµπορικών καταστηµάτων συναρµόδιος είναι και ο Υπουργός 

Εµπορίου, για τα καταστήµατα που λειτουργούν στις   παραδοσιακές τουριστικές 

περιοχές συναρµόδιος είναι και ο Υπουργός Τουρισµού.  

Σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιπτώσεις που το ωράριο λειτουργίας των οποιοδήποτε 

καταστηµάτων 
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Για την έκδοση των αποφάσεων αυτών απαιτείται η προηγούµενη γνώµη του 

Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και των ενδιαφερόµενων οργανώσεων εργοδοτών 

και εργαζοµένων . 

Με αποφάσεις των νο αρχιακών σ µβουλίων, έπειτα από γνώµη των 

ενδιαφερόµενων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζοµένων, µετά την πάροδο είκοσι 

ηµερών, ρυθµίζεται το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων ανά γεωγραφική 

περιοχή. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται στο πλαίσιο των υπουργικώ

µ υ

ν αποφάσεων 

κιση µέχρι ένα έτος κατόπιν 

 αυτή σχετικά µε την εργασία ορισµένου χρόνου (εοχ) όπως αυτή 

κεια της απασχόλησης δε 

ή η µετατροπή σε σύµβαση αορίστου χρόνου απαγορεύεται, 

 

 

πό 9

όπως προαναφέρθηκαν.  

Οι παραβάτες των διατάξεων τιµωρούνται µε φυλά

µηνύσεως του τοπικού αρµόδιου επιθεωρητή εργασίας ή των αστυνοµικών οργάνων. 

Επίσης επιβάλλεται και πρόστιµο από 20.000δρχ  µέχρι 500.000δρχ µε αιτιολογηµένη 

πράξη του επιθεωρητή εργασίας για κάθε παράβαση.  (χρκ6116 (1994-1996)) 

Την περίοδο

ορίζεται για την αντιµετώπιση των αρχικά οριζόµενων απρόβλεπτων και επειγουσών 

αναγκών (εκτεταµένες ζηµιές, σεισµοί, πληµµύρες, παγετοί και πυρκαγιές) 

προστίθενται και η αντιµετώπιση όµοιων αναγκών  εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα 

οποία προκύπτει άµεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας. Σε αυτή την περίπτωση, η 

πρόσληψη επιτρέπεται µόνο εφόσον ο νοµός ή η συγκεκριµένη περιοχή αυτού έχει 

κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η δε διάρ

µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την 

κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Η ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύµβασης ή η 

σύναψη νέας σύµβασης 

εκτός αν εκτιµηθεί ότι οι ανάγκες που προέκυψαν από σεισµό συνεχίζονται και πέρα 

του τετραµήνου, οπότε κινείται σχετική διαδικασία νέων προσλήψεων µε σύµβαση 

ορισµένου χρόνου για αριθµό και διάρκεια που εγκρίνεται από το γενικό γραµµατέα 

της οικείας περιφέρειας εγκαίρως και τουλάχιστον σε τριάντα ηµέρες από τη λήξη 

του τετραµήνου. Το ΑΣΕΠ ασκεί τον ανάλογο έλεγχο. 

Επίσης, συναντάται το παράδειγµα του προσωπικού της ∆ΕΗ, σύµφωνα µε το 

οποίο ακυρώνονται όλες οι πράξεις της ∆ιοίκησης που εκδόθηκαν κατά την περίοδο

α -9-1993 έως 15-11-1993 και αφορούσαν αρχική πρόσληψη µισθωτών ή 

                                                 
116 ν.2224/1994, αρ.23, αρ.46, ν.2207/1994, αρ.8 
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µετατροπή των ορισµένου χρόνου συµβάσεων εργασίας σε αορίστου χρόνου, έστω 

και αν πρόκειται για αλλεπάλληλες συµβάσεις. (εοχ9117 (1994)) 

Επίσης

πόλοιπα νοµικά πρόσωπα. 

βουλίου του 

οργανισ ι Ο ,

υ ά  δ

µόσιο τοµέα. Επίσης ορίζεται ότι µε προεδρικό διάταγµα που 

εκδίδετ

τοµέρεια όπως 

ο αριθ

 

                                                

, η έννοια του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου (κατά το αρ.103, παρ.2 του Συντάγµατος) των δηµοσίων υπηρεσιών, τους 

ΟΤΑ και τα ΝΠ∆∆ διευρύνεται σε όλα τα υ

(εοχ10118(1995-1999))  

 Σχετικά µε τη µεταβλητή συλλογική διαπραγµάτευση-συλλογικές συµβάσεις 

εργασίας (συλ), ορίζεται ότι είναι ανίσχυρη η καταγγελία ΣΣΕ που έχει κυρωθεί µε 

νόµο. Επίσης ορίζεται ότι ο ΟΜΕ∆ είναι φορέας µε διοικητική και λειτουργική 

ανεξαρτησία. Ακόµα, µε προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του 

Υπουργού Εργασίας, έπειτα από σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµ

µού ρυθµίζοντα  λεπτοµέρειες που αφορούν τον ργανισµό  όπως και ο 

αριθµός των θέσεων µεσολαβητών-διαιτητών και του διοικητικού ή άλλου 

προσωπικού. 

Επιπλέον, ενισχύεται η διοικητική και λειτουργική ανεξαρτησία του ΟΜΕ∆.  

Συγκεκριµένα, προστίθεται ότι ο οργανισµός είναι ανεξάρτητος φορέας και 

λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων αυτού του νόµου και των κανονιστικών 

πράξεων που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή το  κατ  παρέκκλιση των ιατάξεων που 

αφορούν τον δη

αι µε πρόταση του Υπουργού Εργασίας έπειτα από σύµφωνη γνώµη του 

διοικητικού συµβουλίου του οργανισµού ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπ

µός των θέσεων µεσολαβητών- διαιτητών και του διοικητικού ή άλλου 

προσωπικού. (συλ6119 (1994-1995)) 

  Την περίοδο αυτή κυρώνεται επίσης η 154 ∆ΣΕ για την προώθηση της 

συλλογικής διαπραγµάτευσης.  

Η σύµβαση αυτή εφαρµόζεται σε όλους τους κλάδους της οικονοµικής 

δραστηριότητας. Ορίζεται πως ο όρος ‘’συλλογική διαπραγµάτευση’’ εφαρµόζεται σ’ 

όλες τις διαπραγµατεύσεις που γίνονται ανάµεσα σε έναν εργοδότη, µια εργοδοτική 

οµάδα ή µία ή περισσότερες εργοδοτικές οργανώσεις, από τη µία πλευρά και σε µία ή 

περισσότερες εργατικές οργανώσεις από την άλλη, µε σκοπό τον καθορισµό των 

όρων εργασίας και απασχόλησης και /ή τη ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στους 

 
117 ν.2190/1994, αρ.28Α 
118 ν.1943/1991, αρ.31 
119 ν.2224/1994, αρ.6, παρ.1    
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εργοδότες και τους εργαζόµενους και /ή τη ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στους 

εργοδότες ή τι  οργανώσεις τους και σε µία ή περισσότερες οργανώσεις των 

εργαζοµένων. 

ς

  Στη σ

ι υ  κ ε

ν ή 

 

 

 

όφασης που την κήρυξε 

παράνο

ς στις Επιτροπές 

Συνδικ

 διοίκησης, ανεξάρτητα από τις ειδικότητες των 

εργαζο

                                                

υνέχεια ορίζεται ότι για την προώθηση της συλλογικής διαπραγµάτευσης 

πρέπε  να λαµβάνονται µέτρα πο  να συµβιβάζονται µε τις  εθνι ές συνθήκ ς ώστε να 

είναι δυνατή η συλλογική διαπραγµάτευση για όλους τους εργοδότες, κατηγορίες και 

κλάδους δραστηριότητας που καλύπτονται από τη σύµβαση, να επεκτείνεται στα 

παραπάνω θέµατα, να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη διαδικαστικών κανόνων που θα 

συµφωνούνται µεταξύ των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, να µην 

εµποδίζεται η συλλογική διαπραγµάτευση εξαιτίας ανυπαρξίας κανόνω

ανεπάρκειάς τους και τέλος να θεσπίζονται τα όργανα και οι διαδικασίες ρύθµισης

των εργατικών διαφορών.  (συλ7120(1996-1997)) 

Στο θέµα τι σχετικό µε τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα-απεργία (συν), 

συνδικαλιστικών στελεχών γίνεται αναφορά στις Επιτροπές Συνδικαλιστικών 

Στελεχών. Καταργείται η άρση της προστασίας αν ο εργαζόµενος συνεχίζει την

απεργία επί 24 ώρες µετά τη γνωστοποίηση της δικαστικής απ

µη ή καταχρηστική. Έτσι, η άρση της προστασίας επέρχεται µόνο αν 

συντρέχει κάποιος λόγος από τους αρχικά αναφερόµενους στο νόµο για τη 

συνδικαλιστική ελευθερία και τηρηθεί η διαδικασία της προσφυγή

αλιστικής Προστασίας. 

Το προσωπικό ασφαλείας και το προσωπικό εξασφάλισης στοιχειωδών 

αναγκών το οποίο είχε προβλεφθεί την προηγούµενη περίοδο, δεν καθορίζονται 

µονοµερώς από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλά µε ειδική συµφωνία της 

διοίκησης και της πιο αντιπροσωπευτικής οργάνωσης. Ως πιο αντιπροσωπευτική 

συνδικαλιστική οργάνωση ορίζεται εκείνη η οποία έχει ως µέλη τους εργαζόµενους 

που προέρχονται από όλους τους κλάδους της επιχείρησης. Αν στην επιχείρηση 

υπάρχουν περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιπροσωπευτικότερη είναι 

εκείνη που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο αριθµό µελών που ψηφίζουν κατά τις 

τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη

µένων που είναι µέλη της. Οι λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις τονίζεται ότι 

δικαιούνται να παρέµβουν στις διαπραγµατεύσεις και τις λοιπές διαδικασίες. 

 
120 ν.2403/1996 
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Το διατιθέµενο προσωπικό παρέχει τις υπηρεσίες του κάτω από τις οδηγίες 

του εργοδότη προς εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους διατίθεται. 

εται υποχρεωτική προσφυγή στη διαδικασία 

άθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν 

µέχρι 1

 Γενικό Γραµµατέα των Εργατικών Κέντρων και Οµοσπονδιών 

όταν οι

που αποδεικνύουν συµµετοχή του απολυθέντος σε συγκεκριµένη συνδικαλιστική 

δραστηριότητα. Οι εργοδότες υποχρεούνται ν' απαντήσουν εγγράφως µέσα σε ένα 

Για τις επιχειρήσεις δηµοσίου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας πέρα του 

προσωπικού για την αντιµετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου 

κατά τη διάρκεια της απεργίας µε την ίδια  συµφωνία είναι δυνατόν να καθορίζονται 

οι συγκεκριµένες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου τις οποίες πρέπει να καλύπτει η 

επιχείρηση σε περίπτωση απεργίας και οι συνέπειες για την παραβίαση της 

συµφωνίας. Τονίζεται ότι κριτήρια για τα θέµατα αυτά αποτελούν το είδος και οι 

νοµική κρισιµότητα των υπηρεσιών και αγαθών που παρέχουν οι επιχειρήσεις και η 

ανάγκη διασφάλισης του δικαιώµατος της απεργίας. 

 Η συνδικαλιστική οργάνωση ή ο εργοδότης καλεί το άλλο µέρος σε 

διαπραγµατεύσεις για τον καθορισµό του προσωπικού ασφαλείας µε κλήση που 

επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή και κοινοποιείται ταυτόχρονα και στο Υπουργείο 

Εργασίας. Η συµφωνία καταρτίζεται µε απευθείας διαπραγµατεύσεις των µερών και 

κατατίθεται µέχρι την 25η Νοέµβρη και είναι µονοετούς διάρκειας. Σε περίπτωση που 

δεν επιτευχθεί συµφωνία, προβλέπ

µεσολάβησης του ΟΜΕ∆ ενώ σε περίπτωση αποτυχίας και αυτού του σταδίου κάθε 

ενδιαφερόµενη πλευρά έχει δικαίωµα να παραπέµψει το θέµα στην επιτροπή 

προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών. Ο καθορισµός του προσωπικού ασφαλείας 

µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο ρύθµισης και των ΣΣΕ. Σχετικά µε τις 

συνδικαλιστικές άδειες αυτές χορηγούνται: 

 - στα µέλη της διοίκησης της πλέον αντιπροσωπευτικής τριτοβάθµιας 

συνδικαλιστικής οργάνωσης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, 

-  στον πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και Οµοσπονδιών δεκατρείς µέρες το µήνα, 

εφόσον οι υπαγόµενες σ' αυτά πρωτοβ

500 ψηφίσαντα µέλη, έχουν άδεια ίση µε το χρόνο θητεία τους για όσες 

οργανώσεις έχουν από 1501-10000 ψηφίσαντα µέλη, 

- στον Πρόεδρο και

 υπαγόµενες σ' αυτά οργανώσεις έχουν άνω των 10.000 ψηφίσαντα µέλη. Οι 

ηµέρες αυτές πληρώνονται. 

Ακόµα, οι απολυθέντες για νόµιµη συνδικαλιστική δράση έχουν δικαίωµα 

υποβολής επαναπρόσληψης προς τον εργοδότη µε όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 
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µήνα και να επαναπροσλάβουν τον ενδιαφερόµενο.  Απάντηση κοινοποιείται στον 

ενδιαφερόµενο µε δικαστικό επιµελητή. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου ο εργοδότης 

αρνηθεί την επαναπρόσληψη (η οποία γίνεται µόνο µε προσφυγή στον αρµόδιο 

δικαστήριο), η άρνησή του έχει τις συνέπειες της µονοµερούς και αδικαιολόγητης 

καταγγελίας σύµβασης εργασίας εκ µέρους του εργοδότη. Το χρονικό διάστηµα από 

την αρχική καταγγελία µέχρι την άρνηση του εργαζοµένου να δεχθεί την 

επαναπρόσληψη θεωρείται χρόνος εργασίας µόνο ως προς τον υπολογισµό της 

αποζηµίωσης λόγω απόλυσης. ∆εν αναγνωρίζεται στους απολυθέντες δικαίωµα 

µισθών υπερηµερίας για το διάστηµα από την απόλυση µέχρ  την κοινοποίηση της 

άρνησης του εργαζοµένου για πρόσληψη. Οι διαφορές που προκύπτουν µπορούν να 

επιλυθούν µε προσφυγή στη διαδικασία συµφιλίωσης, µε υποχρέωση προτεινόµενης 

επίλυσης της διαφοράς από 

ι

τον συµφιλιωτή.  

ς ο

 ι

 σχετική επιχορήγηση.  

νωνικοί φορείς, µέσα µαζικής 

ενηµέρ

υ κηρύσσουν απεργία στις επιχειρήσεις του δηµοσίου τοµέα και κοινής 

Σχετικά µε του  πόρους των συνδικαλιστικών ργάνων ορίζεται ως κατώτατο 

ποσό 15-25% των πόρων του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) που προέρχονται 

για την κάλυψη, µερική ή ολική λειτουργικών ή άλλων δαπανών τους σχετικά µε την 

εξυπηρέτηση των σκοπών τους για τις δευτεροβάθµιες κα  τριτοβάθµιες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς και για την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε 

Ειδικές Ανάγκες.  

Ακόµη πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις µε τουλάχιστον 500 ψηφίσαντα 

µέλη καθώς και οργανώσεις συνταξιούχων κατ' εξαίρεση µπορούν να επιχορηγούνται 

µε τον παραπάνω τρόπο, έπειτα από αίτησή τους και προηγούµενη γνώµη της ΓΣΕΕ η 

οποία εισάγει το θέµα στο ∆Σ του ΟΕΕ. Αν γίνει δεκτή η αίτηση η συνδικαλιστική 

οργάνωση απευθύνεται στον Υπουργό Εργασίας ο οποίος µε την αιτιολογηµένη 

απόφασή του µπορεί να εγκρίνει

Την περίοδο αυτή υιοθετείται ο όρος "δηµόσιος διάλογος". Πρόκειται για 

διαβουλεύσεις που γίνονται µεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης και του 

εργοδότη µιας επιχείρησης, οι οποίες διευθύνονται από µεσολαβητή µε ενδεχόµενη 

παρουσία τρίτων οι οποίοι µπορεί να είναι κοι

ωσης ή αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες. Οι διαβουλεύσεις αυτές διεξάγονται 

στις περιπτώσεις απεργίας ή απειλής απεργίας µε στόχο την επίλυση των διαφορών 

µεταξύ των µερών και την επίτευξη συµφωνίας έτσι ώστε να αποτραπεί ή να διακοπεί 

η απεργία. 

 Η προσφυγή στο δηµόσιο διάλογο είναι υποχρεωτική για τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις πο
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ωφέλει

ήκη που εισάγεται -ο δηµόσιος διάλογος- έχει 

υποχρε

 ε

οινωνικού συνόλου).  

-Επίση

έσεις καταβολής δαπανών για 

συνέδρ

 και Κοινωνική 

Επιτρο

ποία είναι υποχρεωτική η γνώµη της ΟΚΕ. Η 

Επιτρο

ας ενώ για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα παρέχεται απλώς η ευχέρεια 

προσφυγής των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο δηµόσιο διάλογο. Ο δηµόσιος 

διάλογος διεξάγεται µέσα σε 48 ώρες από την κοινοποίηση  της πρόσκλησης και κατά 

τη διεξαγωγή του δεν αναστέλλεται το δικαίωµα της απεργίας. 

 Έτσι, η σηµαντικότερη προσθ

ωτική ισχύ για τις επιχειρήσεις δηµοσίου χαρακτήρα ή επιχειρήσεις κοινής 

ωφέλειας, στις επιχειρήσεις του δηµοσίου µε σχέση ργασίας ιδιωτικού δικαίου, 

στους ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ (οι οποίες, όπως τονίζει το αρ.19, παρ.2   έχουν ζωτική 

σηµασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κ

ς ρυθµίζονται και τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα των αστυνοµικών 

υπαλλήλων. (συν12121 (1994)) 

Με επιπλέον διατάξεις, επεκτείνονται οι άδειες και στις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα. 

Επίσης ορίζονται οι όροι και οι προϋποθ

ια των δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και της ΓΣΕΕ. 

(συν13122 (1995-1998)) 

Όσον αφορά στη συµµετοχή των εργαζοµένων στην επιχείρηση-ευρύτερους 

θεσµούς διαλόγου (συµ), επεκτείνεται η εφαρµογή του θεσµού για τα Συµβούλια 

Εργαζοµένων στις κοινωνικοποιηµένες επιχειρήσεις. 

Την περίοδο αυτή επίσης δηµιουργείται η Οικονοµική

πή (ΟΚΕ) µε τη µορφή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Έργο της 

Επιτροπής είναι η διατύπωση αιτιολογηµένης γνώµης σε θέµατα ιδιαίτερης 

σπουδαιότητας που σχετίζονται µε τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, 

τα φορολογικά µέτρα, καθώς και τη γενικότερη κοινωνικοοικονοµική πολιτική ιδίως 

σε θέµατα περιφερειακής ανάπτυξης, επενδύσεων, εξαγωγών, προστασίας 

καταναλωτή και ανταγωνισµού. Στην έννοια των θεµάτων αυτών δεν περιλαµβάνεται 

ο Προϋπολογισµός.  

Στα παραπάνω θέµατα η έκφραση γνώµης της ΟΚΕ είναι υποχρεωτική πριν από την 

ψήφιση αντίστοιχων τυπικών νόµων. 

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου µετά από γνώµη της ΟΚΕ, είναι δυνατόν να 

καθορισθούν και άλλα θέµατα για τα ο

πή µπορεί επίσης µε δική της πρωτοβουλία να εκφράζει γνώµη και για άλλα 
                                                 
121 ν.2224/1994, αρ.1-αρ.6, ν.2265/1994, αρ.1 
122 ν. 2336/1995, υ.α 50261/1995 
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γενικότερα θέµατα κοινωνικοοικονοµικής πολιτικής. Επιπλέον µπορεί να εκφέρει 

γνώµη και για κάθε άλλο θέµα που λόγω της σοβαρότητάς του θα το ζητήσει ο 

αρµόδιος υπουργός. 

Η γνώµη της ΟΚΕ ζητείται από το αρµόδιο κάθε φορά κυβερνητικό όργανο στο 

οποίο και διαβιβάζεται σε προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 

τριάντα ούτε να υπερβαίνει τις σαράντα πέντε ηµέρες, οι οποίες µπορούν να 

συντµηθούν σε δεκαπέντε αν πρόκειται για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

Αυτή περιλαµβάνει ανάλυση, εκτιµήσεις και προτάσεις της Επιτροπής για το 

τιθέµεν

και την τεκµηρίωση των προτάσεών της, η ΟΚΕ 

µπορεί 

τουν τρεις οµάδες µε ίσο αριθµό µελών, η πρώτη 

εκ των 

ο θέµα. 

Η ΟΚΕ για την τεκµηρίωση της γνώµης της µπορεί να συνιστά οµάδες έρευνας από 

ειδικούς ή να χρησιµοποιεί εµπειρογνώµονες, καθώς και να συνεργάζεται απευθείας 

µε τα αρµόδια υπουργεία ή τις επιµέρους υπηρεσίες τους, µε τα νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, µε δηµόσιες 

επιχειρήσεις και δηµόσιους οργανισµούς κοινής ωφέλειας, οι οποίοι υποχρεούνται να 

παρέχουν κάθε διαθέσιµη πληροφορία και κάθε στοιχείο που ζητείται για την 

τεκµηρίωση, εφόσον δε θίγονται θέµατα επιχειρηµατικού απορρήτου. 

Για την ολοκλήρωση των ερευνών 

να συνάπτει συµβάσεις µε οποιοδήποτε τρίτο. 

Όσον αφορά στη σύνθεση της ΟΚΕ αυτή αποτελείται από τον πρόεδρο και άλλα 

σαράντα οχτώ µέλη, τα οποία συνθέ

οποίων εκπροσωπεί τους εργοδότες, η δεύτερη τους εργαζόµενους και η τρίτη 

λοιπές κατηγορίες. 

Στην πρώτη οµάδα τα µέλη της ορίζονται ανά τέσσερα από  τον Σύνδεσµο Ελλήνων 

Βιοµηχάνων (ΣΕΒ), τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων 

Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και την Ένωση Εµπορικών Συλλόγων Ελλάδας (ΕΕΣΕ), ανά ένα 

από την Ένωση Ελλήνων Τραπεζών, την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων 

(ΠΟΞ), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, τον Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών 

Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης (ΣΑΤΕ). 

Στη δεύτερη οµάδα έντεκα µέλη ορίζονται από τη Γενική Συνοµοσπονδία εργατών 

Ελλάδας (ΓΣΕΕ)και πέντε από την Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων 

Υπαλλήλων (Α∆Ε∆Υ). 

Η τρίτη οµάδα αποτελείται από πέντε µέλη της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας 

Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ), δύο από την Πανελλήνια 

Συνοµοσπονδία Αγροτικών συλλόγων Ελλάδας (ΓΕΣΑΓΕ), ένα µέλος που ασκεί 
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ελεύθερο επάγγελµα από τη Συντονιστική Επιτροπή ∆ικηγόρων, τον Πανελλήνιο 

Ιατρικό Σύλλογο, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, το Οικονοµικό Επιµελητήριο 

Ελλάδας, το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, έναν εκπρόσωπο των καταναλωτών 

και τρία µέλη από την Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕ∆ΚΕ). 

 Η ΟΚΕ συγκροτείται σε σώµα µε απόφαση του υπουργού Εθνικής 

Οικονοµίας, η θητεία των µελών της είναι τριετής και η άσκηση των καθηκόντων 

τους δεν υπόκειται στους περιορισµούς για κατοχή δεύτερης θέσης και στους εν γένει 

περιορι

 

κτικούς και µε σύµβαση εργασίας 

αορίστο

σµούς για το δηµόσιο τοµέα. 

Επίσης καθορίζεται η διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής. (συµ5123 

(1994-2002)) 

Σχετικά µε τη µεταβλητή φορείς απασχόλησης (φορ), την υποπερίοδο αυτή 

προβλέπονται προγραµµατικές συµφωνίες µε τους ΟΤΑ, τα Επιµελητήρια και τους 

συνδικαλιστικούς φορείς εργαζοµένων και εργοδοτών.  

Ειδικότερα οι ΟΤΑ, τα βιοµηχανικά και βιοτεχνικά επιµελητήρια και οι 

συνδικαλιστικοί φορείς των εργαζοµένων και των εργοδοτών µπορούν να συνάπτουν 

προγραµµατικές συµφωνίες µε τον ΟΑΕ∆ για τη λειτουργία ‘’Γραφείων Ενηµέρωσης 

Ανέργων’’, µε µοναδικό σκοπό την ανάπτυξη δράσεων και υπηρεσιών, που θα 

παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, µε στόχο την υποστήριξή τους και την 

ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης.(φορ3124 (1996-1997)) 

Στη συνέχεια, αναφορικά µε τη µεταβλητή σύνδεση αµοιβής µε 

παραγωγικότητα (επα), ορίζεται ότι από 1η Ιουλίου 1996 χορηγείται ειδικό επίδοµα 

αυξηµένης ευθύνης και παραγωγικότητας στους τα

υ χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στον ΟΑΕ∆, στον ΟΕΚ και στον ΟΕΕ 

ή είναι αποσπασµένοι από τους οργανισµούς αυτούς στο Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε π.δ µετά από γνώµη 

των αντίστοιχων ∆Σ των Οργανισµών να καθορίζουν τις λεπτοµέρειες. 

(επα6125(1996)) 

Σχετικά µε την άδεια µητρότητας (αδµ), αυξάνονται οι εβδοµάδες σε 16 από 

τις οποίες οι 8 χορηγούνται πριν και 8 µετά την πιθανή µέρα τοκετού. 

Η άδεια µητρότητας δε συµψηφίζεται  µε την ετήσια άδεια. Η ∆ΣΕ η οποία 

ορίζει µε τις διατάξεις της τις λεπτοµέρειες για την χορήγηση άδειας µητρότητας 

                                                 
123 ν.2224/1994, ν.2232/1994 
124 ν.2434/1996, αρ.15    
125 ν.2434/1996, αρ.24 
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τονίζει ότι στο χρόνο απουσίας της η γυναίκα έχει δικαίωµα σε χρηµατικές παροχές 

και παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Ορίζεται ότι το ύψος των  χρηµατικών 

παροχών πρέπει να καθορίζεται από την εθνική νοµοθεσία έτσι ώστε να 

εξασφαλίζονται επαρκείς πόροι για την πλήρη και υγιεινή συντήρηση της ίδιας και 

του παιδιού της σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η διαφορά αυτής της ∆ΣΕ µε την 

προηγο

 ελέγχει 

ύστερα

ατος της 

παραγω

γασίας, αφού πρώτα την κοινοποιήσει στην αρµόδια Επιθεώρηση 

Εργασί

ύµενη της είναι ότι η 103∆ΣΕ δεν επιτρέπει να επιρρίπτεται το κόστος των 

παραπάνω παροχών εις βάρος του εργοδότη που απασχολεί τη γυναίκα. Στη χώρα 

µας δεν έχουν καθοριστεί οι αποδοχές της άδειας µητρότητας που οφείλει να 

καταβάλλει ο εργοδότης, οπότε αυτές µπορούν να ρυθµιστούν είτε µε ατοµική, είτε 

µε συλλογική σύµβαση ή µε διαιτητική απόφαση ή Εσωτερικό Κανονισµό 

συµβατικής ή νοµοθετικής ισχύος. (αδµ4126 (1994-1997)) 

Αναφορικά µε τη µεταβλητή υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας (υγα), 

όσον αφορά τις διοικητικές κυρώσεις, αυτές ορίζονται σε κάθε εργοδότη, 

κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα, προµηθευτή που παραβαίνει τις διατάξεις 

και ρυθµίσεις τη νοµοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και των 

προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεση 

της, επιβάλλονται κυρώσεις µε αιτιολογηµένη πράξη του επιθεωρητή όπου

 από προηγούµενη πρόσκληση του εργαζόµενου για παροχή εξηγήσεων. 

-Αύξηση του προστίµου για παράβαση από 50 χιλιάδες έως 3 εκατοµµύρια δραχµές. 

-προσωρινή διακοπή ενός ή µέρους της παραγωγικής  διαδικασίας για χρονικό 

διάστηµα έξι  ηµερών. Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Εργασίας µπορεί να επιβάλλει 

στους προαναφερθέντες προσωρινή διακοπή του συνόλου ή τµήµ

γικής διαδικασίας της επιχείρησης για διάρκεια µεγαλύτερη των έξι  ηµερών 

-οριστική διακοπή του συνόλου ή τµήµατος της επιχείρησης. 

Η πράξη επιβεβαίωσης προστίµου είναι απαράδεκτη εάν δεν κοινοποιηθεί µε 

απόδειξη στον παραβάτη, ο οποίος εξοφλεί  το πρόστιµο µε κατάθεση του ποσού στο 

λογαριασµό του ΑΣΕ που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. 

Προστίθεται ότι ο παραβάτης µπορεί να αµφισβητήσει τη νοµιµότητα της 

πράξης επιβολής διοικητικών  κυρώσεων ασκώντας προσφυγή σε δέκα µέρες από την 

κοινοποίηση της πράξης ενώπιον του διοικητικού  Πρωτοδικείου της έδρας της 

Επιθεώρησης Ερ

ας µέσα σε δέκα µέρες από την άσκησή της. Μετά την πάροδο της προθεσµίας 

                                                 
126 ν.2224/1994 
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για άσκηση προσφυγής ή µετά την έκδοση της απόφασης του Πρωτοδικείου γίνεται 

διοικητική βεβαίωση του προστίµου από την επιθεώρηση εργασίας και εισπράττεται 

από την

πίσης ότι µε π.δ που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργείου 

ύ 

υ σχετικού νόµου όπως κατάρτιση και περιεχόµενο ατοµικού ιατρικού 

ς

σχετικής νοµοθεσίας από τις 

. 

Τέλος, 

νεται η 

υ Υπουργείου Εργασίας και 

 αρµόδια ∆ΟΥ ως δηµόσιο έσοδο αποδοµένο στο λογαριασµό του ΑΣΕ κάθε 

µήνα, µε τις λεπτοµέρειες να ρυθµίζονται µε κοινές αποφάσεις του Υπουργείου 

Οικονοµικών και Εργασίας. 

Η προθεσµία που είχε αναφερθεί στο προηγούµενο νόµο ότι µπορεί να  δοθεί, 

ορίζεται στις 30 ηµέρες για συµµόρφωση η παράταση µία µόνο φορά ως δέκα µέρες 

αν κριθεί η προηγούµενη ανεπαρκής. Όσον αφορά στις ποινικές κυρώσεις προστίθεται 

ότι η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκηση µε απευθείας κλήση και ότι σε περίπτωση 

αναβολής της δίκης το δικαστήριο ορίζει ρητή δικάσιµο σε 21 µέρες. 

Ορίζει ε

Εργασίας και προηγούµενη γνώµη του ΕΣΥΑΕ ρυθµίζονται στις λεπτοµέρειες τους 

τα θέµατα προσόντων ειδικότερων καθηκόντων και όρων εργασίας του ιατρο

εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, οι αρµοδιότητες των επιτροπών υγιεινής και 

ασφάλειας και λοιπών εκπροσώπων των εργαζοµένων, οι τόποι ενηµέρωσης και 

διαβούλευσης των εργαζοµένων και του εργοδότη για τους σκοπούς και τα µέτρα 

εφαρµογής το

φακέλου του εργαζόµενου, τήρηση βιβλιαρίου επαγγελµατικού κινδύνου και υγείας 

των εργαζοµένων και περιεχόµενο βιβλίου του τεχνικού ασφαλείας, θέµατα που 

αφορούν την οργάνωση, τους πόρους και προϋποθέσεις λειτουργία  των εταιριών 

παροχής των υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας από τον ίδιο 

εργοδότη και ο έλεγχος για την εφαρµογή της 

περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια 

για την εφαρµογή του νόµου αυτού

ορίζεται ότι µε π.δ που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργείου 

Εργασίας κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο µε τον τίτλο "Κωδικοποίηση διατάξεων 

για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων, όλες οι ρυθµίσεις του νόµου για την 

υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. Επιτρέπεται η τεχνική διαµόρφωση και 

αναδιάρθρωση άρθρων, ορολογίας και νοµοθεσίας ύλης χωρίς όµως ν' αλλοιώ

έννοια των ισχυουσών διατάξεων. Η επταµελής επιτροπή που πραγµατοποιεί την 

κωδικοποίηση αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα το
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έχει ως µέλη προϊσταµένους διευθύνσεων και ειδικό επιστηµονικό προσωπικό του 

Υπουργείου Εργασίας.  (υγα8127 (1994)) 

Την εποχή αυτή ορίζονται επίσης οι ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση 

ασφάλε  µ

 κ

 και της υγείας των 

ργαζο

διαβούλευση, ισόρροπη συµµετοχή, κατάρτιση των 

ργαζο

ές εφαρµογή έχουν οι 

π π µ ι  χ

                                                

ιας ή /και υγείας σε συ µόρφωση µε την Κοινοτική Οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 

(υγα9128(1995))   

Με σκοπό την εναρµόνιση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας περί 

της ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας µε την αντίστοιχη οινοτική νοµοθεσία και 

συγκεκριµένα µε τις οδηγίες 89/3412/ΕΟΚ της 12ης Ιουνίου 1989 "Σχετικά µε την 

εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας

ε µένων κατά την εργασία" και 91/383/ΕΟΚ της 25ης Ιουνίου 1995 "Για την 

συµπλήρωση των µέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της 

ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας 

ορισµένου χρόνου ή µε σχέση πρόσκαιρης εργασίας, προσαρµόζεται το ισχύον 

νοµοθετικό πλαίσιο. Αντικείµενό του είναι η εφαρµογή µέτρων για την προαγωγή της 

ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων και την εργασία. Για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού περιέχονται γενικές αρχές σχετικά µε την πρόληψη των επαγγελµατικών 

κινδύνων και την προστασία της ασφάλειας και υγείας, την εξάλειψη των 

συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών 

ασθενειών, την ενηµέρωση, 

ε µένων και των εκπροσώπων τους καθώς και τους κανόνες για την εφαρµογή 

των γενικών αυτών αρχών. 

Οι διατάξεις εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, 

εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Η εφαρµογή των 

διατάξεων επεκτείνεται και σ' εκείνες τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται από το 

προηγούµενο νοµικό καθεστώς. Για το ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ ισχύουν 

προηγούµενες ρυθµίσεις ενώ για τις θαλάσσιες µεταφορ

αντίστοιχες ειδικές διατάξεις. Στο κεφάλαιο που αφορά τα όργανα βελτίωσης των 

συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ορίζονται οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων µε 

ειδική αρµοδιότητα σε θέµατα υγείας και ασφάλειας, και οι οποίοι εκλέγονται σε 

επιχείρηση ου α ασχολεί 20 άτο α κα  πάνω ενώ στις επιχειρήσεις που έ ουν 

λιγότερους από 20 εργαζόµενους, οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα να διαβουλεύονται 

 
127 ν.2224/1994, αρ. 24 
128 π.δ 105/1995 
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µεταξύ τους και να επιλέγουν µε πλειοψηφία εκπρόσωπός τους για την υγεία και την 

ασφάλεια της εργασίας. 

Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού εργασίας και γιατρού 

εργασίας για τον καθένα χωριστά δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 25 ωρών 

ετησίως για επιχειρήσεις 20 ατόµων, 50 ωρών για επιχειρήσεις 21-50 ατόµων και 75 

ω ια επιχειρήσεις µεγαλύτερες των 50 ατόµων. 

Επιπλέον, εισάγεται η δυνατότητα επιλογής του εργοδότη µεταξύ των 

περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ή και γιατρού εργασίας 

σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή σύναψης 

σύµβασης µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠ) ή 

συνδυασµός µεταξύ των αναφ

ρών γ

ερόµενων ιδιοτήτων, µε την προϋπόθεση αµοιβαίας 

ρ

 υποχρέωση πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον 

 εξετάσεων κάθε φορά που ο εργαζόµενος 

υποβάλ

ι ί

των υπηρεσιών του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας σε µια επιχείρηση 

συνεργασίας. 

Σε περίπτωση ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ή και γιατρό 

εργασίας σε ΕΞΥΠΠ πριν την επιλογή, ο ε γοδότης έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί 

στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας τη γραπτή σύµβαση µε την ΕΞΥΠΠ, µε την 

οποία πρέπει να γνωστοποιούνται πληροφορίες σύστασης και γνώµης της, η οποία 

ελέγχει το νοµότυπο των αναθέσεων. 

Στις επιχειρήσεις που έχουν

δύο τεχνικών ασφάλειας, συνίσταται υποχρεωτικά οι Εσωτερικές Υπηρεσίες 

Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), οι οποίες λειτουργούν ως ΕΞΥΠΠ όταν 

πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ίδιος ο νόµος. 

Οι δαπάνες που προκύπτουν για τις εξετάσεις τις οποίες διενεργεί ο γιατρός 

εργασίας όταν η επιχείρηση δε διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή, στις ΕΞΥΠ ή σε 

κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα ή σε προσδιοριζόµενες από τους 

Υπουργούς Εργασίας και Υγείας και Πρόνοιας αρµόδιες µονάδες των ασφαλιστικών 

οργανισµών ή του ΕΣΥ, επιβαρύνουν τον εργοδότη. 

Για κάθε εργαζόµενο ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό 

ιατρικό φάκελο ο οποίος περιλαµβάνει ατοµικό βιβλιάριο επαγγελµατικού κινδύνου 

όπου αναγράφονται τα αποτελέσµατα των

λεται σ' αυτές και του οποίου γνώση λαµβάνουν οι υγειονοµικοί επιθεωρητές 

της αρµόδιας επιθεώρησης εργασίας και οι γ ατρο  του ασφαλιστικού οργανισµού 

στον οποίο ανήκει ο εργαζόµενος καθώς και ο ίδιος ο εργαζόµενος. 

Το καινούργιο στοιχείο δηλαδή σ' αυτό το νόµο είναι η δυνατότητα παροχής 
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και από ατοµικές επιχειρήσεις ή νοµικά πρόσωπα έξω από την επιχείρηση που πλέον 

θα ονοµάζονται ΕΞΥΠΠ και θα έχουν τα δικαιώµατα και θα ασκούν τα δικαιώµατα 

και τις

ν ε

το Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) το οποίο 

προβλέπεται Ε µ

ση των προγραµµάτων επιµόρφωσης, τα 

προσόν

 και 

ά Υ

 Ε Σ

ο ό υ  α

ίας και δεν µπορεί να συµψηφιστεί 

µε την κανονική ετήσια άδειά τους. 

Όσον αφορά τις γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών τονίζεται ότι οι 

υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας, του γιατρού εργασίας και των εκπροσώπων 

 υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας όπως αυτές 

έχουν προσδιοριστεί στο προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο. ∆ικαίωµα σύστασης 

ΕΞΥΠ έχουν ακόµη οι οργανισµοί εποπτευόµενα από τα Υπουργεία Εργασίας και 

Υγείας και Πρόνοιας, τα ΝΠ∆∆ µε δραστηριότητες σχετικές µε τις συνθήκες 

εργασίας καθώς και τα επιµελητήρια, τα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 

οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων, οι ενώσεις εργοδοτών ή οι µικτές 

συµπράξεις αυτών που αναφέρθηκαν.  

Οι ΕΞΥΠΠ τηρού  αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθ  τεχνικού ασφαλείας και 

γιατρού εργασίας µε το χρόνο απασχόλησης σε κάθε επιχείρηση συγκεντρωτικό 

πίνακα των οποίων υποβάλλουν στην αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου 

Εργασίας το πρώτο 15νθήµερο κάθε εξαµήνου. Επίσης, συντάσσουν ετήσια σύνθεση 

δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική ∆ιεύθυνση το πρώτο 

δίµηνο κάθε έτους. Οι ΕΞΥΠΠ υποχρεούται να θέτουν στη διάθεση της αρµόδιας 

επιθεώρησης εργασίας κάθε στοιχείο που τους ζητείται για ν' αποδείξουν ότι είναι σε 

θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν µε βάση τη γραπτή 

σύµβαση που τις συνδέει µε την κάθε επιχείρηση και η οποία ανακοινώνεται στην 

αρµόδια επιχείρηση στους εκπροσώπους των εργαζοµένων ή στους εργαζόµενους της 

επιχείρησης. 

Σχετικά µε την επιµόρφωση τεχνικών ασφαλείας, γιατρών εργασίας και 

εκπροσώπων των εργαζοµένων προστίθεται ότι αυτή µπορεί να διενεργείται και από 

το Ελληνικό Ινστιτού

από την ΓΣΣΕ 1991-92 καθώς και από τα διαπιστευ ένα κέντρα 

κατάρτισης που προβλέπονται. Η διάρθρω

τα των εκπαιδευόµενων και των εκπαιδευτικών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια 

υποβάλλονται στην αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας

Κοινωνικών Ασφαλίσεων η οποία εισηγείται σχετικ  στο Συµβούλιο γιεινής και 

Ασφάλειας της ργασίας ( ΥΑΕ). 

Ο χρόνος απ χής του εργαζ µενο  από την εργασί  για την παρακολούθηση 

των προγραµµάτων αυτών θεωρείται χρόνος εργασ
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των εργαζοµένων δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. Επίσης, τονίζονται 

οι υποχρεώσεις του για όλες εκείνες τις ενέργειες που διασφαλίζουν την πρόληψη και 

ητα στη λήψη µέτρων οµαδικής προστασίας σε σχέση µε τα 

µέτρα α

 τω , ν τώ υς

οι ε  π

κ τ . ό

βαση στις ζώνες σοβαρού και ειδικού κινδύνου µόνο οι εργαζόµενοι που 

έχουν λ

ε

 ή ΕΞΥΠΠ (επιπλέον ο εργοδότης 

φείλει

α  

που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια, την εκκένωση των χωρών από 

τους εργαζόµενους σε σοβαρό και άµεσο κίνδυνο. 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Ακόµα,  η αποφυγή των κινδύνων, η εκτίµηση 

των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν, η προσαρµογή της εργασίας στον 

άνθρωπο, η αντικατάσταση του επικίνδυνου από το µη επικίνδυνο, ή το λιγότερο 

επικίνδυνο, ο προγραµµατισµός της πρόληψης, η καταπολέµηση των κινδύνων στην 

πηγή τους η προτεραιότ

τοµικής προστασίας. Επιπρόσθετα, ο εργοδότης οφείλει, λαµβάνοντας υπόψη 

τη φύση ν δραστηριοτήτων της επιχείρησης α εκτιµά γραπ ς το  κινδύνους για 

την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων και να αναλαµβάνει δραστηριότητες 

πρόληψης,  οποίες να εξασφαλίζουν τη β λτίωση του επιπέδου ροστασίας και 

ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων και να ενσωµατώνονται στο σύνολο των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης αι σε όλα α επίπεδα ιεραρχίας Επίσης ταν 

αναθέτει καθήκοντα σ' ένα εργαζόµενο να λαµβάνει υπόψη τις ικανότητες του εν 

λόγω εργαζόµενου σε θέµατα ασφαλείας και υγιεινής. Πρέπει ακόµα να φροντίζει να 

έχουν πρόσ

άβει τις κατάλληλες οδηγίες. Τα µέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή κατά την 

εργασία σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονοµική επιβάρυνση των 

εργαζοµένων. 

Στις ειδικές υποχρεώσεις του ργοδότη εντάσσεται η κατοχή της γραπτής 

εκτίµησης των υφισταµένων κατά την εργασία κίνδυνων για την ασφάλεια και την 

υγεία συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζόµενων που 

εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τον 

τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας, ΕΣΥΠΠ

ο  να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρµόδιες 

υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος εντός 

24 ωρών όλα τα εργατικά ατυχήµ τα και εφόσον πρόκειται για σοβαρότερο 

τραυµατισµό ή θάνατο να τηρεί αµετάκλητα τα στοιχεία που δύνανται να 

χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος). Επιπλέον οφείλει να 

τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που έχουν ως συνέπεια για τον 

εργαζόµενο ανικανότητα εργαζοµένων µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών. 

Στη συνέχεια, ορίζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη λήψη µέτρων 
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Όσον αφορά στις διαβουλεύσεις και τη συµµετοχή των εργαζοµένων ισχύουν  

η διαβούλευση µε τους εργαζόµενους και το δικαίωµα των εργαζοµένων και των 

εκπροσ  

στηριοτήτων τους 

όµενη 

 ω ό

 υποβάλλουν 

γαζόµενους ή και να εξαλειφθούν 

ή τους. 

τ

ς όσον αφορά τις πληροφορίες που προέρχονται τόσο από τις 

δραστη η µ  

ιών µε την 

ρα της 

σώπους τους. 

ι

εργαζοµένων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία 

σύµφωνα µε την εκπαίδευση και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. 

ώπων τους να υποβάλλουν προτάσεις συµµετέχοντες ισόρροπα στα θέµατα 

που άπτονται της ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία. Η ισόρροπη συµµετοχή τους 

και η γνώµη τους απαιτείται σε κάθε ενέργεια που έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στην 

ασφάλεια και υγεία στον καθορισµό των εργαζοµένων και των δρα

της επιχείρησης ή των ατόµων εκτός της επιχείρησης ή και της ΕΞΥΠΠ που 

αναλαµβάνουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, την ενδεχ

προσφυγή σε ΕΞΥΠΠ, το σχεδιασµό και οργάνωση της εκπαίδευσης. Οι εκπρόσωποι 

των εργαζοµένων έχουν το δικαί µα να ζητούν απ  τον εργοδότη να λάβει τα 

ενδεδειγµένα µέτρα και να του σχετικές προτάσεις κατά τρόπον ώστε να 

αντιµετωπίζεται οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους ερ

οι πηγές κινδύνου. Οι εργαζόµενοι και οι εκπρόσωποί τους µπορούν να παρίστανται 

στους ελέγχους που διεξάγει η αρµόδια επιθεώρηση εργασίας και οφείλουν να 

διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους. Σε καµία περίπτωση οι εργαζόµενοι και οι 

εκπρόσωποί τους δεν πρέπει να υφίστανται δυσµενείς επιπτώσεις εξαιτίας των 

δραστηριοτήτων που συνεπάγονται η διαβούλευση και η συµµετοχ

Ο εργοδότης οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου οι 

εργαζόµενοι και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση να λαµβάνουν όλες ις 

απαραίτητες πληροφορίε

ριότητες προστασίας και πρόλ ψης όσο και από τις αρ όδιες επιθεωρήσεις 

εργασίας όσον αφορά τους διενεργούµενους ελέγχους των συνθηκών υγιεινής και 

ασφάλειας. Σχετικά µε την εκπαίδευση των εργαζοµένων ο εργοδότης πρέπει να 

εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τοµέα της 

ασφάλειας και της υγείας ιδίως υπό τη µορφή πληροφοριών και οδηγ

πρόσληψή του, την µετάθεση ή αλλαγή καθηκόντων εισαγωγή ή αλλαγή εξοπλισµού 

εργασίας στη θέση που αφορά τα καθήκοντά του. Η εκπαίδευση που µπορεί να 

επαναλαµβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα παρέχεται κατά την ώ

εργασίας και δεν βαρύνει τους εργαζόµενους ή τους εκπρο

Ορίζεται ότι κάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να εφαρµόζει τους κανόνες 

υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα τις δραστηριότητές του για την 

ασφάλεια και υγεία του καθώς κα  για την ασφάλεια και υγιεινή όλων των 
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Για την επίβλεψη της υγείας του κάθε εργαζόµενος µπορεί να προσφεύγει 

στον γιατρό εργασίας της επιχείρησης ή σε αρµόδια µονάδα του ΕΣΥ ή του 

ασφαλιστικού οργανισµού που ανήκει ο εργαζόµενος σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

φαρµογής των παραπάνω διατάξεων αναλαµβάνουν 

π η µ

 

 επιχειρήσεις των µεταλλείων, λατοµείων, ορυχείων, ο έλεγχος των 

ο ε ά

και Τεχνολογίας.(υγα10 

ς,  συνεταιρισµούς,  σωµατεία. Συλλόγους και οργανώσεις µη 

υ επιδόµατος των 

α µ η

γησης των εργοδοτών στους οποίους ασκούνται οι µαθητές-τεχνίτες 

των σχ

 και 

µ  

προληπτικής ιατρικής και σε περίπτωση προβληµάτων υγείας συνδεδεµένων µε το 

εργασιακό περιβάλλον, να ενηµερώνεται η αρµόδια επιθεώρηση εργασίας και ο 

γιατρός εργασίας για όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενώ οι δαπάνες δεν βαρύνουν τον 

ίδιο τον εργαζόµενο. Τον έλεγχο ε

οι υ ηρεσίες τ ς Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Κέντρο Πρόληψης ή Επαγγελ ατικού 

Κινδύνου, κλπ).

Για τις

νοµ θετικών ρυθµίσεων σχ τικ  µε την υγιεινή και ασφάλεια ανατίθενται στις 

αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Βιοµηχανίας Ενέργειας 
129(1996)) 

Καθορίζονται τέλος, µέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας κατά 

την εργασία εγκύων, λεχώνων, και γαλουχουσών εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε 

την οδηγία 92/85/ΕΟΚ.(υγα11130 (1997)) 

Για τη µεταβλητή εκπαίδευση-κατάρτιση (εκπ), ορίζεται ότι τη δαπάνη για 

προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που αναλαµβάνουν οι δικαιούχοι φορείς 

(∆ηµόσιο, φορείς του δηµοσίου φορέα,  επιχειρήσεις ΟΤΑ, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή 

εκµεταλλεύσει

κερδοσκοπικού χαρακτήρα), την αναλαµβάνει ο ΟΑΕ∆ εφόσον δεν υπερβαίνει τους 

δώδεκα µήνες. 

Με απόφαση του ∆Σ του ΟΑΕ∆ προσδιορίζεται το ύψος το

εκπαιδευόµενων ανέργων όπως και της αντίστοιχης αποζηµίωσης των εκπαιδευτών. 

 Επιπλέον, νάλογα ε το αν συµµετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωσ  θα καθορίζονται 

οι όροι επιχορή

ολών µαθητείας και µαθητές των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

του ΟΑΕ∆.  

Επίσης µε απόφαση του ∆Σ, ο ΟΑΕ∆ µπορεί να συνεργάζεται µε ΝΠ∆∆ καθώς

µε ΝΠΙ∆, τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα για την εκτέλεση 

προγραµµάτων επαγγελµατικού προσανατολισ ού, πρακτικής άσκησης και 

                                                 
129 π.δ17/1996 
130 π.δ 176/1997 
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εργασιακής εµπειρίας για νέους έως 30 ετών, η δαπάνη των οποίων γίνεται για 

χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες. 

 Επιπρόσθετα, µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται µετά 

από έγκριση του ∆Σ του ΟΑΕ∆.    

Την περίοδο αυτή συνίσταται επίσης στον ΟΑΕ∆ ο Ειδικός Λογαριασµός 

Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ) στον 

οποίο καταβάλλεται υποχρεωτικά εισφορά 0.4% από όλους τους εργοδότες που 

απασχολούν προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον ιδιωτικό ή 

δηµόσι

σώπους της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΕΕΣΕ και τη ΓΣΕΒΕ. 

(εκπ9 1

µ ό

του Υπουργού Εργασίας και κοινωνικών 

ασφαλί

 Η συγκεκριµένη Επιτροπή αποφασίζει τον τρόπο κατανοµής και χρήσης του 

ΛΑΕΚ και την ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελµατικής κατάρτισης και 

                                                

ο τοµέα, για την ενίσχυση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. 

Συνίσταται επίσης Ειδικός Κοινός Λογαριασµός Ανεργίας (ΕΚΛΑ) στον οποίο 

περιέχεται εργοδοτική εισφορά 0.5% και εργατική 0,2%. 

Η διαχείριση των παραπάνω λογαριασµών γίνεται από επιτροπή αποτελούµενη από 

το ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆, εκπρο
31 (1994-1995)) 

Επιπλέον, στο πλαίσιο των µέτρων πολιτικής για την επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση συγχωνεύονται ο Ειδικός Λογαριασµός Προγραµµάτων 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ) και ο Ειδικός Κοινός 

Λογαριασ ός Ανεργίας (ΕΚΛΑ), δηµιουργώντας τον Λογαριασµ  για την 

Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ). Πόροι του Λογαριασµού 

είναι οι αντίστοιχες  εισφορές προς τον ΕΛΠΕΚΕ και τον ΕΚΛΑ. 

 Για τη λειτουργία του ΛΑΕΚ συνιστάται επιτροπή ∆ιαχείρισης, η οποία έχει 

τριετή θητεία, και συγκροτείται µε απόφαση 

σεων από τέσσερις εκπροσώπους που ορίζει η Γενική Συνοµοσπονδία 

Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), τέσσερις εκπροσώπους που ορίζουν από κοινού ο 

Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών 

Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού 

Εµπορίου (ΕΣΕΕ) και τον ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆ µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές 

τους. Έτσι, πραγµατοποιείται η διαχείριση αυτόνοµου λογαριασµού από κοινού των 

κοινωνικών εταίρων µε σκοπό την ενίσχυση προγραµµάτων επαγγελµατικής 

κατάρτισης και εκπαίδευσης 

 
131 ν.2224/1994, αρ.11,14, 15   
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κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας που εξυπηρετεί την προώθηση της 

απασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των 

ανέργω

 της 

ηµεδαπ

εί ακόµα να αναλαµβάνει την 

 ή τρίτων κρατών.   

 

λήθηκαν στον ίδιο εργοδότη, µε οποιαδήποτε σχέση 

τους πρ

ο  

 προγράµµατος διεξάγεται α)σε σχολές του 

ΟΑΕ∆,

Ε

από 30 εργαζοµένους οι οποίες µπορούν να συµβάλλονται µε άλλες επιχειρήσεις, 

ώστε να έχουν τουλάχιστον 30 άτοµα ως σύνολο εργαζοµένων. 

Στα πλαίσια προγραµµάτων προώθησης της  απασχόλησης µε στόχο την 

καταπολέµηση της ανεργίας και την δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης , είναι 

ν και ειδικότερα των µακροχρονίων, των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν 

από κοινωνικό αποκλεισµό. Επίσης γνωµοδοτεί για την ασκούµενη σε ετήσια βάση 

πολιτική του ΟΑΕ∆ αναφορικά µε την επιδότηση ανεργίας. 

Ο ΟΑΕ∆ µπορεί ακόµα να ενισχύει φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα

ής και της αλλοδαπής και να συνεργάζεται µε αυτούς για την εκτέλεση 

προγραµµάτων των κρατών-µελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών που αναφέρονται στην 

προώθηση της απασχόλησης, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, την 

επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση.  Μπορ

οικονοµική διαχείριση προγραµµάτων που απαιτούν διακρατική συνεργασία, 

σύσταση δικτύων και κάθε είδους εταιρικών ή κοινοπρακτικών σχέσεων ελληνικών 

φορέων και αντίστοιχων φορέων της ΕΕ

Σχετικά µε τη σύνδεση των προγραµµάτων κατάρτισης και απασχόλησης, 

συµπεριλαµβάνονται και τα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα στους φορείς 

εκτέλεσης προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων και εργαζοµένων. 

 Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ως δυνάµενες να αναλαµβάνουν την υλοποίηση 

προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και οι οποίες απασχολούν πάνω από 30 

εργαζόµενους, τίθεται η προϋπόθεση να προσλαµβάνουν µετά τη συµπλήρωση τριών 

µηνών από τη λήξη της να προσλαµβάνουν το 1/3 τουλάχιστον των καταρτισθέντων 

ανέργων. Εάν αυτοί δεν απασχο

οηγούµενους 12 µήνες. 

Η θεωρητική διδασκαλία των προγραµµάτων, η ποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη 

του 1/3 της συνολικής διάρκειας του

 β) σε πιστοποιηµένα από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών 

Συνεχιζόµενης παγγελµατικής Κατάρτισης ‘’Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης’’ 

(ΚΕΚ) και γ) σε εκπαιδευτικές υποδοµές των επιχειρήσεων που απασχολούν άνω από 

300 άτοµα, υπό την προϋπόθεση αυτές να έχουν πιστοποιηθεί από το παραπάνω 

κέντρο εθνικής πιστοποίησης. 

Ορίζονται επίσης ανάλογες ρυθµίσεις για επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους 
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δυνατόν να επιχορηγούνται από τον ΟΑΕ∆ επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες  και 

στα προγράµµατα αυτά να περιλαµβάνεται και στάδιο κατάρτισης, εξοικείωσης και 

προσαρ

προγρα

 νοµούς της 

χώρας Εκπαιδευτικές µονάδες του ΟΑΕ∆  (Σχολές Μαθητείας (Σ.Μ), Ινστιτούτα 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), 

Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ Κοινωνικού Αποκλεισµού), κλπ) και οι 

Εκπαιδευτικές Μονάδες που θα ιδρυθούν µπορεί να συγκροτούνται σε Ενιαία Κέντρα 

Επαγγελµατικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΤΕΚ). 

Ορίζεται επίσης ότι σε όσους παρακολουθούν προγράµµατα Τεχνικής 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Μαθητεία) στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του ΟΑΕ∆ 

µπορεί να τους παρέχεται δωρεάν τροφή και στέγη στις Μαθητικές Εστίες που 

λειτουργεί για το σκοπό αυτό ο ΟΑΕ∆ ή σε άλλα κατάλληλα Ιδρύµατα ή 

Καταστήµατα µε ανάθεση των υπηρεσιών αυτών. Σε περίπτωση αδυναµίας παροχής 

των παραπάνω υπηρεσιών ο ΟΑΕ∆ µπορεί να συµµετέχει µε ηµερήσιο επίδοµα το 

ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. Ορίζονται επίσης τα περί 

πρακτικής άσκησης των καταρτιζόµενων στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του ΟΑΕ∆ η 

οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε χώρους από φορείς του ∆ηµοσίου, των 

επιχειρήσεων  και των

συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

ατική

Κατάρτιση’’ (ΤΕΚ). 

µογής στις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης. 

Προβλέπονται επίσης µέτρα απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας νέων 

πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ µε πιστοποιηµένο τίτλο, τεχνικών και 

επαγγελµατικών λυκείων και σχολών.  

Την ίδια περίοδο, οι ΟΤΑ, τα βιοµηχανικά και βιοτεχνικά επιµελητήρια και οι 

συνδικαλιστικοί φορείς των εργαζοµένων και των εργοδοτών µπορούν µε 

µµατικές συµφωνίες µε τον ΟΑΕ∆ να ιδρύουν ‘’Γραφεία Ενηµέρωσης των 

Επιχειρήσεων’’ µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και ενηµέρωσης για 

τα προγράµµατα κατάρτισης και απασχόλησης του ΟΑΕ∆ ή άλλων φορέων του 

δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα.  

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που 

εκδίδοντα µετά από πρόταση του ∆.Σ του ΟΑΕ∆ οι λειτουργούσες  στους

 ΟΤΑ και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, του ιδιωτικού τοµέα  

Καινούργιο στοιχείο είναι και η έννοια ‘’Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική 

Κατάρτιση’’ (ΣΕΚ), η οποία αντικαθιστά την έννοια ‘’Ταχύρυθµη Επαγγελµ  
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Στη συνέχεια καθορίζονται τα περί εκπαιδευτικής και ερευνητικής 

συνεργασίας του ΟΑΕ∆ (εκπ10132 (1996)) 

Τέλος, σχετικά µε την επαγγελµατική εκπαίδευση –κατάρτιση την εποχή αυτή 

δηµιουργείται το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠ) 

Το ΕΚΕΠ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας  και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, αποτελεί φορέα πληροφόρησης, συντονισµού, υποστήριξης, 

πιστοπο

τυο 

Eurogu χ  σ ι

κ

µατος Πιστοποίησης της Συνεχιζόµενης 

Επαγγε

από

επιµέρους νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις. 
                                                

ίησης και ενδυνάµωση της δράσης όσων προσφέρουν υπηρεσίες 

επαγγελµατικού προσανατολισµού στην Ελλάδα.  

Ως στόχος του ορίζεται η εναρµόνιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας και τις απαιτήσεις εργοδοτών και εργαζοµένων. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ΕΚΕΠ έχει οριστεί ως το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης 

για τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκ

idance, το οποίο στο εύει στην επικοινωνία, την παραγωγή και δ άχυση 

ποιοτικής πληροφόρησης για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό µεταξύ των 

χωρών- µελών της ΕΕ. 

Επίσης, την ίδια περίοδο δηµιουργείται το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης 

∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης αι Συνοδευτικών 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). Σκοπός του Κέντρου είναι η ανάπτυξη και 

εφαρµογή του Εθνικού Συστή

λµατικής Κατάρτισης. Το σύστηµα αυτό στοχεύει στη διασφάλιση της 

ποιότητας στην επαγγελµατική κατάρτιση, στη σύνδεση της αρχικής και 

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, στην αναγνώριση και κατοχύρωση των 

επαγγελµατικών προσόντων που παρέχονται από τη συνεχιζόµενη κατάρτιση. (εκπ11 
133(1997)) 

Την υπό µελέτη περίοδο όπως αυτή προκύπτει  την ανάλυση, σχετικά µε 

τη µεταβλητή θέµατα οργανωτικής φύσης (δορ), πραγµατοποιείται η υπαγωγή του 

Σώµατος Επιθεωρητής Εργασίας (ΣΕΠΕ) στις επιµέρους νοµαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις, µέσα στα πλαίσια της γενικότερης µεταβίβασης όλων των 

αρµοδιοτήτων των νοµαρχών και νοµαρχιακών επιτροπών στις νοµαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις, µε εξαίρεση συγκεκριµένους τοµείς κρατικής δράσης. Με τον τρόπο 

αυτό η Γενική ∆ιεύθύνση του Υπουργείου Εργασίας υποκαταστάθηκε από τις 

 
132 ν.2434/1996, αρ.1,5,6,7,15, παρ.2, αρ.26 
133 ν.2525/1997, ν.2469/1997, αρ.2, π.δ 67/1997 
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 Επιπλέον παρατηρείται διεύρυνση των σκοπών του Εθνικού Ινστιτούτου 

Εργασίας, µε την καθιέρωση επίσης της µελέτης των εργασιακών σχέσεων και της 

εργατικ

έρευνα και παροχή συµβουλών για θέµατα 

ι ν

 σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση και λοιπά θέµατα κοινωνικής 

πολιτικ

παρέχεται η 

δυνατό ν

διοικητική  

γασίας,  

οτοµικών ενεργειών που 

εργαζόµενων και των εργοδοτών. Οι  

            

ισης και Απασχόλησης (Π.Ι.Ε.Κ.Α.) και ορίζονται οι 

αντίστο

τη νόµιµη παραµονή και εργασία αλλοδαπών που δεν είναι υπήκοοι των κρατών-

                                                

ής νοµοθεσίας, καθώς και την διεξαγωγή ερευνών και την παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους για τα θέµατα αυτά στα πλαίσια του 

ελληνικού και του κοινοτικού δικαίου και η διεξαγωγή ερευνών συγκριτικού 

χαρακτήρα. Επίσης προστίθεται η µελέτη, 

σχετικά µε την υγιεινή κα  ασφάλεια της εργασίας, ιδίως σε ότι αφορά τη  εφαρµογή 

της νοµοθεσίας και τη λειτουργία των τεχνικών υποδοµών καθώς και η µελέτη και 

έρευνα θεµάτων

ής σχετικά µε την απασχόληση. (δορ6134(1994-1995)) 

Επιπρόσθετα, µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του ∆Σ του ΟΑΕ∆, 

τητα α συνιστώνται Περιφερειακά Παρατηρητήρια Απασχόλησης  (ΠΕΠΑ), 

ως ΝΠΙ∆ µε  και οικονοµική αυτοτέλεια και µε σκοπό:  

α) την έρευνα και ανάπτυξη ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων, µε στόχο 

την ποσοτική και την ποιοτική ανάλυση και καταγραφή της αγοράς ερ

β) τη δηµιουργία του εθνικού και των περιφερειακών παρατηρητηρίων απασχόλησης, 

γ) το σχεδιασµό, υλοποίηση και διαχείριση κοινοτικών προγραµµάτων, 

πρωτοβουλιών, πιλοτικών δράσεων και καιν

συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στα ∆Σ των ΠΕΠΑ συµµετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, του ΟΑΕ∆. 

της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, των 

προαναφερόµενοι  σκοποί των ΠΕΠΑ των ήθη συσταθέντων Πειραµατικών 

Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΠΙΕΚΑ) και ως 

ανώτατος συνολικός χρόνος προσαρµογής ορίζονται οι έξι µήνες. 

Ιδρύεται στην έδρα της Περιφέρειας Αττικής, το Πειραµατικό     Ινστιτούτο 

Επαγγελµατικής Κατάρτ

ιχοι σκοποί του 

Συγκροτείται επίσης ειδική επιτροπή-αποτελούµενη από εκπροσώπους 

αρµοδίων υπουργείων και κοινωνικών εταίρων-  καθορισµού των προϋποθέσεων για 

 
134 ν.2218/1994, ν.2224/1994, αρ.21,παρ.2,3 
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µελών της ΕΕ. Μετά και τη γνώµη της ΟΚΕ ορίζονται µε π.δ, οι όροι και οι 

προϋποθέσεις παραµονής και εργασίας των αλλοδαπών.(δορ7 135(1996))  

  

Απασχόλησης (Π.Ι.Ε.Κ.Α.)", µετονοµάζεται σε 

"Εθνικ

ν των ενεργειών που αποσκοπούν στη βελτίωση των του 

βελτίωση η    

ς

   

   

, 

  

, η υλοποίηση και η διαχείριση, προγραµµάτων κατάρτισης και 

απασχό

  

 

Επιπρόσθετα ως προς την παραπάνω µεταβλητή, το "Πειραµατικό Ινστιτούτο 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης και 

ό Παρατηρητήριο Απασχόλησης σε  (Ε.Π.Α.)" και οι σκοποί του είναι: 

-η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της αγοράς εργασίας, 

-η χρησιµοποίηση του δικτύου της εγγεγραµµένης ανεργίας που  αναπτύσσει ο ΟΑΕ∆ 

και ο συντονισµός όλω

δυνατοτήτων δικτύου αυτού, ώστε η µεθοδολογική προσέγγιση στη συλλογή, 

επεξεργασία και ανάλυση πρωτογενών και  δευτερογενών στοιχείων να είναι κοινή 

για όλο τα ΠΕΠΑ και κατ' επέκταση, για όλο το Εθνικό ∆ίκτυο των Παρατηρητηρίων 

Απασχόλησης 

-η των µηχανισµών για τ  συγκέντρωση, ανάλυση και απόδοση  

στατιστικών στοιχείων, Εθνικού, Κοινωνικού και Κοινοτικού  ενδιαφέροντος, χωρίς 

αυτό να ανταγωνίζεται το σκοπό και τι  επιδιώξεις της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΕΣΥΕ), 

-η διαρκής πρόβλεψη των αναγκών επαγγελµατικής κατάρτισης και ο  

προσδιορισµός της ζήτησης ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων µε όλα τα  

επαγγέλµατα

-η έρευνα, µελέτη και η πειραµατική εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων  

επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης, 

-ο σχεδιασµός

λησης και η παροχή τεχνικής στήριξης προς το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον ΟΑΕ∆, τις άλλες ∆ηµόσιες Αρχές και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όσον αφορά δράσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού, 

-ο συντονισµός του επιστηµονικού έργου των Παρατηρητηρίων  Απασχόλησης 

(ΠΕΠΑ) και των Παραρτηµάτων τους και ο καθορισµός της µεθοδολογίας ανάπτυξης 

των συστηµάτων τους ώστε να υπάρχει συµβατότητα µεταξύ Κέντρου και 

Περιφέρειας, 

-η  παροχή υποστήριξης προς όλα τα ΠΕΠΑ και τα Παραρτήµατά τους, που  

συγκροτούνται σ' όλες τις ∆ιοικητικές περιφέρειες της χώρας, µε σκοπό τη 

συντονισµένη προώθηση των σκοπών τους και των στόχων τους, 

                                                 
135 ν.2434/1996, αρ.14, αρ.16, υ.α 333/1996 
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-ο συντονισµός του έργου όλων των ΠΕΠΑ και των Παραρτηµάτων τους  για τη 

δηµιουργία και διαρκή υποστήριξη του Εθνικού ∆ικτύου Παρατηρητηρίων 

Απασχόλησης. 

Καθορίζονται επίσης µέτρα για την παραµονή και τη χορήγηση κάρτας στο 

αλλοδαπό εργατικό δυναµικό, που δεν είναι υπήκοοι κρατών –µελών της ΕΕ και 

κρατών

ς διαδικασίας νοµιµοποίησής τους µε κάποιες προϋποθέσεις.  

Έτσι, ο

 Προσωρινής  Άδειας 

Παραµ

), µε την προσκόµιση 

των πρ

γ η

 ς  

γές των 

ιση των παρόντων ρυθµίσεων 

παραβάσεις καταργούνται. (δορ8136(1997))  

                                                

-µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου που δεν ανήκουν στην ΕΕ. 

Με τον τρόπο αυτό ως αρχικός σκοπός τίθεται η καταγραφή των αλλοδαπών που 

διαµένουν παράνοµα στην Ελλάδα και είτε απασχολούνται είτε αναζητούν 

απασχόληση σε οποιαδήποτε απασχόληση και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 

καθώς και η έναρξη τη

ι αλλοδαποί καλούνται σε διάστηµα πέντε µηνών (που µπορεί να παραταθεί 

ακόµα σε δύο µήνες) να εµφανιστούν στον ΟΑΕ∆ για την προσωρινή νοµιµοποίηση 

της παραµονής και εργασίας του και τη χορήγηση Κάρτας

ονής. Ορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµισθούν 

καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη εντός δεκαπέντε ηµερών από την έναρξη 

απασχόλησης να τη δηλώσει στον ΟΑΕ∆ ως νόµιµη σύµβαση εργασίας. Οι κυρώσεις 

προηγούµενων διατάξεων αλλοδαπών και εργοδοτών αναστέλλονται µέχρι το πέρας 

των προαναφερόµενων ηµεροµηνιών. 

Αφού χορηγηθεί η Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραµονής χορηγείται στους 

παραπάνω αλλοδαπούς και Κάρτα Παραµονής Περιορισµένης Χρονικής ∆ιάρκειας, 

µε ισχύ ένα έως τρία έτη (µε δυνατή υπέρβαση κατά δύο έτη

οβλεπόµενων δικαιολογητικών και µε σκοπό την αντιµετώπιση της παράνοµης 

οικονοµικής µετανάστευσης.  

Ειδική Επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους υπουργείων (Εργασίας, 

Εθνικής Άµυνας, Εξωτερικών, Γεωργίας, ∆ηµόσιας Τάξης, Ναυτιλίας),εργαζοµένων  

και εργοδοτών, εκπρόσωπο της Ύπατης Αρµοστείας Προσφύγων  και του 

∆ικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, αποφασίζει ια τ  χορήγηση της κάρτας κατ’ 

εξαίρεση και µόνο για σοβαρούς ανθρωπιστικού  λόγους ακόµα και αν δε 

συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις χορήγησής της καθώς και για τις προσφυ

ενδιαφερόµενων µερών κατά των σχετικών αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων του 

ΟΑΕ∆. Οι κυρώσεις για προηγούµενες από την ψήφ

 
136 π.δ 358/1997, π.δ 359/1997,υ.α 33244/1997 
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Σχετικά µε τον τρόπο αναπροσαρµογής των µισθών (µισ), όµοια διάταξη µε 

εκείνη των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ισχύει και για 

εργαζόµενους µε σχέση δηµοσίου δικαίου. Με τον τρόπο αυτό, τα ποσοστά 

αυξήσεων των µηνιαίων τακτικών αποδοχών όπως ορίζονται, µπορούν να 

χορηγηθούν και µε τη διαδικασία των ΣΣΕ για τους εργαζόµενους του δηµοσίου 

τοµέα µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Σε περίπτωση αύξησης του ∆είκτη 

καλύπτει τη διαφορά 

µεταξύ

ν κατηγοριών 

διευκρι

ών κατηγοριών εργαζοµένων (ανήλικοι, 

µειονεκ

 Αυτοδιοίκησης 

υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. 
                                                

Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) πάνω από το ποσοστό της συνολικής αύξησης των 

αποδοχών προβλέπεται ότι θα χορηγηθεί διορθωτικό ποσοστό αύξησης, µε απόφαση 

των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, το οποίο θα 

 των χορηγούµενων αυξήσεων και του τιµαρίθµου.(µισ6 137(1994)) 

Με κύρωση της από 21-3-1994 ΕΓΣΣΕ καθορίζεται ως υποχρεωτική η 

εξάωρη εργασία για ανηλίκους που δε συµπλήρωσαν το 18ο έτος ηλικίας τους και οι 

οποίοι φοιτούν σε δευτεροβάθµια γενική ή τεχνική σχολή ή επαγγελµατική 

εκπαίδευση σε δηµόσιες επαγγελµατικές σχολές αναγνωρισµένες από το κράτος. 

Για την κατηγορία των προστατευόµενων ατόµων ειδικώ

νίζεται η έννοια της αναπηρίας των ειδικώς προστατευόµενων ατόµων ως η 

περιορισµένη δυνατότητα για επαγγελµατική απασχόληση από οποιαδήποτε χρόνια 

σωµατική, ή πνευµατική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη. 

Επιπλέον ορίζεται ότι η έννοια των πολυτέκνων µε πέντε παιδιά αντικαθίστανται από 

τα τέσσερα, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι της πρώτης κατηγορίας, αλλά το δικαίωµα 

ασκεί µόνο ένα µέλος της οικογένειας. 

Ως προς τη µεταβλητή εργασία ειδικ

τούντα άτοµα) (ειδ), σχετικά µε τα άτοµα που ανήκουν στην κατηγορία των 

πολυτέκνων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, το 8% των προαναφερόµενων 

ατόµων ειδικών κατηγοριών, που υποχρεούνται να προσλαµβάνουν οι επιχειρήσεις 

άνω των 50 ατόµων, αναφέρεται σε ποσοστό 2% για πολύτεκνους, 2% σε άτοµα 

ειδικών αναγκών, 1% σε παιδιά αναπήρων, ειρηνικής περιόδου, άµαχου πληθυσµού, 

1% σε άτοµα µε τέκνα ή σύζυγο ή αδερφούς µε ηθικό-ψυχωτικά προβλήµατα και 

αναπηρία 67%. (ειδ8138 (1994)) 

Επιπλέον, ορίζεται ότι οι Πρωτοβάθµιες Επιτροπές υπάγονται πλέον στις 

υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ κάθε νοµού και όχι στις Νοµαρχιακής

 
137 ν.2198/1994 
138 ν. 2224/1994 και αρ.22, παρ.4 
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Ορίζονται τέλος, οι διοικητικές κυρώσεις από τον αρµόδιο Επιθεωρητή 

Εργασίας για τις παραβιάσεις των εργοδοτών, αντίστοιχες µε πρόστιµο έξι 

ων στοιχείων, έξι µισθών για ψευδή στοιχεία 

 έτη 2003-2004 

συνολικό πνεύµα το οποίο οι προαναφερόµενες οµάδες εκφράζουν, οφείλουν 

, προ2, συν14, συµ5, 

επα7,ετ

κατώτατων µηνιαίων µισθών στο οποίο προστίθεται ακόµα πρόστιµο ίσο µε τις 

αποδοχές που δικαιούται ο προστατευόµενος, για κάθε µέρα καθυστέρησης της 

πρόσληψης, ατόµων ειδικών αναγκών, έξι κατώτατων µισθών για τη µη υποβολή 

εµπρόθεσµα των απαιτούµεν

προσαυξανόµενο µε ποσό ίσο µε το µισό κατώτατο µηνιαίο µισθό για κάθε 

απασχολούµενο που δεν αναφέρεται. (ειδ9139 (1995-1997)) 

Οι τελευταίες δύο υποοµάδες στις οποίες διασπάται η συνολική υπό µελέτη 

περίοδο αποτελούνται από τα έτη 1998-2002 (υποοµάδα Β2.1) και τα

(υποοµάδα Β2.2) και η αµέσως επόµενη οµάδα από την οποία προέρχονται είναι η 

οµάδα Β2, η οποία αναφέρεται στα έτη 1998-2004.Πέρα από την οµοιογένειά τους ως 

προς το 

ωστόσο την ύπαρξή τους σε ιδιότητες οι οποίες και τις διαµορφώνουν ως ξεχωριστές. 

Με τον τρόπο αυτό η οµάδα Β2.1 οφείλει τη διάσπασή της έναντι στην οµάδα 

Β2.2 στην υπεροχή της ως προς τις ιδιότητες χρε9, µερ6, εοχ11

α11, αδµ5, ισµ7 και  εκπ14. Εκτός από αυτές χαρακτηρίζεται επίσης 

σηµαντικά από τις ιδιότητες χρκ7, ατυ3,οαπ4, συλ9, φορ7, υγα12,υγα14, εκπ12 και 

µισ7, ενώ λιγότερο σηµαντικά από τις ιδιότητες χρε10, υπε6,µερ5, συλ8, συν15, αδµ6, 

ισµ8, εκπ13, δορ11, ειδ10, ειδ11, ειδ12, ειδ13 και ειδ14 (Σχήµα 3.9). 

                                                 
139 ν.2307/1995, αρ.14,παρ.16, υ.α 340700/1995, υ.α 34122/1995, π.δ 137/1995 
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Σχήµα 3.9. CAH- Πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων –Οµάδα B2.1 

 

Ειδικότερα, σχετικά µε τη µεταβλητή χρόνος εργασίας (χρε), µε τη ρύθµιση 

   µ

 

του  

ο  

διάστηµ

µα παραπέρα τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας 

που

 της εργασίας’’ επιτρέπεται η υπέρβαση του ωραρίου κατά δύο ώρες 

   και

 για  µήνες-περίοδο αναφοράς. 

Επιτρέπεται επίσης σε επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι είκοσι 

εργαζόµενους, µε συµφωνίες µεταξύ εργοδότη και Ενώσεων Προσώπων, οι οποίες 

αποτελούνται από πέντε και όχι από δέκα εργαζόµενους, όπως προβλεπόταν από τη 

δεύτερης διευθέτησης χρόνου εργασίας επιτρέπεται µε επιχειρησιακές ΣΣΕ ή ε 

συµφωνίες του εργοδότη ή του συµβουλίου των εργαζοµένων να καθορίζεται για 

διάστηµα µέχρι τρεις µήνες αυξηµένος αριθµός ωρών εργασίας κατά µία ώρα 

επιπλέον  συµβατικού ωραρίου και µέχρι εννέα ώρες ηµερησίως και 48 

εβδοµαδιαίως και µειωµένος αριθµός ωρών εργασίας κατά το επόµεν  αντίστοιχο

α (τρίµηνο), µε την προϋπόθεση ότι ο µέσος όρος εργασίας για το συνολικό 

χρονικό διάστηµα (έξι µήνες), να µην υπερβαίνει το 40ώρο την εβδοµάδα. 

Ο ίδιος νόµος επεκτείνει ακό

αφού ορίζει ότι, σε ‘’περιπτώσεις  συντρέχουν λόγοι αντικειµενικοί ή τεχνικοί 

λόγοι οργάνωσης

πέρα από το συµβατικό και µέχρι δέκα ηµερησίως  48 εβδοµαδιαίως, για ένα 

εξάµηνο και µειωµένος αριθµός κατά το επόµενο εξάµηνο, µε την προϋπόθεση ο 

µέσος όρος να ανέρχεται στις 40 ώρες  τους δώδεκα
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σύστασ , ρ  τ

, µ

 

,  µ

α α ε

κατά τη θερινή, 

ενώ τα 

                                                

ή τους να καθο ίζεται ανάλογα µε τις ανάγκες ης επιχείρησης για διάστηµα 

δύο µηνών  αυξηµένος αριθ ός εργασίας µέχρι 9 ώρες ηµερησίως και 48 

εβδοµαδιαίως, εφόσον ο µέσος όρος εργασίας του τετραµήνου δεν ξεπερνάει τις 40 

την εβδοµάδα. (χρε9140 (1998-1999)) 

Η µεταβλητή χρε αναφέρεται επίσης και στην τρίτη διευθέτηση του χρόνου 

εργασίας καθώς κινείται στο ίδιο πνεύµα που διέπει την προηγούµενη διευθέτηση. 

Έτσι ορίζεται ότι σε επιχειρήσεις που εφαρ όζουν το συµβατικό ωράριο εργασίας 

(40ώρο), επιτρέπεται µε επιχειρησιακές ΣΣΕ ή µε συµφωνίες µεταξύ εργαζοµένων 

και εργοδοτών ή µε συµφωνίες µεταξύ εργοδότη και ενώσεων προσώπων (και όταν 

επιχειρησιακά σωµατεία, συµβούλια εργαζοµένων ή ενώσεις προσώπων δεν 

υπάρχουν, µε συµφωνίες µεταξύ του εργοδότη και του αντίστοιχου κλαδικού 

σωµ τείου ή της ντίστοιχης οµοσπονδίας και σ  τελική ανάλυση µε παραποµπή 

στον ΟΜΕ∆, σε αποτυχία συµφωνίας), η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Η νέα 

διευθέτηση γίνεται σε ετήσια βάση, αφορά 138 ώρες ετησίως και αναφέρεται σε τρεις 

επιπλέον ώρες εργασίας κατά µέσο όρο πέρα από το συµβατικό ωράριο, εφόσον ο 

µέσος όρος δεν ξεπερνάει τις 38 ώρες την εβδοµάδα.. Οι 38 αυτές ώρες προκύπτουν 

ως αποτέλεσµα περιοδικών µειώσεων του ηµερήσιου χρόνου εργασίας ή/ και αύξηση 

των ηµερών ανάπαυσης ή/ και αύξηση των ηµερών ετήσιας άδειας. (χρε10141 (2000))   

Ως προς τη µεταβλητή χρόνος λειτουργίας καταστηµάτων (χρκ), µε απόφαση 

των υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων καθορίζονται τα πλαίσια λειτουργίας εµπορικών καταστηµάτων και 

καταστηµάτων τροφίµων όλης της χώρας. 

Πιο συγκεκριµένα, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας τους είναι ελεύθερος, 

καθοριζόµενος ανά κατηγορία καταστηµάτων µε αποφάσεις των οικείων εµπορικών 

συλλόγων. 

Ο χρόνος λήξης λειτουργίας του δε µπορεί να ξεπερνά από ∆ευτέρα έως και 

Παρασκευή την 20.00’ ώρα κατά τη χειµερινή περίοδο και την 21.00’ 

Σάββατα (χειµώνα-καλοκαίρι) την 18.00’. (χρκ7142(1997-2004)) 

Την περίοδο αυτή, αναφορικά µε την υπερωρία-υπερεργασία (υπε),  

καταργείται η κατά την κρίση του εργοδότη υποχρέωση του µισθωτού για 

 
140 ν.2639/1998,αρ.3 
141 ν.2874/2000, αρ.5 
142 κ.υ.α 1162/6-3-1997 
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υπερερ

ί την ευχέρεια να απασχολεί τον 

 ώ   

 των µη νόµιµων υπερωριών αυξάνεται σε 150%. 

(υπε614

µέρες 

στην οι

ασία µπορεί να επιβάλλει και µονοµερώς ο εργοδότης 

σε περίπτωση µ  το α µ

ρέπει να είναι συνεχόµενη και να παρέχεται µια φορά 

τη µέρα

γαζόµενους µερικώς απασχολούµενους 

παρέχονται οι δυνατότητες συµµετοχής στην επαγγελµατική κατάρτιση που 

εφαρµόζει η επιχείρηση για τους εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης και οι ίδιες 

                                                

γασιακή απασχόληση πέντε ωρών την εβδοµάδα, σε επιχειρήσεις για τις 

οποίες εφαρµόζεται συµβατικό ωράριο των 40 ωρών  εβδοµαδιαίως.  

Στις παραπάνω επιχειρήσεις ο εργοδότης, διατηρε

εργαζόµενο τρεις ώρες επιπλέον την εβδοµάδα, δηλαδή σύνολο 43 ώρες την 

εβδοµάδα και αυτό ονοµάζεται ιδιόρρυθµη υπερωρία. 

Η πέρα των 43 αυτών ωρών εργασίας θεωρείται υπερωριακή απασχόληση, για την 

οποία και ισχύει ότι στο προηγούµενο καθεστώς, όσον αφορά τις νόµιµες συνέπειες, 

τις διατυπώσεις και τη διαδικασία έγκρισης. 

Η διαφορά για την επιπλέον προσαύξηση της υπερωριακής εργασίας έγκειται στις 

πρώτες 120 ώρες, οι οποίες αµείβονται µε 50% προσαύξηση (αντί 25% για τις πρώτες 

60 ώρες και 50% για τις 60-120 ρες ετησίως µε το προηγούµενο καθεστώς). 

Επίσης, η προσαύξηση
3 (2000-2004))     

 Την περίοδο αυτή παρατηρείται ότι εντείνεται η µερική απασχόληση (µερ) 

αφού ως θεσµός διευρύνεται και θεσµοθετείται σε όλες τις µορφές (διαλείπουσα ή εκ 

περιτροπής εργασία). Επιπλέον στην ορισµένου ή αορίστου χρόνου ηµερήσια ή 

εβδοµαδιαία απασχόληση προστίθεται και η δεκαπενθήµερη ή µηνιαία µερική 

εργασία. 

Για το έγκυρο της συµφωνίας πρέπει να γνωστοποιηθεί  µέσα σε οκτώ 

κεία Επιθεώρηση εργασίας. 

Την εκ περιτροπής εργ

 περιορισ ού της δραστηριότητας υ φού προηγου ένως προβεί σε 

διαβουλεύσεις µε τους νόµιµους εκπροσώπους των εργαζοµένων (χωρίς να απαιτείται 

και συµφωνία αυτών). 

Επίσης, ορίζεται ότι η απασχόληση κατά Κυριακή ή αργία και η νυχτερινή εργασία 

συνεπάγεται τη νόµιµη προσαύξηση και ότι η διάρκεια της συµφωνηµένης εργασίας 

των µερικώς απασχολούµενων π

. Επίσης τονίζεται ότι ο χρόνος της µερικής απασχόλησης λαµβάνεται υπόψη 

ως χρόνος προϋπηρεσίας (8 ώρες εργασίας ισοδυναµούν µε µία ηµέρα 

προϋπηρεσίας). Επισηµαίνεται ότι στους ερ

 
143 ν.2874/2000, αρ4 
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κανονικ ε ς σ

οµένων για τον αριθµό των 

απασχο

ηση όπως καθορίστηκαν παραπάνω. Για τα υπόλοιπα εφαρµόζονται για τους 

µερικώ

ερική απασχόληση. Για τη µερική 

πασχό

ν αναγκών συµφωνείται µε σύµβαση ορισµένου 

χρόνου

ότητας στον ΑΣΕΠ. 

ερικώς απασχολουµένων οι 

ποίες 

                                                

ές υπηρ σίε  που υπάρχουν τη διάθεση των άλλων εργαζοµένων στην 

επιχείρηση. Υπάρχει επίσης για πρώτη φορά η διάταξη που ορίζει ότι ο εργοδότης 

ενηµερώνει τους εκπροσώπους των εργαζ

λούµενων µε µερική απασχόληση σε σχέση µε την εξέλιξη του συνόλου των 

εργαζοµένων καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψης  εργαζοµένων µε πλήρη 

απασχόληση.  

 Με τον ίδιο νόµο επιτρέπεται µε επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις 

εργασίας, η συµπλήρωση ή τροποποίηση των ρυθµίσεων σχετικά µε την µερική 

απασχόλ

ς απασχολούµενους οι διατάξεις της εργασιακής νοµοθεσίας. Η µερική 

απασχόληση µε σχέση ιδιωτικού δικαίου µε την έννοια και τις διαστάσεις του 

παρόντος νόµου, ο οποίος προσθετικά τροποποίησε την µερική απασχόληση 

επιτρέπεται και στις δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς και λοιπούς φορείς του 

ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, µε εξαίρεση το ∆ηµόσιο, ΟΤΑ, και ΝΠ∆∆ στα οποία 

ισχύει µε ειδικούς κανονισµούς και όρους η µ

α ληση σε επιχειρήσεις, οργανισµούς και φορείς που προαναφέρονται, 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του ΑΣΕΠ, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου για την 

αντιµετώπιση εκτάκτων ή επειγουσώ

 διάρκειας µέχρι 6 µηνών µερική απασχόληση που δεν υπερβαίνει τις 4 ώρες 

ηµερησίως. Η σχετική προκήρυξη αποστέλλεται για έλεγχο νοµιµ

Οι παραπάνω συµβάσεις λήγουν αυτοδικαίως µετά την πάροδο της συµφωνηθείσας 

διάρκειας και απαγορεύσεων και είναι αυτοδικαίως άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο η 

ανανέωσή τους ή µετατροπή τους σε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 

Τελειώνοντας, για τη µερική απασχόληση, επισηµαίνεται η αναγκαιότητα 

υποβολής από τον εργοδότη στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας συγκεντρωτικής 

κατάστασης µε τις συµβάσεις εργασίας και εκείνες των µ

ο αν δεν αναφέρονται θεωρούνται σχέση εργασίας µε πλήρη απασχόληση. 

(µερ5144(1998-1999)) 

 Καθορίζεται επιπλέον,  η κατά 7,5% προσαύξηση των αποδοχών των µερικώς 

απασχολούµενων για λιγότερες από 4 ώρες ηµερησίως εφόσον αυτοί αµείβονται 

βάσει του κατώτατου ορίου αποδοχών. (µερ6145(2000-2002)) 

 
144 ν. 2639/1998, αρ.2 
145 ν.2874/2000, αρ.7 
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Την ίδια περίοδο σχετικά µε την εργασία ορισµένου χρόνου (εοχ), για την 

αντιµετώπιση όµοιων αναγκών (µε εκείνες που προκύπτουν από εκτεταµένες ζηµιές 

όπως σεισµοί, πληµµύρες, παγετοί και πυρκαγιές)  εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα 

οποία προκύπτει άµεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, και για τις οποίες η πρόσληψη 

επιτρέπεται µόνο εφόσον ο νοµ ς ή η συγκεκριµένη περιοχή αυτού έχει κηρυχθεί σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ορίζεται ότι η διάρκεια της απασχόλησης δε µπορεί να 

υπερβαίνει όχι τους τέσσερις αλλά τους οκτώ  µήνες από την επέλευση του γεγονότος 

ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης. (εοχ11

ό

είο που διαφοροποιεί την υπό µελέτη περίοδο συνιστά η ιδιότητα 

της µε τ απασχ ο , 

 

 

το ονο

εργασία

                                                

146 (2000-2002)) 

Νέο στοιχ

ταβλη ής προσωρινή όληση-δανεισµός εργαζ µένου (προ) σύµφωνα 

µε την οποία θεσµοθετείται διάταξη σύµφωνα µε την οποία η µεταξύ εργοδότη και 

εργαζόµενου συµφωνία για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισµένο ή αόριστο 

χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αµοιβής κατά µονάδα εργασίας (φασόν), κατ’ οίκον

απασχόλησης και τηλεργασίας, τεκµαίρεται ότι δεν υποκρύπτει σύµβαση 

εξαρτηµένης εργασίας εφ’ όσον η συµφωνία καταρτίζεται εγγράφως και 

γνωστοποιείται µέσα σε δεκαπέντε µέρες στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. 

Το τεκµήριο αυτό δεν ισχύει όταν ο απασχολούµενος προσφέρει την εργασία του 

αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη. 

Επιπλέον η  παράλειψη της υποχρέωσης του εργοδότη να υποβάλει στην 

οικεία Επιθεώρηση Εργασίας συγκεντρωτική κατάσταση εργασίας αναφορικά µε τις 

υφιστάµενες συµφωνίες µεταξύ αυτού και απασχολουµένων για παροχή υπηρεσιών ή 

έργου στην οποία αναγράφονται η χρονολογία κατάρτισης των συµφωνιών αυτών και

µατεπώνυµο του απασχολούµενου, θεωρείται ότι η σχετική συµφωνία 

υποκρύπτει σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας. (ατυ3147 (1998-2004)) 

Επίσης σχετικά µε τις άτυπες µορφές απασχόλησης (ατυ), η δηµιουργία αντίστοιχου 

θεσµικού πλαισίου καθώς και η σύσταση εταιριών προσωρινής απασχόλησης, 

αποτελούν γνωρίσµατα της αναφερόµενης χρονικής περιόδου. 

Αναλυτικότερα, ως Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) (άµεσος 

εργοδότης) ορίζονται εκείνες που έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητας την παροχή 

ς από µισθωτούς τους σε άλλον εργοδότη (έµµεσο εργοδότη) µε τη µορφή της 

προσωρινής απασχόλησης. Ορίζεται ότι απαιτείται ειδική άδεια από τον υπουργό 

 
146 ν.2800/2000, αρ.38 
147 ν.2639/1998, αρ.1 
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Εργασί

ι ότι για την παροχή της ανάλογης εργασίας απαιτείται η 

προηγο

καθώς και κάθε στοιχείο που πρέπει να γνωρίζει ο 

 κάθε 

περίπτω

αροχή 

εργασία

 του µισθωτού. 

Επίσης

Αντιθέτ

ανέωσή της για χρονικό 

άστηµ

νδικαλιστικά του δικαιώµατα θεωρείται 

άκυρη. 

Με σύµβαση που συνάπτεται εγγράφως µεταξύ της ΕΠΑ και του έµµεσου εργοδότη 

ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αµοιβής και ασφάλισης του εργαζόµενου για το 

χρόνο που προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έµµεσο εργοδότη. 

ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έπειτα από γνώµη της Επιτροπής Ελέγχου 

Προσωρινής Απασχόλησης, για την ίδρυση και λειτουργία των ΕΠΑ. 

Σχετικά µε την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωµάτων των προσωρινά 

απασχολούµενων αναφέρετα

ύµενη έγγραφη σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου, η οποία 

συνάπτεται µεταξύ της ΕΠΑ (άµεσος εργοδότης) και στον µισθωτό και στην οποία 

πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι όροι παροχής προς τον έµµεσο εργοδότη, οι 

όροι αµοιβής και ασφάλισης 

µισθωτός για την παροχή της εργασίας του. 

Το ύψος των αποδοχών του µισθωτού δεν πρέπει να είναι κατώτερο από τις 

προσδιοριζόµενες από τις κλαδικές ή οµοιοεπαγγελµατικές ή επιχειρησιακές 

συµβάσεις που ισχύουν για το προσωπικό του έµµεσου εργοδότη και σε

ση δε µπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόµενες στην εκάστοτε 

ΕΓΣΣΕ. Εάν κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης αυτής δεν είναι δυνατή η µνεία 

του συγκεκριµένου έµµεσου εργοδότη ή ο προσδιορισµός του χρόνου, που θα 

προσφέρει σε αυτόν την εργασία του ο µισθωτός, θα πρέπει οπωσδήποτε να 

αναφέρεται στη σύµβαση το πλαίσιο των όρων και συνθηκών για την π

ς σε έµµεσο εργοδότη, µε το οποίο συµφωνεί ο µισθωτός.    

Αναφέρεται ακόµα ότι για την απασχόληση του µισθωτού σε έµµεσο εργοδότη 

απαγορεύεται η οποιαδήποτε οικονοµική επιβάρυνση

 οριοθετείται ότι η διάρκεια απασχόλησης από τον έµµεσο εργοδότη δε µπορεί 

να υπερβαίνει τους οκτώ µήνες. Επιτρέπεται η έγγραφη ανανέωση υπό την 

προϋπόθεση να µην υπερβαίνει τους οκτώ µήνες συνολικά και χωρίς να µετατρέπεται 

σε σύµβαση αορίστου χρόνου. 

ως, σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησης του µισθωτού από τον έµµεσο 

εργοδότη µετά τη λήξη της διάρκειάς της και τυχόν αν

δι α µεγαλύτερο των δύο µηνών, µετατρέπεται αυτοδίκαια σε σύµβαση 

εργασίας αορίστου χρόνου µεταξύ µισθωτού και έµµεσου εργοδότη. 

Επιπρόσθετα, οποιαδήποτε ρήτρα εµποδίζει άµεσα ή έµµεσα τη µόνιµη απασχόληση 

του προσωρινά απασχολούµενου ή τα συ
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Η ΕΠΑ και ο έµµεσος εργοδότης είναι αλληλεγγύως και εξ’ ολοκλήρου ο 

καθένας υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά απασχολούµενου για την ικανοποίηση των 

µισθολογικών δικαιωµάτων του και των ασφαλιστικών του εισφορών, εκτός αν 

ορίζεται ότι είναι ο άµεσος εργοδότης, εφόσον τα µισθολογικά και ασφαλιστικά 

δικαιώµατα του προσωρινά απασχολούµενου µπορούν να ικανοποιηθούν από την 

κατάπτωση των δύο εγγυητικών επιστολών τράπεζας (επικουρική ευθύνη έµµεσου 

εργοδότη). Με τις επιστολές αυτές τις οποίες κάθε ΕΠΑ υποχρεούται να καταθέσει 

για τη διασφάλιση των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά 

απασχο

. 

ε ρ , 

ες ειδικότητες. 

λογα µε τις περιπτώσεις παραβιάσεων των διατάξεων 

του νόµ

α ν

ι τις κατηγορίες των συνήθως απασχολουµένων εργαζόµενων, 

δ) το χρονικό διάστηµα στο οποίο πρόκειται να γίνουν απολύσεις, 

ε) τα κριτήρια για την επιλογή των εργαζοµένων που θα απολυθούν 

                                                

λούµενων, της χορηγείται άδεια λειτουργίας. Η πρώτη κατατίθεται στο 

υπουργείο εργασίας και η δεύτερη στο ΙΚΑ και µε τη σχετική πράξη του υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την πράξη του διοικητή του ΙΚΑ γίνεται 

η κατάπτωση αυτών των εγγυητικών επιστολών. Με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και 

κάθε λεπτοµέρεια του θέµατος

Με τις νέες ρυθµίσεις απαγορεύεται η προσωρινή απασχόληση όταν µε αυτή 

αντικαθίστανται ργαζόµενοι που ασκούν το δικαίωµα της απε γίας όταν ο έµµεσος 

εργοδότης το προηγούµενο έτος είχε προχωρήσει σε οµαδικές απολύσεις 

εργαζοµένων στις ίδι

Ορίζονται επίσης οι κυρώσεις-πρόστιµα, τα οποία κυµαίνονται από 2.936 

ευρώ µέχρι 29.360 ευρώ, ανά

ου. (προ2148 (2001-2002)) 

Την περίοδο αυτή, αναφορικά µε τα όρια των οµαδικών απολύσεων (οαπ),  

ορίζεται ότι η διαδικασία  οµ δικών απολύσεων δε  εφαρµόζεται στους 

εργαζόµενους που απολύονται λόγω διακοπής των εργασιών της επιχείρησης ή 

εκµετάλλευσης, µετά από πρωτόδικη δικαστική απόφαση. 

Επίσης, ο εργοδότης οφείλει να παρέχει στους εκπροσώπους των 

εργαζοµένων όλες τις χρήσιµες πληροφορίες και να τους ανακοινώνει εγγράφως: 

α) τους λόγους του σχεδίου απόλυσης, 

β) τον αριθµό και τις κατηγορίες των υπό απόλυση εργαζοµένων, 

γ)τον αριθµό κα

 
148 ν.2956/2001, αρ.20-26 
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Οι υπο

χει τον 

 εργοδότη ότι 

η επιχε

(οαπ) αλλάζουν. Συγκεκριµένα, τα όρια πέρα από το οποίο οι απολύσεις 

φαση. (οαπ5150 (2000)) 

(συλ), παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα να 

παρακά

 

ωνικοί εταίροι, για την αναβάθµιση ευπαθών περιοχών της 

χώρας, 

τ ς π

µησης της ανεργίας και 

της δη

εροι όροι 

φωνα Απασχόλησης ΤΣΑ). Αναφέρεται ότι οι ρυθµίσεις 
                                                

χρεώσεις αυτές εφαρµόζονται ανεξάρτητα αν η απόφαση για τις οµαδικές 

απολύσεις λαµβάνεται από τον εργοδότη ή από την επιχείρηση που ελέγ

εργοδότη. 

Για τις παραβάσεις των υποχρεώσεων της ενηµέρωσης, διαβούλευσης και 

κοινοποίησης δε λαµβάνεται υπόψη, ως δικαιολογία, το επιχείρηµα του

ίρηση που έλαβε την απόφαση για οµαδικές απολύσεις δεν του παρέσχε τις 

αναγκαίες πληροφορίες. Η έλλειψη ενηµέρωσης του εργοδότη από την επιχείρηση, 

που έλαβε την παραπάνω απόφαση δεν αίρει την υποχρέωσή του.(οαπ4149 (1999)) 

Επίσης πρόκειται για την περίοδο  κατά την οποία, τα όρια των οµαδικών 

απολύσεων 

θεωρούνται οµαδικές ορίζονται σε: 

α) τέσσερις εργαζόµενους για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 20-200 

εργαζόµενους.  

Επιπλέον η διαδικασία των οµαδικών απολύσεων δεν εφαρµόζεται όταν αυτές 

προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης 

µετά από δικαστική από

Όσον αφορά στη µεταβλητή συλλογική διαπραγµάτευση-συλλογικές 

συµβάσεις εργασίας 

µπτεται το περιεχόµενο των κλαδικών συµβάσεων µε επιχειρησιακές, 

ατοµικές ή τοπικές συµφωνίες σε περιοχές που καταγράφονται ως προβληµατικές 

λόγω υψηλής ανεργίας. ∆ηλαδή, παρέχεται η δυνατότητα υπεροχής των

επιχειρησιακών ή τοπικών συµφωνιών  έναντι των κλαδικών συµβάσεων εργασίας. 

Πιο συγκεκριµένα, ορίζεται ότι φορείς του δηµοσίου φορέα, της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και κοιν

όπου διατίθενται εθνικοί και κοινοτικοί πόροι για ειδικά προγράµµατα τα 

οποία στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων ης προώθηση της α ασχόλησης σε 

βιώσιµες και ανταγωνιστικές δραστηριότητες της καταπολέ

µιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, επιτρέπεται η σύναψη ειδικής 

συµφωνίας για την εκτέλεση σύγχρονου έργου ή δραστηριότητας στις οποίες 

ορίζονται η διάρκεια ισχύος και οι όροι παραγωγής τους. Με τις συµφωνίες αυτές 

επιτρέπεται να ρυθµίσει και τα κατώτατα όρια µισθών και οι γενικότ

απασχόλησης (Τοπικά Σύµ
 

149 ν.2736/1999, αρ.15 
150 ν. 2874/2000, αρ.9 

 238



αυτές πρέπει να τηρούν τα ελάχιστα. όρια προστασίας της εργατικής νοµοθεσίας και 

των  ΕΓΣΣΕ καθώς και τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας ενώ υπερισχύουν 

οποιασδήποτε άλλης σχετικής ρύθµισης. Τα ΤΣΑ ισχύουν µόνο όταν εγκριθούν από 

τους Υπουργούς Εργασίας και Εθνικής Οικονοµίας. Για την αντιµετώπιση της 

ανεργίας,  επιτρέπεται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στις παραπάνω ευπαθείς 

ΣΣΕ  και για χρονικό διάστηµα  ενός 

δ

άση τις συνταγµατικές διατάξεις σε νοµοθετικές 

ρυθµίσ

 

 καθώς  και   τρεις καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές νοµικών 

τµηµάτ

, ν

οικίας (ΟΕΕ) 

που πρ

                                                

περιοχές να καθιερώνεται µε επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή µε 

ατοµικές συµβάσεις (οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης σχετικής νοµοθετικής, 

κανονιστικής ή συλλογικής ρύθµισης) εργασίας για τους νεοεισερχόµενους ανέργους 

και τους µακροχρόνιους άνεργους, επίπεδα αµοιβών εργασίας τουλάχιστον ίσα µε 

εκείνα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα  ΕΓ

έτος κατ’ ανώτατο όριο τον κατώτατο χρόνο. (συλ8151 (1998)) 

Ακόµη, ένα άλλο νέο στοιχείο της υποπεριόδου αυτής αναφέρεται στη 

συλλογική διαπραγµάτευση στη ηµόσια διοίκηση όπου αναγνωρίζεται το σχετικό 

δικαίωµα, χωρίς το δικαίωµα υπογραφής νοµικά  δεσµευτικών συµβάσεων για  τους 

µισθούς παρά µόνο συλλογικές διαπραγµατεύσεις µε "πολιτικό δεσµευτικό κύρος".  

Εξαιρούνται δηλαδή από το περιεχόµενο των συλλογικών συµβάσεων θέµατα 

που η ρύθµισή τους παραπέµπει, µε β

εις, όπως µισθολογικά και συνταξιοδοτικά. 

  Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µπορεί να συνιστάται Σώµα 

Μεσολαβητών, του οποίου ο Πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του Νοµικού Συµβουλίου 

του Κράτους

ων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, που ορίζονται από τον Υπουργό 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης αποτελού  τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή, η οποία θα καταρτίζει, κατ' έτος, κατάλογο Μεσολαβητών, τους οποίους 

θα ορίζει κατά περίπτωση, ανάλογα µε τα εισαγόµενα προς µεσολάβηση 

θέµατα.(συλ9152 (1999-2004)) 

Σχετικά µε τη µεταβλητή συνδικαλιστικά δικαιώµατα-απεργία (συν), για 

τους πόρους των συνδικαλιστικών οργανώσεων προστίθεται ότι  µέρος από το ποσό 

του 15-25% το οποίο καταβάλλεται από τον Οργανισµό Εργατικής Κατ

οέρχονται από τις καταβαλλόµενες εισφορές θα διατίθεται από 1.1.1999 και 

στις πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού τοµέα, εφόσον έχουν 
 

151 ν.2639/1998, αρ.4   
152  ν. 2738/1999, αρ.11 
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τουλάχιστον 200 ψηφίσαντα µ λη για τα έξοδα των δικαστικών αντιπροσώπων που 

παρίστανται στις αρχαιρεσίες τους, σύµφωνα µε τον 

έ

ισχύοντα τρόπο ρύθµισης.  

αλιστική ελευθερία και το δικαίωµα απεργίας για 

 των 

τηρίων, εκτός των µελών των βιοµηχανικών 

τους, ανάλογα µε την αριθµητική τους 

ου συµµετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή και στη Γραµµατεία της 

 όσο καιρό διαρκεί η θητεία τους. 

σίων εφηµερίδων Αθηνών ισχύει το 

εκλογικ

ιφέρει ποινή φυλάκισης τριών µηνών ή πρόστιµο 

εκατό χ

                                                

Επίσης, ορίζεται η συνδικ

τους δηµοσίους υπαλλήλους. 

Την περίοδο αυτή κατοχυρώνεται η οικονοµική ενίσχυση

επαγγελµατικών οργανώσεων µε ποσοστό έως 8% επί των ετησίων εσόδων από τις 

συνδροµές των µελών των Επιµελη

τµηµάτων, το οποίο διατίθεται για την ενίσχυση της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ αλλά και 

των Οµοσπονδιών και Σωµατείων µελών 

δύναµη. (συν14153(1999-2000)) 

Επιπρόσθετα, η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών επεκτείνεται και 

σε εκείνα π

Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.  

Επίσης, οι συνδικαλιστικές άδειες χορηγούνται και στα µέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γραµµατείας της Συνοµοσπονδίας ευρωπαϊκών 

Συνδικάτων για

Τέλος, καταργείται διάταξη που ορίζει ότι  σχετικά µε την εκλογή του 

Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραµµατέα και του Ταµία στη 

συνδικαλιστική οργάνωση των συντακτών ηµερη

ό σύστηµα που ορίζει το καταστατικό τους, ενώ για τα υπόλοιπα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ισχύει το σύστηµα της απλής αναλογικής. (συν15154 (2001-

2004)) 

Σχετικά µε τη µεταβλητή φορείς απασχόλησης (φορ), καθορίζεται ότι  όσα 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου έχουν ως αντικείµενο την εξεύρεση 

θέσεων εργασίας υποχρεούνται 5 µήνες από τη δηµοσίευση του διατάγµατος να 

υποβάλλουν αίτηση για την χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας αλλιώς η 

παράβαση αυτής της διάταξης επ

ιλιάδων δραχµών. (φορ4155 (1998-1999)) 

 
153 ν.2676/1999, αρ.79, ν.2683/1999,αρ.46,  ν.2741/1999 
154 ν. 2956/2001, αρ.34 
155 ν. 2639/1998, αρ. 5 
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α ύ

 να συνεργάζονται µε τον ΟΑΕ∆ και το Εθνικό 

Παρατ

α ιδιωτικού 

 αν λειτουργούν χωρίς άδεια ή κατά παράβαση 

εις της 

αγοράς

η ευθυγράµµιση των γνώσεων και 
                                                

Την ίδια περίοδο καθορίζονται επακριβώς οι όροι, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία γι τη σ σταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων 

Εργασίας (ΙΓΣΕ). (φορ5156 (1999)) 

Επιπλέον, ο θεσµός των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας (ΙΓΣΕ) 

επεκτείνεται µε την πρόβλεψη δηµιουργίας παραρτηµάτων τους. 

Επίσης τα ΙΓΣΕ υποχρεούνται να παρέχουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων τα στοιχεία που αφορούν στον αριθµό των θέσεων εργασίας για τις 

οποίες µεσολάβησαν το προηγούµενο εξάµηνο ανά ειδικότητα, επίπεδο εκπαίδευσης, 

και κατηγορία (άνεργος ή µη) και

ηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ), όπως ορίζονται από αντίστοιχες αποφάσεις 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 Παρέχεται ακόµα η δυνατότητα στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπ

δικαίου που έχουν ως αντικείµενο τη µεσολάβηση µε οποιοδήποτε τρόπο για την 

εξεύρεση θέσεων εργασίας σε ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς και λειτουργούν µέχρι την 

αναφερόµενη ρύθµιση, χωρίς άδεια λειτουργίας, υποβολής αίτησης στο υπουργείο για 

χορήγηση άδειας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 45 ηµερών. 

Αν όµως τα ΙΓΣΕ και τα τυχόν παραρτήµατά τους δε συµµορφώνονται µε τις 

προαναφερόµενες υποχρεώσεις και

των όρων άδειας ή µεσολαβούν για παράνοµη απασχόληση επιβάλλονται µε 

αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου Επιθεωρητή εργασίας και ύστερα από πρόσκλησή 

του για παροχή εξηγήσεων οι διοικητικές κυρώσεις προστίµου τουλάχιστον 

2.000.000 δρχ. και προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους µέχρι ένα µήνα, εκτός αν 

µε αιτιολογηµένη εισήγηση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας τους επιβληθεί 

µεγαλύτερο διάστηµα διακοπής ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας τους. 

(φορ6157 (2000)) 

Την περίοδο αυτή για την ίδια µεταβλητή, επιχειρείται ακόµα η 

αναδιοργάνωση υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ και η ανάθεση σε αυτόν νέων αρµοδιοτήτων 

στο πλαίσιο προσαρµογής της οργανωτικής του δοµής στις σύγχρονες απαιτήσ

 εργασίας, προσανατολισµένος στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. 

Για το σκοπό αυτό συστήνονται νέα νοµικά πρόσωπα. Έτσι η προώθηση ορισµένων 

σκοπών του ΟΑΕ∆ όπως η εξατοµικευµένη παρέµβαση για την ένταξη του 

ανθρώπινου δυναµικού στην αγορά εργασίας, 
 

156 π.δ 160/1999 
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δεξιοτή

ου εργαζόµενου.  

δρχ. και µε πτυχίο Πανεπιστηµίου 68.000 δρχ.  

ηρούνται οι τεθείσες προϋποθέσεις γίνεται κατ’ 

αρχήν 

 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέν

φ α  

                                                

των του εργατικού δυναµικού µε τις σύγχρονες απαιτήσεις, καθώς και ο 

έλεγχος και αξιοποίηση των στοιχείων της ανεργίας, και η έρευνα των συνθηκών 

απασχόλησης ανατίθενται αντίστοιχα στις δηµόσιες επιχειρήσεις-θυγατρικές του 

ΟΑΕ∆ που θα λειτουργούν ως ανώνυµες εταιρίες µε τις επωνυµίες ‘’Υπηρεσίες 

Υποστήριξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Α.Ε’’, ‘’Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε’’ και 

‘’Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική –Πληροφορική Α.Ε’’. (φορ7158 (2001)) 

Όσον αφορά στη µεταβλητή σύζευξη αµοιβής µε παραγωγικότητα (επα), την 

περίοδο αυτή, για την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων του δηµοσίου 

τοµέα, την ενίσχυση της προσαρµογής στις νέες τεχνολογίες και απαιτήσεις, τη 

βελτίωση της  εξυπηρέτησης του πολίτη, καθώς και για την πρόσθετη αυτών εργασία 

προς αντιµετώπιση αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών, όπως ορίζεται από διατάξεις 

της συγκεκριµένης περιόδου χορηγείται µηνιαίως χρηµατικό ποσό, ως κίνητρο 

απόδοσης, το οποίο ορίζεται ανάλογα µε την µορφωτική κατηγορία τ

Έτσι, για την κατηγορία ΥΕ είναι 38.000δρχ, την κατηγορία ∆Ε 48.000 δρχ, 

την κατηγορία ΤΕ ή ΠΕ, χωρίς πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής 53.000δρχ, µε 

πτυχίο ΤΕΙ 58.000

Κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού είναι η ποιοτική και 

ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου, η µη αξιολόγησή του µε δυσµενή βαθµό καθώς 

και ο βαθµός του ενδιαφέροντός του για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Σε περίπτωση που δεν πλ

περιορισµός του κινήτρου στο ήµισυ επί δίµηνο και εφόσον οι λόγοι 

εξακολουθούν να υφίστανται και µετά την παρέλευση διµήνου, διακόπτεται η 

καταβολή του για ένα δίµηνο. 

 Με κοινή  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

τρωσης και του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται και ειδικότερα 

κριτήρια αξιολόγησης και απόδοσης για την καταβολή του παραπάνω κινήτρου, 

ανάλογα µε τη ύση των αντιµετωπιζόµενων πό την υπηρεσία αντικειµένων. 

Το ποσό του κινήτρου απόδοσης συνυπολογίζεται στις µηνιαίες αποδοχές των 

υπαλλήλων, υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις των επιδοµάτων, πλην ασφαλιστικών 

–συνταξιοδοτικών εισφορών και βαρύνει τους οικείους λογαριασµούς από τους 
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οποίους καταβάλλονται τα καταργούµενα επιδόµατα µε τη µορφή κινήτρου 

παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας ή αύξησης ευθύνης.(επα7159 (1997-2002)) 

δο αυτή σχετικά µε την µεταβλητή άδεια µητρότητας-γονική άδεια 

(αδµ), 

εια επεκτείνεται και στο προσωπικό µε σχέση ιδιωτικού 

δικαίου

άδειας στις εργαζόµενες µετά τον 

τοκετό

υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 

εία των 

οθεσίας για την υγεία των εργαζοµένων, 

τ κ  

π ο

κότερη εφαρµογή της σχετικής 

νοµοθεσίας

Το ίδιο διάστηµα, σχετικά µε την ετήσια άδεια (ετα), για τους µισθωτούς µε 

ειδικές ανάγκες και µε αναπηρία 50% τουλάχιστον, αυτή επαυξάνεται κατά έξι 

εργάσιµες µέρες. (ετα11160 (1998-2002)) 

Την περίο

 για τις άδειες για τη γέννηση και φροντίδα των παιδιών µε τη γονική άδεια, 

δεν ισχύει ο περιορισµός του 8%, αναφέρεται όµως ότι η άδεια δίνεται από τον 

εργοδότη κατά σειρά προτεραιότητας  

Επίσης η γονική άδ

, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ. (αδµ5161 (1998-1999))   

  Επίσης,  χορηγείται µία επιπλέον εβδοµάδα 

  και µε τον  τρόπο αυτό η άδεια µητρότητας αυξάνεται σε 17 εβδοµάδες. 

Επίσης το επίδοµα λοχείας επεκτείνεται κατά µία βδοµάδα κα ανέρχεται σε εννέα 

βδοµάδες συνολικά. (αδµ6162 (2000-2004)) 

Για το περιεχόµενο της µεταβλητής 

(υγα), ως προς το  έργο των Τεχνικών Επιθεωρητών Εργασίας, οι οποίοι στελεχώνουν 

το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) τους ανατίθεται η διενέργεια ελέγχων για 

την  εφαρµογή κυρίως της εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια και υγ

εργαζοµένων, η έρευνα των αιτιών των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών 

ατυχηµάτων και η υπόδειξη µέτρων για την αποφυγή επαναλήψεώς τους, καθώς και η 

παροχή οδηγιών συµβουλών, οδηγιών και υποδείξεων στους εργαζόµενους και τους 

εργοδότες για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας. 

Οι Υγειονοµικοί Επιθεωρητές Εργασίας από την άλλη, διενεργούν ελέγχους 

για την εφαρµογή κυρίως της εργατικής νοµ

ερευνούν η φύση αι τις αιτίες των επαγγελµατικών νόσων, υποδεικνύουν µέτρα για 

τη διαφύλαξη της υγείας των εργαζοµένων και αρέχουν συµβουλές, δηγίες και 

υποδείξεις στους εργαζόµενους για την αποτελεσµατι

.(υγα12163 (1998)) 

                                                 
159 ν.2459/1997, αρ.4, παρ.5 , ν.24 0/1997 αρ.13 1 7 , 

161 ν.2643/1998, αρ25 
162 ν.2874/2000, αρ.11 
163 ν.2639/1998, αρ.8,παρ.2β,γ 

160 ν.2643/1998, αρ8, παρ.4 
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Η συγκεκριµένη περίοδος χαρακτηρίζεται ακόµα από την συµπλήρωση των 

ρυθµίσεων για τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά τη διάρκεια 

απασχό

ς και δεν έχουν υπερβεί το 32 έτος της ηλικίας τους και 

σε ποσ

ωνα µε την οποία ορίζεται η συµµετοχή σε προγράµµατα 

απόκτη

οπών του να 

συµβάλ

µοσίου, 

δηµοσίου τοµέα 

σε ΝΠ ατάρτισης, σε ΑΕΙ-ΤΕΙ και 

τ  σ  ζ λ

Κατάρτισης Ανέργων. 
                                                

λησής τους.  

Επίσης ρυθµίζονται οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και 

Πρόληψης. (υγα13 164(1999)) 

Σχετικά µε τη µεταβλητή ίση αντιµετώπιση εργαζοµένων (ισµ), παρατηρείται 

ότι η ίση µεταχείριση των δύο φύλων ως προς την πρόσβαση της εργασίας, 

παραβιάζεται αφού η πρόσληψη συνοριακών φυλάκων ορίζεται ότι για την 

εκπλήρωση της αποστολής των υπηρεσιών συνοριακών φυλάκων, η φύση και οι 

ιδιαιτερότητες της οποίας απαιτούν ιδιαίτερα φυσικά και σωµατικά προσόντα, 

προσλαµβάνονται ως συνοριακοί φύλακες µε σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων 

(µόρια) Έλληνες πολίτες σε ποσοστό 90% άνδρες που έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσει

οστό 10% γυναίκες που δεν έχουν υπερβεί το 26 έτος της ηλικίας τους.  

(ισµ7165 (1998-2000)) 

Αναφορικά µε τη µεταβλητή ‘’επαγγελµατική εκπαίδευση-κατάρτιση’’(εκπ), 

παρέχεται η δυνατότητα και σε άλλους φορείς για ΤΕΕ α’ κύκλου µαθητείας. 

Προβλέπεται διάταξη  σύµφ

σης εργασιακής εµπειρίας ανέργων, τα οποία διενεργούνται στα πλαίσια 

προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕ∆. 

Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Λογαριασµού για την Απασχόληση και την 

Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), µπορεί για την υλοποίηση των σκ

λεται µε το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης ή µε τα εκπαιδευτικά 

κέντρα των φορέων που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας.   

 Ο ΟΑΕ∆ µπορεί να αναθέσει στο ∆ηµόσιο, σε φορείς ∆η

συµπεριλαµβανοµένων και των ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις του ευρύτερου 

∆∆, σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κ

ιδιωτικές επιχειρήσεις ηµεδαπής ή αλλοδαπής την υλοποίηση στο θεωρητικό ή 

πρακ ικό µέρος ή στο ύνολό του προγραµµάτων Συνεχι όµενης Επαγγε µατικής 

 
164 π.δ 159/1999, π.δ  89/1999, π.δ 95/1999 
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Ρυθµίζονται επίσης θέµατα σχετικά µε τους οικονοµικούς πόρους του ΕΚΕΠΙΣ. 

(εκπ12166 (1998-1999)) 

Με τις διατάξεις της  παρούσας περιόδου ορίζεται ότι µε απόφαση των 

Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικών 

.  

ητα της επαγγελµατικής κατάρτισης που µέχρι τότε 

 µάθησης. 

Η εταιρ

Καταπολέµησης Κοινωνικού Αποκλεισµού (ΚΕΚ  Καταπολέµησης 

ν εκπαιδευτική διαδικασία µε την απασχόληση, στο πλαίσιο εφαρµογής 

ι ό Ε α  

θέτηση των καταρτιζόµενων σε θέσεις πρακτικής 

σκηση

ε

ι α

λοδαπός γίνει δεκτός από αυτά και χορηγηθεί 

                                                

Ασφαλίσεων µπορεί να λειτουργεί και  β’ κύκλος σπουδών  στα ΤΕΕ του ΟΑΕ∆

Ορίζεται επίσης η ασφάλιση στο ΙΚΑ εκτός από ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και 

έναντι εργατικού ατυχήµατος για τους συµµετέχοντες σε προγράµµατα απόκτησης 

εργασιακής εµπειρίας  

Τέλος, θεσπίζονται µέτρα που αφορούν στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης 

∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) (εκπ13167 (2000)) 

Ιδρύεται την ίδια περίοδο, η εταιρία ‘’Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε’’, η 

οποία αναλαµβάνει την αρµοδιότ

ασκούνταν από τον ΟΑΕ∆ και έχει ως σκοπό την εφαρµογή προγραµµάτων 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και δια βίου

ία, µεταξύ άλλων:  

-συνιστά και έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης  (ΙΕΚ) του ΟΑΕ∆, Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)  του 

ΟΑΕ∆, Κέντρων 

Κοινωνικού Αποκλεισµού) και Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ατόµων µε 

Αναπηρίες, 

-συνδέει τη

της Επαγγελµατικής κα  της Συνεχιζ µενης παγγελµατικής κ τάρτισης σε 

συνεργασία  µε την εταιρία ‘’ Υπηρεσία Υποστήριξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Α.Ε’’, 

η οποία προβαίνει στην τοπο

ά ς και απόκτησης εργασιακής εµπειρίας, 

-υποστηρίζ ι το ανθρώπινο δυναµικό, µέσω της δια βίου µάθησης, µε στόχο τη 

βελτίωσή του και την προσαρµογή των προσόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 

στις εκάστοτε µεταβολές του τεχνολογικού και παραγωγικού περιβάλλοντος. 

Ορίζετα  επίσης, ότι η είσοδος λλοδαπού στην Ελλάδα, για κατάρτιση σε δηµόσια ή 

ιδιωτικά ΙΕΚ επιτρέπεται εφόσον ο αλ

 
166 ν.2640/1998, αρ.6, ν.2639/1998, αρ.20, παρ15, αρ.19, ν.2639/1998, αρ.21 παρ. 5 
167 ν.2874/2000, αρ.17, 18, ν. 2819/2000, αρ. 23 παρ. 2, ν. 2874/2000,αρ. 34  
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σχετική

ορφή αστικής εταιρίας και καλούνται Αναπτυξιακές 

υµπρά

επίσης, κατάργηση κάθε διατάξεων νόµου, διατάγµατος, 

υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών υµβάσεων εργασίας ή εσωτερικών 

κανονισµ ε όρου 

ατοµικών συµβάσεων εργασίας, κατά  µέρος που θέτουν για τις έγγαµες 

ργαζό

ν τ

-η έρευ π  α ύ ς 

ς π   ην ν 

 έγκριση φοίτησης από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης. (εκπ14168 (2001-2002)) 

Επιπλέον, ορίζεται ότι το Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας για την 

καταπολέµηση της των διακρίσεων και των ανισοτήτων σε σχέση µε την αγορά 

εργασίας (EQUAL), εκτελείται αποκλειστικά από ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, που λειτουργούν µε µ

Σ ξεις. 

Παρατηρείται 

σ

ών ή οργανισµών επιχειρήσεων και εκµεταλλεύσεων καθώς και κάθ

το

ε µενες γυναίκες ειδικές προϋποθέσεις που δεν απαιτούνται αντίστοιχα για τους 

έγγαµους εργαζόµενους άνδρες ως προς τη χορήγηση επιδοµάτων γάµου ή συζύγου ή 

τέκνων ή οικογενειακών βαρών από εργοδότες του ιδιωτικού ή του δηµοσίου τοµέα 

στους εργαζόµενους µε σχέση ιδιωτικού δικαίου. (ισµ8169 (2001-2002)) 

Την περίοδο αυτή ως προς τη µεταβλητή θέµατα οργανωτικής φύσης (δορ), 

συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικώ  Ασφαλίσεων υπηρεσία µε ον 

τίτλο ‘’Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας‘’ (Σ.ΕΠ.Ε) υπαγόµενη κατευθείαν στο 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Ως κύριο έργο του Σ.ΕΠ.Ε είναι: 

- η επίβλεψη και ο έλεγχος των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, 

- η έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη των παραβατών της εργατικής νοµοθεσίας, 

-η έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη παράλληλα και ανεξάρτητα από τις αστυνοµικές 

αρχές της παράνοµης απασχόλησης, 

να αράλληλα και ανεξάρτητα από τους σφαλιστικο ς οργανισµού της 

ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζοµένων,  

-η παροχή πληροφοριών, συµβουλών και υποδείξεων προς τους εργοδότες και τους 

εργαζόµενου  σχετικά µε τα πιο α οτελεσµατικά µέτρα για τ  τήρηση τω κείµενων 

διατάξεων, 

-η αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των 

ελλείψεων ή και παραλείψεων που δεν καλύπτονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, 

                                                 
168 ν.2956/2001, αρ.9, ν.2910/2001, αρ.14 
169 ν.2956/2001, αρ.42 
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κ και των τυχόν προβληµάτων που δηµιουργούνται κατά την εφαρµογή της 

νοµοθεσίας. 

Οι αρµοδιότητες του ΣΕΠΕ  εκτείνονται σε ένα ευρύ πεδίο ελέγχων, οι οποίοι 

διενεργούνται από τους Κοινωνικούς  Επιθεωρητές Εργασίας για την εφαρµογή 

κυρίως της γ

αθώς 

ενικής προστατευτικής νοµοθεσίας.  

ράξη του 

έχρι 

3.000.0

µ  

έρειας της χώρας. 

νσεων της κυβερνητικής πολιτικής για θέµατα απασχόλησης, 

ν 

. 

Έτσι σε αυτές περιλαµβάνεται στο εξής και η κύρωση των εσωτερικών κανονισµών 

εργασίας επιχειρήσεων, η έγκριση ή απόρριψη παραπόνων οργανώσεων εργαζοµένων 

                                                

Επίσης, ορίζονται ως κυρώσεις για τον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις 

της εργατικής νοµοθεσίας, οι οποίες επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη π

αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από πρόσκλησή του για παροχή 

εξηγήσεων και οι οποίες αφορούν πρόστιµο για κάθε παράβαση από 50.000δρχ µ

00 δρχ και προσωρινό κλείσιµο της επιχείρησης για διάστηµα  τριών ηµερών 

ή µεγαλύτερο  µέχρι και οριστικό κλείσιµο, ύστερα από απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας η οποία ακολουθεί την αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµόδιου Επιθεωρητή 

Εργασίας. (δορ9170 (1998-1999)) 

Επιπρόσθετα, σε σχέση µε τα Περιφερειακά Σχέδια ∆ράσης για την 

Απασχόληση προβλέπεται η συ µετοχή στα Περιφερειακά Συµβούλια και 

εκπροσώπων του ΟΑΕ∆ και του ΣΕΠΕ, µε στόχο την προώθηση της απασχόλησης 

και τη σύνδεσή της µε το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα κάθε Περιφ

Επιπρόσθετα,  δηµιουργείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων ως συµβουλευτικό-γνωµοδοτικό όργανο το ‘’Συµβούλιο 

Εµπειρογνωµόνων Πολιτικής Απασχόλησης’’. Στόχος του κεντρικού αυτού 

επιτελικού οργάνου είναι µεταξύ άλλων  να γνωµοδοτεί και να εισηγείται στο πλαίσιο 

των γενικών κατευθύ

κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πολιτικής αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και για τις κατευθύνσεις τω

πολιτικών αυτών, όπως απορρέουν από τις υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς. 

Ακόµα, στο υπουργείο συνιστώνται η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και 

Παρακολούθησης ∆ράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου’’ και η ‘’Εδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής  Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΚΤ. 

Την υποπερίοδο αυτή, επιπλέον γίνεται επέκταση των  αρµοδιοτήτων του ΣΕΠΕ

 
170 ν.2639/1998 
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κατά δ ε ώ κ

οχές 

τώσας αφορά την συγχώνευση του 

εια, µε απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών 

 και διάρκεια απασχόλησης καθώς και κάθε άλλη 

                                                

ιατάξ ων κανονισµ ν εργασίας και η επέκταση της υποχρέωσης ύρωσης 

εσωτερικών κανονισµών εργασίας και σε επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω των 70 

και όχι κάτω των 40 προσώπων. 

Επιπλέον καθορίζονται υπηρεσιακά θέµατα του προσωπικού στελέχωσης του ΣΕΠΕ.  

 Η υποβολή των καταστάσεων προσωπικού και προγραµµάτων ωρών εργασίας 

επαναπροσδιορίζεται µε την υποχρέωση του εργοδότη να καταθέτει στην αρµόδια 

υπηρεσία του ΣΕΠΕ-τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης εις διπλούν µια φορά το χρόνο, 

στοιχεία που αφορούν την επιχείρησή του αλλά και των εργαζοµένων, του τεχνικού 

ασφαλείας και γιατρού εργασίας, τη διάρκεια εργασίας, τις καταβαλλόµενες αποδ

και κάθε επιπλέον στοιχείο για εποχική απασχόληση ή εργασία µε βάρδιες. 

Τέλος, ένα άλλο θέµα οργανωτικής συνισ

‘’Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας’’ µε το ‘’Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης ‘’ 

(ΕΠΑ), µε το οποίο αντικαθίσταται κάθε αναφορά στο ΕΙΕ.(δορ10171 (2000)) 

Καθιερώνεται επίσης η χορήγηση άδειας εργασίας για την είσοδο και 

παραµονή αλλοδαπών στην Ελλάδα για την απασχόληση µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας σε συγκεκριµένο εργοδότη και για συγκεκριµένο είδος απασχόλησης, αν 

του χορηγηθεί άδεια εργασίας από το νοµάρχη. 

Ο ΟΑΕ∆ καταρτίζει στο τελευταίο τρίµηνο κάθε έτους έκθεση στην οποία 

καταχωρούνται οι υπάρχουσες ανάγκες σε εργατικό δυναµικό στην επικράτεια και οι 

κενές θέσεις εργασίας κατά ειδικότητα και περιφέρεια που µπορούν να καλυφθούν 

από αλλοδαπούς. Κατά την κατάρτιση της έκθεσης λαµβάνονται υπόψη το συµφέρον 

της εθνικής οικονοµίας, η προσφορά εργασίας από ηµεδαπούς και αλλοδαπούς και η 

ζήτηση. Στη συνέχ

Ασφαλίσεων, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών, καθορίζονται 

ο ανώτατος αριθµός αδειών εργασίας που χορηγούνται κάθε έτος σε αλλοδαπούς 

κατά ιθαγένεια, νοµό, είδος

αναγκαία λεπτοµέρεια. Η απόφαση διαβιβάζεται στις ελληνικές προξενικές αρχές και 

στα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας εξωτερικού, τα οποία καλούν µε ανακοινώσεις τους 

ενδιαφερόµενους αλλοδαπούς, ενώ ο ενδιαφερόµενος εργοδότης υποβάλλει αίτηση 

στην αρµόδια υπηρεσία εργασίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

 
171 ν.2874/2000, αρ.1,2,3,15, 16,19 
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ον έλεγχο στην αγορά εργασίας. Επιπλέον γίνεται η σύσταση τοπικών 

τµηµάτ

ολικές µηνιαίες καθαρές απολαβές, από οποιονδήποτε 

φορέα, 

 

Για τον

 

Η άδεια παραµονής, µε την προϋπόθεση άδειας παροχής εξαρτηµένης 

εργασίας χορηγείται για ένα έτος και ανανεώνεται για όσο διάστηµα ισχύει η άδεια 

εργασίας.  

Σχετικά µε το ΣΕΠΕ ενισχύεται η υπηρεσία των Ειδικών Επιθεωρητών του ως 

αποτελεσµατικού ‘’εργαλείου’’ για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ 

αλλά και τ

ων Κοινωνικής Επιθεώρησης και διευρύνεται η δυνατότητα ελέγχου από 

Επιθεωρητές ενός νοµού σε άλλο. 

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (ΕΙΕ) µε 

το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ) ολοκληρώνεται µε τη µετατροπή 

τους σε ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία ‘’Παρατηρητήριο Απασχόλησης 

Ερευνητική-Πληροφορική Α.Ε’’.(δορ11172 (2001-2002)) 

Όσον αφορά στη µεταβλητή µισθός (τρόπος αναπροσαρµογής, ανώτατα-

κατώτατα όρια) (µισ), οι συν

όπως αυτές προσδιορίζονται µε υπουργική απόφαση και οι οποίες 

προέρχονται από την άσκηση εργασίας, λειτουργήµατος, έργου ή οποιαδήποτε άλλη 

απασχόληση ή από συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό φορέα κύριας και επικουρικής και 

οποιασδήποτε επικουρικής ασφάλισης των µισθωτών γενικά και λειτουργών του 

δηµοσίου τοµέα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 50πλάσιο του εκάστοτε 

τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 22ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ (όπως αυτή 

προσδιορίζεται από τον α.ν 1846/1951, αρ.37.

 καθορισµό των καθαρών απολαβών από το ακαθάριστο ποσό αφαιρούνται  

εκτός από τις κάθε είδους κρατήσεις, που κατά νόµο τις βαρύνουν και του φόρου 

εισοδήµατος και η εισφορά του ΙΚΑ που αναλογούν σε αυτές τις απολαβές. (µισ7 
173(1995-2004)) 

Σχετικά µε την προστασία ειδικών κατηγοριών (ειδ), την  περίοδο αυτή 

δίνεται προτεραιότητα στην προστασία πολυτέκνων, η προστασία των οποίων 

επεκτείνεται σε εκείνους µε περισσότερα από 4 παιδιά και στα µειονεκτούντα 

πρόσωπα λόγω αναπηρίας. 

Αυξάνεται όµως το ελάχιστο όριο αναπηρίας, ως προϋπόθεση πρόσληψης, 

από 40% σε 50%  για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

                                                 
172 ν.2910/2001, αρ.19-24, ν.2956/2001, αρ.10 
173 ν.2303/1995, αρ.4 
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∆ιευρύνεται επίσης η κατηγορία των πολεµιστών  που έλαβαν µέρος στην 

Εθνική Αντίσταση, µε την µείωση της ελάχιστης 24µηνης σε 12µηνη ευδόκιµη 

υπηρεσία σε αντάρτικες οµάδες. Επιπλέον η προστασία των επεκτείνεται και στις 

οικογένειες των θυµάτων της ∆ικτατορίας. 

Γενικότερα, διευρύνθηκε η προστασία της κατηγορία των πολεµιστών µε την 

υπαγωγή σε αυτή και των θυµάτων κάθε πολέµου ή εξαιτίας µικών γεγονότων, 

καθώς και της αντίστασης κατά της ικτατορ ας αι των οικογενειών υτών.  

Ανακαθορίζεται ακόµα η ατανοµή του ποσοστού ου 8% των αναγκαστικών 

προσλήψεων προστατευόµενων προσώπων ως εξής: α)3% στους πολύτεκνους για 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και

  πολε

δ ί κ α

κ τ

 2% για του δηµοσίου, β)2% στα πρόσωπα µε 

οσόντων, βαθµό αναπηρίας,  

ού 

υµβου

ι

µιες Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργ

, έναν ανώτατο αξιωµατικό του Στρατού Ξηράς για τα θέµατα 

 Ελλάδας 

(ΑΣΠΕ) ή της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ή αγωνιστών 

ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και 2% για του δηµοσίου, γ)1%  

στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, 1% στα µέλη αντάρτικων οµάδων  και 1% 

στους ανάπηρους και τραυµατίες πολέµου. 

Ορίζεται επίσης η διαδικασία τοποθέτησης των κατηγοριών αυτών µέσω 

αντικειµενικών κριτηρίων ηλικίας, τυπικών πρ

οικογενειακή κατάσταση και οικονοµική κατάσταση. 

Η Πρωτοβάθµια Επιτροπή αποτελείται από ένα µέλος του Νοµικ

Σ λίου του κράτους ή ανώτερο διοικητικό υπάλληλο ως πρόεδρο, δύο 

υπαλλήλους του ΟΑΕ∆ µε βαθµό Α’, ένα εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών 

Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) κα  έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας 

Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ) ή της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Ειδικές 

Ανάγκες ή αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ή των πολεµιστών, ανάλογα µε τη 

συζήτηση της αντίστοιχης κατηγορίας. 

Στις δύο πλέον ∆ευτεροβάθ

είου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  συµµετέχουν ο Γενικός 

Γραµµατέας του Υπουργείου για τη µια Επιτροπή και τον καθ’ ύλη αρµόδιο Γενικό 

∆ιευθυντή για την άλλη

πολεµιστών ή έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τα 

υπόλοιπα θέµατα, δύο ανώτατους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας  και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ένα εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών 

(ΣΕΒ) και έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων
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της Εθν

 επιτροπές αναπηρίας του ΙΚΑ, οι οποίες όταν δεν 

επαρκο

ντιστοιχεί 

γίνεται

ε

α τ

ς ν

 

ηριότητες κυρίως ναρκωτικά,  

 εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις. 

 

ικής Αντίστασης ή των πολεµιστών, ανάλογα µε τη συζήτηση της αντίστοιχης 

κατηγορίας. (ειδ10174 (1998)) 

Ορίζεται ακόµα, η διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας των ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες από ειδικές υγειονοµικές

ύν δύναται να συστήνονται νέες τριµελείς επιτροπές, στις οποίες ως πρόεδρος 

ορίζεται γιατρός του Ειδικού Σώµατος και ως µέλη γιατροί των υποκαταστηµάτων 

του ΙΚΑ. (ειδ11 175(1999)) 

Επιπλέον, για το διορισµό ή πρόσληψη των προστατευόµενων σε δηµόσιες 

υπηρεσίες, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, ο αριθµός του 5% των θέσεων που τους α

 µε την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων και όχι µε απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. (ειδ12176(2000)) 

Την περίοδο αυτή επικυρώνεται επίσης η 182 ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας για 

την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση 

µε σκοπό την εξάλειψή τους. Σύµφωνα µε αυτή κάθε µέλος που κυρώνει τη σύµβαση 

πρέπει να πάρει άµεσα αποτελεσµατικά µέτρα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

Με τον όρο ‘’παιδί’’ εννοούνται όλα τα πρόσωπα κάτω των 18 ετών. 

Ως χειρότερες µορφές ργασίας χαρακτηρίζονται: 

α) η δουλεία, η πώληση και το δουλεµπόριο των παιδιών, η δέσµευση λόγω χρεών 

και η αναγκαστική εργασί , η αναγκαστική ή υποχρεω ική εργασία 

περιλαµβανοµένη  και της υποχρεωτικής ή αναγκαστικής στράτευσης των παιδιώ  µε 

σκοπό τη χρησιµοποίησή τους στις ένοπλες συγκρούσεις, 

β) η χρησιµοποίηση, η δέσµευση και η προαγωγή παιδιού στην πορνεία και στην 

παραγωγή πορνογραφικού υλικού,  

γ) η χρησιµοποίηση παιδιού σε παράνοµες δραστ

δ) εργασίες που µπορούν να βλάψουν την ηθική του παιδιού και οι οποίες ορίζεται ότι 

πρέπει να προσδιοριστούν από τις αρµόδιες αρχές ή την εθνική νοµοθεσία, µετά από 

συνεννόηση µε τις ενδιαφερόµενες

Επιπλέον, γίνονται συστάσεις για τον προσδιορισµό του χρόνου εξέτασης των 

εργασιών (περιοδικά και ανάλογα µε τις ανάγκες) που µπορούν να βλάψουν την 

ηθική του παιδιού, για την καθιέρωση µηχανισµών, προκειµένου να επιβλέπεται η 

                                                 
174 ν.2643/1998, π.δ 62/1998 
175 ν.2736/1999 
176 ν.2839/2000 
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εφαρµογή της από το κράτος,  και την επιβολή των αντίστοιχων µέτρων-κυρώσεων 

για το σεβασµό των διατάξεων.  

Τροποποιούνται και συµπληρώνονται επίσης, θέµατα σχετικά µε την διαδικασία 

πρόσληψης των προστατευόµενων προσώπων. (ειδ13177(2001)) 

Προστίθεται τέλος, η περίπτωση των έµµεσα προστατευόµενων προσώπων 

(συγγενών) όταν στην οικογένεια υπάρχει  άτοµο µε ισόβια ανικανότητα από νοητική 

στέρησ

Επιπλέ  ή µ

ή υποοµάδα της παρούσας ανάλυσης, η οποία παρέχεται µε την 

εφαρµο

τ

κών για τις εργασιακές σχέσεις. 

εκπ16, δορ12, δορ13, ειδ15, 16, και ως προς τις οποίες οφείλεται και η 

 

                                                

η ή αυτισµό, στον υπολογισµό των αντικειµενικών κριτηρίων πρόσληψης και 

διορισµού τους.  

Καταργείται επίσης το ανώτατο όριο πρόσληψης διορισµού στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, 

ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και ΝΠΙ∆ του δηµοσίου τοµέα και για τα προστατευόµενα 

πρόσωπα. 

ον την περίοδο αυτ  γίνεται και ο καθορισ ός των θέσεων των 

προστατευόµενων προσώπων για τις δηµόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ σε 

ποσοστό 5%. (ειδ14178 (2002)) 

 Η τελικ

γή της Ταξινόµησης κατά Αύξουσα Ιεραρχία (CAH), πλαισιώνει την 

πληροφορία που λαµβάνεται ως προς τις οµάδες και υποοµάδες ετών και ιδιοτήτων 

µε την απεικόνιση των οποίων επιτυγχάνεται αν ιπροσωπευτικά η σκιαγράφηση µιας 

εποχής ως προς τις κύριες συνιστώσες του φαινοµένου των εφαρµοζόµενων 

πολιτι

Έτσι, οι ιδιότητες που συνθέτουν την υποοµάδα Β2.2 (σχήµα 3.10), η οποία 

αφορά και το τέλος της εξεταζόµενης εποχής (2003-2004) αφορούν στις χρε10, µερ7, 

µερ8, εοχ12,εοχ13, προ3, συν15, συµ6, φορ8, φορ9, επα8, ετα12, ετα13, υγα15, υγα16, 

ισµ9, εκπ15, 

υπεροχή της έναντι στην οµοειδή υποοµάδα Β2.1 αλλά και από τις οποίες 

χαρακτηρίζεται σηµαντικότερα.  

 Οι υπόλοιπες ιδιότητες που την χαρακτηρίζουν επίσης είναι οι χρκ7, ατυ3, 

οαπ5, συλ9 και µισ7.  

 
177 ν.2918/2001, ν.2956/2001,αρ.33 
178 ν.3050/2002, αρ. 4, παρ.4, ν.3051/2002, αρ. 10 
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Σχήµα 3.10.CAH- Πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων –Οµάδα B2.2 

ι να καταρτίζουν προγραµµατικές συµβάσεις 

µε νοµ

ιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Οι 

συµβάσ

 ε

ηρωµατική κάλυψη αναγκών εξυπηρέτησης των πολιτών και γι’ αυτό το σκοπό 

οι προαναφερόµενοι φορείς καταρτίζουν επιχειρησιακά σχέδια παροχής υπηρεσιών 

 

 Αναλυτικότερα, σχετικά µε την µεταβλητή µερική απασχόληση (µερ), την 

περίοδο αυτή πραγµατοποιείται η επέκταση της µερικής απασχόλησης σε δηµόσιες 

υπηρεσίες, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού και σε νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου, οι οποίοι επιτρέπετα

ικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και µε 

την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδ

εις έχουν ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα (κατ’ 

οίκον κοινωνική µέριµνα και φροντίδα, φύλαξη σχολικών κτιρίων, οδική ασφάλεια 

µαθητών, κοινωνική ενσωµάτωση µεταναστών, έκτακτες ανάγκες πολιτικής 

προστασίας, µαζική άθληση, αντιµετώπιση περιβαλλοντικών αναγκών, πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, ενηµέρωση και πληροφόρηση πολιτών, προγράµµατα κοινωνικού 

χαρακτήρα χρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ) σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο για την 

εφαρµογή αντίστοιχων δράσεων πανελλαδικής ή τοπικής µβέλειας. 

Οι προαναφερόµενες προγραµµατικές συµβάσεις αποσκοπούν στη 

συµπλ
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κοινωνικού χαρακτήρα που εγκρίνονται από την αντίστοιχη επιτροπή 

παρακολούθησης-κατανοµής πόρων. 

Η διάρκεια της σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µερικής 

απασχόλησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει σε διάρκεια τους είκοσι τέσσερις µήνες, 

ενώ νέα σύµβαση µε τον ίδιο απασχολούµενο µπορεί να καταρτιστεί µετά την πάροδο 

τουλάχιστο δύο µηνών από τη λήξη της προηγούµενης. Επίσης ο χρόνος εργασίας για 

κάθε εργαζόµενο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 20 ώρες εβδοµαδιαίως.   

, οι νέοι µέχρι 30 ετών 

ραπάνω περιπτώσεις έχουν τα άτοµα που 

καθίστα

ση αναγκών συµπληρωµατικής εξυπηρέτησης των πολιτών και δεν ασκούν 

η ανανέωσή της αυξάνεται σε 4 µήνες. 

                                                

 Όσον αφορά στους υποψηφίους επιλέγονται οι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆ 

άνεργοι (35%), ποσοστό 10% επί των οποίων οι µακροχρόνιοι άνεργοι, εκείνοι που 

βρίσκονται πέντε χρόνια πριν την συνταξιοδότησή τους (25%)

(20%), οι µητέρες παιδιών µέχρι 12 ετών, τα άτοµα αναπηρίας µε ποσοστό 50% και 

άνω (10%). 

Ορίζεται ότι προτεραιότητα  για όλες τις πα

νται άνεργα εξαιτίας οµαδικών απολύσεων, και οι γυναίκες (60%). 

Επίσης, όσοι έχουν απασχοληθεί για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους σε 

αντίστοιχες δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα (50%). (µερ7179 (2003)) 

Την ίδια περίοδο, γίνεται επαναρύθµιση της µερικής απασχόλησης στο 

∆ηµόσιο, τους ΟΤΑ και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, φορείς στους 

οποίους επιτρέπεται να προσλάβουν το αντίστοιχο προσωπικό µε συµβάσεις εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µερικής απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών 

που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους πολίτες.  

Τονίζεται ότι οι συγκεκριµένες προσλήψεις αποβλέπουν αποκλειστικά στην 

αντιµετώπι

επιρροή στην οργανική σύνθεση των αντίστοιχων υπηρεσιών. 

Με τις παρούσες ρυθµίσεις, για την παροχή υπηρεσιών µε καθεστώς µερικής 

απασχόλησης, οι προαναφερόµενοι φορείς καταρτίζουν αντίστοιχο επιχειρησιακό 

σχέδιο το οποίο υποβάλλεται για έγκριση και κατανοµή της χρηµατοδότησης από την 

αντίστοιχη επιτροπή, χωρίς να απαιτείται η σύµπραξη άλλου, κατά την κείµενη 

νοµοθεσία, οργάνου. 

    Η διάρκεια της σύµβασης µερικής απασχόλησης µειώνεται σε 18 µήνες ενώ 

το διάστηµα µεσολάβησης µέχρι την επόµεν
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Επαναπ

µ ο  

σ ή

ρ8180 (2004))  

 µε την εφαρµογή 

της αρ

ν κατάχρηση που προκαλείται από τη 

ι 

ν 

ορισµέ

ι µεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόµενου, µε τους ίδιους ή 

παρεµφ

ν στο προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα των 

δύο ετώ ν θ α

Επιπλέ

θέσεις αορίστου χρόνου, όπως και στη διευκόλυνση της 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 

                                                

ροσδιορίζεται επίσης το περιεχόµενο και το ποσοστό της πρώτης κατηγορίας 

κοινωνικών ο άδων για την επιλογή υποψηφίων καθώς ρίζεται ότι οι άνεργοι  άνω 

των 30 ετών, που έχουν εξαντλήσει το χρόνο της τακτικής επιδότησης ανεργίας και 

παραµένουν εγγεγραµµένοι τα µητρώα του ΟΑΕ∆, τουλάχιστον έξι µ νες µετά τη 

λήξη αυτής σε ποσοστό 30% όπως και το ποσοστό των ανέργων που βρίσκονται στην 

τελευταία πενταετία πριν τη συνταξιοδότηση, σε ποσοστό 20%. (µε

Την υπό µελέτη σχηµατιζόµενη περίοδο, αναφορικά µε την εργασία 

ορισµένου χρόνου (εοχ),  επιχειρείται η συµµόρφωση της Ελλάδας µε την Οδηγία 

99/70/ΕΚ ‘’σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου’’. 

Ως σκοπός των ρυθµίσεων, οι οποίες αναφέρονται στους εργαζόµενους µε σύµβαση ή 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, που πλέον συνάπτεται γραπτώς,  

ορίζεται η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας ορισµένου χρόνου

χής της µη διάκρισης σε σχέση µε την εργασία αορίστου χρόνου και 

θεσπίζονται διατάξεις για να αποτραπεί τυχό

χρησιµοποίηση διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου. 

Αναφέρεται επίσης η αρχή της µη διάκρισης όσον αφορά στους όρους απασχόλησης 

παρά µόνο αν αυτή δικαιολογείτα αντικειµενικά. 

Ακόµα, αναφέρονται οι περιπτώσεις της χωρίς περιορισµό ανανέωσης συµβάσεω

νου χρόνου, οι οποίες επιτρέπονται εάν δικαιολογείται από αντικειµενικό λόγο. 

Στην περίπτωση όµως που δε συντρέχει κανένας τέτοιος λόγος και η χρονική 

διάρκεια των διαδοχικών συµβάσεων, (οι οποίες θεωρούνται ως τέτοιες αν 

καταρτίζοντα

ερείς όρους εργασίας και δε µεσολαβεί µεταξύ τους χρονικό διάστηµα 

µεγαλύτερο των 20 εργάσιµων ηµερών) ξεπεράσει τα δύο χρόνια τεκµαίρεται ότι µε 

αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή 

εκµετάλλευσης, µε συνέπεια τη µετατροπή αυτών σε συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας 

αορίστου χρόνου. Το ίδιο ισχύει και α

ν, χωρίς να συντρέχει έ ας αντικειµενικός λόγος , ο αρι µός των νανεώσεων 

ξεπερνάει τις τρεις. 

ον, γίνεται αναφορά στην ενηµέρωση των εργοδοτών για τις ευκαιρίες 

απασχόλησης σε 
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Τέλος, 

σιο 

τοµέα 

έση εξαρτηµένης εργασίας, απαγορεύονται οι 

διαδοχ

µα 

ειµενικού λόγου ο οποίος υπάρχει όταν οι επόµενες της αρχικής 

 τη δραστηριότητα της 

πιχείρησης. Σε κάθε όµως περίπτωση, ο αριθµός των διαδοχικών συµβάσεων δεν 

την κείµενη 

νοµοθε

                                                

οι εργαζόµενοι αορίστου χρόνου λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό 

του κατώτατου ορίου πάνω από το οποίο µπορούν να συγκροτούνται µέσα στην 

επιχείρηση τα αντιπροσωπευτικά όργανα των εργαζοµένων, τα οποία ενηµερώνει ο 

εργοδότης, στο µέτρο του δυνατού, σχετικά µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. 

Ευνοϊκότερες ρυθµίσεις εξακολουθούν να ισχύουν. (εοχ12181 (2003)) 

Επιπρόσθετα, µε νέες ενέργειες, οι διατάξεις για τη ρύθµιση των συµβάσεων 

ορισµένου χρόνου στηρίζονται στη διάκριση µεταξύ των εργαζοµένων στο δηµό

και εκείνων στον ιδιωτικό και αποτελούν το χαρακτηριστικό του 

συγκεκριµένου έτους αναφορικά µε τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου, στα πλαίσια 

προσαρµογής της ελληνικής στην κοινοτική νοµοθεσία, µε βάση τις κατευθυντήριες 

αρχές της. 

Πιο συγκεκριµένα, σχετικά µε το προσωπικό του δηµοσίου τοµέα, καθώς και 

το προσωπικό των δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, το οποίο εργάζεται µε 

σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµβαση έργου ή άλλη 

σύµβαση ή σχέση που υποκρύπτει σχ

ικές συµβάσεις που καταρτίζονται µεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου 

εργαζόµενου µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και µε τους ίδιους ή παρεµφερείς 

όρους εργασίας, εφόσον µεταξύ των συµβάσεων αυτών µεσολαβεί χρονικό διάστη

µικρότερο των τριών µηνών. 

Χωρίς να αναφέρονται συγκεκριµένοι αντικειµενικοί λόγοι, όπως γίνεται την 

προηγούµενη περίοδο, ορίζεται ότι η κατάρτιση συµβάσεων επιτρέπεται κατ’ 

εξαίρεση αντικ

συµβάσεως συνάπτονται για την εξυπηρέτηση ειδικών οµοειδών αναγκών που 

σχετίζονται αµέσως και ευθέως µε τη µορφή και το είδος ή

ε

επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερος των τριών. 

Ως ανώτατη διάρκεια των συµβάσεων προβλέπονται οι 24 µήνες, η υπέρβαση 

των οποίων επιτρέπεται µόνο σε περιπτώσεις ειδικών, από τη φύση και το είδος της 

εργασίας τους κατηγοριών, εργαζοµένων  που προβλέπονται από 

σία (όπως διευθυντικά στελέχη, εργαζόµενοι που προσλαµβάνονται στο 

πλαίσιο συγκεκριµένου ερευνητικού ή οποιουδήποτε επιδοτούµενου ή 

χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος, εργαζόµενοι που προσλαµβάνονται για την 
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πραγµατοποίηση έργου σχετικού µε την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν 

από συµβάσεις µε διεθνείς οργανισµούς). 

 

σ

γίνεται µε σκοπό τη διευκόλυνση 

συναφή απασχόληση ή γίνεται για την 

πρα υνδέεται µε 

συγ εων αεροπορικών 

µετ  παροχής υπηρεσιών 

αερ

Η 

χρόνου ύο έτη, ούτε µέσα σε αυτό το διάστηµα ο 

αρι

συµβάσ και διαρκών αναγκών της επιχείρησης 

ς, σχετικά µε το προσωπικό για εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία από 

ιολογία ότι δεν επαρκεί το προσωπικό που διαθέτει ο 

φορέας

                                                

Όσον αφορά στους εργαζόµενους µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας 

ορισµένου χρόνου, οι οποίοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα, περιλαµβανοµένων 

και των ανώνυµων εταιριών που είναι εισηγµένες το Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών, η χωρίς περιορισµό ανανέωση συµβάσεων είναι επιτρεπτή αν δικαιολογείται 

από έναν αντικειµενικό λόγο. Αυτός υφίσταται αν δικαιολογείται από τη µορφή και 

το είδος ή τη δραστηριότητα του εργοδότη της επιχείρησης, ή από ειδικούς λόγους ή 

ανάγκες, εφόσον τα στοιχεία αυτά προκύπτουν αµέσως ή εµµέσως από την οικεία 

σύµβαση όπως η προσωρινή αναπλήρωση µισθωτού, η εκτέλεση εργασιών παροδικού 

χαρακτήρα, η προσωρινή σώρευση εργασίας, ή η ορισµένη διάρκεια βρίσκεται σε 

συνάρτηση µε εκπαίδευση ή κατάρτιση, ή 

µετάβασης του εργαζόµενου σε 

γµατοποίηση συγκεκριµένου έργου ή προγράµµατος ή σ

κεκριµένο γεγονός, ή αναφέρεται στον τοµέα επιχειρήσ

αφορών και των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες

οδροµίου εδάφους και πτήσης. 

χρονική διάρκεια των διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου 

 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δ

θµός των ανανεώσεων να υπερβαίνει τις τρεις αλλιώς τεκµαίρεται ότι µε τις 

εις αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων 

µε συνέπεια τη µετατροπή τους σε αορίστου χρόνου. 

Στην περίπτωση των εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα, διαδοχικές θεωρούνται οι 

συµβάσεις όταν δε µεσολαβεί µεταξύ τους διάστηµα µεγαλύτερο των 45 ηµερών.  

 Τέλο

τους ΟΤΑ, στις ρυθµίσεις υπογραµµίζεται το έκτακτο των αναγκών και η πρόσληψη 

προσωπικού συµβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου όταν 

διαπιστώνεται µε ειδική αιτ

 κατασκευής έργου. Στη σχετικότερη αυστηροποίηση των ρυθµίσεων 

προστίθεται ακόµα ότι η διαδικασία πρόσληψης υπόκειται στον έλεγχο του 

ΑΣΕΠ.(εοχ13 182(2004)) 

 
182 π.δ 164/2004, π.δ 180/2004, ν.3274/2004, αρ.22, παρ.40  
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Ως προς η µεταβλητή προσωρινή απασχόληση-δανεισ ός εργαζοµένων 

(προ), παρατηρείται αυστηροποίηση των κυρώσεων για τις Εταιρίες Προσωρινής 

Απασχόλησης (ΕΠΑ). 

Καθιερώνεται ότι η αράνοµη λειτουργ  ΕΠΑ, εκτός του διοικητικού προστίµου που 

ισχύει, επιφέρει

τ µ

π ία

 και τη διοικητική κύρωση της σφράγισης και της οριστικής διακοπής 

έ

, ε υ

ύ 

διαλόγ

ηση της απασχόλησης και την 

ι

γηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Απασχόληση και γενικώς 

ργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλ

ών Ασφαλίσεων, τους Γενικούς Γραµµατείς Ισότητας, Νέας 

ενιάς 

ν της Ελλάδας (ΕΝΑΕ), από τρεις 

ΕΕ), από έναν 

εκπρόσ

ν

                                                

της καθώς η απουσία άδειας λειτουργίας της επιφέρει τιµωρία φυλάκισης µ χρι δύο 

ετών και χρηµατική ποινή, σε όποιον τη λειτουργεί. (προ3 183(2003-2004)) 

Την περίοδο αυτή αναφορικά µ  τη µεταβλητή συλλογική διαπραγµάτε ση-

συλλογικές συµβάσεις εργασίας (συλ),  στα πλαίσια προαγωγής του κοινωνικο

ου, συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η 

Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης.  

Ως σκοπός της Επιτροπής ορίζεται η προώθηση του Κοινωνικού ∆ιαλόγου για 

τη διαµόρφωση πολιτικών που αποσκοπούν στην αύξ

αντ µετώπιση της ανεργίας, η γνωµοδότηση για τη διαµόρφωση, την παρακολούθηση 

και την αξιολό

για τις πολιτικές σε εργασιακά θέµατα και  για θέµατα εργατικού δικαίου.   

Η Επιτροπή αποτελείται από τον Υπου

ίσεων ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον Υφυπουργό, τους Γενικούς 

Γραµµατείς των Υπουργείων Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

Εργασίας και Κοινωνικ

Γ και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), τον διοικητή 

του ΟΑΕ∆, από έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) και 

της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεω

εκπροσώπους της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣ

ωπο του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), της Γενικής 

Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕ), της 

Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ) και της Πανελλήνιας 

Συνοµοσπονδίας Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισµώ  (ΠΑΣΕΓΕΣ) και από έναν 

εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑΕΑ).  

Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι διετής. 

 
183 ν.3144/2003, αρ.5 
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Στην Επιτροπή καλούνται να συµµετέχουν ως µέλη, εφόσον συζητιούνται θέµατα της 

αρµοδιότητάς τους, Γενικοί γραµµατείς άλλων Υπουργείων και των περιφερειών της 

χώρας. (συµ6184 (2003-2004)) 

Ως προς τους φορείς απασχόλησης (φορ), την περίοδο αυτή για πρώτη φορά 

επιτρέπεται από νόµο η ίδρυση και δραστηριότητα Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων 

Εργασίας (ΙΓΣΕ), ύστερα από άδεια η οποία χορηγείται από τον Υπουργείο Εργασίας 

ς είναι η 

πρόσωπα εποπτείας, διεύθυνσης ή εµπιστοσύνης, 

 ο

 οικόσιτο προσωπικό. 

 εξάµηνο ενώ σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η άδεια λειτουργίας 

τους. 

πεται επιπλέον της χρηµατικής ποινής και η φυλάκιση µέχρι 

δύο έτη.  

                                                

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα ΙΓΣΕ ορίζονται ως φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 

έχουν ως στόχο την εξεύρεση για λογαριασµό του εργοδότη ορισµένων κατηγοριών 

θέσεων εργασίας σε ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς. Αντικείµενο της δράσης του

διαµεσολάβησή  τους για την εξεύρεση εργασίας όσον αφορά κάποιες κατηγορίες 

επαγγελµάτων όπως καλλιτέχνες, 

λογιστές ή φοροτεχνικούς, προσωπικό καθαριότητας χώρων απασχολούµενους σε 

οικοδοµές και τεχνικές εργασίες, ξεναγοί, µοντέλα, απ κλειστικές νοσοκόµες, 

πρόσωπα φροντίδας ηλικιωµένων και

Με Π.∆ που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εργασίας καθορίζονται οι 

κατηγορίες των θέσεων εργασίας για τις οποίες επιτρέπεται η σύσταση ΙΓΣΕ, οι όροι 

και οι προϋποθέσεις σύστασής τους, η διαδικασία εγκριτικής άδειας, και οι 

περιπτώσεις ανάκλησής της το ύψος της αµοιβής για τη µεσολάβηση και ο τρόπος 

καταβολής καθώς και η κάθε λεπτοµέρεια που αφορά το θέµα. 

Για παραβίαση των προϋποθέσεων και όρων της εγκριτικής άδειας 

λειτουργίας ΙΓΣΕ, το οποίο συνιστά ποινικό αδίκηµα καταβάλλονται ποινές 

φυλάκισης τουλάχιστον τρεις µήνες και χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός 

εκατοµµυρίου. 

Τα ΙΓΣΕ έχουν επίσης την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Επιθεώρηση 

Εργασίας κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου και Ιουλίου αναλυτική 

κατάσταση των Συµβουλίων Εργαζοµένων για τις οποίες µεσολάβησαν το 

προηγούµενο

Αναφορικά µε τους φορείς εύρεσης εργασίας εντείνονται οι κυρώσεις της 

παράνοµης λειτουργίας ΙΓΣΕ ή παραρτήµατός του, καθώς αυτή συνιστά ποινικό 

αδίκηµα και έτσι προβλέ

 
184  ν.3144/2003, αρ.1 
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 λ

ιών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ). Με τον τρόπο αυτό η 

Επιτρο

 

 τη λειτουργία τους θα διέπονται από τις αντίστοιχες 

διατάξε

ς, 

µπορού

ιξης Ανθρώπινου ∆υναµικού’’ λύεται πριν 

αρχίσει

                                                

Επιπλέον, διευρύνεται η σύνθεση της Επιτροπής που γνωµοδοτεί στον 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη χορήγηση άδειας ειτουργίας 

ΙΓΣΕ και Εταιρ

πή συµπληρώνεται µε τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων 

(εργοδοτών, εργαζοµένων) και µε το ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Όρων Εργασίας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκτός του Γενικού Γραµµατέα 

του υπουργείου, τον διευθυντή της ∆ιεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου και 

τον διευθυντή της ∆ιεύθυνσης Απασχόλησης του ΟΑΕ∆. (φορ8185 (2003)) 

Επίσης, όσον αφορά στους φορείς εύρεσης εργασίας, ορίζεται ότι τα 

πιστοποιηµένα από το Υπουργείο Εργασίας Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

(ΚΕΚ) µπορούν να λάβουν άδεια λειτουργίας  Ιδιωτικού Γραφείου Συµβούλων 

Εργασίας, τα οποία ως προς

ις για τα ΙΓΣΕ. 

Επιπρόσθετα, οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις, οι οποίες είναι νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και συνιστώνται στο πλαίσιο της 

Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, και οι εταίροι που συµµετέχουν σε αυτέ

ν να τοποθετούν σε επιχειρήσεις ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς 

κοινωνικές οµάδες, κατά τη διάρκεια του εγκεκριµένου γι’ αυτές προγράµµατος, 

χωρίς να απαιτείται χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας ΙΓΣΕ, εφόσον οι 

δράσεις αυτές προβλέπονται στο αντίστοιχο εγκεκριµένο πρόγραµµα. 

Τέλος, η εταιρία ‘’Υπηρεσίες Υποστήρ

 να λειτουργεί και οι αρµοδιότητές της εξακολουθούν να ασκούνται από τον 

ΟΑΕ∆. (φορ9186 (2004)) 

Για τη µεταβλητή σύνδεση αµοιβής µε παραγωγικότητα (επα), παρατηρείται 

µείωση του ποσού που καταβάλλεται ως κίνητρο απόδοσης. Έτσι, για την κατηγορία 

ΥΕ αυτό διαµορφώνεται σε 86ευρώ, την κατηγορία ∆Ε 96 ευρώ, την κατηγορία ΤΕ ή 

ΠΕ, χωρίς πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής 120ευρώ, µε πτυχίο ΤΕΙ 135 ευρώ 

και µε πτυχίο Πανεπιστηµίου 150 ευρώ. 

Ορίζεται επίσης ότι τα παραπάνω ποσά αυξάνονται κατά 10 ευρώ µε τη 

συµπλήρωση 25 ετών προϋπηρεσίας.(επα8187 (2003-2004)) 

 
185 ν.3144/2003, αρ.5 
186 ν.3227/2004, αρ.3, αρ.7, παρ4 
187 ν.3205/2003, αρ.12 
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Όσον αφορά στην ετήσια άδεια (ετα),  παρέχεται για πρώτη φορά η 

δυνατότητα στον εργαζόµενο να λαµβάνει, αναλογικώς από την πρώτη ηµέρα της 

απασχόλησής του ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας, που δικαιούται να λάβει 

µετά από συνεχή απασχόληση τουλάχιστον δώδεκα µηνών, όπως αυτή ορίζεται από 

προηγούµενες διατάξεις. Με την παρούσα ρύθµιση γίνεται εναρµόνιση µε την Οδηγία 

93/104, αρ.7 του Συµβουλίου µε την οποία οι εργαζόµενοι δικαιούνται ετήσια άδεια 

µε α

ό 

έτο

 

γ

τη 

Η ά ά µία εργάσιµη µέρα για κάθε εργασιακό έτος πέρα του 

πρώ

υ εφαρµοζόµενου συστήµατος 

                                                

ποδοχές από τον πρώτο χρόνο απασχόλησης. (ετα12188 (2003)) 

Την περίοδο αυτή επίσης, προσδιορίζεται το έτος απασχόλησης ως εργασιακ

ς. 

 Πιο συγκεκριµένα, ορίζεται ότι οι µισθωτοί δικαιούνται για κάθε έτος απασχόλησης 

(εργασιακό έτος), σε υπόχρεη επιχείρηση, άδεια µε αποδοχές 24 εργάσιµων ηµερών 

και αν στην επιχείρηση εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµάδας εργασίας 20 

εργάσιµων ηµερών, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτές η ηµέρα της εβδοµάδας κατά την 

οποία δεν απασχολούνται λόγω του εφαρµοζόµενου συστήµατος εργασίας. Το

ερ ασιακό έτος αρχίζει από την ηµεροµηνία πρόσληψης του µισθωτού και λήγει µε 

συµπλήρωση δώδεκα µηνών από την πρόσληψη. 

δεια αυτή αυξάνεται κατ

του µέχρι τις 26 εργάσιµες µέρες και για τους µισθωτούς επιχειρήσεων µε 

σύστηµα πενθήµερης εργασίας µέχρι τις 22 εργάσιµες µέρες.  

Τονίζεται ότι όπου κατά τις κείµενες διατάξεις που ρυθµίζουν τα της χορήγησης 

ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές αναφέρεται ο όρος ‘’ηµερολογιακό έτος’’ από 

δω και πέρα εννοείται ‘’εργασιακό έτος’’.  

Στη συνέχεια όµως επαναφέρεται η έννοια του ‘’ηµερολογιακού έτους’’ για 

την απόδοση ποσοστού της συνολικής άδειας. Με τον τρόπο αυτό, κάθε µισθωτός 

από την έναρξη της εργασίας του σε υπόχρεη επιχείρηση και µέχρι τη συµπλήρωση 

12 µηνών συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας 

κανονικής άδειας µε αποδοχές για τι χρόνο εργασίας που έχει συµπληρώσει στην ίδια 

υπόχρεη επιχείρηση. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται σε άδεια 24 εργάσιµων ηµερών 

ή αν στην επιχείρηση εφαρµόζεται το σύστηµα της πενθήµερης εργασίας 20 

εργάσιµων ηµερών, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτές η ηµέρα της εβδοµάδας κατά την 

οποία δεν απασχολούνται οι µισθωτοί λόγω το

εργασίας. 

 
188 ν.3144/2004, αρ.6 
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Ο ε

 ν

ε   

µενο τρόπο. (ετα13189 (2004)) 

τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των Εξωτερικών 

η δι µίωσης των µελών της. (υγα14190 (2000-2002)) 

δικότητας σε έξι µήνες. 

ούτ πικό των 

ενό ά

 υ

µοσίων 

υπα

ργοδότης υποχρεούται µέχρι τη λήξη του πρώτου ηµερολογιακού έτους , εντός 

του οποίου προσλήφθηκε ο εργαζόµενος να χορηγεί σε αυτόν την παραπάνω 

αναλογία της κανονικής άδειας. Κατά το δεύτερο ηµερολογιακό έτος, ο µισθωτός 

δικαιούται να λάβει την ετήσια κανονική άδεια η οποία αυξάνεται φτάνο τας µέχρι 

τις 26 εργάσιµ ς µέρες ή τις 22 αν ισχύει η πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασία. Για 

καθένα από τα επόµενα ηµερολογιακά έτη, ο µισθωτός δικαιούται να λάβει από την 

1η Ιανουαρίου έκαστου ετήσια άδεια µε αποδοχές η οποία υπολογίζεται µε τον 

προαναφερό

Αναφορικά µε την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας (υγα), 

προβλέπεται η σύσταση γνωµοδοτικής επιτροπής, στην οποία συµµετέχουν 

υπάλληλοι των Υπουργείων Εργασίας και Υγείας καθώς και εκπρόσωποι των 

κοινωνικών εταίρων, για 

Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης και καθορίζεται η σύνθεση, το έργο τους και 

αδικασία αποζη

Επιπλέον,  συµπληρώνονται διατάξεις του γενικότερου πλαισίου που έχει 

διαµορφωθεί τα προηγούµενα έτη και αφορά στην υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζοµένων. Πιο συγκεκριµένα, ορίζονται οι προϋποθέσεις για την άσκηση 

καθηκόντων του γιατρού εργασίας. Έτσι, οι γιατροί που δεν έχουν την ειδικότητα του 

γιατρού εργασίας αλλά εργάζονται επτά χρόνια µε αυτή την ιδιότητα, θα  µπορούν να 

συνεχίσουν αν µέσα σε µια πενταετία λάβουν τον αντίστοιχο τίτλο. 

Ορίζεται επίσης η προθεσµία όπου οι γιατροί µη ειδικότητας υποχρεούνται να 

καταθέσουν αίτηση ει

Επιπρόσθετα, γίνεται προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/391 

ως ώστε οι σχετικές διατάξεις να εφαρµόζονται και στο ένστολο προσω

πλων δυνάµεων και των σωµ των ασφαλείας µε εξαίρεση ορισµένες 

δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. 

Ακόµα, ορίζεται ότι σε περιπτώσεις που κρίνεται ότι οι εργοδότες έχουν τα 

προσόντα και τις δυνατότητες ανάλογα και µε το µέγεθος της επιχείρησης και την 

επικινδυνότητά της οι ίδιοι µπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα το  τεχνικού 

ασφαλείας. 

Προσθετικά, παρέχεται η δυνατότητα στους ελεγκτές-γιατρούς  των δη

λλήλων και στους  µηχανικούς του ∆ηµοσίου, στο πλαίσιο της χωρικής τους 
                                                 
189 ν.3227/2004, αρ.13, ν.3302/2004, αρ.1 
190 ν.2874/2000, αρ.13 

 262



αρµ

Επα

(υγα

ο τµήµα ασφάλειας της 

εργ

προ ση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους 

κατ

οδιότητας, να προβαίνουν στη γραπτή εκτίµηση και αξιολόγηση των κινδύνων 

εργασίας για τις υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια της κύησης , λοχείας και γαλουχίας 

σύµφωνα µε προηγούµενες διατάξεις. 

Συνιστώνται επίσης στο ΣΕΠΕ Περιφερειακά Κέντρα Πρόληψης 

γγελµατικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) 

Τέλος, καθορίζεται η επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ 

15191 (2003)) 

Επιπρόσθετα, συστήνεται νέα ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης της Πληροφορίας, 

Επιµόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής συνθηκών Εργασίας για θέµατα 

ασφάλειας και υγείας που υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών Υγιεινής της 

Εργασίας. Η διεύθυνση αποτελείται από το τµήµα εθνικού εστιακού πόλου 

πληροφόρησης, το τµήµα επιµόρφωσης, ενηµέρωσης, εκδόσεων και τεχνικής 

υποστήριξης, το τµήµα ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης και το τµήµα τεκµηρίωσης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης θεσµικών για την υγεία και ασφάλεια µέτρων. 

Η ∆ιεύθυνση Συνθηκών Εργασίας αναδιαρθρώνεται και αποτελείται από το 

τµήµα πρόληψης εργατικών ατυχηµάτων, το τµήµα πρόληψης των επαγγελµατικών 

ασθενειών και το τµήµα πρόληψης κινδύνων για ειδικές οµάδες εργαζοµένων και 

βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος. 

Αντίστοιχα η αναδιάρθρωση του Κέντρου Υγιεινής και Ασφάλειας οδηγεί στο 

τµήµα προσδιορισµού βιολογικών και χηµικών παραγόντων, τ

εργασίας και εργονοµίας, το τµήµα ιατρικής της εργασίας και προαγωγής της 

ασίας στους εργασιακούς χώρους.  

Τροποποιούνται ακόµα, προηγούµενες διατάξεις σχετικά  µε τις ελάχιστες 

διαγραφές για τη χρησιµοποίη

ά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ.  

Επίσης θεσπίζεται η επιµόρφωση εργοδοτών για θέµατα άσκησης καθηκόντων 

τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους, εφόσον αυτές υπάγονται στην γ’ 

κατηγορία σύµφωνα µε το π.δ 294/1988 και απασχολούν λιγότερους από 50 

εργαζόµενους. 

Επιπλέον, παρατείνεται η προθεσµία όπου οι γιατροί µη ειδικότητας υποχρεούνται να 

καταθέσουν αίτηση ειδικότητας σε δεκαοχτώ από έξι µήνες. 

 

                                                 
191 ν.3144/2003, αρ.9,11, υ.α 131784/2003 
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Ορίζεται τέλος, ότι έχουν δικαίωµα να ασκούν τα καθήκοντα του γιατρού εργασίας 

και οι γιατροί άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι αναλαµβάνουν και εκτελούν καθήκοντα 

για 

φύλ ε σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων (µόρια), Έλληνες πολίτες (άνδρες και 

γυν

ατάλληλα για το σκοπό αυτό προσόντα. 

 

σης (Σ2), 

 ς

τ

ν

λ υ

ι  γ ό

ιατρού εργασίας µέχρι τη λήξη προθεσµίας για την κατάθεση αίτησης για εκπαίδευση 

απόκτηση ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας.(υγα16192 (2004)) 

 Για την ίση µεταχείριση (ισµ), ορίζεται ότι προσλαµβάνονται συνοριακοί 

ακες µ

αίκες) που δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους. Άρα, καταργείται η 

διάταξη των διακρίσεων ποσοστών µεταξύ ανδρών και γυναικών για πρόσληψη των 

παραπάνω κατηγοριών. (ισµ9193(2003)) 

Την περίοδο αυτή σχετικά µε την επαγγελµατική εκπαίδευση-κατάρτιση 

(εκπ), καθιερώνεται το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης  

και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ), το οποίο ορίζεται ως το 

ολοκληρωµένο σύνολο των συµβατών µεταξύ τους λειτουργιών και µέσων δια των 

οποίων, µε συγκροτηµένο και ενιαίο τρόπο, σχεδιάζεται και εφαρµόζεται η εθνική 

πολιτική για τη σύνδεση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την 

απασχόληση ώστε να ικανοποιούνται οι προσωπικές και κοινωνικές ανάγκες των 

ατόµων σε γνώσεις και δεξιότητες και να καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς 

εργασίας µε επαγγελµατικά στελέχη των ζητούµενων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, 

µε τα κ

Τα Συστήµατα του ΕΣΣΕΕΚΑ είναι: 

1. το Σύστηµα Έρευνας των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Σ1), 

2. το Σύστηµα Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευ

3. το Σύστηµα Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτιση  (Σ3), 

4. το Σύστηµα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ4), 

5. το Σύστηµα Πιστοποίησης ης Επαγγελµατικής Κατάρτισης  και των 

Επαγγελµατικών Προσόντω  (Σ5), 

6. το Σύστηµα Συµβουλευτικής, Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και 

Σύνδεσης µε την αγορά Εργασίας (Σ6). 

Τα παραπάνω συστήµατα ειτο ργούν σε ένα πλαίσιο όπου η συνεργασία του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας κα Θρησκευµάτων πραγµατοποιείται ια την απ  κοινού διαµόρφωση 

πολιτικών. 
                                                 
192 ν.3227/2004, αρ.25,παρ.4,5, αρ. 29 
193 ν.3181/2003, αρ.1, παρ.3 
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Επί

Επίσης, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που σύµφωνα µε το 

καταστατικό τους έχουν ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών Συµβουλευτικής και 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού  επιτρέπεται να συνιστούν και να λειτουργούν 

Ιδιωτικά Κέντρα Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

(Ι.ΚΕ.ΣΥ.ΕΠ) 

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης πιλοτικών δράσεων σε θέµατα 

επαγγελµατικού προσανατολισµού από ς αναπτυξιακές συµπράξεις, µέσω των 

οποίων εκτελείται το πρόγραµµα της κοινοτικής πρωτοβουλίας για την 

καταπολέµηση των διακρίσεων σε σχέση µ  την αγορά εργασίας. (εκπ16 195(2004)) 

Πραγµατοποιείται ακόµη σχετικά µε τα θέµατα οργανωτικής φύσης (δορ), 

αναδιάρθρωση της ‘’∆ιεύθυνσης Απασχόλησης’’  και συγκρότηση αρµόδιων 

τµηµάτων για το Εθνικό Σχέδιο ∆ρά  για την Απασχόληση (ΕΣ∆Α) και 

αποτελείται στη συνέχεια από τα ακόλουθα τµήµατα: 

α) Τµήµα πολιτικών Απασχόλησης και Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την 

Απασχόληση, 

β) Τµήµα Υπηρεσιών Απασχόλησης και Προσωρινής Απασχόλησης και  

γ) Τµήµα στήριξης εργαζόµενων στην αλλοδαπή.  

Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων να συστήσει, όταν το κρίνει σκόπιµο, ενιαίο δίκτυο παρεχόµενων 

υπηρεσιών των υπηρεσιακών µονάδων το ΙΚΑ, του ΟΑΕ∆ και του ΣΕΠΕ σε νησιά 

µέχρι 3000 κατοίκους. 

 Ένα άλλο µέτρο οργανωτικής φύσης είναι η αύξηση του προστίµου που 

κτείνεται από 500 ευρώ µέχρι 30.000ευρώ. 

 ∆ιευθύνσεις του. 

                                                

σης ορίζεται και η κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των ΤΕΕ ΟΑΕ∆ και από 

προσωρινά αναπληρωτές των κλάδων ΠΕ και ΤΕ, µε πλήρες ή µειωµένο ωράριο 

εργασίας. (εκπ15194 (2003)) 

Προσδιορίζεται επίσης ότι  φυσικά πρόσωπα επιτρέπεται να συνιστούν ως 

αυτοαπασχολούµενοι Ιδιωτικά Γραφεία Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού (ΙΓ.ΣΥ.ΕΠ) 

τι

ε

σης

 

υ 

επιβάλλουν οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας  σε παραβάτες εργοδότες, το οποίο 

ε

Επίσης συνιστώνται στον ΟΑΕ∆ οι Περιφερειακές

 
194 ν.3191/2003, ν.3144/2003, αρ.13 
195 ν.3227/2004,αρ.14 και 15 
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Επιπρόσθετα, συγκροτούνται νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές για την 

επεξεργασία σχεδίων νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και κανονιστικών αποφάσεων 

στο Υπουργείο Εργασίας  για την εκπόνηση µελετών, την εκτέλεση έργων και 

ειδικών εργασιών, εκθέσεων για την προώθηση θεµάτων αρµοδιότητας του 

υπουργείου. Μπορεί επίσης να ανατεθεί σε ΑΕΙ και ΤΕΙ που εποπτεύονται από το 

κράτος, , η διενέργεια ερευνών, η εκπόνηση µελετών, η εκτέλεση έργων και ειδικών 

εργασιών αρµοδιότητας του υπουργείου. 

-Λύεται η εταιρία ‘’Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Α.Ε’’ και οι 

αρµοδιότητές της εξακολουθούν να ασκούνται από τον ΟΑΕ∆ για τον οποίο σκοπό 

δηµιουργείται ‘’ειδική υπηρεσία’’. (δορ12196(2003)) 

Την εποχή αυτή, πραγµατοποιείται επίσης εναρµόνιση του ύψους προστίµων 

που επιβάλλουν οι τεχνικοί και υγειονοµικοί επιθεωρητές εργασίας µε το αντίστοιχο 

 Ασφαλίσεων. Αυτό γίνεται ύστερα από διάλογο 

ση ή στη νυχτερινή απασχόληση ή 

γµατοποιείται κάτω 

που επιβάλλεται από τους κοινωνικούς επιθεωρητές εργασίας. 

-Πραγµατοποιείται µετονοµασία της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης σε ∆ιεύθυνση 

∆ηµοσίων Σχέσεων και Ενηµέρωσης του Πολίτη µε νέα τµήµατα, το τµήµα 

∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας και το Τµήµα Σχέσεων µε τον Πολίτη. 

-∆ηµιουργείται τµήµα για ευρωπαϊκά θέµατα και σε συνεργασία µε υπηρεσίες της ΕΕ 

στη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων. 

-Μεταξύ φορέων οι οποίοι µπορούν να αποτελέσουν εταίρους της Αναπτυξιακής 

Σύµπραξης περιλαµβάνονται οι Γενικές Γραµµατείες Περιφερειών και τα 

Πανεπιστήµια.  (δορ13197 (2004)) 

Την ίδια υποπερίοδο, σχετικά µε την εργασία ειδικών κατηγοριών (ειδ), 

προβλέπεται ότι οι  εργασίες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται όσοι δεν 

έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους, καθορίζονται µε απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών

µε τις εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις  και γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου 

Εργασίας (ΑΣΕ), στα πλαίσια του γενικότερου πνεύµατος της επικυρωµένης 182 

∆ΣΕ. Επίσης, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη και οι συνθήκες που αφορούν  στο 

ανθυγιεινό περιβάλλον, στην πολύωρη απασχόλη

στην  απασχόληση όπου ο εργαζόµενος είναι εκτεθειµένος σε φυσική, ψυχολογική ή 

σεξουαλική κακοποίηση ή εκµετάλλευση, στην εργασία µε τη χρήση επικίνδυνου 

εξοπλισµού, µηχανηµάτων και εργαλείων, στην  εργασία που πρα
                                                 
196 ν.3144/2003, αρ.3, 10,11,12, παρ.1,αρ. 16 
197 ν.3227/2004, αρ.4,7, 25 
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από την επιφάνεια του εδάφους, του νερού, σε επικίνδυνα ύψη ή σε χώρους υπό 

περιορισµό. 

Με τον ίδιο τρόπο καθορίζονται Προγράµµατα ∆ράσης για την αντιµετώπιση 

των χειρότερων µορφών παιδικής εργασίας καθώς και τα όργανα και οι κατάλληλοι 

µηχανισµοί για την ολοκληρωµένη και συστηµατική επίβλεψη της εφαρµογής των 

διατάξεων προστασίας. 

 αυτή 

ρίζεται διευκρινιστικά ότι η υπόχρεη σε προσλήψεις επιχείρηση ή εκµετάλλευση του 

ιωτικού τοµέα ή ο ∆ηµόσιος Οργανισµός έχει εκπληρώσει την αντίστοιχη 

στατευόµενα πρόσωπα σε ποσοστό 

%, έστω και αν δεν έχει γίνει τοποθέτηση σε υπηρεσίες της σε ορισµένες 

οµαρ

ήσεις, εκµεταλλεύσεις ή φορείς 

Τέλος, ορίζεται πρόστιµο φυλάκισης µέχρι δύο ετών και χρηµατική ποινή για 

τους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις απασχόλησης ανηλίκων. 

(ειδ15198(2003)) 

Για τις ρυθµίσεις για τα  άτοµα µε ειδικές ανάγκες την υποπερίοδο

ο

ιδ

υποχρέωση όταν πανελλαδικά έχει προσλάβει προ

8

Ν χιακές Αυτοδιοικήσεις, ώστε να µη γίνεται υπέρβαση του προβλεπόµενου 

ποσοστού υποχρεωτικών τοποθετήσεων σε επιχειρ

που διατηρούν υποκαταστήµατα ή εκµεταλλεύσεις σε περισσότερες από µία 

νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις. 

Προβλέπεται επίσης ότι προσλήψεις Ατόµων µε Αναπηρίες µέσω του 

επιδοτούµενου Προγράµµατος θέσεων εργασίας του ΟΑΕ∆ για Άτοµα µε Αναπηρίες, 

θα θεωρούνται ως προσλήψεις προστατευόµενων προσώπων για όλες τις συνέπειες, 

εφόσον τα άτοµα διατηρήθηκαν στην επιχείρηση µετά τη λήξη του προγράµµατος. 

Επιπλέον καθορίζεται ο αριθµός, το περιεχόµενο και ο τρόπος προκήρυξης 

θέσεων εργασίας του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού που 

διατίθενται για τα προστατευόµενα πρόσωπα. Απλουστεύεται επίσης η διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων από τους προστατευόµενους στις υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ και άλλα 

διαδικαστικά και οργανωτικά ζητήµατα. 

Ως κριτήριο οικονοµικής κατάστασης λαµβάνεται όχι το καθαρό ατοµικό ή 

οικογενειακό εισόδηµα αλλά το φορολογητέο εισόδηµα. 

Επίσης καταργείται η προϋπόθεση της ισόβιας ανικανότητας προς εργασία 

του Ατόµου µε Αναπηρία (µε 67% αναπηρία για βαριές σωµατικές και ψυχικές 

παθήσεις και 50% για άτοµα µε νοητική υστέρηση ή αυτισµό) από το οποίο αντλεί 

                                                 
198 ν.3144/2003, αρ.4, υ.α 130621/2003 
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έµµεση προστασία ο γονιός, αδελφός ή σύζυγος. Τέλος για τα προστατευόµενα 

πρόσωπα που κατέστησαν άνεργα λόγω διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης ή 

κµετά

κτικά (χάριν συµπύκνωσης 

κεντρικ

δίνει η κάθε υποπερίοδος συγκριτικά πάντα µε το 

τη θεµελίωση 

βασ

ταδιακή µείωση του χρόνου εργασίας, η µοναδικότητα του ΟΑΕ∆ ως φορέα 

εύρεσης απασχόλησης αλλά και εκπαίδευσης -κατάρτισης, οι κανόνες πληρωµής της 

υπερωριακής και υπερεργασιακής απασχόλησης, η περιορισµένη αποσπασµατική  και 

µε όρους θεσµοθέτηση της µερικής απασχόλησης, ο προσδιορισµός της έννοιας 

σύµβασης ορισµένου χρόνου για αποφυγή καταστρατηγήσεων, η απουσία θεσµικού 

πλαισίου άτυπων µορφών απασχόλησης, η κρατική παρέµβαση και υποχρεωτική 

διαιτησία στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, η απουσία θεσµικού πλαισίου για την 

εκπροσώπηση και συµµετοχή των εργαζοµένων στην επιχείρηση, η περιορισµένη 

θεσµοθέτηση σύνδεσης µισθού µε την παραγωγικότητα, ο καθορισµός  της ετήσιας 

                                                

ε λλευσης όπου εργάζονταν ορίζεται ότι µπορούν να τοποθετούνται εκ νέου από 

την αντίστοιχη Πρωτοβάθµια Επιτροπή σε θέσεις εργασίας του ίδιου τοµέα από 

επόµενη προκήρυξη εφόσον εξακολουθούν να είναι άνεργα. (ειδ16199 (2004)) 
 

Συνοπτικά, τελειώνοντας την περιγραφή της  Ταξινόµησης κατά Αύξουσα 

Ιεραρχία (CAH), αναφέρεται επιγραµµατικά και ενδει

ών σηµείων) χωρίς να εξαντλείται λεπτοµερειακά το περιεχόµενό της, ο 

κύριος χαρακτηρισµός της κάθε υπoοµάδας από τις οκτώ τελικές στις οποίες 

αναλύεται η   χρονική περίοδος  της µελέτης (1974-2004) και στις οποίες οδήγησε το 

δενδρόγραµµα της CAH. 

Για να είναι συγχρόνως εύκολη η αναφορά τους στην Παραγοντική Ανάλυση 

Αντιστοιχιών (AFC), η οποία ακολουθεί,  οι οµάδες συµβολίζονται και αριθµητικά. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σχολιασθεί ότι ο χαρακτηρισµός της κάθε οµάδας 

αφορά στο κύριο ‘’µήνυµα’’ που 

ευρύτερο πλαίσιο µέσα στο οποίο µελετάται σχετικά µε τις υπόλοιπες υποπεριόδους 

που προκύπτουν και όχι απόλυτα, εξεταζόµενη ως προς τον εαυτό της. Επίσης, δεν 

επαναλαµβάνονται όλα τα χαρακτηριστικά της κάθε υποπεριόδου αλλά κάποια 

αντιπροσωπευτικά ως προς τον αντίστοιχο χαρακτηρισµό της. Με αυτό τον τρόπο: 

- Η 1η οµάδα, η οµάδα Α1.1(1974-1981) χαρακτηρίζεται από 

ικών αρχών σε πολιτικές σχετικές µε τις εργασιακές σχέσεις, σε µια περίοδο 

αναζήτησης ταυτότητας.  

Η σ

 
199 ν.3227/2004, αρ.11 
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άδειας για τις διάφορες επαγγελµατικές κατηγορίες, η απουσία ενιαίας άδειας για τις 

εργαζόµενες, οι ρυθµίσεις υγιεινής και ασφάλειας ειδικής φύσης επαγγελµάτων, η 

συνταγµατική κατοχύρωση της ίσης αµοιβής εργαζοµένων, η υπαγωγή του ΣΕΠΕ σε 

µια κεντρική αρχή, ο µη τιµαριθµικός προσδιορισµός των αποδοχών συνθέτουν 

επιµέρους το µωσαϊκό της παραπάνω υποπεριόδου. 

- Η 2η οµάδα, η οµάδα Α1.2 (1982-1983) ακολουθεί τη λογική της προηγούµενής της 

και επεκτείνει την προστασία. 

 Στο συµπέρασµα αυτό οδηγούν ενδεικτικά, ρυθµίσεις σχετικές µε την περαιτέρω 

µείωση του χρόνου εργασίας, την υιοθέτηση ορίων οµαδικών απολύσεων, την 

αναγνώριση της συνδικαλιστικών ελευθεριών και  δράσης στην επιχείρηση, τη 

συµµετοχή των εργαζοµένων  στη διοίκηση και τον έλεγχο των δηµοσίων 

επιχειρήσεων, την επέκταση της ετήσιας άδειας, τον καθορισµό της άδειας 

µητρότητας, τις ίσες δυνατότητες απασχόλησης των δύο φύλων (µε διαφοροποιήσεις 

ωστόσο σε διάφορες ειδικότητες), την αναγνώριση της ΑΤΑ ως τρόπου αύξησης των 

Οι δύο αυτές υποο  1974-1983, η οποία 

σκιαγραφείται ως θεµελίωση βασικών αρχών, κάποιων διαµορφωµένων πριν την 

έναρξη

Η δ

ς

η 

αποδοχών. 

µάδες ανήκουν στην ευρύτερη οµάδα Α1

 της εξεταζόµενης περιόδου και επέκταση της προστασίας των εργαζοµένων ως 

σύνθεση των Α1.1 και Α1.2. 

- Η 3η οµάδα,  Α2.1 (1984-1987) µπορεί να αποδοθεί ως διεύρυνση εργασιακών 

δικαιωµάτων.  

ικαιολόγηση της ονοµασίας αυτής προκύπτει αντιπροσωπευτικά, από την 

µείωση του εργάσιµου χρόνου σε 40 ώρες εβδοµαδιαία, χωρίς µείωση των αποδοχών 

και επέκταση της πενθήµερης εβδοµάδας εργασίας, τη διασφάλιση του δικαιώµατος 

της συλλογικής διαπραγµάτευσης, την υποχρέωση της πολιτείας για προστασία του 

συνδικαλιστικού δικαιώµατος, την υποχρέωση κατώτατου ορίου ετήσιας άδειας, τη 

θέσπιση γονικής άδειας, την κατοχύρωση γενικών διατάξεων του δικαιώµατος 

υγιεινής και ασφάλειας και τη θέσπιση των αρχών της ισότητας των δύο φύλων στις 

εργασιακές σχέσει .  

- Η 4η οµάδα, δηλαδή η οµάδα Α2.2 (1988-1989), µπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

στάδιο πριν τη µετάβαση που σηµατοδοτείται µε την εποχή 1990 και µετά. 

Η καθιέρωση των Συµβουλίων των Εργαζοµένων για τη συµµετοχή σε 

επιχειρήσεις που δεν έχουν συνδικαλιστική οργάνωση, η µερική απασχόληση ως 

αντικείµενο διαπραγµάτευσης µετά από πληροφόρηση µε τα παραπάνω συµβούλια, 
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καθιέρω

ίζεται γενικότερα ως 

κατοχύ

τ Α  ε

ο τ

ς επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, η δηµιουργία 

της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) ως θεσµού προώθησης του 

ση στενής σχέσης µεταξύ επαγγελµατικού προσανατολισµού, εκπαίδευσης 

και απασχόλησης και ανάθεση σε φορείς επιπλέον του ΟΑΕ∆ εκτέλεσης 

προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και προσδιορισµός του θεσµικού 

πλαισίου της εργασίας των ανηλίκων συνηγορούν στο χαρακτηρισµό αυτό.  

Οι δύο αυτές υποοµάδες αποτελούν τµήµα της γενικότερης οµάδας Α2 (1984-

1989), η οποία, πάντα συγκριτικά µε τις υπόλοιπες, χαρακτηρ

ρωση δικαιωµάτων στις εργασιακές σχέσεις. 

Με τη σειρά τους οι υποοµάδες Α1 και Α2 συνιστούν την οµάδα Α, γνώρισµα της 

οποίας είναι -περισσότερο- εποχή καθιέρωσης δικαιωµάτων και προστασίας των 

εργαζοµένων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων. 

- Η 5η οµάδα, Β1.1 (1990-1993) είναι η περίοδος όπου εισάγονται  νέα δεδοµένα 

και νέα νοοτροπία όσον αφορά τις εξεταζόµενες µεταβλητές, αποτελεί την αφετηρία 

εκκίνησης µιας διαφορετικής  µε εκείνης των δύο προηγούµενων περιόδων 

νοοτροπίας µε είσοδο στην εποχή ευελιξιών.  

Η εποχή των ευελιξιών αυτών εκφράζεται µε την πρώτη ‘’διευθέτηση’’ του 

χρόνου εργασίας, την απελευθέρωση του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων στα 

εµπορικά καταστήµατα, τη γενική θεσµοθέτηση και αναγνώριση της µερικής 

απασχόλησης, την κατάργηση ης ΤΑ. Επιπλέον, την ίδια εποχή καθι ρώνονται οι 

ελεύθερες από κρατική παρέµβαση συλλογικές διαπραγµατεύσεις, η διεξαγωγή 

‘’δηµοσίου διαλόγου’’ µεταξύ εργαζοµένων και εργοδότη σε επιχειρήσεις κοινής 

ωφέλειας, η άρση της προστασίας αν ο εργαζόµενος συνεχίζει την απεργία που έχει 

κηρυχθεί ‘’παράνοµη’’ ή ‘’καταχρηστική’’, η συµµετοχή εκπροσώπων εργαζοµένων 

και εργοδοτών στον ΟΜΕ∆ ως θεσµού προώθησης του κοινωνικού διαλόγου. 

Ορίζονται επίσης τρόποι ενίσχυσης σύνδεσης µισθού µε την παραγωγικότητα, άδεια 

για τους µερικώς απασχολούµενους, επιχορήγηση φορέων που προσλαµβάνουν τους 

µισούς τουλάχιστον από τους καταρτιζόµενους ανέργους και ίδρυση δηµοσίων ή 

ιδιωτικών ΙΕΚ για την παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης.    

- Η 6η οµάδα, ή αλλιώς οµάδα Β1.2 (1994-1997) διακρίνεται από την προηγούµενή 

της κυρίως για την βαρύτητα σε θεσµούς διαλόγου και επιδίωξης συναίνεσης στις 

νέες παραµέτρους των εργασιακών σχέσεων, οι ποίες διαµορφώνονται µε ην 

είσοδο στην εποχή ευελιξιών. 

 Η υποχρεωτική προσφυγή στο δηµόσιο διάλογο για τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις που κηρύσσουν απεργία στι
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‘’ νικού διαλόγου’’ µεταξύ των ‘’κοινωνικών εταίρων’’ σε θέµατα εργασιακών 

σχέσεων, η σύσταση στον ΟΑΕ∆ του Λογαριασµού για την Απασχόληση και την 

Επαγγελµατική ατάρτιση  µε τη ιαχείριση και των κοινωνικών εταίρων   και η 

έµφαση στην ενηµέρωση των επιχειρήσεων για προγράµµατα κατάρτισης και 

απασχόλησης, η υπαγωγή του ΣΕΠΕ στις επιµέρους νοµαρχιακές  αυτοδιοικήσεις, η 

διεύ υνση προστασίας ανηλίκων και µειονεκτούντων εργαζοµένων αποτελούν 

εκφάνσεις της υποπεριόδου αυτής.  

Οι υποοµάδες Β1.1 και Β .2 προέρχονται από την οµάδ  1990-1997 η οποία 

χαρακτηρίζεται από την µετάβαση στην εποχή ευελιξιών. 

κοινω

 Κ δ αλλά

ρ

1 α

Η 7 2 ο

ται από το 

199

 θέσπιση τεκµηρίου για άτυπες µορφές απασχόλησης, η 

π ρ  

 

η ανάθεση σε διάφορους φορείς προγραµµάτων 

 αφορά στην περίοδο που διανύει ένα 

δρό

υελιξίας και 

- η οµάδα, οµάδα Β .1(1998-2002), χωρίς να αποσπάται λοκληρωτικά από τη 

συγγενή ευρύτερη οµάδα στην οποία ανήκει (1990-2002) διαφέρει ως προς την 

περαιτέρω εντατικοποίηση και επέκταση ευελιξιών, οι οποίες διαφαίνον

0. 

Ειδικότερα, η δεύτερη ‘’διευθέτηση’’ του χρόνου εργασίας, η κατάργηση της 

υπερεργασίας και η ιδιόρρυθµη υπερωρία,  η διεύρυνση σε όλες τις µορφές της της  

µερικής απασχόλησης, η

δηµιουργία θεσµικού λαισίου για την τ ιµερή µορφή απασχόλησης καθώς και η 

σύσταση Εταιριών Προσωρινής Απασχόλησης, η διεύρυνση των ορίων οµαδικών 

απολύσεων, η δυνατότητα παράκαµψη των κλαδικών  ΣΣΕ µε υπεροχή των 

επιχειρησιακών ή τοπικών συµφωνιών και η συλλογική διαπραγµάτευση στο δηµόσιο 

χωρίς το δικαίωµα υπογραφής νοµικά δεσµευτικών συµβάσεων, η ίδρυση Ιδιωτικών 

Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας, 

Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης ανέργων-στα πλαίσια της ‘’δια βίου’’ 

µάθησης και της εξατοµίκευσης του θέµατος της εκπαίδευσης-κατάρτισης αλλά και  

της εύρεσης απασχόλησης  - υποδηλώνουν κεντρικές επιλογές της υποπεριόδου 1998-

2002. 

- Τέλος, η 8η οµάδα, οµάδα Β2.2 (2003-2004)

µο προς νέες οικονοµικό- κοινωνικές συνθήκες, και χαρακτηρίζεται από τις 

οργανωτικές της προσαρµογές στις συνθήκες αυτές.  

Η τρίτη ‘’διευθέτηση’’ του χρόνου εργασίας, η επέκταση της µερικής 

απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα, η θέσπιση πλαισίου για ‘’βελτίωση της ποιότητας 

εργασίας ορισµένου χρόνου’’ στα πλαίσια ‘’ισορροπίας µεταξύ ε

ασφάλειας’’, η επέκταση της συνδικαλιστικής προστασίας στελεχών που 

συµµετέχουν στη Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, η άδεια λειτουργίας των 
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Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης ως Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας, 

η δηµιουργία υπηρεσιών και τµηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης αλλά και 

απασχόλησης τα οποία ανταποκρίνονται στις νέες εννοιολογικές τάσεις των 

εργασιακών σχέσεων (π.χ Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση, τµήµα πολιτικών απασχόλησης 

και Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Απασχόληση, Προσωρινής Απασχόλησης, κλπ).   

Οι προαναφερόµενες υποοµάδες αποτελούν επιµέρους συστατικά στοιχεία της 

οµάδας Β2 (1998-2004), η οποία εκφράζει την διεύρυνση των ευελιξιών και τις 

οργανωτικές προσαρµογές σε αυτές. 

Τέλος η οµάδα Β (1990-2004), η οποία αναφέρεται ως εποχή ευελιξιών και 

αλλαγή στο δεδοµένο µέχρι τότε τοπίο των εργασιακών σχέσεων, αποτελεί τη 

 

 

γενεσιουργό οµάδα των Β1 και Β2. 
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3.3. Αποτελέσµατα της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (AFC) 

 
    3

 

       Ό

 

ικονίσει στο επίπεδο ένα 

ολόκλη µ . 

ίες και αναφέρονται 

ις

     

διατάσσονται

αντ

του  ιδιότητα κοντά στο 

απα

χαρ

00  

άξο

     ης 

χαρ

χαρ

.3.1. Γενική επισκόπηση της AFC 

  πως προειπώθηκε, η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (AFC) είναι η 

µέθοδος εκείνη η οποία µας επιτρέπει να πάρουµε την καλύτερη δυνατή εικόνα του 

φαινοµένου που µελετάται, στο χώρο των δύο διαστάσεων. Αυτή η εικόνα προκύπτει 

µέσα από τη χρήση των εργαλείων τα οποία και συνιστούν την AFC.  Τα εργαλεία, 

αυτά τα οποία λειτουργούν αυτόνοµα ως προς το συγκεκριµένο αποτέλεσµα που 

θέλουν να οδηγήσουν αλλά και συµπληρωµατικά για τη διαµόρφωση των τελικών 

συµπερασµάτων ως σύνολο, αποτελούν ο 1ος παραγοντικός άξονας, ο 2ος 

παραγοντικός άξονας καθώς και το 1ο παραγοντικό επίπεδο.   Επιλέχθηκαν οι πρώτοι 

αυτοί άξονες και το αντίστοιχο επίπεδο αφού αυτοί αρκούν για την σκιαγράφηση του 

υπό µελέτη φαινοµένου στη γενική του εικόνα. Αυτό εξάλλου αποδεικνύει τη 

δυναµική της µεθόδου αφού έχει τη δυνατότητα ν’ απε

ρο φαινό ενο στη διαχρονική του εξέλιξη

            Ειδικότερα, ο 1ος παραγοντικός άξονας στον οποίο απεικονίζονται οι ακραίες 

καταστάσεις αποµάκρυνσης από τη µέση είναι µια χρονική διάταξη ετών µε 

συσσωρευµένα σηµεία γύρω τους τις ιδιότητες εκείνες, οι οπο

στ  ακραίες περιόδους που δίνουν στον άξονα τη συγκεκριµένη του µορφή.  

       Πιο απλά, ο 1ος παραγοντικός άξονας, µπορεί να ειδωθεί ως µια ευθεία όπου 

 µε λογική συνέχεια τα έτη. Σ' αυτή την ευθεία εκτός από τα έτη 

ιστοιχούν και οι ιδιότητες εκείνες που τα χαρακτηρίζουν σηµαντικότερα και µαζί 

ς τον διαµορφώνουν. Η λογική της µεθόδου εντάσσει την κάθε

συγκεκριµένο έτος που την χαρακτηρίζει. Έτσι η ακραία κατάσταση στα δεξιά 

ρτίζεται από την αντίστοιχη χρονική περίοδο (74-83) και τις ιδιότητες που τη 

ακτηρίζουν και η άκρα κατάσταση στα αριστερά αφορά στη χρονική περίοδο 98-

και στις  αντίστοιχες ιδιότητες. Είναι οι χρονικές περίοδοι εκείνες που δίνουν στον 

να τη συγκεκριµένη του µορφή. 

    Αντίστοιχα, ο 2ος παραγοντικός άξονας αντιπαραθέτει την αρχή και το τέλος τ

περιόδου που µελετάται δηλ τις περιόδους 74-83 και 98-00 και τα αντίστοιχα 

ακτηριστικά-ιδιότητες τους µε τις ενδιάµεσες χρονιές ( 84-89 και 90-97 ) και τα 

ακτηριστικά ιδιότητες που τις προσδιορίζουν. 
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ιδιό

ολο

Οι 

ενδ στο 2ο παραγοντικό άξονα καθώς και ο ευκρινής 

διαχωρ

θέτουν. 

 

είας του άξονα, η 

 

 ερµηνείας των αξόνων, τα οποία µπορούν να 

παρεξη

αρχή της περιόδου (1974) και στα δεξιά το τέλος (2004). Στα άκρα του άξονα 

    Τέλος, µε το 1ο παραγοντικό επίπεδο απεικονίζονται τα σηµεία (έτη και 

τητες) ως σύνθεση των δύο προηγούµενων αξόνων (1ος και 2ος) δίνοντας την 

κληρωµένη παρουσίαση του φαινοµένου πλέον στο επίπεδο. 

ακραίες καταστάσεις (αρνητικές συντεταγµένες) όπως αντιπαρατίθενται από τις 

ιάµεσες (θετικές συντεταγµένες ) 

ισµός τους σε 4 αρχικές περιόδους όπως αναδείχθηκαν από τον 1ο 

παραγοντικό άξονα περιγράφονται όµοια αλλά έχοντας τώρα ως πλαίσιο αναφοράς το 

επίπεδο, στο οποίο οι διαχωρισµοί του 1ου και του 2ου άξονα γίνονται πιο διακριτικοί, 

καθώς παραχωρούν τη σκυτάλη ερµηνείας στο παραγοντικό επίπεδο, το οποίο 

συνιστούν ως ‘’συνθετική τους’’, αλλά και  ξεχωριστή  ‘’προσωπικότητα’’ ως ολική 

εικόνα. 

          Με προσανατολιστικό παράγοντα εποµένως την AFC γίνεται στην αναλυτική 

παρουσίαση του φαινοµένου παρακολούθηση των πολιτικών εργασιακών σχέσεων, 

εστιάζοντας την προσοχή στα συµπεράσµατα που αυτή η µέθοδος οδηγεί µε σηµεία 

αναφοράς το επίπεδο  και τους δύο άξονες , οι οποίοι το συν

 

3.3.2. Περιγραφή του 1ου Παραγοντικού Άξονα 

 

 Επί του 1ου παραγοντικού άξονα (ο οποίος ερµηνεύει το 11,12% της ολικής 

πληροφορίας ), διαπιστώνεται µια χρονική διάταξη. 

(Υπενθυµίζεται στο σηµείο αυτό, σχετικά µε το ποσοστό ερµην

διευκρίνιση που δόθηκε και στο κεφάλαιο της µεθοδολογίας. Αυτή αφορά στο ότι σε 

όσο περισσότερες µεταβλητές έχουµε και σε περισσότερες κλάσεις αυτές χωρίζονται 

τόσο µικρότερο εµφανίζεται το ποσοστό ερµηνείας. Στην περίπτωσή µας, εποµένως, 

οι πολλές µεταβλητές καθώς και η αναλυτική παράθεση των χαρακτηριστικών 

(ιδιοτήτων) των µεταβλητών στο χρόνο και όχι η σύµπτυξή τους νοηµατικά, οδηγεί 

στα φαινοµενικά µικρά ποσοστά

γηθούν ως µη επαρκή από κάποιον µη µυηµένο στη λειτουργία της AFC. 

Πρόκειται για µεγαλύτερη ‘’διάχυση’’- ‘’διαστολή’’ της πληροφορίας. Για την 

αποφυγή εποµένως παρερµηνειών τονίζεται ότι το ίδιο λειτουργούν και ο 1ος και ο 2ος 

παραγοντικός άξονας αλλά και το παραγοντικό επίπεδο.) 

Αντανακλώντας ο άξονας µια διάταξη ετών και ιδιοτήτων, στα αριστερά βρίσκεται η 
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διακρίνονται αντίστοιχα οι ευρύτερες περίοδοι 1974-1983, από τη µία πλευρά και  

1998-2004 από την άλλη, οι οποίες έχουν και τα υψηλότερα COR (>90), ενώ στη 

έση το

ίοδος ιδιαίτερης ερµηνευτικής σηµασίας 

89 ενώ από την άλλη 

 

ικό στοιχείο τα αποτελέσµατα της CAH.  

του  της Ταξινόµησης 

οµά

συγ

µια σχηµατίζουν τις αντίστοιχες περιόδους και υποπεριόδους 

 

οπο

 

ακρ

στη

δια  στην επιλογή των µεγαλυτέρων COR, όπως εξηγήθηκε στο 

µ υ άξονα οι περίοδοι 1984-1989 και 1990-1997, οι οποίες διακρίνονται από τα 

χαµηλότερα COR  (<90), τα οποία γίνονται µηδέν για τα έτη 1990-1993). Αυτό 

σηµαίνει ότι  στην αντιπαράθεση των ακραίων περιόδων όσον αφορά τα έτη, οφείλει 

ο 1ος άξονας τη µορφή του. 

 Επίσης µπορεί να ειπωθεί ότι µε COR>0 τα µόνα έτη που απουσιάζουν στη 

διαµόρφωσή του είναι τα 1990-1993, περ

όπως έδειξε η CAH. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να ειπωθεί ότι από τη µία 

πλευρά(αριστερά του άξονα) διακρίνεται η περίοδος 1974-19

(δεξιά του άξονα) οι περίοδοι 1994-1997 και 1998-2004, όπως προκύπτει µε 

προσανατολιστ

Σε αυτή τη χρονική διάταξη των ετών η παράθεση των αντίστοιχων ιδιοτήτων 

ς θα δώσουν τις οµάδες οι οποίες ήδη διαµορφώθηκαν µέσω

κατά Αύξουσα Ιεραρχία, καθώς µε την ερµηνευτική βοήθειά της παρατηρούνται οι 

δες στις οποίες αυτή κατέληξε. Ωστόσο, δεν είναι αυτός ο ρόλος του 

κεκριµένου άξονα, ρόλο τον οποίο επιτελεί η Ταξινόµηση καθώς παραθέτει σε 

 αλληλουχία τα έτη που 

µε τις αντίστοιχες ιδιότητες στις οποίες οφείλεται η τελική διάσπαση και από τις 

ίες χαρακτηρίζεται η καθεµιά. 

Για να τονισθεί η ιδιαιτερότητα του πρώτου άξονα, αναζητούνται, όπως 

ιβώς µε τα έτη, και οι ιδιότητες εκείνες οι οποίες και συµβάλλουν σηµαντικότερα 

ν δηµιουργία του, στη συγκεκριµένη δηλαδή µορφή που αυτός αποκτάει. Η 

δικασία αφορά

κεφάλαιο της µεθοδολογίας και όπως αυτά φαίνονται στο παράρτηµα. 

 Απεικονίζοντας εποµένως τα COR τα οποία είναι µεγαλύτερα της τιµής 100, η 

εικόνα του άξονα όπως λαµβάνεται απεικονίζεται στο  παρακάτω σχήµα (Σχήµα 

3.11).  
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Σχήµα 3.11. AFC- Πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων-1ος Παραγοντικός Άξονας ως 

αντιπαράθεση ακραίων καταστάσεων  

 

Επιχειρώντας την ερµηνεία των αποτελεσµάτων στα ο οςποία οδηγεί ο 1  

σ

άδα (χρε2), τη λειτουργία των καταστηµάτων να µην µπορεί να 

αρχίζει  την 20.00 ώρα κάθε εργάσιµης 

ικής 

 ανεπίτρεπτη η 

η εργασιακής σχέσης (µερ1).Αντίστοιχα, 

γ

ης  και προστασία εργαζοµένου από κατάχρηση στα πλαίσια αυτής 

της µορφής εργασίας ως εξαίρεση του κανόνα  της σχέσης αορίστου χρόνου (εοχ1). 

παραγοντικός  άξονας, γίνεται αντιπαράθε η χρονικών περιόδων και αντίστοιχων 

ιδιοτήτων τους µέσα από τον πολυδιάστατο ρόλο της AFC, ενώ αβίαστα προκύπτει 

και η αντιπαράθεση των µεµονωµένων ιδιοτήτων όταν προκύπτουν. 

 Ειδικότερα,  τα κύρια χαρακτηριστικά-ιδιότητες τα οποία και χαρακτηρίζουν 

την 1η ακραία περίοδο αριστερά,  συνοψίζονται στην απουσία ή τη δειλή  και 

σποραδική παρουσία φαινοµένων ελαστικοποίησης, τα οποία αντίθετα αποτελούν το 

κύριο γνώρισµα της 8ης περιόδου δεξιά του άξονα. Έτσι, η 1η  περίοδος αυτή 

καθορίζεται κυρίως από τη σταδιακή µείωση του χρόνου εργασίας από τις 48 στις 45 

ώρες την εβδοµ

 πριν της 06.00 ώρας ούτε να συνεχίζει µετά

µέρας και µετά τη 15.00 τα Σάββατα (χρκ1), τη σύσταση σχέσης µερ

απασχόλησης µόνο αν  ο εργαζόµενος συµφωνεί καθώς γενικά είναι

δυσµενέστερη για τον εργαζόµενο σύστασ

γίνεται  προσδιορισµός της έννοιας της εργασίας ορισµένου χρόνου ια αποφυγή 

καταστρατήγησ
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Επιπλέον, η απουσία θεσµικού πλαισίου που να διέπει την εργασιακή σχέση 

των άτυπων- µη εξαρτηµένης µορφής σχέση εργασίας (ατυ1) και η απουσία 

ρυθµιστικού πλαισίου λειτουργίας του δανεισµού µισθωτού από τον εργοδότη που 

τον προσέλαβε µε σκοπό να εργαστεί για τις ανάγκες του τελευταίου χωρίς να 

λύνεται η αρχική σύµβαση εργασίας µε µόνη τη συναίνεση των εµπλεκοµένων 

(προ1), αποτελούν γνωρίσµατα της εξεταζόµενης υποπεριόδου. 

ι 

επειγου

µα ιδιότητα 

της 1ης

υθερίας των δηµοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠ∆∆ καθώς 

και της

ν από κάθε κρατική παρέµβαση, η 

αναγνώ

Επίσης, ο καθορισµός ως νόµιµης υπερεργασιακής της απασχόλησης του 

µισθωτού πέρα από τις 8 ώρες ηµερησίως και  τις 40 εβδοµαδιαίως και της 

υπερεργασιακής πέρα των 9 ωρών ηµερησίως µε την ανάλογη προσαύξηση 

αντίστοιχης των ωρών και του είδους απασχόλησης (υπε3), όπως και  η ρύθµιση ότι 

για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και 

ΟΤΑ, η υπερωριακή απασχόληση επιτρέπεται για αντιµετώπιση εκτάκτων κα

σών αναγκών (υπε4), αποτελεί χαρακτηριστικό της 1ης περιόδου. Η 

ανεπάρκεια νοµοθετικού πλαισίου για τα όρια των  οµαδικών  απολύσεων και η 

κυριαρχία διατάξεων κατασταλτικού(αποζηµιώσεις) και όχι προληπτικού χαρακτήρα 

µε την εκ των υστέρων έγκριση του υπουργού εργασίας, αποτελεί µια ακό

 περιόδου (οαπ1). Το επίπεδο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων είναι το 

γενικό διεπαγγελµατικό και το οµοιοεπαγγελµατικό επίπεδο για όλους τους 

εργαζόµενους του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα (πλην της δηµόσιας διοίκησης, ενώ 

οι ΣΣΕ απουσιάζουν από το δηµόσιο τοµέα (συλ1). Επίσης,  ορίζεται η συνταγµατική 

κατοχύρωση συνδικαλιστικού δικαιώµατος (συν1) αλλά και η διασφάλιση της 

συνδικαλιστικής ελε

 ελεύθερης από κρατική παρέµβαση σύστασης επαγγελµατικών σωµατείων για 

την προαγωγή των οικονοµικών, επαγγελµατικών και ασφαλιστικών συµφερόντων 

τους και για την άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας (συν3), ρύθµιση που 

προστίθεται στην  αναγνώριση του δικαιώµατος για σύσταση και λειτουργία 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, ανεξάρτητω

ριση κήρυξης απεργίας, ως κοινωνικά δικαιώµατα που τυγχάνουν απόλυτης 

ελευθερίας εφόσον δεν παραβλάπτονται ουσιωδώς τα συµφέροντα του κοινωνικού 

συνόλου, στο χαρακτηρισµός απόλυσης λόγω συνδικαλιστικής δράσης ως 

‘’καταχρηστικής’’, στη σύσταση και λειτουργία των επαγγελµατικών οργανώσεων 

όσων παρέχουν εξαρτηµένη εργασία (µισθωτών) και των εργοδοτών ή όσων ασκούν 

ανεξάρτητο επάγγελµα επαγγελµατιών. 
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 Όσον αφορά στους φορείς απασχόλησης ισχύει το ‘’µονοπώλιο’’ του ΟΑΕ∆, 

ως κεντρικού φορέα εφαρµογής της κρατικής πολιτικής απασχόλησης (φορ1) αλλά 

του και 

ατική κατάρτιση του εργατικού δυναµικού (µε τη µορφή 

ποζηµίωσης, εξόδων µετακινήσεως, δωρεάν τροφής-στέγης), τεχνική βοήθεια σε 

 µελέτης. 

 

 

επιχείρ

Όσον 

φ  

 

ειδ2). 

 

και άσκησης επαγγελµατικού προσανατολισµού και εκπαίδευσης η οποία 

πραγµατοποιείται από τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες 

διαφοροποιείται από την εκπαιδευτική πολιτική του υπουργείου Παιδείας. Κίνητρα 

για την επαγγελµ

α

εργοδότες (προγράµµατα κατάρτισης στελεχών) και σχολές ταχύρυθµης 

επαγγελµατικής κατάρτισης  (εκπ2) εντοπίζονται στην πρώτη υποπερίοδο

Σχετικά µε το επίδοµα παραγωγικότητας αυτό έχει µηδενική έως 

περιορισµένη νοµοθετική  παρουσία όπως περιορισµένη έκταση έχει και το σύστηµα 

αξιολόγησης, το οποίο η φύση του επιδόµατος αυτού προϋποθέτει (επα1). 

 Μετά τη διαφοροποίηση της ετήσιας άδειας ανάλογα µε το χαρακτήρα της

ησης, την ιδιότητα του µισθωτού ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη η οποία 

αυξάνεται, ρυθµίζεται επίσης η άδεια εργαζοµένων ορισµένου χρόνου ή εποχικά 

απασχολουµένων (ετα3). 

αφορά στην ίση µεταχείριση των εργαζοµένων, αυτή διατυπώνεται 

συνταγµατικά και µέσω του κοινοτικού δικαίου ανεξάρτητα ύλου ή άλλης 

διάκρισης, φυλής, χρώµατος, θρησκεύµατος, υπηκοότητας, γνώσεων και πολιτικών 

πεποιθήσεων (ισµ1). Επιπλέον, για την πολιτική για την υγιεινή και ασφάλεια 

ισχύουν προπολεµικά και µεταπολεµικά µέτρα κυρίως για ειδικές κατηγορίες 

επαγγελµάτων και φύσης (υγα1). 

 Σχετικά µε οργανωτικά θέµατα ελέγχου την εποχή αυτή ισχύει η θεσπισµένη 

από µεταπολεµικά  οργάνωση και λειτουργία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΣΕΠΕ) σύµφωνα µε τη ∆ΣΕ ως όργανο ελέγχου και εφαρµογής των διατάξεων που 

αφορούν τους όρους εργασίας και κοινωνικής προστασίας των εργαζοµένων µε βάση 

της υπαγωγή του σε µια κεντρική αρχή  (δορ1). 

Τέλος, για τον τρόπο αύξησης των αποδοχών ισχύει η µεταπολεµική 

απαγόρευση του τιµαριθµικού προσδιορισµού (µισ1), ενώ για τις ειδικές κατηγορίες 

εργαζοµένων η προστασία έγκειται στην προπολεµικά αλλά και µεταπολεµικά 

αναγκαστική τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας πολεµιστών και θυµάτων πολέµου  

όπως και στον προσδιορισµό µικρότερου ωραρίου για ανήλικους (

 Περνώντας στη συνέχεια στο άλλο άκρο του 1ου παραγοντικού άξονα, 

παρατηρείται η 8η χρονική περίοδος, η οποία αναφέρεται στην δεξιά προέκταση του 
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άξονα, αποτελείται από τα έτη 2003-2004 και οφείλει τη συµβολή της για τη 

διαµόρφωση του 1ου παραγοντικού άξονα σε παραµέτρους που ανήκουν στον 

αντίποδα της 1ης περιόδου. Έτσι οι ιδιότητες εκείνες στις οποίες κυρίως οφείλεται η 

µορφή ου άξονα είναι και εκείνες που εισάγουν νέα δεδοµένα στο εργασιακό τοπίο. 

Εδώ πρωταρχικό ρόλο παίζει η εντατικοποίηση της διευθέτησης του χρόνου 

εργασίας, ι  

από την 3µηνη όνο επιτρέπει 

αλλά και στηρίζεται στο συµψηφισµό των ρών εργασίας της µιας περιόδου σε 

εκείνες

ε υ

νσεις: 

την κατάργηση της υπερεργασίας κατά την κρίση του εργοδότη (για την εργασία 

την αύξηση της υπερωρίας (υπε6),  

την περαιτέρω απελευθέρωση του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων στα 

εµπ

α-καλοκαίρι) την 18.00’ (χρκ7), 

- την γ ε η  

ΝΠ∆∆ στο προσωπικό µε σχέση εργασίας 

ιδιω

τ

η οποία στο τελικό έτος της περιόδου που µελετάµε (2000) επεκτείνετα

(1990) και την εξάµηνη (1998) σε ετήσια βάση και όχι µ

ω

 της αντίστοιχη επόµενης (χρε10) και την παροχή ''άδειας'' ως αντιστάθµισµα 

µισθού για την  επιπλέον απλήρωτη εργασία. Έτσι ορίζεται ως µέσος όρος εργασίας 

για τις πιχειρήσεις πο  εφαρµόζεται η ''διευθέτηση'' του χρόνου εργασίας το 38ώρο 

( για εργασία σε περιόδους αιχµής έως και 11 ώρες ηµερησίως και 48 εβδοµαδιαίως ). 

Οι επιµέρους ευελιξίες του χρόνου εργασίας αποτελούν τις παρακάτω εκφά

- 

από την 41 έως την 48 ώρα εβδοµαδιαίως) και 

- 

ορικά καταστήµατα µε χρόνο έναρξης λειτουργίας τους  ελεύθερα 

καθοριζόµενο ανά κατηγορία καταστηµάτων ύστερα από αποφάσεις των οικείων 

εµπορικών συλλόγων και ο χρόνος λήξης λειτουργίας δε µπορεί να ξεπερνά από 

∆ευτέρα έως και Παρασκευή την 20.00’ ώρα κατά τη χειµερινή περίοδο και την 

21.00’ κατά τη θερινή, ενώ τα Σάββατα (χειµών

 ολοένα και µε αλύτ ρη ενίσχυση τ ς µερικής απασχόλησης, µε την επέκτασή 

της σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα του δηµοσίου τοµέα (µερ7,µερ8),  

- τον συνυπολογισµό και άλλων 

τικού δικαίου ορισµένου χρόνου των δηµοσίων υπηρεσιών, ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ 

για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών (εοχ10), 

- την αύξηση της διάρκειας της απασχόλησης για την αντιµετώπιση όµοιων 

αναγκών  εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άµεσος κίνδυνος 

ζωής ή περιουσίας, σε 8 µήνες (εοχ11),  

- την προσαρµογή της ελληνικής στην κοινοτική νοµοθεσία για ‘’βελτίωση της 

ποιότητας της εργασίας ορισµένου χρόνου- µη διάκρισης και αποτροπής 

κατάχρησης από σύναψη διαδοχικών συµβάσεων ορισµένου χρόνου’’ στα 

πλαίσια ‘’ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας’’(εοχ12), 
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- τη διάκριση µεταξύ των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα και εκείνων στον 

ιδιωτικό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (εοχ13),  

Οι προ

ιών ή έργου (φασόν, κατ’ οίκον απασχόληση και τηλεργασία), εφ’ όσον η 

συµφωνία καταρτίζεται εγγράφως και γνωστοποιείται µέσα σε δεκαπέντε µέρες στην 

οικεία Επιθεώρηση Εργασίας (ατυ3). Επίσης στην ίδια εποχή εντοπίζεται η 

δηµιουργία αντίστοιχου θεσµικού πλαισίου για την τριµερή µορφή απασχόλησης 

καθώς και η σύσταση Εταιριών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) (άµεσος 

εργοδότης) ορίζονται εκείνες που έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητας την παροχή 

εργασίας από µισθωτούς τους σε άλλον εργοδότη (έµµεσο εργοδότη) (προ2) αλλά και 

η αυστηροποίηση των κυρώσεων για τις Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) 

(προ3), αναφορικά µε τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης. 

Επίσης, επεκτείνεται η γενικευµένη ελαστικοποίηση της εργασιακής 

νοµοθεσίας, όσον αφορά σηµεία-κλειδιά των εργασιακών σχέσεων και η οποία 

εντοπίζεται και σηµατοδοτεί την έναρξη της περιόδου 1990-2004, όπου ανήκει και η 

εξεταζόµενη περίοδος. Αυτό επιδιώκεται µε τους εξής τρόπους: 

ο

εργαζοµένων σε 4 εργαζόµενους γι ήσεις 20-200 εργαζοµένων και από 2-

3%  προσωπικού και µέχρι 30 άτοµα για επιχειρήσεις που απασχολούν 

περ ε

α  στην κατάσταση όπου επιτρέπεται 

η π

 της 

αυξ

π ς σ

αναφερόµενες εκδηλώσεις τροφοδοτούν αλλά και τροφοδοτείται περαιτέρω η 

ευελιξία του χρόνου εργασίας. 

 Η ίδια περίοδος χαρακτηρίζεται από την θέσπιση τεκµηρίου µη υπόκρυψης 

σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας για τη µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου παροχής 

υπηρεσ

- την αύξηση των ρίων απολύσεων (από 5 εργαζόµενους για επιχειρήσεις 20-50 

α επιχειρ

του

ισσότερους από 50 εργαζόµενους στο ίδιο ποσοστό για πιχειρήσεις που 

απασχολούν περισσότερους από 200 εργαζόµενους) (οαπ5),  

- τη νοµοθεσία των ΣΣΕ σύµφωνα µε την οποί

αράκαµψη του περιεχοµένου των κλαδικών ΣΣΕ µε επιχειρησιακές, ατοµικές ή 

τοπικές συµφωνίες σε περιοχές που καταγράφονται ως ''προβληµατικές'' λόγω

ηµένης ανεργίας (ΤΣΑ) προστίθεται η καθιέρωση της συλλογικής 

διαπραγµάτευσης στη δηµόσια διοίκηση χωρίς το δικαίωµα υπογραφής νοµικά  

δεσµευτικών συµβάσεων (π.χ για µισθολογικά-συνταξιοδοτικά θέµατα) (συλ9), 

- την αυστηροποίηση κυρώσεων  παράνοµης λειτουργίας ΙΓΣΕ ή παραρτήµατός 

του που έκαναν την εµφάνισή τους στο προσκήνιο ως φορείς απασχόλησης και 

τώρα ε εκτείνονται καθώ  διευρύνεται η άδεια άδειας λειτουργίας ως ΙΓΣΕ τα 

πιστοποιηµένα από το Υπουργείο Εργασίας Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
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(ΚΕΚ) µε τη γνώµη αρµόδιας γνωµοδοτικής Επιτροπής µε τη συµµετοχή των 

‘’κοινωνικών εταίρων’’ και την ανάληψη τοποθέτησης ανέργων σε επιχειρήσεις 

που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, κατά τη διάρκεια του εγκεκριµένου 

γι’ αυτές προγράµµατος, χωρίς να απαιτείται χορήγηση άδειας σύστασης και 

λειτουργίας ΙΓΣΕ (φορ8, φορ9).  

Σχετικά µε τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα γίνεται επέκταση χρηµατοδότησης 

στις πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού τοµέα, εφόσον έχουν 

τουλάχιστον 200 ψηφίσαντα µέλη για τα έξοδα τω  δικαστικών αντιπροσώπων που 

παρίστανται στις αρχαιρεσίες τους και προβλέπεται οικονοµική ενίσχυση των 

επαγγελµατικών οργανώσεων µε ποσοστό έως 8% επί των ετησίων εσόδων από 

συνδροµές µελών (συν14). Επιπρόσθετα, προβλέπεται η ευρωπαϊκή διάστασή των 

συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, καθώς παρατηρείται επέκταση της προστασίας των 

συνδικαλιστικών στελεχών και σε εκείνα που συµµετέχουν στην 

ν

Εκτελεστική 

 Γ µ ν

οσκοπούν στην αύξηση της 

ν ι ς ι

98-2004 και κατά συνέπεια συµβάλλουν κύρια στην 

Επιτροπή και στη ραµ ατεία της Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκώ  Συνδικάτων µε 

αντίστοιχη επέκταση και συνδικαλιστικών αδειών (συν15). 

Επιπλέον, πέρα από τη δηµιουργία της Οικονοµικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής (ΟΚΕ)  ως θεσµού προώθησης του κοινωνικού διαλόγου, µεταξύ των 

‘’κοινωνικών εταίρων’’ σε θέµατα σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική 

ασφάλιση, τα φορολογικά µέτρα, καθώς και τη γενικότερη κοινωνικοοικονοµική 

πολιτική (συµ5) πραγµατοποιείται και περαιτέρω διεύρυνση του θεσµού του 

κοινωνικού διαλόγου η οποία οδηγεί στη σύσταση στο Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης.  

Ως σκοποί της συγκεκριµένης Επιτροπής αναδεικνύεται η προώθηση του Κοινωνικού 

∆ιαλόγου για τη διαµόρφωση πολιτικών που απ

απασχόλησης και τη  αντ µετώπιση τη  ανεργίας, η γνωµοδότηση γ α τη 

διαµόρφωση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης 

για την Απασχόληση και γενικώς για τις πολιτικές σε εργασιακά θέµατα και  για 

θέµατα εργατικού δικαίου (συµ6). 

Σχετικά µε τη σύνδεση µισθού και παραγωγικότητας, οι ιδιότητες που 

χαρακτηρίζουν την οµάδα 19

διαµόρφωση του 1ου άξονα από τα δεξιά του, αφορούν στη χορήγηση µηνιαίως 

χρηµατικού ποσού, ως κίνητρο απόδοσης, το οποίο ορίζεται ανάλογα µε την 

µορφωτική κατηγορία του εργαζόµενου για τους υπαλλήλους του δηµοσίου τοµέα 
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(επα7) και στη µείωση του ποσού που καταβάλλεται στους εργαζόµενους του 

δηµοσίου τοµέα ως κίνητρο απόδοσης- αύξηση µε προϋπηρεσία (επα8). 

 Συνεχίζοντας µε άλλα χαρακτηριστικά της περιόδου σχετικά µε την ετήσια 

άδεια παρέχεται η δυνατότητα αναλογικής άδειας στον εργαζόµενο από την πρώτη 

, ενώ η χορήγηση της 

κά της περιόδου για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 

ργίας των 

α καθη  

ιεύθυνση Συνθηκών Υγιεινής της Εργασίας, 

τ

ν

ποσοστά 

µέρα απασχόλησής του σε ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας που δικαιούται 

µετά από συνεχή απασχόληση τουλάχιστον 12 µηνών (ετα12)

κανονικής ετήσιας άδειας  γίνεται κατ’ αναλογία µε βάση αρχικά το ‘’εργασιακό’’ 

και µετά το ‘’ηµερολογιακό’’ έτος (ετα13). 

Για τη γονική άδεια δεν ισχύει ο περιορισµός του 8%, αναφέρεται όµως ότι η άδεια 

δίνεται από τον εργοδότη κατά σειρά προτεραιότητας (αδµ6).  

 Τα χαρακτηριστι

εντοπίζονται: 

- στη σύσταση γνωµοδοτικής επιτροπής για τη χορήγηση άδειας λειτου

Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (υγα14),  

- στον ορισµό προϋποθέσεων γι  την άσκηση κόντων του γιατρού εργασία, 

στη σύσταση στο ΣΕΠΕ Περιφερειακών Κέντρων Πρόληψης Επαγγελµατικού 

Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) και στην επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και 

ΤΕΙ (υγα15) καθώς και 

-  στη σύσταση νέας ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης της Πληροφορίας, Επιµόρφωσης και 

Παρακολούθησης Πολιτικής συνθηκών Εργασίας για θέµατα ασφάλειας και 

υγείας που υπάγεται στη Γενική ∆

στην αναδιάρθρωση της ∆ιεύθυνσης Συνθηκών Εργασίας και του Κέντρου 

Υγιεινής και Ασφάλειας και στον ορισµό άσκησης καθηκόντων ιατρών εργασίας 

(υγα16). 

 Ως προς την ίση µεταχείριση των εργαζοµένων προκύπτει η δυϊκό ητα του 

φαινοµένου. Από τη µια πλευρά αυτό εκφράζεται µε την κατάρτιση προγράµµατος 

Κοινοτικής Πρωτοβουλίας για την καταπολέµηση της των διακρίσεων και των 

ανισοτήτων σε σχέση µε την αγορά εργασίας (EQUAL) και την -κατάργηση κάθε 

διατάξεω  άνισης µεταχείρισης έγγαµων ανδρών και γυναικών ως προς τη χορήγηση 

επιδοµάτων γάµου ή συζύγου ή τέκνων ή οικογενειακών βαρών από εργοδότες του 

ιδιωτικού ή του δηµοσίου τοµέα στους εργαζόµενους µε σχέση ιδιωτικού δικαίου 

(ισµ8). Από την άλλη πλευρά εντοπίζεται η άνιση µεταχείριση πρόσληψης ανδρών 

και γυναικών στο δηµόσιο τοµέα µε την πρόσληψη συνοριακών φυλάκων σε 
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για άνδ κ

 ανάληψη  της αρµοδιότητας της 

επαγγελ

αίδευσης (εκπ14). 

ν ως αυτοαπασχολούµενοι Ιδιωτικά Γραφεία Συµβουλευτικής και 

Επαγγε

θέµατα οργανωτικής φύσης παρατηρείται µεγάλη δραστηριότητα 

προσαρ

εσίες των 

Ειδικώ

σίας και Κοινωνικών 

ρες και γυναίκες σε βάρος των δεύτερων (ισµ7) αι τη µετέπειτα κατάργηση 

διακρίσεων των παραπάνω ποσοστών (ισµ9).  

 Για τη µεταβλητή εκπαίδευση-κατάρτιση, παρατηρείται η ίδρυση της εταιρίας 

‘’Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε’’ µε την 

µατικής κατάρτισης που µέχρι τότε ασκούνταν από τον ΟΑΕ∆, στα πλαίσια 

των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και της δια βίου εκπ

Επίσης καθιερώνεται το Εθνικό Σύστήµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης  και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ) (στα πλαίσια 

συνεργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για την από κοινού διαµόρφωση 

πολιτικών) (εκπ15). Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να 

συνιστού

λµατικού Προσανατολισµού (ΙΓ.ΣΥ.ΕΠ) όπως  και η δυνατότητα σε νοµικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών Συµβουλευτικής 

και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού  επιτρέπεται να συνιστούν Ιδιωτικά Κέντρα 

Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ι.ΚΕ.ΣΥ.ΕΠ) (εκπ16). 

Πρόκειται για ενέργειες οι οποίες εισάγουν και άλλους φορείς πέρα του ΟΑΕ∆ στη 

διεκπεραίωση των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων εθνικής πολιτικής.  

 Σε 

µοσµένη στις νέες  διαρθρωτικές τάσεις που άρχισαν να εµφανίζονται από τη 

δεκαετία του 90. Έτσι σχετικά µε τον έλεγχο της αγοράς εργασίας δίνεται χορήγηση 

άδειας εργασίας για την είσοδο και παραµονή αλλοδαπών στην Ελλάδα για την 

απασχόληση µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και ενισχύονται οι υπηρ

ν Επιθεωρητών ως αποτελεσµατικού ‘’εργαλείου’’ για τον εσωτερικό έλεγχο 

των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ και τον έλεγχο στην αγορά εργασίας ενώ από άποψη 

υπηρεσιών ιδρύεται το ‘’Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική 

Α.Ε’’  (δορ11). 

Επίσης πραγµατοποιείται ίδρυση τµηµάτων:  

α) Πολιτικών Απασχόλησης και Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Απασχόληση, 

β) Υπηρεσιών Απασχόλησης και Προσωρινής Απασχόλησης και  

γ)  Στήριξης εργαζόµενων στην αλλοδαπή  

στη ∆ιεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργα

Ασφαλίσεων. 
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Επιπλέον, προβλέπεται ενιαίο δίκτυο παρεχόµενων υπηρεσιών τω  υπηρεσιακών 

µονάδων του ΙΚΑ, του ΟΑΕ∆ και του ΣΕΠΕ 

ν

σε νησιά µέχρι 3000 κατοίκους, αύξηση 

του πρ  

ε

ε λ ,  έ ι 

αι εναρµόνιση του ύψους προστίµων που επιβάλλουν οι 

τεχνικο

άσιο του εκάστοτε 

τεκµαρ .

εσα προστατευόµενων 

προσώ

ση του 

Υπουργ

Π

οστίµου που επιβάλλουν οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας συγκρότηση 

νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών, ανάθεση σε ΑΕΙ και ΤΕΙ που ποπτεύονται από το 

κράτος της διενέργειας ερευνών,  κπόνησης µε ετών εκτέλεσης ργων κα ειδικών 

εργασιών αρµοδιότητας του υπουργείου (δορ12). 

Επιπρόσθετα,  γίνετ

ί και υγειονοµικοί επιθεωρητές εργασίας µε το αντίστοιχο που επιβάλλεται 

από τους κοινωνικούς επιθεωρητές εργασίας, δηµιουργείται  η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων 

Σχέσεων και Ενηµέρωσης του Πολίτη, το τµήµα για ευρωπαϊκά θέµατα και σε 

συνεργασία µε υπηρεσίες της ΕΕ ενώ  ορίζονται ως εταίροι της Αναπτυξιακής 

Σύµπραξης και οι Γενικές Γραµµατείες Περιφερειών και τα Πανεπιστήµια (δορ13). 

Σηµαντικό ρόλο στη µορφή του άξονα παίζει και η ρύθµιση σύµφωνα µε την 

οποία, οι συνολικές µηνιαίες καθαρές απολαβές των µισθωτών γενικά και λειτουργών 

του δηµοσίου τοµέα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 50πλ

τού ηµεροµισθίου της 22ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ (µισ7)  

Τέλος, αναφορικά µε τις ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων επεκτείνεται η 

προστασία µε την  επικύρωση ∆ΣΕ για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών 

εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους και γίνεται 

µια οριοθέτηση αυτών καθώς παρατηρείται και  τροποποίηση και συµπλήρωση 

επίσης θεµάτων σχετικά µε την διαδικασία πρόσληψης των προστατευόµενων 

προσώπων (ειδ13). 

Επιπλέον, γίνεται συνυπολογισµός περίπτωσης των έµµ

πων (συγγενών) όταν στην οικογένεια υπάρχει  άτοµο µε ισόβια ανικανότητα 

από νοητική στέρηση ή αυτισµό για τον υπολογισµό των αντικειµενικών κριτηρίων 

πρόσληψης και διορισµού τους καθώς και κατάργηση του ανώτατου  ορίου 

πρόσληψης διορισµού στο ∆ηµόσιο (ειδ14). 

Περαιτέρω, γίνεται προσδιορισµός των εργασιών στις οποίες απαγορεύεται να 

απασχολούνται όσοι δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας µε απόφα

ού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από διάλογο µε τις 

εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις  και γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου 

Εργασίας (ΑΣΕ).Προσδιορίζονται επίσης ανάλογα ρογράµµατα ∆ράσης για την 

αντιµετώπιση των χειρότερων µορφών παιδικής εργασίας καθώς και τα όργανα και οι 
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µηχανισµοί για την ολοκληρωµένη και συστηµατική επίβλεψη της εφαρµογής των 

διατάξεων προστασίας. Καθορίζονται επίσης πρόστιµα σε παραβάτες (ειδ15). 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι  η υπόχρεη σε προσλήψεις επιχείρηση είναι υποχρεωµένη 

για πρόσληψη προστατευόµενων προσώπων σε οσοστό 8% πανελλαδικά. 

Από την άλλη

  

π

 πλευρά θεσπίζεται ο περιορισµός έµµεσης προστασίας από ΑΜΕΑ, για 

πρόσληψη

ο κ  

 κέντρο. 

∆ίνουν ωστόσο διάσταση της χρονικής ευθείας από την έναρξη ως προς την 

λήξη της εξεταζόµενης περιόδου και διακρίνεται ευκρενέστερα η αντιπαράθεση 

Αν θέλαµ 0 και όλες τις 

ιδιότητες µε COR>10, τότε στην εικόνα που σχηµατίζει ο πρώτος άξονας 

φανί

εριληφθούν και οι οµάδες 6η (Β1.2:1994-1997) και η 7η 

2.1:1

 (ειδ16). 

 

 Συνοπτικά, στον 1ο παραγοντικό άξονα απεικονίζεται η αντιπαράθεση κυρίως 

της 1ης  και 8ης µάδας όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί αι µε την CAH. 

Αν ωστόσο, στη συνέχεια  δοθεί έµφαση στην ερµηνεία του 1ου παραγοντικού 

άξονα ως διάταξης ετών, η εικόνα που παρατηρείται εµπλουτίζεται µε όλες τις 

χρονικές περιόδους και τις αντίστοιχες ιδιότητές τους, στοιχεία τα οποία συµβάλλουν 

ολοένα και λιγότερο στη δηµιουργία του προχωρώντας από τα άκρα προς το

οµάδων µέσα από την ολότητα του φαινοµένου. 

ε όµως να συµπεριλάβουµε όλα τα έτη µε COR>

εµ ζονται και τα έτη 82-89 από αριστερά και τα έτη 94-97  από δεξιά, µε 

πρακτικό ενδιαφέρον τον συνυπολογισµό τους ως διευρυµένοι αντιτιθέµενες περίοδοι 

(καθώς εκτός από τα µεγάλα COR, µπορούν να συµµετάσχουν και τα µικρότερα σε 

µια διάταξη ετών και χαρακτηριστικών τους).Πρόκειται για τις αντίστοιχες οµάδες 

(2η (Α1.2: 1982-1983), 3η (Α2.1: 1984-1987), 4η(Α2.2:1988-1989) οι οποίες 

βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του 1ου άξονα ως οµοειδείς µιας γενικότερης 

κατάστασης η οποία απορρέει από την διάσπαση της συνολικής περιόδου στην 

γενικότερη αρχική οµάδα Α η οποία παραστατικά περιγράφεται ως κατοχύρωση 

δικαιωµάτων –δειλή παρουσία ευελιξίας όπως δίνονται µε την Ταξινόµηση. 

Στον αντίποδα του άξονα µε την παραπάνω ευρύτερη ερµηνεία του, στην 8η 

οµάδα (Β2.2) µπορούν να π

(Β 998-2002) ως οµοειδείς απόρροιες της ευρύτερης οµάδας Β(1990-2004), της 

οµάδας της οποίας ειδοποιό γνώρισµα είναι η ευελιξία και η επανοριοθέτηση των 

εργασιακών σχέσεων µε βάση νέα οικονοµικό-πολιτικά δεδοµένα. 

Αναµφισβήτητα στη δηµιουργία του πρώτου άξονα απουσιάζουν τα έτη 1990-

1993, (µε µηδενικό COR), όπως και οι αντίστοιχες ιδιότητες που τα πλαισιώνουν, η 
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µέση δηλαδή κατάσταση µε ιδιαίτερη ερµηνευτική σηµασία και ο µόνος λόγος 

αναφοράς τους είναι η επίκληση στην χρονική διάταξη που ο άξονας εκφράζει 

(Σχήµα 3.12). 

 

 
Σχήµα 3.12. AFC-Πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων-1ος Παραγοντικός 

άξονας ως διάταξη ετών και χαρακτηριστικών τους 

ς

ες 

σης 

δώ δε 

οµάδες αφού πρόκειται για ποιοτικές µεταβλητές.  

 

Για την αποφυγή της ενδεχόµενης κούραση  που επιφέρει η επανάληψη των 

χαρακτηριστικών ιδιοτήτων που πλαισιώνουν τις αντίστοιχες οµάδες και οι οποί

έχουν αναλυθεί ως σηµαντικότερες παραπάνω στην ερµηνεία των ακραίων 

καταστάσεων του 1ου άξονα, και αναλυτικότερα στα αποτελέσµατα της Ταξινόµη

ε γίνεται παρά η σχηµατική παράθεση της περιεκτικής εικόνας τους. 

 

3.3.3. Περιγραφή του 2ου Παραγοντικού Άξονα 

 

Επί του 2ου παραγοντικού άξονα (ο οποίος ερµηνεύει το 9,96% της ολικής 

πληροφορίας), διαπιστώνεται µια αντιπαράθεση της αρχής και του τέλους της 

περιόδου που µελετάται (αρνητικές συντεταγµένες) µε τις ενδιάµεσες χρονιές 

(θετικές συντεταγµένες), µε την έννοια της θέσης των ιδιοτήτων στις αντίστοιχες 
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Με µελέτη των αντίστοιχων προβολών (COR) (βλ. Παράρτηµα), 

παρατηρείται ότι αυτά κυµαίνονται συγκριτικά  από πολύ µικρές (0-75) µέχρι πολύ 

εγάλε

ρίοδο) και Β2.2: 2003-2004 (τελική στην υπό µελέτη περίοδο)), οι 

ποίες 

µια γκάµα τιµών COR (µεταξύ 0-750) επιλέγονται ως αντιπροσωπευτικά 

κείνα π η ή α µ α

ι

µ ς τιµές (89-258) µεταξύ τους. 

Με αυτή την έννοια επιλέγοντας τα έτη µε τιµές COR µεγαλύτερες του 80, οι 

περίοδοι 1974-1983 και 2003-2004 αριστερά του άξονα, αντιπαρατίθενται µε την  

περίοδο 1990-1997 δεξιά του άξονα. Πρόκειται για την αντιπαράθεση της µεσαίας 

περιόδου (Β1: 1990-1997), µε τις ακραίες περιόδους (Α1.1: 1974-1981 (αρχική στην 

υπό µελέτη πε

ο αναδεικνύονται προηγουµένως µε την Ταξινόµηση Κατά Αύξουσα Ιεραρχία 

(CAH). Οι ακραίες περίοδοι µε τις αντίστοιχες ιδιότητές τους, όπως αναδείχθηκε µε 

την περιγραφή  της CAH αλλά και του πρώτου άξονα της AFC, αντιπαρατίθενται και 

µεταξύ τους αλλά εδώ εξετάζονται ως καταστάσεις οι οποίες διαφοροποιούνται από 

την µέση. Με την ίδια λογική απεικόνισης των σηµαντικότερων ιδιοτήτων οι οποίες 

συµβάλλουν στην δηµιουργία του 2ου παραγοντικού άξονα, αναζητούνται εκείνα µε 

τις µεγαλύτερες τιµές COR, ώστε να αποδοθεί η ανάλογη εικόνα.  

Σε 

ε των ο οίων  τιµ  είναι µεγαλύτερη πό 100 ε την έννοια ότι υτά 

συµβάλλουν σηµαντικότερα στη δηµιουργία του.Έτσι,  η εικόνα που σχηµατίζετα  για 

το 2ο παραγοντικό άξονα είναι αυτή που παρατίθεται στο ακόλουθο σχήµα (Σχήµα 

3.13).

 
Σχήµα 3.13.AFC- 2ος Παραγοντικός Άξονας ως αντιπαράθεση ακραίων από µέση 

οµάδα 
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Στη συνέχεια, µε την ερµηνεία των αποτελεσµάτων του 2ου άξονα  

λαµβάνονται οι αντίστοιχες οµάδες ετών και ιδιοτήτων οι οποίες προκύπτουν ως 

απόρροια του ρόλου που άξονας αυτός επιτελεί. 

Πιο συγκεκριµένα, ο άξονας αντιπαραθέτει τις µεσαίες χρονικές περιόδους (5η 

(‘90-’93) και 6η (‘94-‘97) δεξιά από τις ακραίες αριστερά (‘74-‘81 και ’03-‘04 ).  

 

ι από την ερµηνεία τους. Η ίδια περίοδος αποτελεί τον προάγγελο της 

πόµεν

   

και ηµέρες της εβδοµάδας εκτός της Κυριακής, µε 

εξαίρεσ

ά κατηγορία 

καταστ µάτων υπουργού καθώς και κρίνεται ως επιτρεπτή η απασχόληση µέχρι 9 

ώρες ηµερησίως για τους υπαλλήλους εµπορικών καταστηµάτων χωρίς πρόσθετη 

αµοιβή και προσαύξηση 25%, εφόσον η εβδοµαδιαία απασχόληση δεν ξεπερνάει το 

νόµιµο ωράριο των 40 ωρών εβδοµαδιαίως (υπε5). Πρόκειται για στοιχεία που 

οριοθετούν την έναρξη αλλαγής πνεύµατος σε υπάρχουσες καταστάσεις. 

  Πέρα από την διαφαινόµενη έναρξη ευελιξίας στο χρόνο εργασίας 

παρατηρούνται επίσης η ευελιξία µορφών απασχόλησης µε την γενική θεσµοθέτηση 

και αναγνώριση της µερικής απασχόλησης ως µορφή της ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας 

εργασίας διάρκειας µικρότερης της κανονικής (µερ4), τον καθορισµό της εργασίας 

αλλοδαπών (εκτός ΕΕ) πάντα ορισµένου χρόνου (εοχ7) και τον συνυπολογισµό και 

άλλων ΝΠ∆∆ στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου των δηµοσίων υπηρεσιών, ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ για κάλυψη απρόβλεπτων και 

επειγουσών αναγκών οι οποίες ορίζονται για την κάλυψη εργασίας ορισµένου χρόνου 

Η περίοδος (1990- 1997) προς τα δεξιά του άξονα, αποτελεί ενδιάµεση-

µεταβατική κατάσταση κατά τη διάρκεια της οποίας συµβαίνουν αλλαγές σε µεγάλο 

εύρος συστατικών στοιχείων των εργασιακών σχέσεων, όπως είχαν διαµορφωθεί 

µέχρι τότε και οι οποίες σηµατοδοτούν το πέρασµα σε µια νέα εποχή, όπως 

διαπιστώνετα

ε ης σχηµατιζόµενης περιόδου (1998-2004) όπου παρατηρούνται οι 

σηµαντικότερες µεταρρυθµίσεις σε ένα σηµαντικό τµήµα των εργασιακών σχέσεων.  

Έτσι σ' αυτή την περίοδο οριοθετούνται τα σηµεία µετάβασης στην 4η περίοδο. 

Γίνεται η ρύθµιση για την πρώτη διευθέτηση του εργασιακού χρόνου(6µηνο) (χρε8). 

Καθορίζεται η ελεύθερη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων, χωρίς να θίγεται 

το 40ώρο, κατά όλες τις ώρες 

η κάποιες κατηγορίες (π.χ πρατήρια καυσίµων, καταστήµατα τουριστικών 

περιοχών) (χρκ5). Επιχειρείται η περαιτέρω απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας των 

καταστηµάτων κάθε είδους µε κάποιες εξαιρέσεις ανά κατηγορία και περιοχή µε 

αποφάσεις του υπουργού Εργασίας και του συναρµοδίου κατ

η
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(εοχ10), την αναγνώριση δικαιώµατος συλλογικής διαπραγµάτευσης και µέσω των 

συνδικαλιστικών τους οργανώσεων υπογραφής συλλογικών συµβάσεων εργασίας των 

αµειβόµενων κατά µονάδα εργασίας (φασόν) (ατυ2).   

 Όσον αφορά στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις για πρώτη φορά 

αναγνωρίζεται η κλαδική και επιχειρησιακή ΣΣΕ και εποµένως η υιοθέτηση της 

ευνοϊκότερης ρύθµισης για τον εργαζόµενο καθώς και η ελεύθερη από το κράτος 

συλλογική διαπραγµάτευση µε τη σύσταση προσφυγής στο Οργανισµό Μεσολάβησης 

και ∆ιαιτησίας (ΟΜΕ∆) (συλ4) ενώ καθορίζεται ως ανίσχυρη η καταγγελία ΣΣΕ που 

έχει κυρωθεί µε νόµο (συλ6). 

             Σχετικά µε τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων παρατηρείται 

αίρεση της προστασίας αν ο εργαζόµενος συνεχίζει την απεργία επί 24 ώρες µετά τη 

γνωστοποίηση της δικαστικής απόφασης που την κήρυξε παράνοµη ή καταχρηστική. 

Παρατηρείται επίσης, διεύρυνση περιπτώσεων επιχειρήσεων χαρακτηριζόµενες ως 

ζωτικής σηµασίας µε την απαίτηση προηγούµενης γνωστοποίησης των αιτηµάτων της 

απεργίας 4 µέρες πριν την κήρυξή της καθώς και τη διαδικασία του προσωπικού 

ασφαλείας. Επίσης ορίζεται η δυνατότητα διεξαγωγής ‘’δηµοσίου διαλόγου’’ µεταξύ 

εργαζό

Επιπλέον κατάργη  

παρέµ

Για τους εργοδότες γίνεται επίσης επιτρεπτή η συµµετοχή στις επαγγελµατικές 

οργανώσεις . 

 

 εργασίας

µιων συνδικαλιστικών οργανώσεων (συν11). 

           Όσον

στα κέρδη της επιχείρησης, η απαλλαγή του επιδόµατος 

παραγωγικότητας υποχρέωση  

 µπορεί να υπερβαίνει το 15% των ακαθάριστων 

ετήσιων καθαρών κερδών κάθε διαχειριστικής χρήσης, συµβάλλουν στη διαµόρφωση 

του 2ου παραγοντικού άξονα και την αντιπαράθεση της µεσαίας περιόδου ως 

σηµαντικό χαρακτηριστικό της (επα4). 

µενων και εργοδότη στις παραπάνω επιχειρήσεις πριν την απόφαση εργίας. 

, καθορίζεται η οικονοµική αυτοτέλεια  και η ση της κρατικής

βασης σταδιακά (από τη χρηµατοδότηση ΟΕΕ) (συν10). 

απ

          

 φυσικών προσώπων, ως εκπρόσωποι νοµικών προσώπων

Την ίδια περίοδο γίνεται ακόµη καθορισµός συνδικαλιστικών αδειών των δηµοσίων 

υπαλλήλων και  διευκολύνσεων για την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων 

στο χώρο της . 

Επίσης θεσπίζεται η όχι ολοκληρωτική κατάργηση αλλά µερική χρηµατοδότηση των 

δευτεροβάθµιων και τριτοβάθ

 αφορά στη σύνδεση αµοιβής µε παραγωγικότητα και τη συµµετοχή των 

εργαζοµένων 

 από την  καταβολής εισφορών στους οργανισµούς 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης  καθώς και η  διανοµή  κερδών ανώνυµης εταιρίας 

στους εργαζόµενους  που δεν
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             Τ ς 

αν ο εργαζό ποίηση της 

δικαστικής απόφασης που την κήρυξε παράνο η ή καταχρηστική, και τον καθορισµό 

του πρ

πό τους πόρους του 

Οργανι   η ή ό

ια προσφυγής των συνδικαλιστικών 

ση των εβδοµάδων άδειας µητρότητας 

 16 

έλος, για την ίδια µεταβλητή µετά την κατάργηση της άρση της προστασία

µενος συνεχίζει την απεργία επί 24 ώρες µετά τη γνωστο

µ

οσωπικού ασφαλείας µε ειδική συµφωνία της διοίκησης και της πιο 

αντιπροσωπευτικής οργάνωσης, επαναπροσδιορισµός συνδικαλιστικών αδειών, την 

αύξηση χρηµατοδότησης των συνδικαλιστικών οργάνων α

σµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) και την υποχρεωτική  προσφυγ  στο δηµ σιο 

διάλογο για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που κηρύσσουν απεργία στις 

επιχειρήσεις του δηµοσίου τοµέα και κοινής ωφέλειας ενώ για τις επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τοµέα παρέχεται απλώς η ευχέρε

οργανώσεων στο δηµόσιο διάλογο, πραγµατοποιείται επέκταση αδειών και στις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα  (συν13). 

Ορίζεται επίσης, η συµµετοχή εκπροσώπων της ΓΣΕΕ και ανά έναν 

εκπρόσωπο του ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕ και της Ένωσης Εµπορικών Συλλόγων Ελλάδας στον 

ΟΜΕ∆  ως θεσµού προώθησης του κοινωνικού διαλόγου σε ενδοεπιχειρησιακό 

επίπεδο, πριν την κατάληξη σε απεργία (συµ4). 

Προσαρµοζόµενη στο γενικότερο  πνεύµα, την περίοδο αυτή ρυθµίζεται η  

άδεια των  µερικώς απασχολουµένων µε αναλογική µείωση (ετα9). 

Σηµαντικό χαρακτηριστικό διαµόρφωσης του 2ου άξονα αποτελεί και η θέσπιση  της 

γονική άδειας ανατροφής παιδιών περιορισµός των χορηγούµενων γονικών αδειών 

µέχρι την κάλυψη του 8% του συνόλου των εργαζοµένων στην επιχείρηση για κάθε 

ηµερολογιακό έτος (αδµ3), καθώς και η αύξη

σε από τις οποίες οι 8 χορηγούνται πριν και 8 µετά την πιθανή µέρα τοκετού 

(αδµ4). 

Η επέκταση της προστασίας σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια σε όλο το 

δηµόσιο τοµέα, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ (υγα6) καθώς και η επέκταση διατάξεων των 

προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων  που εκδόθηκαν βάση του 

νόµου που ψηφίστηκε για την εναρµόνιση µε το κοινοτικό δίκαιο για την υγιεινή και 

ασφάλεια των εργαζοµένων, στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, και ΟΤΑ  (υγα7), αποτελούν 

ιδιότητες-χαρακτηριστικά της µέσης περιόδου που συντελούν στη διαµόρφωση του 

2ου άξονα. 

Σχετικά µε την ίση µεταχείριση των εργαζοµένων παρατηρείται περιορισµός 

της εφαρµογής ισότητας ανδρών και γυναικών για τους εργαζόµενους µε σχέση 
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εξαρτηµένης εργασίας ι ιωτικο  δικαίου, στους εργαζόµενους µε σ µβαση παροχής 

ανεξάρτητων υπ

δ ύ ύ

ηρεσιών και στους ασκούντες ελεύθερο επάγγελµα (ισµ6). 

Περνώντας στη µεταβλητή επαγγελµατική εκπαίδευση- κατάρτιση, θεσπίζεται 

πιχορήγηση κατά το πρώτο έτος της απασχόλησής τους, από τα ΝΠ∆∆, τα ΝΠΙ∆, 

εριλαµβανοµένων και των ΟΤΑ, που έχουν καταρτίσει επαγγελµατικά ανέργους 

φόσον προσλάβουν ποσοστό τουλάχιστον 50% όσους έχουν επιµορφωθεί (εκπ7). 

πίσης, συστήνεται το Σύστηµα Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

ατάρτισης (ΕΣΕΕΚ), ιδρύεται ο Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

ατάρτισης (ΟΕΕΚ) και τα δηµόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, τα οποία δεν εντάσσονται στο 

κπαιδευτικό σύστηµα και σε εκπαιδευτική βαθµίδα. και τα οποία έχουν ως σκοπό 

ν παροχή κάθε είδους επαγγελµατικής κατάρτισης (εκπ8). 

πιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα στον ΟΑΕ∆ συνεργασίας µε ΝΠ∆∆ και µε 

ΠΙ∆, τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα για την εκτέλεση 

ρογραµµάτων επαγγελµατικού προσανατολισµού, πρακτικής άσκησης και 

ργασιακής εµπειρίας για νέους έως 30 ετών 

Συστήνεται τέλος, στον ΟΑΕ∆  Ειδικός Λογαριασµός Προγραµµάτων 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ) για την ενίσχυση 

προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και σύσταση Ειδικού Κοινού 

Λογαριασµού Ανεργίας (ΕΚΛΑ), στη αχείριση των οποίων συµµετέχουν οι 

κοινωνικοί εταίροι (εκπ9). 

Αναφορικά µε θέµατα οργανωτικής φύσης, η θέσπιση αυστηρότερων µέτρων 

εισόδου και παραµονής των αλλοδαπών τη χώρα για  την παροχή εξαρτηµένης 

εργασίας σε συγκεκριµένο εργο εκριµένο είδος απασχόλησης η 

ποία επιτρέπεται µε τη χορήγηση άδειας εργασίας από το νοµάρχη (δορ4), η 

υπα ές 

(δορ6) αποτελούν χαρακτηριστικά της εξεταζόµενης περιόδου, η οποία διαδραµατίζει 

ρωταρχικό ρόλο στη διαµόρφωση του 2ου παραγοντικού άξονα. 

ισθό, η κατάργηση της Αυτόµατης Τιµαριθµικής 

Αναπροσαρµογής από 1/1/199, η καθιέρωση ελάχιστου νόµιµου µισθού και η 

ρύθ

αποφάσεις (δ.α) ή άλλες διατάξεις κανονιστικής ισχύος, καθώς και η απουσία 

πρόβλεψης  ανώτατου ορίου  των συµβατικών αποδοχών που να περιορίζει το ύψος 

ε

π

ε

Ε

Κ

Κ

ε

τη

Ε

Ν

π

ε

δι

σ

δότη και για συγκ

ο

γωγή του Σώµατος Επιθεωρητής Εργασίας (ΣΕΠΕ) στις επιµέρους νοµαρχιακ

αυτοδιοικήσεις  και η διεύρυνση αρµοδιοτήτων του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας 

π

Σχετικά µε τον µ

µιση σύµφωνα µε την οποία ο  συµβατικός µισθός δε µπορεί να είναι κατώτερος 

του νοµίµου, που προβλέπεται από συλλογικές συµβάσεις (ΣΣΕ) ή διαιτητικές 
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των αποδοχών των απασχολουµένων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (µισ5), 

αποτελούν στοιχεία διαµόρφωσης της εξεταζόµενης περιόδου. 

ρ α δ  

 τον αρµόδιο Επιθεωρητή Εργασίας για τις παραβιάσεις των 

εργοδο

πάνω, αποτελεί την οµάδα αντιπαράθεσης µε 

σ ε

ές στα νέα δεδοµένα ευελιξίας στις 

εργασι

χήµα 3.14). 

 

Τέλος, η περίοδος χαρακτηρίζεται από τον προσδιορισµό του θεσµικού 

πλαισίου π οστασίας για την εργασία των νηλίκων (ει 6), τις ρυθµίσεις για την 

προστασία των ψυχικά ή πνευµατικά ανάπηρων (ειδ7), την υπαγωγή των 

Πρωτοβάθµιων Επιτροπών στις υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ κάθε νοµού και την επιβολή 

κυρώσεων από

τών σχετικά µε την προστασία των ατόµων ειδικών κατηγοριών (ειδ9). 

Η µεσαία χρονική περίοδος 1993-1997 µε τα χαρακτηριστικά τα οποία τη 

διαµορφώνουν όπως περιγράφηκε παρα

τις ακραίες οµάδες, όπως ακριβώς προκύπτουν από την περιγραφή του 1ου 

παραγοντικού άξονα. Αυτές απαρτίζονται από την αρχική περίοδο 1974-1981, η 

οποία υνίσταται στη θεµελίωση βασικών αρχών ργασιακών σχέσεων σε µια εποχής 

αναζήτησης ταυτότητας  µετά τη δικτατορία και από την περίοδο 2003-2004 η οποία 

προσδιορίζεται από τις οργανωτικές προσαρµογ

ακές σχέσεις σε όλες τις εκφάνσεις της (χρόνος εργασίας, µορφές 

απασχόλησης, φορείς ευρέσεως εργασίας και επαγγελµατικής εκπαίδευσης-

κατάρτισης). 

Ο ίδιος παραγοντικός άξονας θα µπορούσε να αναπαρασταθεί ως ένα 

µωσαϊκό όλων των ετών και των ιδιοτήτων όπου στην αντιπαράθεση των βασικών 

διαµορφωτικών περιόδων και ιδιοτήτων τους παρατίθενται και όλα τα υπόλοιπα έτη 

και ιδιότητες προκύπτοντας µε αυτό τον τρόπο η αντιπαράθεση της µέσης 

κατάστασης (5η και 6η περίοδος (1990-1997):µετάβαση στην εποχή ευελιξιών), από 

όλες τις υπόλοιπες περιόδους µε τα αντίστοιχα γνωρίσµατα τους, την εποχή δηλαδή 

πριν την θεσµοθετηµένη ευελιξία (1974-1989) και την εποχή µετά της είσοδο στο 

προσκήνιο των εργασιακών σχέσεων ευελιξιών (1998-2004) (Σ
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Σχήµα 3.14. AFC- Πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων- 2ος Παραγοντικός Άξονας ως 

αντιπαράθεση ακραίας από τις υπόλοιπες οµάδες 

 

  

ν (αρνητικές συντεταγµένες και 

  µ

ιωµάτων και δικαιωµάτων διαπραγµάτευσης και 

συµµετ

άλιση του δικαιώµατος της συλλογικής διαπραγµάτευσης (συλ2),  την 

Έτσι, η περίοδος 1984-1989, παρόλο που κυριολεκτικά βρίσκεται στη µέση 

της εξεταζόµενης περιόδου, ωστόσο εννοιολογικά όπως προκύπτει από τις αναλύσεις 

της ταξινόµησης αλλά και των παραγοντικών αξόνω

µεγαλύτερα COR στον 1ο άξονα και πολύ µικρότερα COR στον 2ο, σε σχέση ε την 

περίοδο 1990-1997) εντάσσεται στην αντιπαράθεση µε την περίοδο 1990-1997. Το 

γεγονός αυτό έγκειται στο ότι κατά το µεγαλύτερο µέρος της την εποχή αυτή 

συνεχίζουν να αποκρυσταλλώνονται πολιτικές κατευθύνσεις ως συνέχεια µιας εποχή 

που χαρακτηρίζεται από ένα περισσότερο "κοινωνικό πρόσωπο" αλλά και την 

καθιέρωση συνδικαλιστικών δικα

οχής των εργαζοµένων τα οποία όχι τυχαία ενσαρκώνουν τη µακρά πορεία 

εργασιακών αναζητήσεων.  

 Παραστατικά θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, η περίοδος (1984-1989),  αποτελεί 

στον κύριο όγκο της τη χρονική εξέλιξη της προηγούµενης περιόδου (1974-1983) 

αποτελώντας εξέλιξη των υπαρχόντων χαρακτηριστικών της, χωρίς να αλλάζει η 

γενικότερη φιλοσοφία όπως αυτό συµβαίνει από το 1990 και µετά. Με τον τρόπο 

αυτό, η συγκεκριµένη περίοδος χαρακτηρίζεται από την παραπέρα  µείωση του 

χρόνου εργασίας µε την καθιέρωση  των  40 ωρών εβδοµαδιαίως ενώ τονίζεται η 

απαγόρευση του συµψηφισµού των ωρών εργασίας (χρε7). Χαρακτηρίζεται επίσης 

από τη διασφ
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επιµήκυνση

ρ

έ υ

 πλαισίου µε 

και η δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για την εφαρµογή της αρχής της ισότητας 

των

προσαν της επαγγελµατικής εκπαίδευσης (εκπ5),  µε την κύρωση του 

Ευρ
 

   ή του 1ου Παραγοντικού Επιπέδου 

 

      απεικονιστεί ως µια 

‘’π ι των ιδιοτήτων που τα 

περ λ

 Η διά χρονικών περιόδων αντιστοιχούν 

νοε ύει και για τις ιδιότητες- 

χαρ

 Αποτε τερο παραγοντικό άξονα, ως µια ‘’σύνθεση’’ των 

ετώ

 

και οι ι ς διαδραµατίζουν τον κυριότερο ρόλο στη δηµιουργία 

του

τους.  

 ιναν για τη δηµιουργία των 

αντ τες COR>100, για τον 1ο 

άξο

ώστε ν τήτων τα οποία συµβάλλουν 

σηµ

σχηµατ γοντικού επιπέδου που οι δύο αυτοί άξονες σχηµατίζουν.  

 

δηµιου  που ως ακραίες 

 της άδειας των µειονεκτούντων προσώπων (ετα8). Γνώρισµά της 

αποτελεί και η θέσπιση  της γονικής άδειας ανατροφής παιδιών µε τον πε ιορισµό 

των χορηγούµενων γονικών αδειών µ χρι την κάλυψη του 8% το  συνόλου των 

εργαζοµένων στην επιχείρηση για κάθε ηµερολογιακό έτος (αδµ3), καθώς και η 

υποχρέωση υποχρέωση ετήσιας άδειας ίσης τουλάχιστον µε δύο εβδοµάδες (ετα7). Η 

προστασία σύµφωνα µε τις κοινοτικές διατάξεις µε την υιοθέτηση νόµου

τη διάχυση σ' ένα ολοένα πιο ευρύτερο πλέγµα όρων υγιεινής και ασφάλειας (υγα3), 

καθώς 

 δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις  (ισµ5), η κατοχύρωση του επαγγελµατικού 

ατολισµού και 

ωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, αποτελούν επιπλέον χαρακτηριστικά της. 

3.3.4. Περιγραφ

     Το 1ο παραγοντικό επίπεδο µπορεί λεκτικά να

εριήγηση’’ σε µια χρονική διάταξη συνέχειας  ετών κα

ιβά λουν. 

ταξη στο χώρο των παραπάνω επιµέρους 

ρά, σε µια διάταξη στο χρόνο. Το ίδιο ισχ

ακτηριστικά, οι οποίες τις πλαισιώνουν, σε µια διαλεκτική συνέχεια στο χρόνο. 

λείται από τον πρώτο και δεύ

ν αλλά και ιδιοτήτων οι οποίες συµβάλλουν αντίστοιχα στη δηµιουργία τους.  

Με τον τρόπο αυτό, για τη δηµιουργία του πρωταρχικό ρόλο παίζουν  τα έτη 

διότητες εκείνες οι οποίε

 1ου και του 2ου άξονα, όπως αυτές αναφέρθηκαν στην αντίστοιχη  περιγραφή 

Με γνώµονα τις ανάλογες επιλογές που έγ

ίστοιχων αξόνων (για τα έτη COR> 90 και για τις ιδιότη

να και για τα έτη COR>80 και για τις ιδιότητες COR>100  για τον 2ο άξονα), 

α αναδειχθεί η εικόνα των ετών και ιδιο

αντικότερα στη δηµιουργία τους έγινε σε πρώτη φάση η επιλογή και γα το 

ισµό του παρα

Με προσεκτική µελέτη παρατηρείται ότι το παραγοντικό επίπεδο οφείλει τη 

ργία του στις χρονικές περιόδους και τα χαρακτηριστικά τους
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οµά 9 κ µ ε 

τον 1ο να, καθώς και τις χρονικές περιόδους µε τα χαρακτηριστικά 

του  

:19

 

ερµηνε α 

παρ

το 1990 74-1989 από την ίδια πλευρά να συνεπάγεται την 

οµο αφοροποίησή της από την περίοδο 1990-

200

ως αντ ν µεταξύ τους αλλά και ως προς την µεσαία 

λογικής και επαλήθευσης της 

πραγµα

 ,

ν π

ο

η µ

ιεπιπέδου, λαµβάνουµε το επίπεδο ως συνισταµένη των 

ενδιάµε

παραγοντικό άξονα.  

δες (1η: 1 74-1981 αι 8η: 1998-2004) σχη ατίζουν µ την αντίπαράθεσή τους 

παραγοντικό άξο

ς που ως µέση κατάσταση αντιπαρατίθενται στις ακραίες (5η :1990-1993 και 6η

94-1997).  

Είναι αξιοσηµείωτο ότι το επίπεδο µπορεί να ‘’διαβαστεί’’ από διαφορετικές 

υτικές σκοπιές ανάλογα µε τη διάσταση η οποία αποσκοπείται. Μπορεί γι

άδειγµα να ειδωθεί ως συνολική περίοδος η οποία διασπάται µε σηµείο αναφοράς 

 και η θέση της περιόδου 19

ιότητά ως συνεχή περίοδο και την δι

4, η οποία εντοπίζεται από τη δεξιά πλευρά του άξονα. Μπορεί επίσης να ειδωθεί 

ιπαράθεση ακραίων υποπεριόδω

περίοδο.   

 Προς χάρη της εφαρµογής  της 

τικότητας, µέσα από την συγκεκριµένη µεθοδολογική προσέγγιση του 

φαινοµένου της διαχρονικής εξέλιξης πολιτικών εργασιακών σχέσεων  είναι δυνατό, 

µέσα από µια προσπάθεια σύνθεσης και ανάλυσης α ‘’διαβαστεί’’ το αραγοντικό 

επίπεδο από διαφορετική οπτική πλευρά και να συναχθούν έτσι συµπεράσµατα της 

διαλεκτικής του σχέσης τόσο µε τ υς δύο παραγοντικούς άξονες (1ο και 2ο ) όσο και 

µε την Ταξινόµηση κατ’ αύξουσα ιεραρχία. Έτσι  θεωρώντας το παραγοντικό επίπεδο 

ως άθροισµα δύο µίεπιπέδων, του δεξιού( ε τα έτη 1974-1989 και τις αντίστοιχες 

ιδιότητές τους) και του αριστερού (µε τα έτη 1990-2004 και τα χαρακτηριστικά τους), 

έχουµε την εικόνα της “προ-ευελιξίας εποχής” στα δεξιά του επιπέδου και της 

‘’εποχής ευελιξίας’’ στα αριστερά του. Πρόκειται για τον πρώτο διαµελισµό στον 

οποίο η CAH οδηγεί. 

 Αν τώρα ‘’διαβάσουµε’’ το παραγοντικό επίπεδο ως άθροισµα του ‘’πάνω’’ 

και του ‘’κάτω’’ ηµ

σων (2η :1984-1989 και 3η :1990-1997) και των ακραίων  (1η :1974-1983 και 

4η 1998-2000) χρονικών περιόδων. Πρόκειται για τις περιόδους που αντιπαρατίθενται 

(οι ακραίες µε τις ενδιάµεσες ) στον1ο παραγοντικό άξονα  και (οι ενδιάµεσες, 

ενωµένες σε µια µεσαία, µε τις ακραίες) στο 2ο 

 Τέλος, αν θεωρηθεί το 1ο παραγοντικό επίπεδο ως συνισταµένη των οκτώ 

χρονικών περιόδων θα οδηγήσει στην ανάδειξη του συνολικού φαινοµένου όπως 

αυτό αναλύθηκε µε την  ‘’αποκωδικοποίηση’’ των σηµείων ετών και ιδιοτήτων στην 

ανάλυση της Ιεραρχικής Ταξινόµησης  και των παραγοντικών αξόνων µε τις 
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διαφορετικές ‘’αποχρώσεις’’ στατιστικής ερµηνείας που  παρέχονται µέσα από τα 

διαφορετικά αυτά εργαλεία ανάλυσης. 

Φανερά, ο προσανατολιστικός ρόλος των αποτελεσµάτων στα οποία οδηγεί η 

Ταξινόµηση κατά Αύξουσα Ιεραρχία (CAH), λειτουργεί διαφωτιστικά ως προς την 

ή της εξεταζόµενης 

περιόδο

ων (198 στήλες και 31 γραµµές) του 

πίνακα

τ

ερµηνεία του Παραγοντικού Επιπέδου σε συνδυασµό µε την λειτουργία των 

παραγοντικών αξόνων αποκαλύπτοντας µία ακόµα φορά την άρρηκτη επικοινωνιακή 

τους σχέση. 

 Παρατηρείται ακόµα ότι η µορφή που παίρνει το επίπεδο είναι εκείνο της 

παραβολής µε το ένα άκρο αριστερά να αντιπροσωπεύει την αρχ

υ και άρα την πρώτη ακραία περίοδο (1974-1981) , το άλλο άκρο να εκφράζει 

το τέλος της περιόδου  και άρα την τελευταία ακραία περίοδο και στη κορυφή του 

τοξοειδούς σχήµατος να συναντάται η µέση περίοδος (1990-1997) ως µεταβατική 

από την πρώτη στην τελευταία. 

Η µορφή της παραβολής των 229 σηµεί

 που αναλύθηκε, σηµαίνει ότι ο λογικός πίνακας µπορεί να πάρει τη µορφή του 

''εφφέ του Gutman", δηλαδή  µε κατάλληλη µετατόπιση γραµµών και στηλών του να 

συγκεντρωθούν οι µονάδες επί της κυρίας διαγωνίου ου (Σχήµα 3.15). 
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Σχήµα. 3.15. AFC - Πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων - 2ο Παραγοντικό Επίπεδο 

ως σύνθεση των κυριότερων οµάδων που δηµιουργούν τους δύο άξονες 

  

να 

 παράθεση των λιγότερο 

 µε έντονη γραφή ενώ τα υπόλοιπα 

µένου µέσα από τη διαχρονική 

 

 Ωστόσο, πέρα από την απεικόνιση των ακραίων αλλά και της µέσης 

κατάστασης στις οποίες οφείλει τη µορφή του το παραγοντικό επίπεδο, µπορεί 

απεικονιστεί το φαινόµενο στην ολότητά του µέσα στην πορεία του χρόνου, για την 

εξεταζόµενη περίοδο και εποµένως µια συνολική

σηµαντικών (ερµηνευτικά) ετών και ιδιοτήτων  αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι 

αυτής της διαδροµής. 

Τα σηµαντικότερα σηµεία περιγράφονται

µε κανονική.  

Ακολουθώντας την λογική απεικόνισης όλων των ετών και ιδιοτήτων 

λαµβάνεται η εικονογραφηµένη ‘’ιστορία’’ του φαινο

της παρουσίαση (Σχήµα 3.16). 
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Σχήµα 3.16. AFC-Πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων- 1ο   Παραγοντικό 

ική πορεία του φαινοµένου 

οµή στο χρόνο. 

σχέσεων

 επιπέδου, όπως 

ών σε µια 

 

στη διεύρυνση των δικαιωµάτων (1984-1989), η οποία ακολουθείται από το προ-

Επίπεδο ως συνολική διαχρον

 

Συνοπτικά, στο παραγοντικό επίπεδο, µε την διάσταση της πορείας του 

φαινοµένου αναπαρίστανται όλες οι χρονικές περίοδοι που αναδύονται µε την 

παρούσα ανάλυση  σε µια εποπτική τους διαδρ

Με το περιγραφικό αυτό ταξίδι στο χρόνο και την εξέλιξη των 

χαρακτηριστικών της κάθε χρονικής περιόδου, θα αποδοθεί η συνολική συνοπτική 

πρακτικήεννοιολογική και  αποκωδικοποίηση των εργασιακών  διαχρονικά, 

έχοντας ως πυξίδα το 1ο παραγοντικό επίπεδο. 

 Ξεκινώντας τη διαδροµή από την κάτω αριστερή πλευρά του

τα αντίστοιχα βέλη δείχνουν, µε αφετηρία την θεµελίωση βασικών αρχ

εποχή αναζήτησης ταυτότητας (1974-1981),  προχωρώντας προς τα πάνω, η σκυτάλη 

παραδίδεται στην επέκταση της προστασίας (1982-1983), για να δοθεί στη συνέχεια 
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µεταβατικό στάδιο (1988-1989), πριν στην κορυφή του σχήµατος οδηγηθεί στη 

µετάβαση σε εποχή ευελιξιών στις εργασιακές σχέσεις, και στο πέρασµα από µια 

διαµορφωµένη σε µία υπό διαµόρφωση κατάσταση. Συνεχίζοντας καθοδικά, από την 

πάνω δεξιά πλευρά του επιπέδου η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου (1994-1997) 

ελιξιών (1998-2002) για να 

αταλήξει στις οργανωτικές προσαρµογές στα νέα δεδοµένα των αντίστοιχων 

 µοιάζει µε παραβολή ονοµάζεται εφφέ του 

διάρθρωση του Λογικού Πίνακα, 

µένης διάρθρωσης πίνακα δεδοµένων (Camiz, 

του 1  

λαιο 4). Αυτό σηµαίνει ότι όλο το σχήµα διέπεται από µια λογική 

εκινώντας από την αρχή του και ακολουθώντας την πορεία µέχρι το τέλος του. 

α στο χρόνο, µε τα χαρακτηριστικά 

ου προσδιορίζουν τις χρονικές περιόδους και µε ιδιαίτερο το ρόλο του 1990 

µασία όπως 

ακολουθείται από την εποχή εντατικοποίησης των ευ

κ

πολιτικών εργασιακών σχέσεων (2003-2004). 

  Στο σηµείο αυτό αξίζει αν αναφερθεί ότι το σχήµα που παίρνει το 1ο 

Παραγοντικό Επίπεδο και το οποίο

Γκούτµαν  (Guttman Effect). Αυτό οφείλεται στη 

όπου µε κατάλληλη µετατόπιση των γραµµών και των στηλών του να συγκεντρωθούν 

οι µονάδες στην κύρια διαγώνιό του. Πρόκειται για ένα σχήµα το οποίο παρέχει 

σηµαντική πληροφορία για συγκεκρι

2005), όπως διαπιστώνεται ιδιαίτερα στην περίπτωσή µας για τη µελέτη ου

παραγοντικού επιπέδου των πολιτικών εργασιακών σχέσεων αλλά και κοινωνικής 

ασφάλισης (Κεφά

ξ

Πρόκειται για τη διαδροµή του φαινοµένου µέσ

π

(κορυφή παραβολής) όπου έχει συγκεκριµένη ερµηνευτική ση

διαπιστώθηκε. 
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γδαίων εξελίξεων, οι οποίες διαδραµατίζονται 

ιχεία της.  

σφάλιση µετέχει στο 

ς άλλους- αντανακλώντας το ‘’ύφος’’ της 

 τον αγώνα στον εργασιακό στίβο. 

ης ως συστατικό στοιχείο κοινωνικής 

ολιτικής, άρρηκτα δεµένο µε την αποστολή του Κράτους- Πρόνοιας -τουλάχιστον 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (1974-2004) ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

 

4.1. Εισαγωγή 
 

Μέσα στο γενικότερο κλίµα των ρα

γύρω µας, µας περιβάλλουν αλλά και µας αφορούν άµεσα, εντάσσεται το θέµα της 

πολιτικής της κοινωνικής ασφάλισης όπως αυτή αποκαλύπτεται µέσα από τις 

εξελίξεις σε ενδεικτικά συστατικά στο

Αναπόσπαστο τµήµα των ευρύτερων εξελίξεων, οικονοµικό-πολιτικού και κατ’ 

επέκταση κοινωνικού περιεχοµένου, η κοινωνική α

µεταβαλλόµενο παγκοσµιοποιηµένο ‘’γίγνεσθαι’’, το αναπόφευκτο για κάποιους, το 

αλαζονικό και απευκταίο για κάποιου

εποχής της. 

Πρόκειται  για ένα θέµα επίκαιρο αλλά συγχρόνως διαχρονικό, συνυφασµένο 

µε την ανθρώπινη φύση και κοινωνία που αφορά την απόµαχη φάση της ζωής µετά 

από

Εποµένως, η  επιλογή της κοινωνικής ασφάλισ

π

όπως αυτό διαµορφώθηκε σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο- έγινε για να 

αποτυπωθεί ο χαρακτήρας της µέσα από την µελέτη αντιπροσωπευτικών στοιχείων  

που απεικονίζουν σηµαντικά το χαρακτήρα της. 
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Με προσανατολιστικό άξονα την επιθυµία να µελετηθεί διαχρονικά και να 

εξεταστεί η πορεία του φαινοµένου µέσα στο ‘’ρους’’ της πιο πρόσφατης χρονικής 

ίηση ή ερµηνεία του θέµατος. Εποµένως η µελέτη επικεντρώνεται στην 

ν της κοινωνικής 

φάλισης στην Ελλάδα για τη χρονική περίοδο 1974-2004 και την καταγραφή των 

 και κατευθύνσεων αυτής της πορείας σε συνδυασµό µε την αναφορά των 

ξή 

ση. Έτσι αυτές οι περίοδοι 

αι στην πιο πρόσφατη χρονική περίοδο της ελληνικής πραγµατικότητας. 

λαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης το οποίο θα οδηγήσει στην περισσότερο 

σχηµατισµοί και οι µετεξελίξεις.  

ε αυτό τον  τρόπο, η Στατιστική γίνεται το µεθοδολογικό εργαλείο – µε την 

, η Πληροφορική το µέσο επεξεργασίας - µε το 

µες ο τελικός αποδέκτης ερµηνείας του φαινοµένου µέσα από την ένταξη του 

µένα, η Ανάλυση ∆εδοµένων,  η ‘’Στατιστική για την Κοινωνία 

 εφαρµογή της οποίας στις κοινωνικές και 

 επίτευξη του στόχου της παρούσας εργασίας.  

περιόδου, επιχειρείται η παρακολούθηση της κοινωνικής ασφάλισης για τα έτη 1974-

2004. Ως πρώτος στόχος από την προσπάθεια αυτή αναδύεται η ανάγκη για 

διαχρονική καταγραφή των εξελίξεων- στάδιο απαραίτητο για οποιαδήποτε παραπέρα 

αξιοπο

αναζήτηση της παρακολούθησης της διαχρονικής εξέλιξης στοιχείω

ασ

τάσεων

ευρύτερων τάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάτω από το πρίσµα των προοπτικών 

του  ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, στο τελευταίο -5ο κεφάλαιο. 

Επιχειρείται η εξέταση της συγκεκριµένης περιόδου γιατί µέχρι την έναρ

της ουσιαστικά έχουν διαµορφωθεί στον κύριο όγκο τους συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά του ΣΚΑ, τα οποία σπασµωδικά και σποραδικά εµφανίζονται στην 

πρώτη περίοδο του ελληνικού κράτους, την µεσοπολεµική και τη µεταπολεµική 

περίοδο, όπου και εντοπίζεται η θεσµική τους κατοχύρω

αποτελούν το ‘’φόντο’’  ερµηνείας της κοινωνικής ασφάλισης, όπως αυτή 

αναδεικνύετ

Γίνεται εποµένως αναφορά στο από  προηγούµενα υπό διαµόρφωση νοµοθετικό 

π

κατασταλαγµένη σε θεµελιώδη χαρακτηριστικά σηµερινή µορφή στην οποία 

παρακολουθούνται οι µετα

Μ

ερµηνεία των αποτελεσµάτων-

δανεισµό του κατάλληλου λογισµικού προγράµµατος και τη βοηθητική χρήση των 

δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή- και οι οικονοµικές και κοινωνικές 

επιστή

στο χρόνο και σε συνδυασµό µε µια ευρύτερη διαλεκτική ενατένιση των πραγµάτων.  

Πιο συγκεκρι

και τον Άνθρωπο’’ κατά τον θεµελιωτή της Benjecri η στατιστική χωρίς 

µαθηµατικούς τύπους και αριθµούς, η

ανθρωπιστικές επιστήµες έχει ευρύ πεδίο αναφοράς, επιλέγεται ως η πλέον 

ενδεδειγµένη µεθοδολογία για την
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Ένα πρωταρχικό ερώτηµα που προκύπτει είναι πως θα καταγραφεί η 

κοινωνική ασφάλιση και πως θα µελετηθεί διαχρονικά, ώστε να καταστεί αξιόπιστη η 

σύζευξη   

, την Πληροφορική και τις Οικονοµικό-κοινωνικές επιστήµες, οι οποίες 

την παρούσα προσπάθεια λειτουργούν συµπληρωµατικά αφήνοντας τις πινελιές της 

 τους συµβολής η κάθε µια.  

ρονικής εξέλιξης 

συστατικών στοιχείων της τα οποία δεν εξαντλούν το θέµα, 

εποχή

λισης στην Ελλάδα καθίσταται χρήσιµο να 

ικότητα στα πλαίσια µιας συνολικότερης ενατένισης των 

ικής πολιτικής και του Κράτους- 

τη συνέχεια η διαχρονική τους παρακολούθηση για τα έτη 1974-2004.  

 οποίες αποτελούν το αντικείµενο ανάλυσης είναι οι 

ξής:  

συναγωγή συµπερασµάτων τα οποία θα προκύψουν. 

Την απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα θα δώσει η  των τριών

επιστηµονικών κλάδων που προαναφέρθηκαν, µέσα από  µια διαλεκτική διαδικασία 

και λειτουργία. Πρόκειται για την Στατιστική και συγκεκριµένα την Ανάλυση 

∆εδοµένων

σ

δικής

Mε τη παρούσα εργασία επιχειρείται η σκιαγράφηση της διαχ

της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, µέσα από την προηγούµενη 

παραµετροποίηση 

αναδεικνύουν όµως την εικόνα των βασικών τάσεων και κατευθύνσεων, µέσα από τη 

διαδροµή κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών µετασχηµατισµών. Στην  της 

Παγκοσµιοποίησης, την εποχή της Οικονοµικής και Νοµισµατικής  Ένωσης, η 

παρακολούθηση της Κοινωνικής Ασφά

προσδιοριστεί µέσα στο χρόνο και η πορεία της να συσχετισθεί µε την  ευρύτερη 

ευρωπαϊκή πραγµατ

πραγµάτων.  

Με αφορµή την επικαιρότητα αλλά και διαχρονικότητα του θέµατος και µε 

γνώµονα την πεποίθηση ότι η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί ένα από τα  

ενδεικτικότερα χαρακτηριστικά της κοινων

Πρόνοιας, αναζητήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν τα θεσµοθετηµένα εκείνα µέτρα τα 

οποία αποτελούν ενδεικτικούς παράγοντες Κοινωνικής Ασφάλισης και επιχειρήθηκε 

σ

Οι 21 ενδεικτικές  µεταβλητές οι

ε

1. οηγ: Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης- Συντάξιµος χρόνος (γενική κατηγορία 

εργαζοµένων), 

2. οηβ: Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης- Συντάξιµος χρόνος (εργαζόµενοι στα  

ιτωρυχεία), 

3. οηµ

Βαριά και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα, στις υπόγειες στοές και µεταλλεία- 

λιγν

:  Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης- Συντάξιµος χρόνος (µητέρες), 

4. µσυ:  Μειωµένη σύνταξη µε µειωµένο όριο ηλικίας, 
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οι οποίες αποτελούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, 

5. ανα: Ποσοστό αναπλήρωσης (ποσοστό σύνταξης επί των συντάξιµων 

αποδοχών)-τρόπος υπολογισµού σύνταξης, 

6. συχ:  Χρόνος υπολογισµού συντάξιµου µισθού, 

7. συα:  Συντάξιµες αποδοχές (δηλ. οι αποδοχές που λαµβάνονται υπόψη για τον 

υπολογισµό της σύνταξης), 

8. ανπ:  Αναπροσαρµογή Συντάξεων (δηλ. ο τρόπος αύξησης των συντάξεων), 

9. κος: Κατώτατα όρια συντάξεων (ως ένδειξη κατοχύρωσης ενός ελαχίστου 

επιπέδου προστασίας), 

10. αος:  Ανώτατα όρια συντάξεων (ως ένδειξη αποφυγής υπερβολικών του 

µέσου όρου συντάξεων), 

οι οποίες αφορούν το ποσό της τελικής σύνταξης, 

11. σαν:  Συντάξεις αναπηρίας (ως κριτήρια απονοµής), 

12. εσφ:  Ασφαλιστικές εισφορές (ως ποσοστά επί των  τόσο   

ασφαλισµένους, όσο και για τους εργοδότες), 

αποδοχών για τους

13. συγ:  Συγχωνεύσεις ταµείων (ως τρόπος οµαδοποίησης οµοιογενών ταµείων, 

κλάδων κλπ) 

14. αξπ:  Αξιοποίηση περιουσίας φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ως τρόπο 

αξιοποίησης µιας από τις διαθέσιµες πηγές χρηµατοδότησης) 

15. ερσ: Εργασία συνταξιούχων (ως δικαίωµα παράλληλης εργασίας 

συνταξιούχων), 

16. ανε: Επίδοµα ανεργίας (ως κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου της ανεργίας 

17. οιε: Οικογενειακό επίδοµα (ως τρόπο αντιµετώπισης οικογενειακών βαρών), 

18. µορ: Μορφή ρυθµίσεων Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης (µε την έννοα 

του χαρακ ήρα που ε φανίζει η γενική έννοια της Κοινωνικής Ασφάλισης), τ µ

19. ασκ: ασφαλιστική κάλυψη οµάδων, παροχών (ως επέκταση του θεσµού σε 

νέες οµάδες, παροχές κλπ), 

20. συµ: συµµετοχή στη διοίκηση και 

21. οργ: οργανωτική διάρθρωση (ως µελέτη λειτουργικών-οργανωτικών µέτρων, 

οίες αποτελούν διάφορες άλλες µεταβλητές δοµικής, οργανωτικής και 

εκείνα ταµεία τα οποία 

αφορούν την πλειοψηφία των εργαζοµένων ασφαλισµένων και συνταξιούχων 

π.χ κατά της εισφοροδιαφυγής) 

οι οπ

λειτουργικής φύσης της Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Οι µεταβλητές αυτές αναφέρονται στα ασφαλιστικά 
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(δηλαδή ΙΚΑ, ΟΓΑ, ∆ηµόσιο, ΤΕΒΕ, Ειδικά Ταµεία), µε την έννοια της 

παρακολούθησης κάθε αλλαγής που αναφέρεται στις εξεταζόµενες µεταβλητές 

. Αντιµετωπίζεται δηλαδή η πολιτική στο 

ύνολό της για το ελληνικό Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς κάθε 

σφαλιστικός φορέας που το συνθέτει, παρά τη διαφορετικότητα στη σύνθεση 

τµήµα της γενικότερης πολιτικής η οποία 

υνθέτει το σύνολο. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι η αναφορά στο ΙΚΑ γίνεται 

φαλιστικού ταµείου, το οποίο αναφέρεται στην µισθωτή 

λιτικής των 

 αναφέρονται σε ρυθµίσεις που αφορούν 

ασφάλισης καθώς και οι αλλαγές 

ν 

 σε ταµεία που αφορούν στην πλειοψηφία των 

 των συνταξιούχων και αναφέρονται σε όλες τις κατηγορίες 

ργαζοµένων ώστε να διαπιστωθεί η έκταση των µεταβολών. Ως κεντρικός στόχος 

της ‘’φιλοσοφίας’’ και του εύρους 

φαρµογής των εξελίξεων µε την έννοια της αφετηρίας αλλά και των κοινών στόχων 

τερος ασφαλιστικός φορέας 

ων 

φιλοσοφία’’ κατευθύνσεων 

 διείσδυση χωριστά για το κάθε ασφαλιστικό ταµείο). 

µατικό κόσµο της 

οινωνικής πραγµατικότητας συνιστώσες της, µε την έννοια της απεικόνισης µιας 

 εικόνας της κοινωνικής ασφάλισης  η οποία να έχει 

όηµα για όλες τις κατηγορίες ασφαλισµένων.  

ασχέτως από πού προέρχεται ώστε να σχηµατιστεί  µια όσο το δυνατόν 

προσανατολιστική των εξελίξεων εικόνα

σ

α

προσδιοριστικών στοιχείων του, αποτελεί 

σ

ως ενδεικτικότερου ασ

εργασία η οποία συνδέεται και µε την αντίστοιχη µελέτη της πο

εργασιακών σχέσεων. 

Επίσης οι υπό µελέτη µεταβλητές

τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις. Μελετάται δηλαδή κυρίως η 

υποχρεωτική και δηµόσια διάσταση της κοινωνικής 

που διαδραµατίζονται στο περιεχόµενο αυτής. 

Ως στόχος αυτής της εργασίας είναι να περιληφθούν οι αλλαγές που θεωρήθηκα

σηµαντικές και ενδεικτικές οι οποίες συζητήθηκαν πολύ, ως πεδίο παρεµβάσεων των 

κρατικών πολιτικών και αναφέρονται

εργαζοµένων και

ε

της έρευνας περιλαµβάνεται και η ανάδειξη 

ε

της σε ένα ανοµοιογενές ΣΚΑ.  

Πολλές φορές αναφέρεται το ΙΚΑ ως αντιπροσωπευτικό

των µισθωτών ή κάποιες ενδεικτικές ή ακραίες περιπτώσεις ρυθµίσεων άλλ

φορέων, οι οποίες αντιπαρατίθενται µε τη γενικότερη ‘’

(καθώς είναι αδύνατη και χωρίς ιδιαίτερο νόηµα στα πλαίσια της παρούσας µελέτης η 

λεπτοµερής

Επιλέχθηκαν έτσι οι όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικές µεταβλητές, µε βάση 

πολυσυζητηµένες τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στον πραγ

κ

όσο το δυνατόν γενικότερης

ν
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∆εν στοχεύει εποµένως η εργασία αυτή στην αναλυτική παράθεση και την εκ 

βάθρων µελέτη κάποιων φορέων ιδιαίτερα (αν και το ΙΚΑ χρησιµοποιείται ως σηµείο 

αναφοράς) αλλά στην ‘’αξονική τοµογραφία’’ της συνολικότερης πολιτικής 

, η οποία επιχειρείται µε µια καινούργια µεθοδολογική 

 αποτελεί αποκρυστάλλωση 

 της 

σφάλισης µέσα από την  

 νόµων- σταθµών  οι οποίοι αναφέρονται στις µεταβλητές που 

έγινε η πηγή άντλησης των πληροφοριών. Μετά 

ην επιλογή των µεταβλητών επιχειρήθηκε η ανάλυσή τους στο χρόνο και τα έτη 

ητας της µεταβλητής 

 

µό 2 είτε η αλλαγή είτε η µετατροπή που 

ο 

 χαρακτηρίζει την κάθε 

πεικονίζονται αναλυτικά, ώστε να διαφαίνεται  η κανονική ροή τους στο χρόνο, 

ωρίς καµία προηγούµενη παρέµβαση. Με την έννοια αυτή οι συµπτύξεις ετών ως 

ρος κάποια ιδιότητα περιορίζονται σε οµοειδείς καταστάσεις, όπως π.χ στη 

άλυψη πληθυσµού’’ (ασκ) η επέκταση των παροχών για 

ο έτος 1983 συµπεριλαµβάνεται στην οµοειδή της ιδιότητα η οποία εντοπίζεται στο 

µίσεις.  Έτσι, µε τον τρόπο αυτό έγινε 

ών χωρίς να υπάρχει η  έννοια της 

 

 

 

κοινωνικής ασφάλισης

προσέγγιση. 

  Mε γνώµονα την πεποίθηση ότι η νοµοθεσία

πολιτικών αποφάσεων και εποµένως τον κυριότερο παράγοντα σκιαγράφησης

πολιτικής που ακολουθείται, η νοµοθεσία της Κοινωνικής Α

παρακολούθηση

επιλέχθηκαν, για τα έτη 1974-2004, 

τ

1974-2004 έγιναν το αντικείµενο ανάλυσης.  

Στο επόµενο στάδιο για τον χαρακτηρισµό της κάθε ιδιότ

διαχρονικά, συµβολίστηκε µε τον αριθµό 1 η συγκεκριµένη κατάσταση που

συναντάται στο αρχικό έτος, µε τον αριθ

προσθετικά η αφαιρετικά η συγκεκριµένη κατάσταση- µέτρο έχει υποστεί στ

επόµενο έτος κοκ, καταλήγοντας έτσι στον τελικό αριθµό που

µεταβλητή για το κάθε έτος. Οι αλλαγές οι οποίες συναντώνται διαχρονικά 

α

χ

π

µεταβλητή ‘’ασφαλιστική κ

τ

έτος 1984, το οποίο εκφράζει περισσότερες ρυθ

η παραµετροποίηση ποιοτικών µεταβλητ

αριθµητικής υπεροχής των συµβολισµών και δηµιουργήθηκε ο αρχικός πίνακας 

δεδοµένων (Πίνακας 4.1). 
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Πίνακας 4.1. Παραµετροποίηση µεταβλητών -Πολιτική Κοινωνικής 

Ασφάλισης  

 

1.Όρια ηλικίας (ο.η) - συντάξιµος χρόνος (σ.χ) (συντάξιµη υπηρεσία) (γενική κατηγορία 

ασφαλισµένων) (οηγ): 

 

οηγ1: διαφοροποίηση ανάλογα µε τις καταστατικές διατάξεις ίδρυσης των ασφαλιστικών φορέων 

(1974-1977) 

οηγ2: επέκταση της συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ µε 35 χρόνια πραγµατικής ασφάλισης (1978-1981) 

οηγ3:υποχρεωτική η συνταξιοδότηση των τακτικών δηµοσίων υπαλλήλων  µε 35 χρόνια πραγµατικής 

συντάξιµης υπηρεσίας και τη συµπλήρωση του 56ου έτους ηλικίας  

-κατάργηση της προϋπόθεσης 5ετούς ασφάλισης σε αγροτικές εργασίες κατά την τελευταία δεκαετία 

πριν τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας (1982-1989) 

οηγ4: πρώτες ρυθµίσεις αύξησης ορίων ηλικίας και συντάξιµου χρόνου (1990) 

οηγ5: συµπληρωµατικές διατάξεις (1991) 

οηγ6: εκτεταµένες  γενικές  αυξήσεις σε ΙΚΑ, Ειδικά Ταµεία, ∆ηµόσιο.  

-Ενιαίο όριο ηλικίας (65 ετών) και ελάχιστου συντάξιµου χρόνου (15 χρόνια) για τους ‘’νεους 

ασφαλιζόµ νους’’ (δηλ.  όσ υς προσλήφθηκαν µετά την 1/1/93) ε ο

-Μεταβατικές διατάξεις µε νέες αυξήσεις των ήδη ασφαλισµένων (δηλ. των ασφαλισµένων µέχρι 

31/12/92) (1992-1996) 

οηγ7: επαναφορά διατάξεων για απονοµή σύνταξης στο 58ο έτος ηλικίας (αντί 60ου) µε το καθεστώς 

35ετίας στο ΙΚΑ (1997-2001) 

οηγ8:- Συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας για όσους προσλήφθηκαν  στο ∆ηµόσιο από 1/1/1983 

µέχρι και 31/12/1992 και έχουν 37 έτη ασφάλισης. Το ίδιο ισχύει και για τους νέους ασφαλισµένους πό 

1/1/1993. 

- ∆υνατότητα θεµελίωσης δικαιώµατος συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας  και µε 37 έτη ασφάλισης 

ή 11.100 ηµέρες ασφάλισης, εφόσον αυτά τα έτη είναι πραγµατικής εξαρτηµένης εργασίας, για τους  

µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους του ΙΚΑ και για τους από 1/1/1983 µέχρι 31/12/1992 

ασφαλισµένους στα Ειδικά Ταµεία. 

Η ίδια ρύθµιση ισχύει και για τους νεοασφαλιζόµενους από 1/1/1993 και µετά. 

- Για τους από 1/1/1983 µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους το απαιτούµενο όριο ηλικίας µειώνεται από 

το 60ό στο 58ο για τους άνδρες και εναρµονίζεται µε αυτό των γυναικών. 

- ∆υνατότητα σε γυναίκες υπαλλήλους  που αποχωρούν της υπηρεσίας µε δεκαπενταετή συντάξιµη 

υπηρεσία να λαµβάνουν σύνταξη µετά τη συµπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας τους αντί του 65ου 

(2002-2003) 

οηγ9: -επέκταση συνταξιοδότησης µε 37 έτη ασφάλισης  αποκλειστικά σε ανεξάρτητη δραστηριότητα 

χωρίς όριο ηλικίας και σύνταξη µε 11,5 χρόνια ασφάλισης στο 65Ô έτος για τους 

αυτοαπασχολούµενους  

Εναρµόνιση προϋποθέσεων µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών εργαζοµένων και µεταξύ διαφόρων 

φορέων κύριας ασφάλισης και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας  (2004) 

 306



 

 

2.Όρια ηλικίας (ο.η)-συντάξιµος χρόνος (σ.χ) (εργαζόµενοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά 

Επαγγέλµατα και σε υπόγειες στοές-µεταλλεία - λιγνιτωρυχεία) (οηβ): 

 

οηβ1: άνδρες 60 και γυναίκες 55 ετών (1974-1978) 

οηβ2: 55 ετών για εργαζόµενους σε µεταλλεία- λιγνιτωρυχεία (1979) 

οηβ3: αύξηση σ.χ  από 4050 σε 4500 ηµέρες εργασίας ( για όσους ασφαλιζόµενους συµπληρώνουν το 

συντάξιµο έτος µετά το 1993) (1990) 

οηβ4: αύξηση ο.η στο 60ό για γυναίκες, εξοµοίωση δηλ,. οη ανδρών και γυναικών  στο 60ό έτος 

ηλικίας για τους ‘’νέους ασφαλισµένους’’ (1992-1999) 

οηβ5: -50ο έτος της ηλικίας  στους απασχολούµενους αποκλειστικά επί 15 χρόνια (4500 ηµέρες 

εργασίας) σε υπόγειες στοές µεταλλείων - λιγνιτωρυχείων καθώς και σε χώρους εξόρυξης- 

εµπλουτισµού και επεξεργασίας πετρωµάτων για παραγωγή ινών αµιάντου 

-χορήγηση πλήρους σύνταξης µε τις διατάξεις της 35ετίας στο 55  ο έτος ηλικίας για τους 

ασφαλισµένους που έχουν 10.500 ηµέρες ασφάλισης , εκ των οποίων 7.500 ηµέρες ασφάλισης  έχουν 

διανυθεί στον κλάδο των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων (2000-2001) 

οηβ6: -Υπολογισµός της στρατιωτικής θητείας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα  

- επιµήκυνση του διαστήµατος των 10 ετών σε 13 µέσα στα οποία θα πρέπει να συµπληρωθούν οι 

1000 η έρες εργασίας πριν τη συµπλήρωση του απαιτούµενου ορί υ ηλικίας για συνταξιοδότηση µ  ο

(2002-2003) 

οηβ7: εναρµόνιση των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων των φορέων επικουρικής ασφάλισης των 

εργαζοµένων στα ΒΑΕ µε τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του φορέα κύριας ασφάλισης για τους 

ασφαλισµένους µέχρι 31-12-1992 µε όριο ηλικίας των 60 ετών οι άνδρες και 55 οι γυναίκες για πλήρη 

σύνταξη (2004) 

 

3.Όρια ηλικίας (ο.η) – συντάξιµος χρόνος (σ.χ) (µητέρες) (οηµ): 

 

οηµ1: 15 έτη σ.χ και  ο. η 55έτη (ΙΚΑ)- 15 έτη σ.χ και ο.η 42 έτη (∆ηµόσιο) (1974-1982) 

οηµ2: πρώτες αυξήσεις οη ∆ηµόσιο- σ.χ σε Ειδικά Ταµεία- µητέρες µε τρία παιδιά 20έτη ανεξάρτητα 

ορίου ηλικίας (1990) 

οηµ3: συµπληρωµατικές ρυθµίσεις-  (1991) 

οηµ4: - αύξηση ο.η και σ.χ για ασφαλισµένες µέχρι 31/12/92 

  -αύξηση ο.η και σ.χ -καθιέρωση κοινών ορίων ηλικίας για ‘’νέες     ασφαλισµένες’’  στο 55ο έτος και 

µε 20 έτη ασφάλισης- µητέρες µε τρία ή περισσότερα παιδιά 20 έτη ασφάλισης και ο.η 56ο µε 3, 53ο µε 

4 και 50ό µε 5 παιδιά (1992-2001) 

οηµ5: Υπολογισµός πλασµατικού χρόνου ασφάλισης για τις εργαζόµενες µητέρες ενός έτους για το 

πρώτο παιδί, ενάµιση έτους για το δεύτερο παιδί και δύο ετών για το τρίτο παιδί.(2002-2003) 

οηµ6: συνταξιοδότηση των µητέρων ανάπηρων παιδιών µε ποσοστό αναπηρίας 80% στα 25 έτη χωρίς 

όριο ηλικίας (2004) 

 

 307



4.Μειωµένη σύνταξη µε µειωµένο όριο ηλικίας (µσυ): 

 

µσυ1: ισχύ καταστατικών διατάξεων (60ο άνδρες  –55 γυναίκες και 4050 σ.χ ή 10.000 σ.χ µητέρα 50ό 

και 5.500 σ.χ: ΙΚΑ, 60ό άνδρες, 65ό γυναίκες: ∆ηµόσιο, Ειδικά Ταµεία) (1974-1977) 

µσυ2: επέκταση ρυθµίσεων, γενική κατηγορία (56ό έτο .η και 10500 σ.χ) (1978-1987) ς ο

µσυ3: επέκταση ρυθµίσεων σε µητέρες (ανύπανδρες, διαζευγµένες, µε ανίκανα παιδιά) σε όλους τους 

φορείς (1988-1989) 

µσυ4: αύξηση σ.χ από 4050 σε 4500 από1992 (ΙΚΑ) για  στο 65-55 (1990-1991)  σύνταξη

µσυ5: αύξηση ο.η και σ.χ σε όλους τους ασφαλιστικού ρείς - -60ό έτος για ‘’νέους ασφαλισµένους ς φο

‘’ γενικά και 50ό για µητέρες (1992- 1996)  

µσυ6: δυνατότητα λήψης µειωµένης σύνταξης λόγω 35ετίας στο 56ο έτος εφόσον από τις 10500 

ηµέρες ασφάλισης οι 7.500 στα ΒΑΕ (1997-1999) 

µσυ7:  χορήγηση µειωµένης σύνταξης στο 53ο έτος για  ασφαλισµένους που έχουν 10.500 ηµέρες  τους

ασφάλισης, από τις οποίες οι 7.500 έχουν διανυθεί στα  (2000-2001) ΒΑΕ

µσυ8:µείωση  του ποσού της µειωµένης σύνταξης µισθωτών σε 1/267 του ποσού αυτής αντί 1/200 που 

ίσχυε µέχρι τότε (2002-2003) 

µσυ9: επέκταση της µείωσης  του ποσού της µειωµένης  µισθωτών σε 1/267 του ποσού αυτής  σύνταξης

αντί 1/200 και στους ασφαλισµένους τύπου- εξαίρεση της απαίτησης για συµπλήρωση των 100 

ηµερών κατά το τελευταίο έτος για ανέργους (2004) 

 

Β.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

5. Ποσοστό αναπλήρωσης σύνταξης – τρόπος υπολογισµού σύνταξης (ανα) 

 

ανα1:  τρόπος υπολογισµού ανάλογα µε τις καταστατικ  διατάξεις του κάθε ταµείου (1974-1989) ές

ανα2: ∆ηµόσι ους ο, Ειδικά Ταµεία: κατάργηση υπολογισµού σύνταξης µε 35α για τους ασφαλισµέν

από 1/1/83 (1990) 

ανα3: συµπληρωµατικές ρυθµίσεις (1991) 

ανα4: - για παλαιούς ασφαλισµένους κύρια σύνταξη 80 και επικουρική καθορίζεται µε απόφαση του % 

Υπ. Υγείας λίσεων ετά Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα  µ  από σύνταξη αναλογιστικής µελέτης , γνώµη 

τ κάθε επικουρικο  γνωµ ότ η  ΣΚΑ, άλ α µ τη  κ ά σου ∆Σ ύ φορέα και οδ ησ του αν ογ ε ν οικονοµική ατ στα η 

τ ε έου κάθ φορ α 

 - υ σ ι ν : ς φ σ θα οδυναµ για ην ρια ν ε %για νέο ς α φαλ σµέ ους κάθε έτο  ασ άλι ης  ισ εί  τ κύ  σύ ταξη  µ το 1,714   

κ τ επικουρική   0 % υν ξι ν οδ ν υ µ υ ηλ ο ται για ην  µε  το ,57  των σ τά µω απ οχώ το ασφαλισ ένο . ∆ . π σοσ ό 

α ω ς ι   τάξιµω απ οχ  (1992ναπλήρ ση  60% κα 20% των συν ν οδ ών -1996) 

ανα5: αν τ α  διάταξης  όριζε ι  π ό  επικουρική ύν ξη π /1  θτικα άστ ση που  ότ το οσ της ς σ τα ς α ό 1 /98 δε α 

υ ν ο ν ντ ιµ αποδοχών. ρί αι ι  τό  ποσό καθορίζετ µ ό σπερβαί ει τ 20% τω  συ άξ ων Ο ζετ  ότ αυ  το αι  ε απ φα η 

τ υ ί σ κ Κ ω ώ λίσεων ετ αλογιστική λ    γνώµου Υπο ργε ου Εργα ίας αι οιν νικ ν Ασφα , µ ά από αν  µε έτη και η 

τ τ φ α  α λ  µ ικ οµ  κ άσ ση υ κάθε φ ρέ 9 -2 )ων ∆Σ ου κάθε ορέ  και νά ογα ε την ο ον ική ατ τα το ο α (1 97 001    

ανα6: - µ σ π 1 8 ατ % α έτος το ποσοστ  τη σύ αξη γι Ε , ά εςείω η α ό1/ /200  κ ά 1  κ τά υ ού ς ντ ς α ∆ ΚΟ Τρ πεζ , 

∆ηµόσιο και Ειδικά Ταµεία από 80% σε 70% 
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- γη  τ δ ξ σ ω  µ τη οία η ντ η ν υπαλλήλων υ ίο κακατάρ ση ης ιάτα ης ύµφ να ε ν οπ  σύ αξ τω  το  ∆ηµοσ υ  ι των 

Ε  Τ ε  π δι ζ α ό /1/ 83 έχ /9 πο ιζ αν ε π η στ κα τιδικών αµ ίων ου ορί οντ ι απ  1 19  µ ρι 31/12 2 υ λογ ότ  σ εντ κο ά  ι σ ο 

ε λ σ  τ σε ι σξής υπο ογι µός ης  τρ ακο τά πέµπτα 

- ο ρ ή ό  ο ισ ης ηνιαίας σύ αξη τω από 1 3 θ ώαναπρ σα µογ  τρ που υπ λογ µού τ  µ  ντ ς ν 1/1/ 99 µισ ωτ ν 

ασφαλισµ ν τ αυξάνεται  σo ό ε 2% α  1,714% επί των µηνιαίων συντάξιµων ένω . Έ σι,  το πο στ σ πό

αποδοχών µε αποτέλεσµα την αύξηση του ποσού της µηνιαίας σύνταξης 

Έτσι, για 35 χρόνια ασφάλισης ο συνταξιούχος θα δικαιούται πλέον το 70%  των συντάξιµων 

αποδοχών αντί του 60% που ίσχυε πριν  (2002) 

-ανα7: επέκταση και στους από 1/11993 ασφαλισµένους τύπου και στους οργανισµούς κύριας 

ασφάλισης ελεύθερων επαγγελµατιών και ανεξάρτητα απασχολουµένων της αύξησης υπολογισµού της 

λόγω γήρατος και αναπηρίας χορηγούµενης µηνιαίας σύνταξης σε 2% των µηνιαίων συντάξιµων 

αποδοχών για κάθε έτος ασφάλισης  (2004) 

 

6. Χρόνος υπολογισµού συντάξιµων αποδοχών (συχ) 

 

συχ1: ΙΚΑ: τελευταία διετία, ∆ηµόσιο: τελευταίος µήνας, Ειδικά Ταµεία:, Αυτοαπασχολούµενοι: 

διαφοροποίηση τελευταίος µήνας(τράπεζες, ΟΤΕ), το τελευταίο έτος (∆ΕΗ), πάντως µικρότερος 

χρόνος των 5ετών (1974-1989) 

συχ2: αύξηση χρόνου υπολογισµού στην τελευταία  πενταετία (1990-1991) 

συχ3: επέκταση χρόνου υπολογισµού στην τελευταία  πενταετία για όλα τα ασφαλιστικά ταµεία 

(1992-2001) 

συχ4:  υπολογισµός της σύνταξης µε βάση τα  καλύτερα πέντε (διάσπαρτα) έτη της τελευταίας 

δεκαετίας (2002-2003) 

συχ5: -για τους ασφαλιζόµενους σε ταµεία µισθωτών που είναι αυτοτελώς απασχολούµενοι ισχύουν τα 

5  ηµερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης (κάλυψη νοµοθετικού κενού 

1992) 

- υπολογισµός εφάπαξ ΤΠ∆Υ µε βάση τις αποδοχές της τελευταίας 5ετίας (2004) 

  

7.Συντάξιµες αποδοχές (συα) 

 

συα1: ΙΚΑ: συνυπολογισµός στο ακέραιο των δώρων του Πάσχα στο σύνολο των αποδοχών  υπόλοιπα 

ασφαλιστικά Ταµεία: διαφοροποίηση ανάλογα µε τις καταστατικές τους διατάξεις (1974- 1989) 

συα2:  σταδιακή κατάργηση υπολογισµού δώρων εορτών στο σύνολο των αποδοχών (1992-2001) 

συα3:   Οι συντάξιµες αποδοχές για το χρόνο ασφάλισης που θα διανυθεί µέχρι 31/12/2007 είναι οι 

προβλεπόµενες από τις διατάξεις κάθε ασφαλιστικού οργανισµού, µη περιλαµβανοµένων των δώρων 

εορτών και τους επιδόµατος αδείας, ενώ για το χρόνο ασφάλισης που θα διανυθεί µετά την 1/1/2008 

είναι ο µέσος όρος των συντάξιµων αποδοχών των  πέντε τελευταίων πλήρων ηµερολογιακών ετών 

που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης 

Συνυπολογισµός επιδόµατος 176 ευρώ στις συντάξεις, αύξηση κατά 7/35 της σύνταξης  ανά έτος 

(2002-2003)  
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συα4: καθορισµός συντάξεων συγχωνευθέντων ταµείων ΕΤΕΑΜ- εναρµόνιση προϋποθέσεων 

προσαύξησης ΤΕΑ∆Υ µε ∆ηµοσίου (2004) 

 

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ∆ΟΜΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

8. αναπροσαρµογή συντάξεων (ανπ) 

 

ανπ1: ‘’δυναµική’’ αναπροσαρµογή συντάξεων, δηλ. απόφαση ∆Σ ασφαλιστικού φορέα για το αν και 

πότε θα αυξηθούν οι συντάξεις Από το 1976 περιορισµός δυναµικής αναπροσαρµογής στο ΙΚΑ (1974-

1977)  

ανπ2: καθιέρωση αυτόµατης αναπροσαρµογής µε κριτήριο την αύξηση του κατώτατου ηµεροµισθίου 

ανειδίκευτου εργάτη 

∆ιαφοροποίηση µε ίδιο ή άλλα κριτήρια στη νοµοθεσία άλλων ασφαλιστικών οργανισµών (1978-1983) 

ανπ3: Καθιέρωση Αυτόµατης Τιµαριθµικής Αναπροσαρµογής (ΑΤΑ)(αύξηση  συντάξεων σύµφωνα  

µε το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή) (1984-1989) 

ανπ4: Κατάργηση  ΑΤΑ. Αναπροσαρµογή σύµφωνα  µε το ποσοστό αναπροσαρµογής των αποδοχών 

των δηµοσίων υπαλλήλων (1990- 1991) 

ανπ5: -αναπροσαρµογή σύµφωνα µε ποσοστό αναπροσαρµογής συντάξεων δ.υ , στα πλαίσια των 

οικονοµικών δυνατοτήτων του κάθε ασφαλιστικού ταµείου (1992-1996) 

ανπ6: Για τις συντάξεις του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών οι συντάξεις αυξάνονται, σύµφωνα 

µε την αναπροσαρµογή των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων (1997) 

ανπ7: Αναπροσαρµογή των συντάξεων και των κατωτάτων ορίων του ΙΚΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ΙΚΑ-

ΕΤΕΑΜ και των Ειδικών Ταµείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αλλά επίσης και του ΝΑΤ, µε 

κλιµάκωση της ετήσιας τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των συντάξεων και την εισοδηµατική πολιτική  
(1998-2004) 

 

9. Κατώτερα Όρια Συντάξεων  (κος) 

 

κος1: µη συστηµατοποιηµένες γενικές ρυθµίσεις για κατώτατα όρια (1974-1981) 

κος2: ΙΚΑ: καθιέρωση στα 18 ΗΑΕ για συντάξεις γήρατος- αναπηρίας και στα 16 για συντάξεις 

θανάτου (1982-1989) 

κος3: καθορισµός ΚΟΣ στα ποσά όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί στις 30.9.90 κατά κατηγορία 

δικαιούχων αναπροσαρµοζόµενα εφεξής. Αποδέσµευση ΚΟΣ από 20 και 18 ΗΑΕ (1990-1994) 

κος4: για ‘’νέους’’ ασφαλισµένους: ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί σε 15 χρόνια ασφάλισης 

υπολογιζόµενο στο µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 31/12/91 αναπροσαρµοζόµενο µε το εκάστοτε 

ποσοστό αύξησης των συντάξεων (1992-1995)  

κος5: θέσπιση Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για ενίσχυση χαµηλοσυνταξιούχων 

∆ηµοσίου  (1996-1998) 
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κος6: αύξηση κατά 50% του ποσού των Κατώτερων ορίων συντάξεων για ‘’νέους’’ ασφαλισµένους 

(1999-2001) 

κος7: η κατώτατη σύνταξη ορίζεται στο 70%  του κατώτατου  µισθού  εγγάµου  µε πλήρη 

απασχόληση, όπως αυτός καθορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε έτους 2000 στο ΙΚΑ και στο 50% του 

πρωτοδιοριζόµενου κλητήρα στο ∆ηµόσιο (2002-2003) 

κος8: επέκταση της ρύθµισης υπολογισµού των κατώτατων ορίων στο 70% του κατωτάτου µισθού 

εγγάµου µε πλήρη απασχόληση, όπως αυτός είχε καθορισθεί από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. έτους 2002 και για 

τους αυτοαπασχολούµενους και για τους ασφαλισµένους των ταµείων τύπου (2004) 

 

10. Ανώτατα Όρια Συντάξεων (αος) 

 

αος1: απουσία γενικών θεσµοθετηµένων διατάξεων  

(ΙΚΑ: το συνολικό ποσό συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου µαζί µε προσαυξήσεις δε µπορεί 

να ξεπερνά το 25πλάσιο του  τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής  κλάσης βάση της οποίας έχει 

υπολογιστεί η  σύνταξη) (1974- 1982) 

αος2: θέσπιση γενικού ανώτατου ορίου : οι ακαθάριστες αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου 

(1983-1989) 

αος3: -Θέσπιση γενικού περιορισµού για το φαινόµενο της συρροής συντάξεων: το ποσό σύνταξης να 

µην ξεπερνάει το 50πλάσιο του εκάστοτε τεκµαρτού  ηµεροµισθίου της 22ης ασφαλιστικής κλάσης 

(1990-1991) 

αος4: για ‘’νέους’’ ασφαλισµένους: το ακαθάριστο βασικό ποσό µηνιαίας σύνταξης γήρατος όχι 

µεγαλύτερο από το 4πλάσιο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ καθώς και µε 35ετία όχι  µεγαλύτερο από το 

80%των συντάξιµων αποδοχών  (1992-2004) 

 

11. Συντάξεις Αναπηρίας (κριτήρια) (σαν) 

 

σαν1: διαφοροποίηση κριτηρίων µεταξύ των ασφαλιστικών φορέων (ΙΚΑ: µε ποσοστό µεγαλύτερο 

του 67% απονοµή πλήρους σύνταξης, µε 50-66% τα ¾ της σύνταξης) (1974-1980) 

σαν2: θεσµοθέτηση γενικής προστασίας απόλυτης αναπηρίας- επέκταση σε ασφαλιστικούς φορείς 

(1981-1989) 

σαν3: αύξηση ποσοστού αναπηρίας ως κριτηρίου για απονοµή σύνταξης: µε ποσοστό µεγαλύτερο του 

80% πλήρης σύνταξη, µε 67%-79% τα ¾ της σύνταξης και µε 50%-66% το ½ της σύνταξης (1990-

1991) 

σαν4: Καθορισµός αυστηρότερων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας για τους 

ασφαλιζόµενους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (1992-2004) 

 

12.Ασφαλιστικές εισφορές (εσφ) 

εσφ1:  διαφοροποίηση και αποκλίσεις ανάλογα µε τη µορφή του ασφαλιστικού φορέα (γενικά για τους 

κλάδους µισθωτών οι εργοδότες καταβάλλουν διπλάσια σχεδόν εισφορά από τους εργαζόµενους, 

αυτοαπασχολούµενοι :επιβαρύνονται οι ίδιοι, δηµόσιοι υπάλληλοι : µικρότερες εισφορές) (1974-1977) 
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εσφ2:-µείωση εισφορών ορισµένων επιχειρήσεων στα πλαίσια της πολιτικής για την περιφερειακή 

ανάπτυξη - διακανονισµοί εξόφλησης εισφορών από καθυστερούµενες εισφορές προς οργανισµούς 

κοινωνικής ασφάλισης  (1978-1983) 

εσφ3: -κατάργηση των κρατήσεων επί των συντάξεων για τους δηµοσίους υπαλλήλους,  -θέσπιση 

νέων κυρώσεων σε βάρος εργοδοτών που δεν τηρούν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, -κατάργηση  

εισφοράς αγροτών για ΟΓΑ στα χονδρικώς πωλούµενα αγροτικά προϊόντα, -κατάργηση 

εισφοροαπαλλαγής για κάποιες επιχειρήσεις (1984-1989) 

εσφ4: αυξήσεις στις εισφορές ΙΚΑ, Ειδικών Ταµείων, ∆ηµοσίου Αυτοαπασχολούµενων (1990-1991) 

εσφ5:  νέες αυξήσεις ενιαίων   εισφορών τόσο για τους ‘’νέους ‘’ όσο και για τους ‘’παλαιούς’’ 

ασφαλισµένους 

- τριµερής χρηµατοδότηση µε συµµετοχή κράτους για ‘’νέους’’ ασφαλισµένων  (1992-1996) 

εσφ6: µειωµένες εισφορές για ειδικές κατηγορίες (οικοδοµές νέων αγροτών, υπηκόους ποντιακής 

καταγωγής µείωση ορίου σύνταξης που δεν υπόκειται σε ειδική εισφορά), εισφορά αγροτών (1997-

1998) 

εσφ7: διευκολύνσεις εργοδοτών – µείωση ασφαλιστικών εισφορών (1999-2001) 

εσφ8: -κατάργηση από 1/1/2008 της ειδικής εισφοράς των συνταξιούχων 

-σταδιακή µείωση από 1/1/2008 κατά 1% των υψηλότερων εργατικών  εισφορών  ώστε να 

περιοριστούν στο 6,67% (2002-2003) 

εσφ9: µείωση µη µισθολογικού κόστους (εισφορών) ως κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης – 

διακανονισµοί ρύθµισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών 

κατάργηση εισφοράς συνταξιούχων (2004) 

 

 

13. Συγχωνεύσεις Ασφαλιστικών Ταµείων (συγ) 

 

 συγ1: περιορισµένη έκταση συγχωνεύσεων αλλά και δηµιουργία νέων ταµείων, κλάδων, 

Λογαριασµών (1974-1978) 

συγ2: σύσταση νέου ταµείου (ΤΕΑΜ)-σύσταση νέου Κλάδου στο ΤΕΑΜ (1979-1982) 

συγ3: ένταξη ΤΕΑΜ και Κλάδου στο ΙΚΑ και δηµιουργία αντίστοιχα του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και ΙΚΑ-

ΕΤΕΑΜ –συγχωνεύσεις-νέοι κλάδοι (1983-1991) 

συγ4: θεσµοθέτηση πλαισίου για συγχωνεύσεις και οµαδοποιήσεις φορέων κοινωνικής ασφάλισης 

(1992-1998) 

συγ5:  επέκταση συγχωνεύσεων- ενοποιήσεων (1999 –20001) 

συγ6: - Από 1/1/2008 στο νέο ενιαίο ασφαλιστικό οργανισµό µισθωτών   ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (Ενιαίο Ταµείο 

Ασφάλισης Μισθωτών ) εντάσσονται αυτοδίκαια οι κλάδοι κύριας σύνταξης των Ειδικών Ταµείων.  

-Οργανωτικός διαχωρισµός ΙΚΑ- ΤΕΑΜ -∆ηµιουργία  ξεχωριστού επικουρικού ταµείου µισθωτών 

(ΕΤΕΑΜ)- ενοποίηση ταµείων (2002-2003)  

-συγ7: περίπτωση αναθεώρησης ενοποίησης λόγω ενδοκλαδικών προβληµάτων αλλά και διαφοράς 

στις αποδοχές (2004) 
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14. Αξιοποίηση φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης  (αξπ) 

 

αξπ1: περιορισµοί/ ασφάλεια έναντι απόδοσης (1974-1978) 

αξπ2:  σχετική υποχώρηση υπερβολικών περιορισµών (1979-1989) 

αξπ3: επέκταση περιθωρίων ‘απόδοσης’ έναντι ‘ασφάλειας’ (1990-1991) 

αξπ4: συνέχιση επέκτασης ρυθµίσεων  στα πλαίσια της ‘απελευθέρωσης’ της αγοράς (1992-1996) 

αξπ5: νέες ρυθµίσεις µεγαλύτερης ευελιξίας χειρισµών (1997-1998) 

αξπ6:  αύξηση του ποσοστού των αποθεµατικών των ταµείων που θα επενδύονται στο χρηµατιστήριο 

(1999-2001) 

αξπ7: καθορισµός πλαισίου αξιοποίησης των αποθεµατικών των ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης 

(2002)  

αξπ8:  επέκταση ενίσχυσης της λογικής ‘απόδοση’ και στον ΟΓΑ (2004) 

 

15. Εργασία συνταξιούχου (ερσ) 

 

ερσ1: διαφοροποίηση ρυθµίσεων όσον αφορά την εργασία συνταξιούχων. Αναστολή της σύνταξης 

παρατηρείται αν διαπιστωθεί και ορισµένο επάγγελµα  (π.χ ∆ηµόσιος Υπάλληλος) ή ύψος αποδοχών 

του δικαιούχου (συνταξιούχος ΙΚΑ) (1974-1977) 

ερσ2: Η εργασία στο ΙΚΑ µε το καθεστώς συνταξιοδότησης της 35ετίας  αποτελεί απόλυτο κώλυµα 

για σύνταξη (1978-1980) 

ερσ3: εργασία συνταξιούχων ΤΑΕ (1981-1982) 

ερσ4: εργασία συνταξιούχων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (1983-1991)  

ερσ5: αυστηρές προϋποθέσεις-περιορισµοί εργασίας συνταξιούχου (1992-1998) 

ερσ6: αυστηρότερες προϋποθέσεις εργασίας συνταξιούχου (1999-2004) 

 

 

16. Επίδοµα ανεργίας (ανε) 

 

ανε1:χρηµατική στήριξη ανέργου µέσω επιδόµατος (1974-1984) 

ανε2: καθορισµός επιδόµατος για  προστασία από την ανεργία  (1985-1989) 

ανε3: επέκταση ρυθµίσεων επιδόµατος (1990-1995) 

ανε4: συµψηφισµός επιδοµάτων ανεργίας µε προγράµµατα κατάρτισης- απασχόλησης και παραγραφή 

αξίωσης για επιδότηση ανεργίας (1996-2001) 

ανε5: καθορισµός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδόµατος στους µακροχρόνια ανέργους µε 

δαπάνη που θα καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό (2002-2003) 

ανε6: δυνατότητα τοποθέτησης ανέργου σε θέση εργασίας µε πλήρη ή µερική απασχόληση για όσο 

χρόνο διαρκεί η επιδότηση ανεργίας και µε αµοιβή ίση µε το επίδοµα ανεργίας (2004) 
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17. Οικογενειακό επίδοµα (οιε) 

 

οιε1: χορήγηση επιδοµάτων από ∆ΛΟΕΜ (1974-1983) 

οιε2: καθιερώνεται η χορήγηση επιδοµάτων γάµου και παιδιών στο ακέραιο σε κάθε εργαζόµενο 

σύζυγο ή γονέα ανεξάρτητα από φύλο (1984-1989) 

οιε3: επέκταση της υπαγωγή στον ∆ΛΟΕΜ όλων των απασχολουµένων στη γεωργία και κτηνοτροφία 

µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (1990-1996) 

οιε4: γενίκευση της καταβολής του επιδόµατος στον ένα µόνο σύζυγο όταν και οι δυο σύζυγοι 

δικαιούνται το επίδοµα από οποιαδήποτε πηγή του ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα (1997-2004) 

 

 

18. Μορφή  ρυθµίσεων Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης (µορ) 

 

µορ1: πολλαπλότητα συστηµάτων, πολυκερµατισµός ρυθµίσεων, διαφοροποίηση χαρακτηριστικών 

των ασφαλιστικών φορέων (1974-1989) 

µορ2: διάκριση κατηγοριών ασφαλισµένων  της ίδιας επαγγελµατικής οµάδας (δ.υ) ως προς τις 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (1990-1991) 

µορ3: διάκριση σε ‘’παλαιούς’’ και ‘’νέους’’ ασφαλισµένους (ενιαίο σύστηµα όρων κοινωνικής 

ασφάλισης  για ‘’νέους’’  ασφαλισµένους (προσληφθέντες από 1/1/93) - θέσπιση τακτικής 

χρηµατοδότησης κράτους  (1992-1996) 

µορ4: καθιέρωση ανταποδοτικού συστήµατος κύριας ασφάλισης αγροτών (1997-2001) 

µορ5: εισαγωγή του θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία και ανάπτυξη της συµπληρωµατικής-

επαγγελµατικής ασφάλισης στην Ελλάδα (2002-2004) 

 

19.Ασφαλιστική κάλυψη (οµάδων, παροχών, αναγνώριση χρόνου) (ασκ) 

 

ασκ1: προϋπάρχουσες ρυθµίσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του κύριου όγκου οµάδων εργαζοµένων 

και των βασικών παροχών ασφαλιστικής κάλυψης (1974-1981) 

ασκ2:-επέκταση κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ σε ολόκληρη τη χώρα και σε όλες τις κατηγορίες 

µισθωτών που δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου ταµείου 

-επέκταση επικουρικής ασφάλισης του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ σε όλους τους επικουρικά ανασφάλιστους 

µισθωτούς της χώρας 

-υπαγωγή νέων οµάδων στην ασφάλιση (π.χ απασχολούµενοι στο θέαµα-ακρόαµα και οι 

απασχολούµενοι µε σύµβαση έργου) 

-διεύρυνση παροχών σε κατηγορίες ασφαλισµένων (π.χ αυτοτελής σύνταξη για την αγρότισσα, 
ανασφάλιστοι υπερήλικες ) (1982-1983) 

ασκ3: αναγνωρίσεις χρόνου για λόγους κυρίως εθνικούς (π.χ οµογενείς που επαναπατρίζονται, 

νεοπολεµιστές)-επέκταση παροχών (π.χ επιδόµατα µητρότητας)   (1984-1987) 
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ασκ4: -Καθιέρωση σύνταξη σε αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης συνταξιούχους του ΟΓΑ, - κατάργηση 

προσωρινών συντάξεων αναπηρίας ΙΚΑ (επιδόµατα αναπροσαρµογής), - περιορισµοί στα επιδόµατα 

ασθένειας του ΙΚΑ (1988-1989) 

ασκ5: επέκταση ασφάλισης στους εργαζόµενους µε µερική απασχόληση- επέκταση ασφάλισης 

παροχών (π.χ προαιρετική ασφάλιση στο Λογαριασµό Αυτασφάλισης σε µη ασφαλισµένους σε άλλα 

ταµεία) -οµάδων εργαζοµένων (απασχολούµενοι µε το σύστηµα φασόν- παθόντες από βίαιο συµβάν 

και θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών (1990-1994) 

ασκ6:- επαναχορήγηση  συντάξεων  σε αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης συνταξιούχους ΟΓΑ –

συνυπολογισµός στο χρόνο ασφάλισης και εκείνου της προαιρετικής ασφάλισης (1995-1997) 

ασκ7: επαναρύθµιση της ασφάλισης των εργαζοµένων κατ’ οίκον του εργοδότη (1998) 

ασκ8: -εξοµοίωση του  χήρου  µε τη χήρα στο δικαίωµα συντάξεως λόγω θανάτου/ συρρίκνωση 

προϋποθέσεων  (1999-2001) 

ασκ9: σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας- επέκταση υπηρεσιών κοινωνικού- ψυχαγωγικού 

χαρακτήρα στον ασφαλισµένο αγροτικό πληθυσµό (2002-2003) 

ασκ10: επέκταση ασφάλισης ειδικών κατηγοριών (διαζευγµένοι, άτοµα µε αναπηρίες, αναγνώριση 

χρόνου λόγω ανεργίας (2004) 

 

20. Συµµετοχή στη ∆ιοίκηση (συµ) 

 

συµ1: αρχή της τριµερούς συνεργασίας ασφαλισµένων- συνταξιούχων, εργοδοτών και κράτους (1974-

1984) 

συµ2: πλειοψηφία ασφαλισµένων και συνταξιούχων στα ∆Σ των ασφαλιστικών ταµείων (1985-1998) 

συµ3: πλειοψηφία στα ∆Σ των ασφαλιστικών οργανισµών οι κυβερνητικοί υπάλληλοι (1999-2003) 

συµ4: διορισµός ∆.Σ συγκεκριµένων ταµείων ύστερα από διαβούλευση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων και των εργοδοτών  (2004) 

 

21. οργανωτική διάρθρωση (οργ) 

 

οργ1: πρόβλεψη µέτρων κυρώσεων και µέτρων µελέτης οικονοµικής βιωσιµότητας ΣΚΑ (1974-1981) 

οργ2: δηµιουργία ΕΣΥ, οργανωτικός διαχωρισµός Κοινωνικής Ασφάλισης από Υγεία (1982-1983) 

οργ3: επέκταση µέτρων κατά της εισφοροδιαφυγής (εφάπαξ πρόστιµο 50%) (1984-1989) 

οργ4: επιπρόσθετο πρόστιµο παραβιάσεων καταχώρησης αλλοδαπών (1990) 

οργ5: -αύξηση εφάπαξ προστίµου σε 75% σε περιπτώσεις παράλειψης καταχώρησης απασχολούµενων  

αλλοδαπών αλλά και συνταξιούχων γήρατος ή αναπηρίας του ΙΚΑ  

-τήρηση βιβλίου ηµερήσιων δελτίων απασχολούµενου προσωπικού οικοδοµικών και τεχνικών έργων 

(1991) 

οργ6: επέκταση µέτρων περιστολής της εισφοροδιαφυγής και καθιέρωση µελετών για την 

βιωσιµότητα του ΣΚΑ (1992-1996) 

οργ7: -σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης  (ΕΥΠΕΑ) στο ΙΚΑ και η εφαρµογή 

µεθόδων µέτρων διασφάλισης των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ, 
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-η υποχρέωση των εργοδοτών να καταχωρίζουν στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης 

Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού 

-Σύσταση Γραφείων Ενηµέρωσης Πολιτών για την Κοινωνική Ασφάλιση (1997-1998)  

οργ8: - Υπηρεσία Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Πληροφορικής  

- ακρόαση τον ασφαλισµένο πριν από την έκδοση δυσµενούς απόφασης γι’ αυτόν  
-βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης όταν αυτό ζητηθεί από τον ασφαλισµένο εγγράφως 

-επανακαθορισµός  της σύνθεσης των Τοπικών ∆ιοικητικών Επιτροπών (Τ∆Ε) (1999-2000) 
οργ9: καθιέρωση της διαδικασίας υποχρέωσης καταβολής της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης 

(ΑΠ∆)- κατάργηση ενσήµων (2001) 

οργ10: Σύσταση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ)- οικονοµικός  και διαχειριστικός έλεγχος 

(2002-2003) 

οργ11: µείωση προστίµων παραβιάσεων ΑΠ∆ και παραγραφών στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ- 

σύσταση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γενικής ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής – Μεταφορά ΚΗΥΚΥ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

(2004) 

 

 

Με αυτό τον τρόπο δηµιουργήθηκε ο  πίνακας δεδοµένων 31Χ21, όπου 31 

είναι οι γραµµές, οι οποίες συµβολίζουν τα 31 έτη και 21 είναι οι στήλες, οι οποίες 

συµβολίζουν τις 21  µεταβλητές (Πίνακας 4.2). 
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Πίνακας 4.2. Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης-Αρχικός Πίνακας 

∆εδοµένων (31Χ21) 

 

έτη οηγ οηβ οηµ µσυ ανα συχ συαανπ κος αος σαν εσφ συγ αξπ ερσ ανε οιε µορ ασκ συµ οργ 

1974 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1975 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1976 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1977 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1978 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1

1979 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

1980 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

1981 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1

1982 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2

1983 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 4 1 1 1 2 1 2

1984 3 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 4 1 2 1 3 1 3

1985 3 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 1 3 2 3

1986 3 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 1 3 2 3

1987 3 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 1 3 2 3

1988 3 2 1 3 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 1 4 2 3

1989 3 2 1 3 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 1 4 2 3

1990 4 3 2 4 2 2 1 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 5 2 4

1991 5 3 3 4 3 2 1 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 5 2 5

1992 6 4 4 5 4 3 2 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 5 2 6

1993 6 4 4 5 4 3 2 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 5 2 6

1994 6 4 4 5 4 3 2 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 5 2 6

1995 6 4 4 5 4 3 2 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 6 2 6

1996 6 4 4 5 4 3 2 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 6 2 6

1997 7 4 4 6 5 3 2 6 5 4 4 6 4 5 5 4 4 4 6 2 7

1998 7 4 4 6 5 3 2 7 5 4 4 6 4 5 5 4 4 4 7 2 7

1999 7 4 4 6 5 3 2 7 6 4 4 7 5 6 6 4 4 4 8 3 8

2000 7 5 4 7 5 3 2 7 6 4 4 7 5 6 6 4 4 4 8 3 8

2001 7 5 4 7 5 3 2 7 6 4 4 7 5 6 6 4 4 4 8 3 9

2002 8 6 5 8 6 4 3 7 7 4 4 8 6 7 6 5 4 5 9 3 10

2003 8 6 5 8 6 4 3 7 7 4 4 8 6 7 6 5 4 5 9 3 10

2004 9 7 6 9 7 5 4 7 8 4 4 9 7 8 6 6 4 5 10 4 11
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Όπως διαπιστώνεται, πρόκειται για 21 καθαρά ποιοτικές µεταβλητές, για την 

επεξεργασία και την µελέτη  των οποίων,  οι µέθοδοι της Ανάλυσης ∆εδοµένων και 

συγκεκριµένα η  Ταξινόµηση κατ΄ Αύξουσα Ιεραρχία και η Παραγοντική Ανάλυση 

Αντιστοιχιών, αναδεικνύονται ως οι καταλληλότερες. 

  Ο αρχικός πίνακας δεδοµένων 31Χ21 µετατρέπεται σε λογικό πίνακα 0-1 

31Χ140, όπου 140 είναι οι κλάσεις-  ιδιότητες των προηγούµενων 21 µεταβλητών. 

Πάνω σ΄ αυτόν τον πίνακα εφαρµόστηκαν οι προαναφερόµενες µέθοδοι ανάλυσης 

δεδοµένων  (Σχήµα 4.1). 

 
Σχήµα 4.1. Μεθοδολογία- Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης  - Μετατροπή 

Πίνακα ∆εδοµένων σε Λογικό Πίνακα 

 

 

H εφαρµογή της  Ταξινόµησης κατά Αύξουσα Ιεραρχία επιτρέπει των 

προσδιορισµό οµάδων και υποοµάδων οι οποίες αποτελούνται από χρονικές 

περιόδους και υποπεριόδους µε τις αντίστοιχες ιδιότητες που τις χαρακτηρίζουν. Η 

εικόνα της οµαδοποίησης η οποία επιτυγχάνεται µε την ταξινόµηση Κατά Αύξουσα 

Ιεραρχία (CAH) συµπληρώνεται  µε την διαφορετική ερµηνευτική διάσταση της  

Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (AFC), η οποία απεικονίζει το φαινόµενο της 

Κοινωνικής Ασφάλισης για την εξεταζόµενη χρονική περίοδο και για τις 

εξεταζόµενες µεταβλητές στο χώρο των δύο διαστάσεων. Πρόκειται για το πρώτο 

παραγοντικό επίπεδο και τους δύο άξονες που το ορίζουν, αφού αρχικά αναδειχθούν 

η αντιπαράθεση των ακραίων καταστάσεων στον πρώτο παραγοντικό άξονα και η 

αντιπαράθεση της µέσης από τις ακραίες καταστάσεις στο δεύτερο παραγοντικό 

άξονα.  
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  Αξίζει να επαναληφθεί εδώ ότι µε τις συγκεκριµένες µεθόδους Ανάλυσης 

∆εδοµένων επιτυγχάνεται η αναλυτική περιγραφή του προαναφερόµενου πίνακα 

δεδοµένων ο οποίος αναφέρεται σε επιλεγµένες ποιοτικές µεταβλητές απεικόνισης 

της πολιτικής της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Ως στόχος καθίσταται η 

εύκολη ερµηνεία τους και η συναγωγή συµπερασµάτων χωρίς καµία εκ των 

προτέρων υπόθεση ή περιορισµό για το ποιες µεταβλητές ή ποια αποτελέσµατα 

παίζουν σηµαντικότερο ρόλο στο φαινόµενο που περιγράφει ο πίνακας που 

αναλύεται. Εξασφαλίζεται έτσι, η πολυδιάστατη επεξεργασία όλων των µεταβλητών 

και η πλήρης περιγραφή του φαινοµένου συνολικά. Αναδεικνύονται εποµένως οι 

σχέσεις µεταξύ των υπό µελέτη µεταβλητών. Πρόκειται για µια πολυµεταβλητή 

ανάλυση που δίνει τη δυνατότητα πολυδιάστατης ερµηνείας του φαινοµένου. 

 Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η στατιστική επεξεργασία του φαινοµένου που 

µελετάται έγινε µε το  λογισµικό Ανάλυσης ∆εδοµένων M.A.D (Καραπιστόλης ∆., 

2001), ενός από τα προγράµµατα Ανάλυσης ∆εδοµένων, καθώς η διάδοση των Η/Υ 

έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της Ανάλυσης ∆εδοµένων αφού επιτρέπει την 

ταχύτερη επεξεργασία πινάκων δεδοµένων µεγάλων διαστάσεων, απεικονίζοντας τις 

σχέσεις που προκύπτουν 

Έτσι, µε την Ανάλυση ∆εδοµένων, τη στατιστική χωρίς τύπους και αριθµούς 

την “Στατιστική για την Κοινωνία και τον Άνθρωπο’’, η οποία απευθύνεται κυρίως 

στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες, κατά τον θεµελιωτή της Benjecri, 

επιχειρείται η παρακολούθηση  του φαινοµένου της Κοινωνικής Ασφάλισης 

διαχρονικά µε την απεικόνιση των τάσεων και κατευθύνσεων που παρατηρούνται. 
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4.3. Αποτελέσµατα Ταξινόµησης  κατά  Αύξουσα Ιεραρχία (CAH) 
 

Με την εφαρµογή της Ταξινόµησης κατά Αύξουσα Ιεραρχία (CAH), 

παρατηρείται η διάσπαση της συνολικής χρονικής περιόδου σε δύο άλλες περιόδους 

αρχικά, οι οποίες διαχωρίζονται σε δύο ακόµα υποπεριόδους η καθεµιά και δύο από 

τις υποπεριόδους αυτές διασπώνται εκ νέου σε δύο καινούργιες. Αναδεικνύονται  µε 

αυτό τον τρόπο έξι τελικές υποοµάδες µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους όπως 

φαίνεται αρχικά από την Ταξινόµηση κατά Αύξουσα Ιεραρχία (CAH) (Σχήµα 4.2). 

 

 
Σχήµα 4.2. CAH-Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κάθε οµάδα ετών απαρτίζεται από έναν αριθµό 

µεταβλητών, οι οποίες την χαρακτηρίζουν σηµαντικά ή και λιγότερο σηµαντικά. 

Αυτός ο διαχωρισµός εξειδικεύεται στις αµέσως επόµενες διασπάσεις όπου οι 

επιµέρους ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την ευρύτερη αρχική οµάδα, µετατρέπονται 

σε κύρια χαρακτηριστικά των υποπεριόδων που αποτελούν τις επόµενες διασπάσεις 

και σχηµατίζουν τις νέες υποοµάδες. Γίνεται φανερό ότι όσο προχωράει η διάσπαση 

των οµάδων ετών σε νέες, τόσο περισσότερο λεπτοµερής εικόνα λαµβάνεται για τις 

κύριες ιδιότητες που την αφορούν. 
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Στην παρούσα ανάλυση η διάσπαση στις έξι αρχικές οµάδες κρίθηκε 

ικανοποιητική καθώς οι σχηµατιζόµενες χρονικές υποπερίοδοι περιβάλλονται από 

ιδιότητες όλων των µεταβλητών από τις οποίες χαρακτηρίζονται σηµαντικά και οι 

οποίες αποτελούν τα κύρια γνωρίσµατά τους. 

Για την επιλογή των ιδιοτήτων στις αρχικές οµάδες λαµβάνεται υπόψη η τιµή 

των COR και  CTR των ιδιοτήτων, οι µεγαλύτερες των οποίων (COR µεγαλύτερο του 

10 και  CTR µεγαλύτερο του 150, όπως φαίνονται στους αντίστοιχους πίνακες του 

παραρτήµατος)   χαρακτηρίζουν σηµαντικότερα την κάθε οµάδα. 

Ιδιαίτερα στις αρχικές οµάδες για την επιλογή των ιδιοτήτων που ανήκουν 

στην κάθε οµάδα λαµβάνεται υπόψη η σύγκριση των  COR και  CTR των διαφόρων 

ιδιοτήτων µε τις αντίστοιχες τιµές της οµάδας του ίδιου διπόλου, από τις οποίες 

εκείνες  µε τις µεταξύ τους µεγαλύτερες τιµές περιλαµβάνονται στην αντίστοιχη 

οµάδα, στην περίπτωση που τα COR και CTR είναι µικρότερα από τις τιµές 10 και 

150 αντίστοιχα. (Ως παράδειγµα αναφέρεται η αρχική οµάδα Α ως προς την 

µεταβλητή όρια ηλικίας –γενική κατηγορία (οηγ). Φανερά, η ιδιότητα οηγ3 

χαρακτηρίζει σηµαντικότερα την οµάδα (µε COR:12 και  CTR:157, #: 23). Ωστόσο η 

επιθυµία να περιληφθούν όλες οι ιδιότητες του υπό µελέτη φαινοµένου σε κάποια 

από τις οµάδες, ώστε να υπάρχει το σύνολο της πληροφορίας, καθώς η σηµασία της 

συνέχειάς του αναδεικνύεται ιδιαίτερης αξίας στην παρούσα µελέτη, επιτρέπει να 

συµπεριληφθούν στην ίδια οµάδα οι ιδιότητες οηγ1,οηγ2 (µε COR:6 αλλά #: 19, 

µεγαλύτερο από #:0 της οµάδας αντιπαράθεσης του διπόλου Β.  

Επίσης από τις ιδιότητες που δε χαρακτηρίζουν πρωτίστως σηµαντικά την 

κάθε οµάδα, γίνεται αναφορά κατά µεταξύ τους σειρά σπουδαιότητας µε βάση τα 

προαναφερόµενα κριτήρια. 

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η συνολική εικόνα των χαρακτηριστικών των δύο 

αρχικών οµάδων µε θεωρητική σηµασία, η οποία έγκειται στη συνολική εσωτερική 

δοµή που συνθέτουν οι επιµέρους ιδιότητες. 

Έτσι µε τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν σηµαντικά την κάθε οµάδα 

συµπεριλαµβάνονται και οι ιδιότητες που την χαρακτηρίζουν λιγότερο σηµαντικά 

ώστε να υπάρχει η συνολική εικόνα στην αρχική οµάδα ετών από την οποία 

προέρχονται οι ιδιότητες ως κύρια χαρακτηριστικά στις επόµενες διασπάσεις. Αυτές 

δεν αναλύονται όµως παρά ως σηµεία αναφοράς στις τελικές οµάδες ετών τις οποίες 

και χαρακτηρίζουν σηµαντικά. 
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Στις αρχικές οµάδες δηλαδή, συµπεριλαµβάνονται όλες οι ιδιότητες µε βάση τα 

προαναφερόµενα κριτήρια, οι οποίες εξειδικεύονται  στις υποοµάδες που αυτές 

οδηγούν. 

Ορίζονται εποµένως ως αρχικές οµάδες της συνολικής υπό µελέτης περιόδου 

Ο (1974-2004) η χρονική περίοδος 1974-1989 και η χρονική περίοδος 1990-2002 µε 

τις αντίστοιχες ιδιότητες που τις διακρίνουν. Πρόκειται για  τις οµάδες Α και Β. 

Γενικά και τελείως παραστατικά, µε βάση την εικόνα που δείχνουν οι υπό µελέτη 

ιδιότητες,  η πρώτη περίοδος (1974-1989) εκφράζει κυρίως και περισσότερο την 

θεµελίωση καθώς και την επέκταση δικαιωµάτων συνταξιοδότησης και τον 

πολυκερµατισµό ρυθµίσεων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς η δεύτερη περίοδος 

(1990-2004), η οποία στέκεται στον αντίποδα της πρώτης αφορά την είσοδο σε µια 

εποχή νέων οικονοµικών και κοινωνικών δεδοµένων, όπου σηµαντικές αλλαγές 

επέρχονται σε θεµελιώδεις, σταθερές µέχρι τότε αρχές του Συστήµατος Κοινωνικής 

Ασφάλισης όπως στους όρους συνταξιοδότησης και στον υπολογισµό της σύνταξης. 

Επίσης τάσεις ενιαιοποίησης ρυθµίσεων µε βάση τις νέες συνθήκες παρατηρούνται 

στη δεύτερη αυτή οµάδα. 

Οι δύο παραπάνω αρχικές οµάδες οδηγούν µε τη σειρά τους σε δύο 

διασπάσεις η καθεµιά τους. Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί ότι µε το δενδρόγραµµα 

της CAH επιτυγχάνεται µια ιεράρχηση παρατηρήσεων, δηλαδή µια σειρά 

διαµελισµών, η µία µέσα στην άλλη , όπου όσο αποµακρύνεται κανείς από τον αρχικό 

διαµελισµό τόσο αυτός γίνεται πιο λεπτοµερής. Επίσης το επίπεδο του κάθε κόµβου 

δείχνει το βαθµό οµοιότητας των παρατηρήσεων και ακόµα όσο πιο κοντά προς τον 

αρχικό κόµβο (κορυφή) είναι η τοµή τόσο λιγότερες κλάσεις παρατηρήσεων 

προκύπτουν που εποµένως είναι λιγότερο οµοειδείς και η καθεµιά τους περιλαµβάνει 

περισσότερες παρατηρήσεις. 

Πιο συγκεκριµένα, στην παρούσα µελέτη οι οµάδες Α1 και Α2 είναι οµοειδείς 

µεταξύ τους περισσότερο από τις οµάδες Β1 και Β2 οι  οποίες διαφοροποιούνται σε 

επιµέρους στοιχεία µοιάζουν όµως περισσότερο από τις προηγούµενές τους. 

 Στη συνέχεια, γίνεται µια γενική αναφορά στις ιδιότητες εκείνες οι οποίες 

συµβάλλουν στη διάσπαση και το χαρακτηρισµό των δύο  αρχικών οµάδων, σύµφωνα 

µε την σηµαντικότητα των COR και  COD, όπως η συµβολή αυτών εξηγήθηκε στο 

κεφάλαιο της µεθοδολογίας και σύµφωνα µε τους αντίστοιχους πίνακες που 

παρατίθενται στο παράρτηµα. Επιλέγονται αρχικά κυρίως οι τιµές των COR να είναι 

µεγαλύτερες ή ίσες του αριθµού 10. Σε µια δεύτερη επιλογή λαµβάνονται υπόψη οι 
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τιµές αυτές να είναι µεγαλύτερες του 5 ώστε να αποδοθεί µια πρώτη συνολική εικόνα 

της διάσπασης της συνολικής περιόδου στις δύο αρχικές οµάδες, τις ενδεικτικές 

βασικών κατευθύνσεων. Οι ιδιότητες που συµβάλλουν σηµαντικότερα στη διάσπαση 

της αρχικής περιόδου στις δύο πρώτες συµβολίζονται µε έντονα υπογραµµισµένα 

γράµµατα, ενώ εκείνες που συµβάλλουν λιγότερο µόνο µε υπογράµµιση. Με έντονη 

γραφή απεικονίζονται και οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την κάθε οµάδα 

σηµαντικότερα, ενώ οι υπόλοιπες ιδιότητες χαρακτηρίζουν απλά την κάθε περίοδο σε 

σχέση µε την σύγκριση της οµάδας του διπόλου της και µετατρέπονται σε κύρια 

χαρακτηριστικά-ιδιότητες από τις οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως οι οµάδες 

επόµενων διασπάσεων.  

 Ακολουθεί η αναλυτική παράθεση των ετών και των ιδιοτήτων στις οποίες 

οφείλεται η διάσπασή τους από τις προηγούµενές τους και οι οποίες  χαρακτηρίζουν 

την καθεµιά, από τις έξι τελικές σχηµατιζόµενες οµάδες, που παρέχουν την 

ικανοποιητική πληροφορία  µε βάση τα αποτελέσµατα όπως αυτά αναδεικνύονται 

από την στατιστική ανάλυση. 

 Η πρώτη διάσπαση της συνολικής περιόδου και των αντίστοιχων 

χαρακτηριστικών της (οµάδα Ο), οφείλεται στο γεγονός ότι η οµάδα Α υπερέχει 

έναντι της οµάδας Β κυρίως ως προς τις ιδιότητες οηγ3,οηβ2,οηµ1,µσυ2, ανα1, 

συχ1,συα1, κος2,αος1, αος2, σαν1, σαν2-ιδιότητες από τις οποίες χαρακτηρίζεται 

σηµαντικότερα- καθώς και από τις ανπ2, ανπ3, εσφ2, εσφ3,συγ1,αξπ1 και ερσ1. 

Πιο αναλυτικά, οι ιδιότητες οι οποίες συνθέτουν την υπεροχή της οµάδας 

Α(1974-1989) έναντι της Β (1990-2004) ακολουθούν. Πρόκειται για: 

- την υποχρεωτική συνταξιοδότηση των τακτικών δηµοσίων υπαλλήλων µε 35ετία 

και συµπληρωµένο το 56ο έτος ηλικίας (οηγ3),  

- την επέκταση των µειωµένων ορίων ηλικίας (στο 55ο έτος) για τους εργαζόµενους 

στα µεταλλεία-λιγνιτωρυχεία (οηβ2), 

- τη συνταξιοδότηση των µητέρων στο 55ο έτος στο ΙΚΑ και µε 15 έτη συντάξιµο 

χρόνο και στο 42ο στο δηµόσιο (οηµ1),  

- την  επέκταση ρυθµίσεων απονοµής µειωµένης σύνταξης για τη  γενική 

κατηγορία ασφαλισµένων στο 56ό έτος και µε 10500 ηµέρες ασφάλισης 

συντάξιµο χρόνο (µσυ2),  

- τη διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισµού των συντάξεων και το διαφορετικό 

µεταξύ τους ποσοστό αναπλήρωσης (µεγαλύτερο ή ίσο µε 80% του µισθού) 

(ανα1),  
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- τη διαφοροποίηση του χρόνου υπολογισµού των συντάξιµων αποδοχών (π.χ 

τελευταίος µήνας, τελευταίο έτος κλπ) (συχ1),  

- τον υπολογισµό στο ακέραιο των δώρων των Χριστουγέννων και του Πάσχα 

(συα1),  

- την καθιέρωση των 18 ΗΑΕ για συντάξεις γήρατος- αναπηρίας και στα 16 για 

συντάξεις θανάτου (κος2),  

- την απουσία γενικών θεσµοθετηµένων διατάξεων για τα ανώτατα όρια συντάξεων 

(αος1) καθώς και η ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία για το ΙΚΑ το συνολικό ποσό 

συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου µαζί µε προσαυξήσεις δε µπορεί να 

ξεπερνά το 25πλάσιο του  τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής  κλάσης 

βάση της οποίας έχει υπολογιστεί η  σύνταξη (αος2),  

- τη διαφοροποίηση κριτηρίων µεταξύ των ασφαλιστικών φορέων σχετικά µε τις 

συντάξεις αναπηρίας (ΙΚΑ: µε ποσοστό µεγαλύτερο του 67% απονοµή πλήρους 

σύνταξης, µε 50-66% τα ¾ της σύνταξης (σαν1) και η θεσµοθέτηση της γενικής 

προστασίας απόλυτης αναπηρίας- επέκταση σε ασφαλιστικούς φορείς (σαν2),  

- την σχετική υποχώρηση των αρχικών υπερβολικών περιορισµών αναφορικά µε 

την αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισµών (αξπ2),  

- τη χρηµατική στήριξη του ανέργου µέσω επιδόµατος (ανε1), η χορήγηση 

οικογενειακού επιδόµατος από τον ∆ΛΟΕΜ (οιε1),  

- την πολλαπλότητα συστηµάτων, πολυκερµατισµός ρυθµίσεων, διαφοροποίηση 

χαρακτηριστικών των ασφαλιστικών φορέων (µορ1), 

- τις προϋπάρχουσες ρυθµίσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του κύριου όγκου 

οµάδων εργαζοµένων και των βασικών παροχών ασφαλιστικής κάλυψης (ασκ1), 

- την αρχή της τριµερούς συνεργασίας ασφαλισµένων- συνταξιούχων, εργοδοτών 

και κράτους (συµ1) καθώς και  

- την πρόβλεψη µέτρων κυρώσεων και µέτρων µελέτης οικονοµικής βιωσιµότητας 

ΣΚΑ (οργ1).  

Αν ληφθεί υπόψη COR µικρότερο του 10 αλλά µεγαλύτερο του 5 µπορούν να 

περιληφθούν και οι παρακάτω ιδιότητες, µε βάση τις οποίες η οµάδα Α, στην οποία 

περιέχεται η περίοδος 1974-1989, υπερέχει της οµάδας Β, η οποία περιλαµβάνει την 

περίοδο 1990-2004. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρονται: 

- η διαφοροποίηση των ορίων ηλικίας και του συντάξιµου χρόνου ανάλογα µε τις 

καταστατικές διατάξεις ίδρυσης των ασφαλιστικών φορέων (οηγ1)καθώς και η 
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επέκταση της συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ µε 35 χρόνια πραγµατικής ασφάλισης 

(οηγ2), 

-  η απονοµή σύνταξης µε τις διατάξεις των ΒΑΕ για τους άνδρες στο 60ό και για 

τις γυναίκες στο  55ο έτος ηλικίας (οηβ1),  

- η ισχύς των  καταστατικών διατάξεων (60ο άνδρες  –55 γυναίκες και 4050 

συντάξιµο χρόνο ή 10.000 συντάξιµο χρόνο, µητέρες 50ό έτος και 5.500 ηµέρες 

ασφάλισης συντάξιµο χρόνο, ΙΚΑ, 60ό άνδρες, 65ό γυναίκες: ∆ηµόσιο, Ειδικά 

Ταµεία) (οηµ),  

- η καθιέρωση αυτόµατης αναπροσαρµογής µε κριτήριο την αύξηση του κατώτατου 

ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη και η διαφοροποίηση µε ίδιο ή άλλα κριτήρια 

στη νοµοθεσία άλλων ασφαλιστικών οργανισµών (ανπ2) καθώς και η καθιέρωση 

της Αυτόµατης Τιµαριθµικής Αναπροσαρµογής (ΑΤΑ)(αύξηση  συντάξεων 

σύµφωνα  µε το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή) (ανπ3),  

- οι µη συστηµατοποιηµένες γενικές ρυθµίσεις για κατώτατα όρια (κος1),  

- η µείωση εισφορών ορισµένων επιχειρήσεων στα πλαίσια της πολιτικής για την 

περιφερειακή ανάπτυξη - διακανονισµοί εξόφλησης εισφορών από 

καθυστερούµενες εισφορές προς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. (εσφ2) 

αλλά και η κατάργηση των κρατήσεων επί των συντάξεων για τους δηµοσίους 

υπαλλήλους, η κατάργηση  εισφοράς αγροτών για ΟΓΑ στα χονδρικώς 

πωλούµενα αγροτικά προϊόντα, η κατάργηση εισφοροαπαλλαγής για κάποιες 

επιχειρήσεις (εσφ3),  

- η περιορισµένη έκταση συγχωνεύσεων αλλά και δηµιουργία νέων ταµείων, 

κλάδων, Λογαριασµών (συγ1) αλλά και η σύσταση νέου ταµείου (ΤΕΑΜ)-

σύσταση νέου Κλάδου στο ΤΕΑΜ (συγ2),  

- οι περιορισµοί όσον αφορά στην αξιοποίηση των αποθεµατικών και βαρύτητα 

υπέρ της ασφάλειας έναντι της απόδοσης (αξπ1),  

- η διαφοροποίηση ρυθµίσεων όσον αφορά την εργασία συνταξιούχων. Αναστολή 

της σύνταξης παρατηρείται αν διαπιστωθεί και ορισµένο επάγγελµα  (π.χ 

∆ηµόσιος Υπάλληλος) ή ύψος αποδοχών του δικαιούχου (συνταξιούχος ΙΚΑ) 

(ερσ1),  

- ο καθορισµός επιδόµατος για  προστασία από την ανεργία (ανε2),  

- η καθιέρωση χορήγησης επιδοµάτων γάµου και παιδιών στο ακέραιο σε κάθε 

εργαζόµενο σύζυγο ή γονέα ανεξάρτητα από φύλο (οιε2) και  
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- η επέκταση µέτρων κατά της εισφοροδιαφυγής (µε την επιβολή εφάπαξ 

προστίµου 50%) (οργ3). 

Επίσης, η πρώτη διάσπαση της συνολικής περιόδου και των αντίστοιχων 

χαρακτηριστικών της (οµάδα Ο), οφείλεται στο γεγονός ότι η οµάδα Β (1990-2004) 

υπερέχει έναντι της οµάδας Α (1974-1989) κυρίως ως προς τις παρακάτω ιδιότητες 

από τις οποίες  και χαρακτηρίζεται σηµαντικότερα 

Πιο συγκεκριµένα οφείλεται: 

- στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στο 60ό έτος για τις γυναίκες 

και συνακόλουθη εξοµοίωση δηλαδή των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών  

στο 60ό έτος ηλικίας για τους ‘’νέους ασφαλισµένους’’ (οηβ4),  

- στην αύξηση των ορίων ηλικίας  και του  συντάξιµου χρόνου για τις 

ασφαλισµένες µέχρι 31/12/92 και στην  αντίστοιχη αύξηση -καθιέρωση κοινών 

ορίων ηλικίας για ‘’νέες     ασφαλισµένες’’  στο 55ο έτος και µε 20 έτη ασφάλισης 

καθώς και για µητέρες µε τρία ή περισσότερα παιδιά συνταξιοδότηση µε 20 έτη 

ασφάλισης και όριο ηλικίας το 56ο µε 3, 53ο µε 4 και 50ό έτος µε 5 παιδιά (οηµ4), 

- στη  δυνατότητα λήψης µειωµένης σύνταξης λόγω 35ετίας στο 56ο έτος εφόσον 

από τις 10500 ηµέρες ασφάλισης οι 7.500 στα ΒΑΕ (µσυ6),  

- στην επέκταση του χρόνου υπολογισµού της σύνταξης στην τελευταία  πενταετία 

για όλα τα ασφαλιστικά ταµεία (συχ3),  

- στη  σταδιακή κατάργηση υπολογισµού δώρων εορτών στο σύνολο των 

αποδοχών (συα2),  

- στην αναπροσαρµογή των συντάξεων και των κατωτάτων ορίων του ΙΚΑ, ΙΚΑ-

ΤΕΑΜ, ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ και των Ειδικών Ταµείων κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης αλλά επίσης και του ΝΑΤ, µε κλιµάκωση της ετήσιας τιµαριθµικής 

αναπροσαρµογής των συντάξεων και την εισοδηµατική πολιτική (ανπ7),  

- στην καθιέρωση ανώτατων ορίων συντάξεων για ‘’νέους’’ ασφαλισµένους ίσο µε 

το ακαθάριστο βασικό ποσό µηνιαίας σύνταξης γήρατος όχι µεγαλύτερο από το 

4πλάσιο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ καθώς και µε 35ετία όχι  µεγαλύτερο από το 

80%των συντάξιµων αποδοχών (αος4),   

- στον καθορισµό αυστηρότερων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας 

για τους ασφαλιζόµενους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (σαν4),  

- στη θεσµοθέτηση πλαισίου για συγχωνεύσεις και οµαδοποιήσεις φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης (συγ4) καθώς και στην επέκταση συγχωνεύσεων- 

ενοποιήσεων (συγ5),  
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- στην καθιέρωση αυστηρών (ερσ5) και αυστηρότερων (ερσ6) προϋποθέσεων 

σχετικά µε την εργασία συνταξιούχων,  

- στην επέκταση ρυθµίσεων του επιδόµατος ανεργίας (ανε3) καθώς και στο 

συµψηφισµό επιδοµάτων ανεργίας µε προγράµµατα κατάρτισης- απασχόλησης 

και παραγραφή αξίωσης για επιδότηση ανεργίας (ανε4),  

- στην  επέκταση της υπαγωγή στον ∆ΛΟΕΜ όλων των απασχολουµένων στη 

γεωργία και κτηνοτροφία µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (οιε3) καθώς και στη  

γενίκευση της καταβολής του επιδόµατος στον ένα µόνο σύζυγο όταν και οι δυο 

σύζυγοι δικαιούνται το επίδοµα από οποιαδήποτε πηγή του ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού 

τοµέα (οιε4). 

Αν ληφθούν επιπλέον υπόψη τα COD µε τιµές µικρότερες του 10 αλλά 

µεγαλύτερες του 5 τότε για µια περισσότερο εποπτική εικόνα των χαρακτηριστικών 

στα οποία οφείλεται η διάσπαση της οµάδας Β αυτή µπορεί να αποδοθεί και στα 

παρακάτω:  

- στις εκτεταµένες  γενικές  αυξήσεις σε ΙΚΑ, Ειδικά Ταµεία, ∆ηµόσιο.  

Στη θέσπιση ενιαίου ορίου ηλικίας (65 ετών) και ελάχιστου συντάξιµου χρόνου (15 

χρόνια) για τους ‘’νεους ασφαλιζόµενους’’ (δηλ.  όσους προσλήφθηκαν µετά την 

1/1/93) και στις µεταβατικές διατάξεις µε νέες αυξήσεις των ήδη ασφαλισµένων (δηλ. 

των ασφαλισµένων µέχρι 31/12/92) (οηγ6) αλλά και στην επαναφορά διατάξεων για 

απονοµή σύνταξης στο 58ο έτος ηλικίας (αντί 60ου) µε το καθεστώς 35ετίας στο ΙΚΑ 

(οηγ7),  

-στην αύξηση των ορίων ηλικίας και του συντάξιµου χρόνου σε όλους τους 

ασφαλιστικούς φορείς καθώς και το 60ό έτος για ‘’νέους ασφαλισµένους ‘’ γενικά 

και το 50ό για µητέρες (µσυ5),  

-στην  καθιέρωση ποσοστού αναπλήρωσης για τους  παλαιούς ασφαλισµένους κύριας 

σύνταξης 80% και καθορισµό επικουρικής σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργού 

Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για τους νέους ασφαλισµένους  

αντίστοιχα ποσοστό αναπλήρωσης 60% και 20% των συντάξιµων αποδοχών (ανα4), -

- στην αντικατάσταση διάταξης που όριζε ότι το ποσό της επικουρικής σύνταξης από 

1/1/98 δε θα υπερβαίνει το 20% των συντάξιµων αποδοχών και ότι  αυτό το ποσό 

αυτό θα καθορίζεται  µε απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, µετά από αναλογιστική µελέτη  και γνώµη των ∆Σ του κάθε φορέα και 

ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση του κάθε φορέα. (ανα5),  
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-στην  αναπροσαρµογή των συντάξεων σύµφωνα µε το ποσοστό αναπροσαρµογής 

των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων, στα πλαίσια των οικονοµικών 

δυνατοτήτων του κάθε ασφαλιστικού ταµείου (ανπ5),  

-στην  καθιέρωση ποσού σύνταξης που αντιστοιχεί σε 15 χρόνια ασφάλισης 

υπολογιζόµενο στο µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 31/12/91 για ‘’νέους’’ 

ασφαλισµένους (κος4), στις νέες αυξήσεις ενιαίων   εισφορών τόσο για τους ‘’νέους 

‘’ όσο και για τους ‘’παλαιούς’’ ασφαλισµένους (εσφ5),  

-στη συνέχιση επέκτασης ρυθµίσεων  στα πλαίσια της ‘απελευθέρωσης’ της αγοράς 

(αξπ4), στην καθιέρωση ενιαίου συστήµατος  κοινωνικής ασφάλισης  για ‘’νέους’’  

ασφαλισµένους (προσληφθέντες από 1/1/93) και  

-στη θέσπιση τακτικής χρηµατοδότησης κράτους (µορ3) καθώς και στην  καθιέρωση 

ανταποδοτικού συστήµατος  για την κύρια ασφάλιση αγροτών (µορ4),  

-στην επέκταση ασφάλισης στους εργαζόµενους µε µερική απασχόληση- επέκταση 

ασφάλισης παροχών (π.χ προαιρετική ασφάλιση στο Λογαριασµό Αυτασφάλισης σε 

µη ασφαλισµένους σε άλλα ταµεία) -οµάδων εργαζοµένων (απασχολούµενοι µε το 

σύστηµα φασόν- παθόντες από βίαιο συµβάν και θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών 

(ασκ5), στη θέσπιση πλειοψηφίας στα ∆Σ των ασφαλιστικών οργανισµών οι 

κυβερνητικοί υπάλληλοι (συµ3), στην επέκταση µέτρων περιστολής της 

εισφοροδιαφυγής και καθιέρωση µελετών για την βιωσιµότητα του ΣΚΑ (οργ6). 

 Συµπερασµατικά, η οµάδα Α, η οποία περιλαµβάνει τα έτη 1974-1989, ως 

προς τις εξεταζόµενες µεταβλητές συγκριτικά και σε σχέση µε την επόµενή της 

µπορεί να χαρακτηριστεί ως περίοδος κατοχύρωσης και επέκτασης δικαιωµάτων σε 

αντιδιαστολή µε την οµάδα Β, η οποία αποτελείται από τα έτη 1990-2004 και η οποία 

διαφοροποιείται από την προκάτοχό της ως προς την καινούργια φιλοσοφία που 

εισάγει σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της πρώτης τα οποία αρχίζει να αναιρεί και να 

τα ανασκευάζει σε µια λογική επαναπροσδιορισµού τους. 

Η αναλυτική παράθεση των χαρακτηριστικών της καθεµιάς από τις έξι τελικές 

υποοµάδες οι οποίες προκύπτουν από τις αντίστοιχες ευρύτερες αρχικές οµάδες , των 

οποίων την προσδιοριστική τους ταυτότητα κουβαλούν αλλά και διαφοροποιούνται 

ως προς επιµέρους στοιχεία στα οποία οφείλεται και η περαιτέρω διάσπασή τους ως 

νέες ξέχωρες χρονικές υποοµάδες, κρίνεται απαραίτητη για την συγκεντρωτική 

εικόνα της ιδιοσυγκρασίας τους. 

Με προσανατολιστικό άξονα το σχήµα 4.3,στο οποίο απεικονίζεται η 

διάσπαση των ανάλογων οµάδων, επιχειρείται η παράθεση των ιδιοτήτων που 
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οδηγούν στην διάσπαση αυτή καθώς και η ανάλυση των χαρακτηριστικών από τις 

οποίες προσδιορίζονται. 

Πιο συγκεκριµένα, η διάσπαση της οµάδας Α (1974-1989) οφείλεται στην 

υπεροχή της οµάδας Α1 (1974-1983) έναντι στην Α2 (1984-1989) ως προς τις 

µεταβλητές:οηγ1,οηγ2,οηβ1,µσυ1,ανπ1,ανπ2,κος1,αος1,σαν1,συγ1,2,αξπ1,ερσ1,ερσ2, 

ανε1,οιε1,ασκ1,συµ1 και οργ1. Η ίδια περίοδος χαρακτηρίζεται, εκτός από τις 

προαναφερόµενες, επιπλέον από τις ιδιότητες οηµ1,ανα1,συχ1,συα1,εσφ1, εσφ2,µορ1 

και οργ2. Παρακάτω, παρατίθενται οι ιδιότητες από τις οποίες χαρακτηρίζεται η 

χρονική περίοδος 1974-1983 σχετικά µε τις υπό µελέτη µεταβλητές (οµάδα Α1).  

 
Σχήµα 4.3. CAH-Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης-Οµάδα Α1 

 

Αναλυτικά, όσον αφορά στα όρια ηλικίας και τον απαιτούµενο συντάξιµο 

χρόνο για τη γενική κατηγορία ασφαλισµένων (οηγ) παρατηρείται διαφοροποίηση 

ανάλογα µε τις καταστατικές διατάξεις ίδρυσης των ασφαλιστικών φορέων και τις 

επιµέρους νοµοθεσίες τους οι οποίες δηµιουργήθηκαν τόσο προπολεµικά όσο και 

µεταπολεµικά τόσο µεταξύ των διαφορετικών ασφαλιστικών ταµείων όσο και σε 

ασφαλισµένους του ίδιου ταµείου.  

Ειδικότερα, η 102 ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας (∆ΣΕ) προβλέπει ανώτατο όριο 

ηλικίας το 65ο τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες 

Υπάρχουν όµως ευνοϊκότερες διατάξεις από τα καταστατικά κάθε ασφαλιστικού 

φορέα. Έτσι: 
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- Στο ΙΚΑ το 65ο (άνδρες) και το 60ό έτος ορίζεται ως όριο ηλικίας (ο.η) για όλους 

τους ασφαλισµένους µε 4050 ηµέρες εργασίας ως συντάξιµο χρόνο (σ.χ). 

Επίσης µπορούν να συνταξιοδοτηθούν οι άνδρες στα 62 έτη και οι γυναίκες στα 

57 εφόσον  έχουν πραγµατοποιήσει συντάξιµη υπηρεσία 10.000 ηµέρες 

ασφάλισης. 

Ακόµα ισχύει το 58ο έτος ηλικίας ως όριο ηλικίας για τους ασφαλισµένους που 

έχουν συντάξιµο χρόνο 35 έτη ασφάλισης (10.500 ηµέρες εργασίας) 

- Στο ∆ηµόσιο,ΝΠ∆∆,και Οργανισµούς του ∆ηµοσίου Τοµέα  ισχύει η 35ετία  και 

το 56ο έτος ηλικίας ως προϋπόθεση υποχρεωτικής συνταξιοδότησης. 

Με 25 έτη ασφάλισης το όριο ηλικίας είναι τα 55έτη για τους άνδρες και τα 53 

για τις  άγαµες γυναίκες χωρίς παιδιά, καθώς υπάρχει εδώ διαφοροποίηση ως 

προς την κατηγορία των γυναικών.  

Έτσι, για γυναίκες παντρεµένες χωρίς παιδιά ή χήρες, διαζευγµένες άγαµες µε 

ενήλικα και άγαµα παιδιά το όριο ηλικίας είναι το 53ο έτος ηλικίας µε 15 χρόνια 

ασφάλισης συντάξιµο χρόνο. 

      Ισχύει επίσης η υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία µετά τη συµπλήρωση  

      35 ετών ασφάλισης και τη συµπλήρωση του 56ου έτους ηλικίας.  

- Στα Ειδικά Ταµεία (π.χ τράπεζες) το όριο ηλικίας είναι το 55ο  έτος µε 25 έτη 

ασφάλισης, το 60ό µε 20έτη ασφάλισης,  µε 25 έτη ασφάλισης οι γυναίκες  

µπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας ενώ οι έγγαµες γυναίκες µε 20 

έτη ασφάλισης συνταξιοδοτούνται στο 45ο έτος ηλικίας. Επίσης µε συντάξιµο 

χρόνο 30 έτη ασφάλισης για τους άνδρες, 25 για γυναίκες και 20 για γυναίκες 

έγγαµες οι ασφαλισµένοι συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας.  

Σε µερικά ταµεία ισχύει από το καταστατικό τους η 35ετία χωρίς όριο ηλικίας.   

- Στους αυτοαπασχολούµενους ισχύει το 65ο όριο ηλικίας για άνδρες και γυναίκες 

µε 15έτη ασφάλισης συντάξιµο χρόνο και το 60ό για άνδρες και γυναίκες µε 35 

έτη ασφάλισης (ΤΕΒΕ), 60 (για άνδρες) και 50 (για γυναίκες) και 25 έτη 

συντάξιµο χρόνο (ΤΣΑ), 62ο έτος (για άνδρες και για γυναίκες)  και 25 έτη 

ασφάλισης (ΤΑΕ) και 58ο έτος (για άνδρες και για γυναίκες) και 25 έτη 

ασφάλισης ή 60ό έτος και 30 έτη ασφάλισης συντάξιµο χρόνο (ΤΣΜΕ∆Ε) 

- Στους αυτοαπασχολούµενους ισχύει το 65ο  έτος ως όριο ηλικίας για άνδρες και 

γυναίκες µε 15έτη ασφάλισης συντάξιµο χρόνο και το 60ό για άνδρες και 

γυναίκες µε 35 έτη ασφάλισης (ΤΕΒΕ), 60 (για άνδρες)και 50 (για γυναίκες) και 

25 έτη συντάξιµο χρόνο (ΤΣΑ), 62ο έτος (για άνδρες και για γυναίκες)  και 25 έτη 
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ασφάλισης (ΤΑΕ) και 58ο έτος (για άνδρες και για γυναίκες) και 25 έτη 

ασφάλισης ή 60ό έτος και 30 έτη ασφάλισης συντάξιµη υπηρεσία(ΤΣΜΕ∆Ε) 

- Ισχύει η 35ετία  (για άνδρες και για γυναίκες χωρίς όριο ηλικίας). Στο Ταµείο 

Νοµικών  µε 30 έτη ασφάλισης δεν απαιτείται όριο ηλικίας για τους άνδρες, µε 25 

έτη ασφάλισης και το 60ό έτος ηλικίας, µε 20 έτη  συντάξιµη υπηρεσία και το 65ο 

όριο ηλικίας. Για γυναίκες έγγαµες µε ή χωρίς παιδιά  και χήρες ή διαζευγµένες 

µε ανήλικο παιδί µε 15 έτη ασφάλισης δεν προβλέπεται όριο ηλικίας.  Τέλος στα 

Ταµεία Τύπου για τους άνδρες µε συντάξιµη υπηρεσία 25 έτη ορίζεται ως όριο 

ηλικίας το 55ο και για τις γυναίκες µε 20 έτη ασφάλισης το 50ό). 

-  Στο Ταµείο Νοµικών  µε 30 έτη ασφάλισης δεν απαιτείται όριο ηλικίας για τους 

άνδρες, µε 25 έτη ασφάλισης και το 60ό έτος ηλικίας, µε 20 έτη  συντάξιµη 

υπηρεσία και το 65ο έτος ως όριο ηλικίας. Για γυναίκες έγγαµες µε ή χωρίς παιδιά  

και χήρες ή διαζευγµένες µε ανήλικο παιδί µε 15 έτη ασφάλισης δεν προβλέπεται 

όριο ηλικίας.  Τέλος στα Ταµεία Τύπου για τους άνδρες µε συντάξιµη υπηρεσία 

25 έτη ορίζεται ως όριο ηλικίας το 55ο και για τις γυναίκες µε 20 έτη ασφάλισης 

το 50ό.) 

Επίσης, η 35ετία χωρίς όριο ηλικίας προβλέπεται και για τους µισθωτούς τύπου 

του ΤΣΠ Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών- Θεσσαλονίκης. 

-    Στον ΟΓΑ ισχύει το 65ο έτος ως ανώτατο όριο ηλικίας τόσο για τους άνδρες όσο      

και για τις γυναίκες και η 25ετή συντάξιµη υπηρεσία   

- συνταξιοδότηση δικηγόρων από το Ταµείο Νοµικών µετά από 30 χρόνια κ.ά. 

(οηγ1)200 (1974-1977)) 

Την περίοδο αυτή µαζί µε τις διατάξεις που συνεχίζουν να ισχύουν από προπολεµικά 

και µεταπολεµικά  εισάγεται επίσης η συνταξιοδότηση µισθωτών από το ΙΚΑ µε 35 

χρόνια πραγµατικής ασφάλισης. (οηγ2)201 (1978-1981)) 

Επίσης, σχετικά µε τα όρια ηλικίας και συντάξιµο χρόνο για τα Βαρέα και 

Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα (ΒΑΕ) (οηβ) ισχύει ο καθορισµός συνταξιοδότησης για 

τους άνδρες στα 60 και γυναίκες στα 55 έτη  µε ελάχιστο συντάξιµο χρόνο 4050 

ηµέρες ασφάλισης από τις οποίες οι 3240 έχουν πραγµατοποιηθεί στα ΒΑΕ µε τις 

1000 ηµέρες κατά την τελευταία δεκαετία πριν από τη συµπλήρωση του ορίου 

ηλικίας ή την υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση 
                                                 
200 α.ν.1854/51(αρ1,παρ1), α.ν.1846/51(αρ28, παρ2 και παρ3), ν.3251/55(αρ6,παρ2): κύρωση της 
102/52 ∆ΣΕ, ν.δ.4104/60, αρ.5, παρ1 ν.4169/60,αρ.17,παρ.1,π.δ 284/71(αρ41), καταστατικές διατάξεις 
ασφαλιστικών ταµείων β.δ της 31/8/35(αρ.1, παρ. 63, 10, 87,ν.1232/72 
201 ν. 825/1978, αρ10, π.δ 1041/1979 (Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων)   
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-Επίσης ισχύει το 60ό έτος για άνδρες και το 55ο για γυναίκες που απασχολήθηκαν σε 

βαριά και ανθυγιεινή εξαρτηµένη εργασία. (οηβ1)202 (1974-1978))    

Αναφορικά µε τα όρια ηλικίας (ο.η) και το συντάξιµο χρόνο για τις µητέρες  (οηµ) 

ισχύουν τα εξής:  

Στο ∆ηµόσιο 

- Με τη συµπλήρωση 5.500 ηµερών εργασίας οι µητέρες ανήλικων παιδιών 

λαµβάνουν σύνταξη στο 55ο έτος ηλικίας (ΙΚΑ) 

- Με 15 έτη ασφάλισης  συντάξιµο χρόνο ισχύει η απονοµή σύνταξης στο  42ο έτος 

ηλικίας στο ∆ηµόσιο. (οηµ1203 (1974-1989)) 

Στη συνέχεια, σχετικά µε τη µειωµένη σύνταξη µε µειωµένο όριο ηλικίας 

(µσυ), µειωµένο όριο ηλικίας προβλέπεται για µια µακροχρόνια ή επικίνδυνη 

εργασία, καθώς και για µια κοινωνική ή ανθρωπιστική σκοπιµότητα. Ισχύουν: 

-ΙΚΑ: όριο ηλικίας: στο  60ό οι  άνδρες και στο 55ο οι  γυναίκες µε τη συµπλήρωση  

4050 ή 10.000 ηµερών εργασίας συντάξιµο χρόνο µε την προϋπόθεση να έχουν 

πραγµατοποιήσει 100 µέρες κάθε χρόνο την τελευταία πενταετία, πριν από την 

υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση ή τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας. 

Για τις  µητέρες  προβλέπεται το 50ό  έτος ως όριο ηλικίας και η συµπλήρωση  5.500 

ηµέρες εργασίας  συντάξιµο χρόνο 

- ∆ηµόσιο: όριο ηλικίας: 60ό άνδρες- 55ο γυναίκες 

- Ειδικά Ταµεία: όριο ηλικίας: από το 60ό-65ό έτος οι  άνδρες – από το  55ο –60ό οι 

γυναίκες, εφόσον έχουν συµπληρώσει τον απαιτούµενο συντάξιµο χρόνο από τον 

οποίο τα 2,5 έτη στην τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης 

πενταετία. (µσυ1204(1974-1977)) 

Επιπλέον, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από επέκταση ρυθµίσεων  στο 56ό έτος 

ως όριο ηλικίας και στις 10500 ηµέρες ασφάλισης ως συντάξιµο χρόνο. (µσυ2205 

(1978-1987))   

Ο τρόπος υπολογισµού της σύνταξης και το ποσοστό αναπλήρωσης ακολουθεί τις 

νοµοθετικές διατάξεις του κάθε ταµείου. Έτσι, το ποσοστό αναπλήρωσης για την 

κύρια σύνταξη του  ΙΚΑ φτάνει µέχρι  και 100% των συντάξιµων αποδοχών, για το 

                                                 
202 α.ν 1846/1951 αρ28 παρ3β, ν.δ 4104/1960 αρ5,παρ2, ν.4350/63, Κανονισµός ΒΑΕ (αποφ. Υπ. 
Εργασίας 10960/1963) 
203 α.ν 1846/1951, αρ.28, παρ.5, ν.δ 4104/1960, αρ.2, παρ.2 
204 α.ν.1846/1951αρ.28, παρ.5,  ν.δ 4104/1960, αρ.5,παρ.2 
205 ν. 825/1978 αρ.10, ν.1469/84, αρ.21  
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∆ηµόσιο και Ειδικά Ταµεία: 80%, για υπόλοιπα ταµεία: 75% (ΤΣΜΕ∆Ε) – 87,5% 

(Ταµείο εφηµεριδοπωλών). 

Επίσης το ποσοστό διαµορφώνεται σε  µεγαλύτερο του 20% για επικουρική σύνταξη 

και κυµαίνεται από 10%-65%. 

Το ποσοστό αυτό στις συντάξεις γηρατειών και αναπηρίας κλιµακώνεται ανάλογα µε 

τα χρόνια υπηρεσίας µέχρι και 70% ή και 80% µε 35ετία επί των συντάξιµων 

αποδοχών. Στη σύνταξη θανάτου έχει επιπλέον σηµασία και το προστατευόµενο 

πρόσωπο. Π.χ στο ΙΚΑ ανέρχεται σε 70% για τη χήρα και σε 20% για κάθε παιδί, 

µέχρι βέβαια το 100% της σύνταξης του θανόντος.  (ανα1206 (1974-1989)) 

Ως χρόνος υπολογισµού των συντάξιµων αποδοχών (συχ) ορίζεται  για το 

ΙΚΑ η τελευταία διετία, για το ∆ηµόσιο ο τελευταίος µήνας, ενώ για τα Ειδικά 

Ταµεία και τους Αυτοαπασχολούµενους γίνεται διαφοροποίηση όπως ο τελευταίος 

µήνας για τράπεζες, ΟΤΕ, το τελευταίο έτος  για ∆ΕΗ. Πάντως πρόκειται για χρόνο 

µικρότερο των  πέντε ετών. 

Η ποικιλία των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων είναι και εδώ µεγάλη 

αντανακλώντας την πληθώρα των ασφαλιστικών ταµείων. Έτσι µπορεί να έχουν 

σηµασία οι τελευταίες αποδοχές πριν από τη συνταξιοδότηση που υπολογίζονται στο 

µηνιαίο µισθό του βαθµού εξόδου από την υπηρεσία) µπορεί όµως και ένας µέσος 

όρος αποδοχών µεγαλύτερης περιόδου για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ σηµασία έχει 

ο µέσος όρος των αποδοχών µιας διετίας πριν από την αίτηση.   Αυτή η περίοδος 

όµως είναι µικρότερη των 5 ετών που θεσµοθετείται µετά το 1990. (συχ1207 (1974-

1989)) 

Όσον αφορά στις συντάξιµες αποδοχές (συα), παρατηρείται διαφοροποίηση 

µεταξύ των ασφαλιστικών ταµείων ανάλογα µε τις καταστατικές τους διατάξεις. Στο  

ΙΚΑ για τον προσδιορισµό του συντάξιµου µισθού αθροίζονται οι κατά µήνα 

αποδοχές στις οποίες υπολογίσθηκαν οι εισφορές, οι οποίες όµως δε λαµβάνονται 

υπόψη αν υπερβαίνουν το Τεκµαρτό Ηµεροµίσθιο της ανώτατης ασφαλιστικής 

κλάσης. Στις αποδοχές κάθε έτους γίνεται και ο συνυπολογισµός στο ακέραιο των 

δώρων του Πάσχα και των Χριστουγέννων αλλά όχι του επιδόµατος αδείας για 

αποδοχές από επικουρική σύνταξη.  

Στο ∆ηµόσιο συντάξιµες αποδοχές θεωρούνται ο βασικός µισθός του µισθολογικού 

κλιµακίου που έφερε ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία µαζί µε την 
                                                 
206 π.δ. 1041/1979, ν. 1854/1951, ν.1846/1951 
207 α.ν 1846/1951, αρ.9, παρ.1, αρ.37, π.δ 1041/1979 
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προσαύξηση του χρονοεπιδόµατος, καθώς και την τυχόν παρεχόµενη προσαύξηση 

λόγω ευδόκιµης παραµονής. Πρόκειται για τα ποσά στα οποία γίνονται και οι 

κρατήσεις για σύνταξη. Τα διάφορα επιδόµατα που καταβάλλονται δεν υπολογίζονται 

στο συντάξιµο µισθό ούτε υπόκεινται σε εισφορά. (συα1208 (1974-1991)) 

Σχετικά µε τον τρόπο αναπροσαρµογής των συντάξεων (ανπ) η 

συγκεκριµένη περίοδος χαρακτηρίζεται από τη ‘’δυναµική’’ αναπροσαρµογή 

συντάξεων, δηλαδή αναπροσαρµογή σύµφωνα µε  απόφαση του  ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του  ασφαλιστικού  φορέα για το αν και πότε θα αυξηθούν οι συντάξεις.  

Από το 1976 γίνεται περιορισµός δυναµικής αναπροσαρµογής στο ΙΚΑ. 

(ανπ1209(1974-1977)) 

Πραγµατοποιείται η καθιέρωση αυτόµατης αναπροσαρµογής µε κριτήριο την αύξηση 

του κατώτατου ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη. 

Επίσης παρατηρείται διαφοροποίηση µε ίδιο ή άλλα κριτήρια στη νοµοθεσία άλλων 

ασφαλιστικών οργανισµών. (ανπ2 210(1978-1983)) 

Η υποοµάδα αυτή χαρακτηρίζεται επίσης από µη συστηµατοποιηµένες γενικές 

ρυθµίσεις για κατώτατα όρια συντάξεων (κος), τα οποία διαφοροποιούνται στα 

αντίστοιχα ασφαλιστικά ταµεία. (κος1211 (1974-1981)) 

Για τα ανώτατα όρια συντάξεων (αος) παρατηρείται η απουσία γενικών 

θεσµοθετηµένων διατάξεων. Κατά τον τρόπο αυτό, στο ΙΚΑ: το συνολικό ποσό 

συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου µαζί µε προσαυξήσεις δε µπορεί να 

ξεπερνά το 25πλάσιο του  τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής  κλάσης βάση 

της οποίας έχει υπολογιστεί η  σύνταξη. (αος1212 (1974- 1982)) 

Σχετικά µε τα κριτήρια αναπηρίας (σαν) παρατηρείται διαφοροποίηση 

µεταξύ των ασφαλιστικών φορέων (για παράδειγµα, στο ΙΚΑ  µε ποσοστό αναπηρίας 

µεγαλύτερο του 67% γίνεται απονοµή πλήρους σύνταξης, µε ποσοστό 50-66% 

χορηγούνται τα ¾ της σύνταξης). Όσον αφορά στον ορισµό της αναπηρίας ένα άτοµο 

θεωρείται ανάπηρο αν δεν µπορεί να κερδίσει το 1/3 των αποδοχών και µερικώς 

ανάπηρο το ½ των αποδοχών του αντίστοιχου υγιούς ατόµου. (σαν1 213(1974-1980)) 

                                                 
208 α.ν 1846/1951, αρ.37, παρ.2 
209 α.ν 1846/1951, αρ25, παρ3, αρ.29 παρ.9 
210 ν. 825/78, αρ4, π.δ9950/80, αρ.7, αρ.10 
211α.ν 1846/1951, αρ.25, ν.1203/1981, αρ2, ν. 825/1978, αρ. 5, παρ 6 
212 ν.1846/1951 αρ29, ν.825/1978 
213 α.ν.1846/1951,αρ.28, ν.4961/1960 Ν.∆.404/1974,αρ18 παρ.1,2, 
ν.δ.2691/1954,ν.1027/1980,αρ7,παρ2,3, π.δ.669/81αρ.12  π.δ.668/1981,αρ108, ν.1275/1982,αρ.4, 
π.δ.17/1985,αρ.2, ν.δ. 849/1978, αρ. 1,5,10,22 ν.1239/1982,  ν.1469/1984, ν.1642/1986, ν.1759/1988, 
ν.1489/1984, αρ.18, παρ.9 
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Όσον αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές (εσφ), παρατηρείται  διαφοροποίηση 

και αποκλίσεις ανάλογα µε τη µορφή του ασφαλιστικού φορέα. Γενικά, για τους 

κλάδους µισθωτών οι εργοδότες καταβάλλουν διπλάσια σχεδόν εισφορά από τους 

εργαζόµενους, οι αυτοαπασχολούµενοι επιβαρύνονται οι ίδιοι, καθώς οι δηµόσιοι 

υπάλληλοι  καταβάλλουν µικρότερες εισφορές. 

Για το ΙΚΑ, οι εισφορές ορίζονται ως 7% για τους ασφαλισµένους και 14% για τους 

εργοδότες ενώ για το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 3% και 3% αντίστοιχα.  

Για το ΤΕΒΕ ισχύουν οι ατοµικές εισφορές που κλιµακώνονται σε κατηγορίες.  

Για τον ΟΓΑ, προβλέπεται µια άµεση εισφορά 2% (η οποία µπορούσε και να γίνει 

3% ‘’τέλος’’ στην αξία των τιµών ύστερα από ειδικό π.δ µε τη συµφωνία του ∆.Σ του 

ΟΓΑ) ανάλογα µε  το ακαθάριστο εισόδήµα από αγροτικές ασχολίες. Το εισόδηµα 

αυτό θα καθοριζόταν από τριµελής επιτροπή και από το είδος της καλλιέργειας. 

Για τους δηµοσίους υπαλλήλους καταργούνται  οι κρατήσεις επί των συντάξεών τους. 

εσφ1214 (1974-1977)) 

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από µείωση από 20% µέχρι 50% των εισφορών 

ορισµένων επαρχιακών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, µεταλλευτικών και λοιπών 

επιχειρήσεων στα πλαίσια της πολιτικής για την περιφερειακή ανάπτυξη καθώς και 

από διακανονισµούς εξόφλησης εισφορών από καθυστερούµενες εισφορές προς 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. 

Επίσης χαρακτηρίζεται από επιµέρους ρυθµίσεις για τους διάφορους ασφαλιστικούς 

φορείς. Για παράδειγµα, στο ΤΕΒΕ ισχύει η κατάταξη σε ασφαλιστικές κατηγορίες, 

και η αύξηση εισφορών του σε ποσοστό όσο µε το ποσοστό αυξήσεως του κατωτάτου 

ορίου µισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων σύµφωνα µε τη  ΕΣΣΕ 

Στο ΤΑΕ  η αύξηση των συντάξεων ακολουθεί την αύξηση των ασφαλιστικών 

εισφορών εφόσον το επιτρέπει η οικονοµική κατάσταση του ταµείου και σε ποσοστό 

που δε µπορεί να καλύψει ποσό που υπερβαίνει το 80% που προκύπτει από την 

αύξηση των εισφορών εσόδου. 

Η αύξηση πάγιας εισφοράς ΤΣΑ γίνεται σύµφωνα µε Αυτόµατη Τιµαριθµική 

Αναπροσαρµογή (ΑΤΑ). (εσφ2215 (1978-1983)) 

Όσον αφορά στις συγχωνεύσεις ασφαλιστικών ταµείων (συγ),για τη 

συγκεκριµένη περίοδο διαπιστώνεται  περιορισµένη έκταση αλλά και δηµιουργία 
                                                 
214 α.ν. 1846/1951, αρ.25, παρ.1, ν.4169/1961, ν.δ.2691/1954  
215 ν.δ  /1978, π.δ 1041/1979, αρ. 59  
ν.1027/1980,αρ7,παρ2,3,π.δ.669/1981,αρ12,π.δ.668/1981,αρ.108,παρ.1,ν.1275/1982,αρ4,7παρ.4,αρ.8, 
ν.1239/1982, παρ.1,2,3,αρ.4,παρ.3, π.δ.425/1983   
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νέων ταµείων παρά τις προαναφερόµενες µεταπολεµικές ρυθµίσεις συγχωνεύσεων. 

∆ηλαδή παρά τη ρητή νοµοθετική πρόβλεψη για απαγόρευση ίδρυσης νέων ταµείων 

κύριας ασφάλισης, και την ενιαία αντιµετώπιση των προβληµάτων κοινωνικής 

ασφάλισης, η συγκέντρωση περισσοτέρων φορέων κάτω από την εποπτεία ενός 

Υπουργείου, οι συγχωνεύσεις είναι περιορισµένες ενώ δεν παύουν να δηµιουργούνται 

νέα ταµεία ή κλάδοι. (συγ1216 (1974-1978)) 

 Την υποπερίοδο αυτή συνίσταται Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου υπό την 

επωνυµία «Ταµείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών» (ΤΕΑΜ), υπό την εποπτεία 

του  Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Επίσης συστήνεται Κλάδος στο Ταµείο 

Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών µε σκοπό τη χορήγηση πρόσθετης (επικουρικής) 

ασφάλισης του τακτικού προσωπικού των ΝΠ∆∆ ή οργανισµών οι οποίοι 

συνταξιοδοτούνται από τον οργανισµό κύριας ασφάλισης σύµφωνα µε τις ειδικές 

διατάξεις για τους δηµόσιους υπαλλήλους ή µε   συναφείς µε αυτές διατάξεις 

συνταξιοδότησης ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας. (συγ2217 (1979-1982)) 

Σχετικά µε την αξιοποίηση περιουσίας φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

(αξπ), παρατηρείται ότι υπάρχουν περιορισµοί επενδύσεων και ότι η ασφάλεια 

υπερισχύει έναντι της απόδοσης. 

Ισχύει η υποχρεωτική  τοποθέτηση  των αποθεµατικών των ασφαλιστικών φορέων 

στην Τράπεζα της Ελλάδος, µε επιτόκιο που καθορίζεται µε τις αποφάσεις 

συγκεκριµένης Νοµισµατικής Επιτροπής . 

Π.χ για ΙΚΑ ,τα διαθέσιµα κεφάλαιά του µπορούν να επενδύονται κατά τις διατάξεις 

Κανόνων, τηρουµένων των εκάστοτε ισχυουσών νοµικών διατάξεων περί 

επενδύσεων των κεφαλαίων Ν.Π.∆.∆, σε χρεόγραφα του κράτους και σε αξίες 

εγγυηµένες σε µετοχές µεγάλων τραπεζών ή εταιριών κοινής ωφέλειας, σε δάνεια 

προς συνεταιρισµούς και σε ακίνητα. (αξπ1218 (1974-1978)) 

Υπάρχει επίσης διαφοροποίηση ρυθµίσεων όσον αφορά την εργασία 

συνταξιούχων (ερσ). Αναστολή της σύνταξης παρατηρείται αν διαπιστωθεί και 

ορισµένο επάγγελµα  (π.χ ∆ηµόσιος Υπάλληλος) ή ύψος αποδοχών του δικαιούχου 

(συνταξιούχος ΙΚΑ) Στο ΙΚΑ απαγορεύεται η εργασία συνταξιούχου αν ο 

συνταξιούχος λόγω γήρατος κερδίζει µηνιαίως ποσό µεγαλύτερο από το 35πλάσιο 

του εκάστοτε Ηµεροµισθίου του Ανειδίκευτου Εργάτη. 

                                                 
216 ν.δ 1/1968, αρ36, παρ7 α.ν 1846/1951: αρ.5, παρ 5 ν. 997/1979 ν.1140/1981, αρ. 55 
217 ν. 997/1979 ν.1140/1981, αρ. 55  
218 α.ν.1611/1950 αρ.1,2, αρ. 18, παρ1, α.ν 1846/1951, αρ.18, παρ.1, ν.δ 2999/1954 
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Η συνταξιοδότηση αναπηρίας σε περίπτωση που ανακτηθεί η εργασιακή 

ικανότητα διακόπτεται ενώ  η χήρα που παίρνει σύνταξη θανάτου δεν είναι 

απαραίτητο να διακόψει την εργασία της. (ερσ1219  (1974-1977)) 

Επίσης, η εργασία στο ΙΚΑ µε το καθεστώς συνταξιοδότησης της 35ετίας  αποτελεί 

απόλυτο κώλυµα για σύνταξη. Έτσι η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται αν ο 

συνταξιούχος αναλάβει οποιαδήποτε εργασία ή ασκήσει οποιοδήποτε επάγγελµα. 

 (ερσ2220 (1978-1980))  

Ως παράδειγµα αυτοαπασχολούµενων ασφαλισµένων η σύνταξη των ασφαλισµένων 

στο ΤΑΕ η οποία αναστέλλεται αν ο συνταξιούχος έχει αναλάβει εκ νέου εµπορική 

απασχόληση η οποία υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΑΕ ή του ΤΕΒΕ, 

αν ο συνταξιούχος ολικής αναπηρίας έχει αναλάβει οποιαδήποτε αµειβόµενη 

εργασία, αν ο συνταξιούχος είναι µικρότερος των 70 ετών και έχει µεταβιβάσει την 

επιχείρηση στην οικογένειά του ενώ συνεχίζεται από το πρόσωπό του, εκτός αν 

λαµβάνει σύνταξη αναπηρίας ή έχει συµπληρώσει 35 έτη πραγµατικής ασφάλισης 

στο ΤΑΕ και την ηλικία των 65 ετών. (ερσ3221 (1981-1982)) 

Για το επίδοµα ανεργίας (ανε),οι  προϋποθέσεις αναφέρονται στην ακούσια 

απώλεια εργασίας, στην ικανότητα εργασίας, στη διάθεση για εργασία, στην 

πραγµατοποίηση 125 ηµερών ασφάλισης στους 14 µήνες πριν από τη λύση της 

σχέσης εργασίας (χωρίς να υπολογίζεται το τελευταίο δίµηνο. Η προσωρινή διακοπή 

των εργασιών της επιχείρησης και η άσκηση δικαιώµατος επίσχεσης της εργασίας  

αφορούν αναστολή της εργασιακής σχέσης που εξοµοιώνεται µε απώλεια της 

εργασίας. 

Βάση υπολογισµού του επιδόµατος ανεργίας αποτελεί το Τεκµαρτό Ηµεροµίσθιο της 

ασφαλιστικής κλάσης, όπου κατατάσσεται ο άνεργος µε τις τελευταίες αποδοχές του 

ή το µέσο όρο των αποδοχών του τελευταίου εξαµήνου σε περίπτωση αµφιβολιών. 

Το βασικό ποσό του επιδόµατος για τους εργάτες είναι το 40% αυτής της βάσης 

υπολογισµού και για τους υπαλλήλους το 50%. Οι ποσοστιαίες προσαυξήσεις είναι 

10% για κάθε συντηρούµενο µέλος της οικογένειας  και µέχρι το 70% της βάσης 

υπολογισµού του επιδόµατος). Προβλέπονται και έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις 

για τις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα. 

                                                 
219 α.ν.1846/1951, αρ.28, 29, ν. 4476/1965, αρ.12,  
220 ν.825/1978, αρ.10, παρ.5 
221 π.δ 668/1981, αρ.103 
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Η διάρκεια επιδότησης µεγαλώνει όσο περισσότερος είναι ο χρόνος εργασίας που 

προηγήθηκε. Έτσι για εργασία µέχρι 100 ηµέρες το επίδοµα καταβάλλεται για ένα 

µήνα, για 125-149 ηµέρες το επίδοµα ανεργίας διατηρείται για δυο µήνες, για εργασία 

150-179 τρεις µήνες, ενώ για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα εργασίας πέντε µήνες. 

Για κάθε µήνα καταβάλλεται για 25 µέρες. (ανε1222(1975-1984)) 

Αναφορικά µε το οικογενειακό επίδοµα (οιε) ισχύουν οι διατάξεις οι 

προηγούµενες της εξεταζόµενης περιόδου αναφορικά µε τη σύσταση στον ΟΑΕ∆ 

‘’Ειδικού Λογαριασµού Οικογενειακών Επιδοµάτων Μισθωτών’’ (∆ΛΟΕΜ), οι 

οποίες στοχεύουν στη χορήγηση επιδοµάτων για τη συντήρηση των παιδιών των 

µισθωτών. Για την αντιµετώπιση των δαπανών έχει επιβληθεί πρόσθετη εισφορά επί 

των αποδοχών (1% για τους εργοδότες και 1% για τους εργαζόµενους,), η οποία 

συνεισπράττεται µε τις εισφορές προς το ΙΚΑ και αποδίδεται στον ΟΑΕ∆ για τον 

Ειδικό Λογαριασµό.  

∆ικαιούχοι του επιδόµατος είναι οι µισθωτοί που δε δικαιούνται από τις ισχύουσες 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας επιδόµατος παιδιών, εφόσον πραγµατοποίησαν το 

προηγούµενο ηµερολογιακό έτος 50 τουλάχιστον ηµεροµίσθια σε ασφάλιση του ΙΚΑ 

οπότε και δικαιούνται ολόκληρο το επίδοµα από το ∆ΛΟΕΜ. Αν τα επιδόµατα από 

τον εργοδότη είναι κατώτερα, τότε δικαιούνται τη διαφορά, ενώ αν είναι ανώτερα όχι.  

(οιε1223 (1974-1983)) 

Η περίοδος αυτή όσον αφορά τη µορφή -χαρακτήρα της κοινωνικής 

ασφάλισης (µορ), αυτός ορίζεται ως υποχρεωτικός και καθολικός από το ίδιο το 

Σύνταγµα αλλά και από τις νοµοθεσίες του κάθε ασφαλιστικού φορέα όπου 

καθορίζεται η ‘’υποχρεωτική’’ και ‘’αυτοδίκαια’’ υπαγωγή στην ασφάλιση. Το 

Σύνταγµα διασφαλίζει επίσης τον δηµόσιο  χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης.  

 Το δεύτερο χαρακτηριστικό που ορίστηκε να συνθέτει τη µεταβλητή µορ και το 

οποίο αφορά στη χρηµατοδότηση του ΣΚΑ -αν και από παλαιότερα αναφέρεται στην 

τριµερή χρηµατοδότηση και στην ανάληψη των ευθυνών του κράτους για ενέργειες 

οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής µέσω του συστήµατος- στην πράξη συνίσταται 

στην χρηµατοδότηση από εισφορές αναλόγως της φύσης του φορέα, στους 

κοινωνικούς πόρους µε διαφοροποίηση στην κατανοµή, καθώς και σε έκτακτες 

οικονοµικές ενισχύσεις του κράτους. 

                                                 
222 ν.δ.2961/1954, αρ.15-18,21, παρ.3, ν. 3464/1955, αρ.3-10, ν.δ.212/1969 
223 ν. δ 3868/1958, ν. 283/1976, αρ.6, παρ.1, ν. 1346/1983, αρ.18, παρ.4 
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Το σύστηµα είναι κυρίως αναδιανεµητικό, για τους φορείς κύριας ασφάλισης 

µισθωτών, ανταποδοτικό για τους αυτοαπασχολούµενους και κεφαλαιοποιητικό µόνο 

για την πρόσθετη ασφάλιση (εφάπαξ) 

Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά στην κατανοµή των κοινωνικών πόρων (οι 

οποίοι είναι έµµεσοι φόροι που επιβάλλονται σε ορισµένες συναλλαγές) καθώς σε 

κάποια ασφαλιστικά ταµεία η συµµετοχή τους είναι πολύ µεγάλη ενώ σε άλλα 

χαµηλή έως ανύπαρκτη.  

Τα έσοδα του ΟΓΑ στηρίζονται κυρίως σε έκτακτες κρατικές επιχορηγήσεις  και σε 

κοινωνικούς πόρους και λιγότερο σε ασφαλιστικές εισφορές. Οι αρχικοί ιδρυτικοί 

νόµοι των διάφορων ασφαλιστικών φορέων αλλά και µεταγενέστεροι αυτών 

αναφέρονται ανάλογα.  

Για την κάλυψη των δαπανών του ΟΓΑ που δηµιουργούνται από την αύξηση 

συντάξεων, για την καταβολή των εξόδων κηδείας, καθώς και για τη χορήγηση 

αναπηρίας στους ασφαλισµένους του ΟΓΑ, εγγράφεται κάθε χρόνο η απαραίτητη 

πίστωση στον προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 

ύψος των πιο πάνω επιχορηγήσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό καθορίζεται για 

ένα ή περισσότερα χρόνια µε αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έπειτα από γνώµη του ∆Σ του ΟΓΑ.   

Η εφαρµογή του κεφαλαιοποιητικού συστήµατος και ανατοκισµός εισφορών, µε 

επιτόκιο ταµιευτηρίων, στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για χορήγηση εφάπαξ 

παροχής από το ΙΚΑ, χαρακτηρίζει επίσης την υποπερίοδο.  (µορ1224 (1974-1989)) 

Σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη (οµάδων, παροχών, αναγνώριση 

χρόνου) (ασκ), η χρονική αυτή περίοδος χαρακτηρίζεται από τον προσδιορισµό κατά 

το µεγαλύτερο µέρος τους των ασφαλιστικών φορέων, της φύσης του πληθυσµού των 

εργαζοµένων που απασχολούν  και του κεντρικού άξονα των προσφερόµενων 

παροχών. Πρόκειται για ρυθµίσεις που προϋπάρχουν της παρούσας περιόδου και 

συνδέονται µε την πορεία του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος µέχρι την έναρξη 

αυτής. Η κάλυψη του πληθυσµού αναφέρεται τόσο στους άµεσα, όσο και στους 

έµµεσα ασφαλισµένους, τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική αλλά και την 

πλασµατική ασφάλιση, σε παροχές συντάξεων γήρατος ασθένειας, θανάτου, 

µητρότητας το ύψος και το εύρος των οποίων διαφοροποιείται από ασφαλιστικό 

ταµείο σε ασφαλιστικό ταµείο.  
                                                 
224 α.ν 29/1967, αρ.1, παρ.1, ν. 1287/1982, αρ.11, ν.δ 4575/1966, αρ.12, ν.1469/1984, αρ11,παρ2, περ. 
ζ’, θ’ 
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Η πρώτη αυτή υποπερίοδος επιπρόσθετα µε τα γνωρίσµατα κάλυψης του 

πληθυσµού που κουβαλάει από την προηγούµενη ιστορία της κοινωνικής ασφάλισης, 

επεκτείνεται και σε νέα επιµέρους πεδία της. Ενδεικτικά µπορεί να αναφερθούν 

ρυθµίσεις επέκτασης της ασφάλισης του πληθυσµού που αναφέρουν ότι η κόρη 

ασφαλισµένου ή συνταξιούχου του ΙΚΑ, που µετά το θάνατο του πατέρα της χώρισε 

µε υπαιτιότητα του συζύγου ή κοινή υπαιτιότητα των συζύγων δικαιούται σύνταξη 

λόγω θανάτου, Η ασφάλιση του ∆ηµοσίου καλύπτει επίσης τους    στρατιωτικούς. 

Στο ΤΣΑΥ υπάγονται και όσοι πτυχιούχων υγειονοµικών δεν ασκούν το επάγγελµα 

αλλά ασχολούνται µε αµοιβή σε ιατρικές, φαρµακευτικές και χηµικές γενικά 

επιχειρήσεις, την υπαγωγή ασφαλισµένων στο ΤΣΜΕ∆Ε, την υποχρεωτική ασφάλιση 

στο ΤΕΒΕ όλων των πάνω από 18 ετών επαγγελµατιών και βιοτεχνών, εφόσον 

διατηρούν επαγγελµατική ή  βιοτεχνική στέγη και όσων ασκούν εταιρικά ένα 

επάγγελµα ή µια βιοτεχνία εφόσον δεν καλύπτονται υποχρεωτικά από άλλο φορέα 

και είναι α) µέλη προσωπικών οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων εταιριών, η υπαγωγή 

στο ΙΚΑ των ποδοσφαιριστών Α,Β, Γ εθνικής κατηγορίας.  

Όσον αφορά στις ασφαλιστικές παροχές, καθιερώνεται η υποχρέωση των 

ειδικών ταµείων να χορηγούν τουλάχιστον τα κατώτατα όρια ασφαλιστικών παροχών 

του ΙΚΑ. Για την αναγνώριση του χρόνου αναφέρεται ο συνυπολογισµός από ΟΓΑ 

απασχόλησης σε αγροτικές εργασίες της αλλοδαπής.(ασκ1225 (1974-1981)) 

Επίσης η ίδια υποπερίοδος χαρακτηρίζεται από την επέκταση της ασφάλισης 

του ΙΚΑ σε ολόκληρη τη χώρα και σε όλες τις κατηγορίες µισθωτών που δεν 

υπάγονται στην ασφάλιση άλλου ταµείου κύριας ασφάλισης, καθώς και  η επέκταση 

επικουρικής ασφάλισης του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ σε όλους τους επικουρικά ανασφάλιστους 

µισθωτούς της χώρας. Επίσης πραγµατοποιείται η επέκταση ασφάλισης ΕΤΑΜ στους 

εργάτες µετάλλου όλης της χώρας  Επιπρόσθετο γνώρισµά της είναι η υπαγωγή νέων 

κατηγοριών εργαζοµένων στο ΙΚΑ. Σε αυτές εντάσσονται οι απασχολούµενοι στο 

θέαµα-ακρόαµα και οι απασχολούµενοι µε σύµβαση έργου,  συγγραφείς στο χώρο 

του θεάµατος και του ακροάµατος (ασφάλιση δηλ στο ΙΚΑ προσώπων που 

απασχολούνται χωρίς εξάρτηση, δεν έχουν δηλαδή σταθερό εργοδότη και µόνιµη 

επαγγελµατική στέγη). Επίσης, εισάγεται η ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ 

µε καταβολή εισφοράς ίσης προς 8% επί του ποσού της σύνταξής τους.Τέλος, 

                                                 
225 α.ν 1846/1951, ν.δ 4104/1960, ν.38/75, π.δ 1041/1979, αρ25, παρ2, ν. 928/1979, αρ.2,παρ.1, α.ν 
2326/1940, ν.δ. 2194/1943, α.ν. 440/1945, ν.δ. 3422/1955 και ν. 915/1979, ν. 1027/1980, αρ.1, παρ.1, 
2, ν.1654/1980, ν.1140/1981, αρ.37, ν. 1140/1981, αρ.12,  
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εντάσσονται οι Έλληνες υπήκοοι ή οµογενείς που συνταξιοδοτούνται από 

οποιαδήποτε αλλοδαπή πηγή, έχουν εγκατασταθεί µόνιµα στην Ελλάδα και δεν είναι 

ασφαλισµένοι σε άλλο ηµεδαπό οργανισµό κατά του κινδύνου της ασθένειας. 

Αναφορικά µε την ασφαλιστική κάλυψη από άποψη παροχών, καθιερώνεται η 

αυτοτελής σύνταξη για την αγρότισσα. Θεσπίζεται επίσης για πρώτη φορά αυτοτελές 

δικαίωµα για ασφάλιση και  σύνταξη σε παντρεµένες αγρότισσες που έχουν τις 

απαιτούµενες προϋποθέσεις υπαγωγής στον ΟΓΑ. Επιπλέον, χορηγείται  σύνταξη και 

κάλυψη ασθένειας όµοια µε αυτή που παρέχει ο ΟΓΑ σε όλους τους ανασφάλιστους 

υπερήλικες που έχουν συµπληρώσει το 68ο έτος ηλικίας, χορηγείται για πρώτη φορά 

επίδοµα θέρους στους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Στη συνέχεια, βελτιώνεται  η  

σύνταξη ορφανών αγροτόπαιδων. Θεσπίζεται η χορήγηση επιδόµατος απολύτου 

αναπηρίας και στα ανάπηρα τέκνα αγροτών, επέκταση επιδόµατος αεροθεραπείας και 

στους νεφροπαθείς. Θεσµοθετείται ακόµα, η προστασία της µητρότητας σύµφωνα µε 

την 103/1952 ∆ΣΕ. 

Όσον αφορά στις περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου πλασµατικής ασφάλισης 

χωρίς εξαγορά, αυτές αναφέρονται  στην αναγνώριση 3ετίας για κατάργηση υψηλής 

θέσης στη δηµοσιοϋπαλληλική ιεραρχία. 

Επίσης αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης µε την καταβολή της ασφαλιστικής 

εισφοράς εξ’ ολοκλήρου από τον ασφαλισµένο χρόνος εκτόπισης και φυλάκισης 

ανεξάρτητων επαγγελµατιών, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας κληρωτών και η 

υπηρεσία εφέδρων. Γίνεται αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας ως συντάξιµο χρόνο 

από φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αναγνώριση ως χρόνος ασφάλισης σε 

οργανισµούς κύριας ασφάλισης (απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα ως συντάξιµος στο 

∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ (ασκ2226 (1982-1983))  

Σχετικά µε τη συµµετοχή στη διοίκηση των φορέων Κοινωνικής ασφάλισης 

(συµ), από µεταπολεµικά ρυθµίζεται η συµµετοχή εκπροσωπών του κράτους, των 

εργαζοµένων και των εργοδοτών στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Οργανισµών 

Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας. Επιπλέον,   

                                                 
226 ν.1305/1982, αρ.3, π.δ. 633/1982 αρ.1, ν.1384/1983: ν. 1269/1982, ν.1305/1982: ν.1296/1982, αρ.4, 
ν. 1276/1982, ν. 1296/1982, ν.1287/1982, αρ3, παρ1, ν.1296/82, ν.1302/82, ν. 1232/1982, αρ.2, παρ.5 
και ν. 1271/1982, αρ.1, 1276/1982, αρ.14, παρ.2 και ν.1469/1984,  ν. 1358/1983, ν.1358/1983, 
ν.1405/1983, ν.1469/1984,αρ.37 ν.1541/1985, ν.1539/1985, αρ.49, ν. 1541/19885, ν.1654/1986 
ν.1745/1987          
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µε το  Σύνταγµα (αρ.22, παρ 4) αναφέρεται, η αρχή της τριµερούς συνεργασίας 

ασφαλισµένων- συνταξιούχων, εργοδοτών και κράτους. (συµ1227(1974-1984)) 

Τέλος, αναφορικά µε την οργανωτική διάρθρωση (δορ), οι θεσµοθετηµένες 

υποχρεώσεις των εργοδοτών ορίζονται στη µηνιαία προθεσµία για την καταχώριση 

εργαζοµένου στις µισθολογικές καταστάσεις και την καταβολή των εισφορών-

οκταήµερη προθεσµία για έκδοση κάρτας πρόσληψης από τον ΟΑΕ∆, και θεώρηση 

κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας. 

Γίνεται επίσης Σύσταση Τοπικών ∆ιοικητικών Επιτροπών (Τ∆Ε) και τους 

δίνεται η δυνατότητα παροχής ευρύτερων αρµοδιοτήτων επιτυγχάνοντας µε αυτό τον 

τρόπο, µεγαλύτερη αποκέντρωση.  

Πραγµατοποιείται η κύρωση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας, 

σύµφωνα µε τον οποίο ορίζεται η περιοδική κατάρτιση αναλογιστικών µελετών και 

πριν από κάθε απόφαση τροποποίησης παροχών, ποσοστού ασφαλιστικών εισφορών 

ή των φόρων που διατίθενται για την κάλυψη των υπόψη κινδύνων. Συναφές είναι  

και το περιεχόµενο της επικυρωµένης από τη χώρα µας ∆ΣΕ102/52, αρ71,παρ3 

(οργ1228 (1974-1981)) 

Επιπρόσθετα, καταργείται το Υπουργείο  Κοινωνικών Υπηρεσιών και 

ιδρύεται το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και το Υπουργείο Κοινωνικής 

Ασφαλίσεων στο οποίο µε το ανατίθεται η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης 

Καθορίζεται η προστασία της υγείας στα πλαίσια ενός ενιαίου συστήµατος µε παροχή 

οµοιόµορφων υπηρεσιών από αποκεντρωµένες υγειονοµικές µονάδες και γίνεται  

εξουσιοδότηση για ένταξη των κλάδων ασφάλισης      ασθένειας στο Εθνικό Σύστηµα 

Υγείας. (οργ2229 (1982-1883)) 

Η δεύτερη υποπερίοδος (οµάδα Α2) στην οποία οδηγεί η ανάλυση µε βάση τις 

συγκεκριµένες µεταβλητές, συµπίπτει χρονικά µε τα έτη 1984-1989. 

Η διάσπαση της υποπεριόδου αυτής από την προηγούµενή της οφείλεται στην 

υπεροχή της έναντι στην οµάδα Α1 (1974-1983) κυρίως ως προς τις ιδιότητες οηγ3, 

µσυ3,ανπ3,αος2,σαν2,εσφ3,συγ3, ερσ4,ανε2,οιε2,ασκ3,4,συµ2,οργ3 και λιγότερο από 

τις οηβ2 και αξπ2.  

                                                 
227 α.ν.1778/1951,αρ.3, α.ν. 1846/1951,αρ.52 
228 α.ν.1846/1951, αρ.4, 26, 27, ν.825/1978, αρ.13, ν.1136/1981,αρ.7, παρ.3 
229 ν.1266/1982, αρ.14, π.δ. 623/1982, αρ.2, παρ.1, ν. 1397/1983, αρ16, παρ.1, 3 
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Η υποπερίοδος αυτή χαρακτηρίζεται εκτός από τις προαναφερόµενες 

ιδιότητες στις οποίες οφείλεται και η διάσπασή της και από τις ιδιότητες οηµ1, µσυ2, 

ανα1, συχ1, συα1, µορ1 και συµ2. 

 

Σχήµα 4.4. CAH-Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης-Οµάδα Α2 

 

Αναλυτικότερα, σχετικά µε τα όρια ηλικίας και το συντάξιµο χρόνο για τη 

γενική κατηγορία ασφαλισµένων (οηγ), την περίοδο αυτή εισάγεται η ρύθµιση για 

συνταξιοδότηση των τακτικών δηµοσίων υπαλλήλων ως υποχρεωτική µε 35 χρόνια 

πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και τη συµπλήρωση του 56ου έτους ηλικίας 

καθώς και η κατάργηση της προϋπόθεσης 5ετούς ασφάλισης σε αγροτικές εργασίες 

κατά την τελευταία δεκαετία πριν τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας.(οηγ3230(1982-

1989)) 

Σχετικά µε τα όρια ηλικίας και το συντάξιµο χρόνος  των εργαζοµένων στα 

Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα (ΒΑΕ) καθώς και στις υπόγειες στοές-

µεταλλεία – λιγνιτωρυχεία (οηβ), ισχύει ο καθορισµός συνταξιοδότησης στα 55 έτη 

για εργαζόµενους σε µεταλλεία- λιγνιτωρυχεία. (οηβ2231 (1979-1989)) 

Αναφορικά µε τη µειωµένη σύνταξη µε µειωµένο όριο ηλικίας (µσυ), την 

υποπερίοδο αυτή, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης;  για τις µητέρες µε ανήλικα 

παιδιά καθορίζονται στο 50ό έτος ηλικίας και µε 5.500 ηµέρες εργασίας συντάξιµο 

                                                 
230 ν. 1232/1982, αρ1 
231 ν.997/79 αρ20, παρ13 ν.1469/84, ν. 1654/86 αρ.10 
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χρόνο επεκτείνονται και στις ανύπανδρες µητέρες, στις διαζευγµένες, καθώς και στις 

ασφαλισµένες µε παιδιά οποιαδήποτε ηλικίας που είναι ανίκανα για κάθε 

βιοποριστική εργασία. Η ρύθµιση αυτή εφαρµόζεται σε όλους τους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, στις διατάξεις των οποίων προβλέπεται η συνταξιοδότηση γυναικών µε 

ανήλικα παιδιά. (µσυ3232(1988-1989)) 

Την περίοδο αυτή, σχετικά µε τον τρόπο αναπροσαρµογής των συντάξεων 

(ανπ), καθιερώνεται η Αυτόµατη Τιµαριθµικής Αναπροσαρµογής (ΑΤΑ), δηλαδή η 

αύξηση  συντάξεων σύµφωνα  µε το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή):   

- όλων των συντάξεων και βοηθηµάτων που καταβάλλει το ∆ηµόσιο  

- των ορίων µισθών και των τεκµαρτών ηµεροµισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων 

της για το ΙΚΑ, τα οποία αναπροσαρµόζονται µε βάση την ΑΤΑ που χορηγείται 

στις αποδοχές των µισθωτών  και µε την ίδια κλιµάκωση. κλιµακωτή αύξηση 

όλων γενικά των συντάξεων κατά φθίνουσα κλίµακα δηλ.  µε ‘’ορισµένη 

κλιµάκωση’’ µε την ΑΤΑ, όπου η αύξηση των χαµηλών συντάξεων γίνεται µε 

ακέραιο το συντελεστή, ενώ για µεγαλύτερες συντάξεις και µέχρι κάποιο ύψος 

αυξάνονται µε το ½ ή το ¼ του συντελεστή αυτού  

- των επικουρικών συντάξεων  στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. 

Όπου αναφέρεται ότι από την ισχύουσα νοµοθεσία των Ταµείων ή Κλάδων 

Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

ΝΠ∆∆ ορίζεται ότι ο υπολογισµός των συντάξεων, βοηθηµάτων, µερισµάτων και 

εφάπαξ παροχών γίνεται αυτόµατα και µε βάση το βασικό µισθό ή τις τακτικές 

συντάξιµες αποδοχές (βασικός µισθός συν χρονοεπίδοµα), που ισχύουν κάθε φορά, 

θα συνυπολογίζεται και το ποσό της ΑΤΑ, εφόσον γίνονται κρατήσεις πάνω σ’ αυτή. 

Σε περίπτωση αυτόµατης αναπροσαρµογής των συντάξεων, βοηθηµάτων και 

µερισµάτων των Ταµείων ή Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 

και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆, µε βάση το βασικό µισθό ή τις τακτικές συντάξιµες αποδοχές 

που ισχύουν κάθε φορά, το ποσοστό της ΑΤΑ θα προσαυξάνει, ανάλογα, το 

καταβαλλόµενο ποσό των παραπάνω παροχών.(ανπ3 233(1982-1989)) 

                                                 
232 ν.1759/1988, αρ.2 
233 ν.1282/1982,αρ9, ν.1305/1982,αρ.1, ν.1469/1984,αρ39, π.δ.288/1985 αρ.3 παρ1 και αρ.4 
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Για το ΙΚΑ τα κατώτατα όρια συντάξεων (κος) καθορίζονται στα 18 

Ηµεροµίσθια του Ανειδίκευτου Εργάτη, για συντάξεις γήρατος- αναπηρίας και στα 

16 για συντάξεις θανάτου.  (κος2234 (1982-1989)) 

Θεσπίζεται επίσης ως γενικό ανώτατο όριο συντάξεων (αος) οι ακαθάριστες 

αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Έτσι, η σύνταξη ή το άθροισµα των 

ποσών των συντάξεων, που παίρνει κάθε άµεσος ή έµµεσος συνταξιούχος από το 

δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων , δεν 

επιτρέπεται σε καµιά περίπτωση να είναι µεγαλύτερη από το σύνολο των 

ακαθάριστων µηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου µε σύζυγο και 

δύο τέκνα και µε είκοσι εννέα χρόνια δηµόσιας υπηρεσίας, εφόσον έστω και σε έναν 

από τους οργανισµούς αυτούς η συνεισφορά του εργοδότη υπερβαίνει κατά το χρόνο 

της συνταξιοδότησης την εισφορά του ασφαλισµένου ή υπάρχει υπέρ του οργανισµού 

κοινωνικός πόρος ή επιβάρυνση τρίτων ή ο εργοδότης ενισχύει µε οποιοδήποτε τρόπο 

τον ασφαλιστικό οργανισµό.(αος2235 (1983-1989)) 

Για τις συντάξεις αναπηρίας (σαν) η συγκεκριµένη υποπερίοδος, 

χαρακτηρίζεται από τη γενική προστασία της απόλυτης αναπηρίας- επέκταση σε 

ασφαλιστικούς φορείς (µηνιαίο εξωιδρυµατικό επίδοµα), σύµφωνα µε την οποία το 

ποσό της καταβαλλόµενης συντάξεως λόγω αναπηρίας σε συνταξιούχους 

ασφαλιστικών φορέων αρµοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών 

προσαυξάνεται κατά ποσοστό 50% εφόσον ο ανάπηρος βρίσκεται διαρκώς σε 

κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συµπαράσταση άλλου 

προσώπου. (σαν2 236(1981-1989)) 

Επιπρόσθετα, σχετικά µε τις ασφαλιστικές εισφορές, η υποπερίοδος αυτή 

χαρακτηρίζεται από κατάργηση των κρατήσεων επί των συντάξεων για τους 

δηµοσίους υπαλλήλους,  θέσπιση νέων κυρώσεων σε βάρος εργοδοτών που δεν 

τηρούν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, κατάργηση  εισφοράς αγροτών για ΟΓΑ 

στα χονδρικώς πωλούµενα αγροτικά προϊόντα, κατάργηση εισφοροαπαλλαγής για 

κάποιες επιχειρήσεις. (εσφ3237 (1984-1989)) 

                                                 
234 ν.1305/1982,αρ.1 ν.1282/1982, αρ.9 
235 ν.1405/1983 αρ.8, παρ.1, πδ.1971/1984  
236 ν.1140/1981,αρ. 42 
237 ν. 1489/1984, αρ.18,παρ.9, ν.1469/1984, ν.1642/86, π.δ.17/1985,αρ.2,π.δ.418/1985,αρ.1, 
ν.1759/1988 
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Σχετικά µε τις συγχωνεύσεις ασφαλιστικών ταµείων (συγ), τη συγκεκριµένη 

υποπερίοδο το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών και ο Κλάδος εντάσσονται 

στο ΙΚΑ ως  ίδιοι κλάδοι µε ιδιαίτερη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια ο 

καθένας. Οι προϋπολογισµοί των Κλάδων περιλαµβάνονται στο Γενικό 

Προϋπολογισµό του ΙΚΑ. 

Μετά την ένταξη το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ονοµάζεται «Ίδρυµα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων –Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών» (ΙΚΑ -

ΤΕΑΜ) και ο Κλάδος που έχει συσταθεί παλιότερα ονοµάζεται «Ίδρυµα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων-Ειδικός Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών» (ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ). 

Οι Κλάδοι αυτοί διοικούνται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΙΚΑ, καταργούµενου 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου. 

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τη συγχώνευση στο ΙΚΑ σειράς επικουρικών 

ταµείων (π.χ Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Καπνεµπορικών Επιχειρήσεων 

Καβάλας, Επικουρικής ασφάλισης εργατοτεχνιτών υαλουργών, Επικουρικής 

Ασφάλισης Υπαλλήλων Κουρείων-Κοµµωτηρίων) αλλά και από τη σύσταση νέων   

(κλάδος αυτοτελώς απασχολουµένων και ελεύθερων και ανεξάρτητων 

επαγγελµατιών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης ΤΑΠ-ΟΤΕ) κλπ.  

-Συνεχίζεται όµως την περίοδο αυτή η δηµιουργία νέων κλάδων και λογαριασµών. 

Έτσι, οι αυτοτελώς απασχολούµενοι  έχουν δικό τους κλάδο ασφάλισης στο ΙΚΑ, τον 

Κλάδο Αυτοτελώς Απασχολουµένων Ελεύθερων και Ανεξάρτητων Επαγγελµατιών, 

οι οποίοι δεν είναι ασφαλισµένοι σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. 

 Ιδρύθηκε επίσης στο ΙΚΑ Κλάδος Πρόσθετης προαιρετικής ασφάλισης, για να 

χορηγεί εφάπαξ παροχή µετά από ορισµένη διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης. Στον 

κλάδο αυτόν έχει δικαίωµα ν’ ασφαλίζεται κάθε ασφαλισµένος στο ΙΚΑ ή σ’ άλλο 

ταµείο κύριας ασφάλισης άσχετα αν είναι υποχρεωτικά ή όχι ασφαλισµένος σε άλλο 

Ταµείο Πρόνοιας ή Κλάδο Πρόνοιας ή σύστηµα αποζηµίωσης , εφόσον δεν έχει 

συµπληρώσει το 50ό έτος ηλικίας, β) µε κανονισµό µπορεί να παρασχεθεί το 

δικαίωµα ασφάλισης στον κλάδο αυτό και οµογενών Ελλήνων που κατοικούν ή 

διαµένουν λόγω εργασίας στο εξωτερικό, γ) µε Π∆ που θα εκδοθεί ύστερα από 

πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα 

από γνώµη του διοικητή της Ελλάδας, µπορεί να οριστεί ότι ο υπολογισµός και η 

καταβολή των εισφορών και των παροχών του κλάδου στα πρόσωπα της 

προηγούµενης περίπτωσης θα γίνεται µε πρόβλεψη ρήτρας συναλλάγµατος.  
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 Ο Λογαριασµός Αυτασφάλισης συνίσταται στο ΙΚΑ ως λογαριασµός προαιρετικής 

ασφάλισης. (συγ3238 (1983-1991)) 

Επιπλέον, όσον αφορά στην αξιοποίηση της περιουσίας φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης (αξπ), την ίδια περίοδο αρχίζει η σχετική υποχώρηση των υπερβολικών 

περιορισµών αφού επιτρέπονται οι τοποθετήσεις και σε µερίδια αµοιβαίων 

κεφαλαίων καθώς και σε µετοχές των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 

-∆ιάθεση των αποθεµατικών επιτρέπεται µόνο σε έκτακτες περιπτώσεις µετά από 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

-Ασφαλιστικά Ταµεία και λοιποί Οργανισµοί Κοινωνικής Ασφαλίσεως και 

Κοινωνικής Πολιτικής του δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, µπορούν ύστερα από 

απόφαση της ∆ιεύθυνσής τους αυτών η οποία εγκρίνεται από τον αρµόδιο Υπουργό, 

µετά από σύµφωνη απόφαση της Νοµισµατικής Επιτροπής, να επενδύουν µέρος των 

αποθεµατικών κεφαλαίων των και σε µερίδια των Αµοιβαίων Κεφαλαίων και µετοχές 

των Εταιρειών Επενδύσεων –Χαρτοφυλακίου. 

Τα παραπάνω ασφαλιστικά Ταµεία και λοιποί Οργανισµοί Κοινωνικής ασφαλίσεως 

και Κοινωνικής Πολιτικής µπορούν εντός τριετίας µε  απόφαση της ∆ιοίκησής τους 

επικυρωµένης από τον αρµόδιο Υπουργό και εγκρινόµενης από τη Νοµισµατική 

Επιτροπής, να τροποποιήσουν διατάξεις του καταστατικού οι οποίες απαγόρευαν ή 

περιόριζαν το δικαίωµα επένδυσης των αποθεµατικών τους σε χρηµατιστηριακούς 

τίτλους ή σε µερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων, έστω και αν οι διατάξεις αυτές έχουν 

κυρωθεί µε νόµο.  

Όσον αφορά στη ρευστοποίηση ως προϋποθέσεις ορίζονται: α)οι έκτακτες 

περιπτώσεις, β) η απόφαση ∆Σ και γ) έγκριση από το Υπουργείο που ασκεί εποπτεία. 

Παράδειγµα επίσης σχετικής υποχώρησης των περιορισµών αλλά πάντα µέσα στο 

γενικότερο πνεύµα υπεροχής της ασφάλειας έναντι της απόδοσης, αποτελούν 

επιµέρους ρυθµίσεις όπως το ότι τα διαθέσιµα κεφάλαια του κλάδου κύριας 

ασφάλισης ανταποκριτών ξένου Τύπου επενδύονται µε απόφαση του ∆Σ του 

Ταµείου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων τηρουµένων και 

των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την τοποθέτηση κεφαλαίων των ΝΠ∆∆ α) 

                                                 
238 ν. 1358/1983, αρ.6, π.δ 151/1983, π.δ151/1983, π.δ 630/1985, ν. 1422/1984, αρ.8, 
ν.1469/1984,αρ11,παρ1, ν.1909/1990, αρ.36 

 347



σε χρεόγραφα του ∆ηµοσίου ή σε αξίες εγγυηµένες από αυτό ή σε 

χρηµατιστηριακούς τίτλους, β) σε ακίνητα. 

Ακόµα, τα διαθέσιµα του Κλάδου Κύριας Ασφαλίσεως των Ανταποκριτών Ξένου 

Τύπου µπορούν να επενδύονται µε απόφαση του ∆Σ του Ταµείου, που εγκρίνεται από 

τον Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων τηρουµένων των διατάξεων που ισχύουν 

κάθε φορά για την τοποθέτηση κεφαλαίων των ΝΠ∆∆, α) σε χρεόγραφα του 

∆ηµοσίου ή σε αξίες εγγυηµένες σε αυτό ή σε χρηµατιστηριακούς τίτλους ή σε 

ακίνητα. 

Επίσης για την κατάθεση των κεφαλαίων του κλάδου πρόσθετης ασφάλισης 

εφάπαξ από το ΙΚΑ ισχύει το επιτόκιο προθεσµίας όχι της Τράπεζας της Ελλάδος 

αλλά των υπολοίπων τραπεζών.(αξπ2239 (1979-1989)) 

Σχετικά µε την εργασία συνταξιούχου (ερσ), στην περίπτωση του δικαιούχου του 

∆ηµοσίου επιτρέπεται να ζητήσει αναστολή της ασφαλιστικής του παροχής, εφόσον 

προσληφθεί και πάρει αποδοχές από οποιαδήποτε θέση του δηµοσίου τοµέα και στην 

περίπτωση αυτή στα συντάξιµα χρόνια του προσαυξάνεται και η νέα υπηρεσία, ενώ 

αν προτιµήσει ταυτόχρονη λήψη σύνταξης και αποδοχών, το ύψος της σύνταξης θα 

υπολογίζεται πάντα µε τον αρχικό µόνο χρόνο ασφάλισης.(ερσ4240 (1983-1991)) 

Την περίοδο αυτή, στα πλαίσια του Εθνικού Συστήµατος Προστασίας από τη  

Ανεργία (Ε.Σ.Π.Α),όσον αφορά το επίδοµα ανεργίας (ανε), θεσπίζεται η καταβολή 

επιδόµατος σε νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας από 20-29 ετών, εφόσον είναι 

άνεργοι και παραµένουν γραµµένοι στα µητρώα ανέργων για ένα χρόνο. Το επίδοµα 

καταβάλλεται για χρονικό διάστηµα 5 µηνών και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από 

20 ούτε µικρότερο από 8 ηµερήσια βασικά επιδόµατα ανεργίας το µήνα. Ορίζονται 

επίσης οι προϋποθέσεις της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της πρώτης επιδότησης 

καθώς και η διάρκεια της επιδότησης ανεργίας   

Θεσπίζεται ειδικό εποχιακό επίδοµα από τον ΟΑΕ∆ για άτοµα που εργάζονται 

στην Ελλάδα, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ και ασκούν 

συγκεκριµένα επαγγέλµατα όπως του οικοδόµου, λατόµου, καπνεργάτη, ελεγκτή 

κινηµατογράφου και θεάτρου κλπ, σε ύψος ίσο µε το πεντηκονταπλάσιο του 70% του 

ΗΑΕ. Χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι και η επιµήκυνση του χρόνου 

επιδότησης των ανέργων κατά ένα µήνα σε όλες τις περιπτώσεις όπως ίσχυαν µέχρι 

τότε. Παρατηρείται επίσης επιµήκυνση του επιδόµατος ανεργίας σε 12 µήνες  για 
                                                 
239 ν.876/1979,αρ6,παρ1, π.δ. 278/1982, αρ.33, παρ1, π.δ.419/1983 αρ.12 ν.1469/1984, αρ.11, παρ.2ι   
240 ν.1379/1983, αρ.6, παρ.1,2, ν.1489/1984, αρ.17 
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τους άνω των 49 ετών ανέργους και για όσους έχουν πραγµατοποιήσει συνολικά 4050 

ηµέρες εργασίας. (ανε2 241(1985-1989)) 

                Στα πλαίσια του οικογενειακού επιδόµατος (οιε) την περίοδο αυτή 

καθιερώνεται η χορήγηση επιδοµάτων γάµου και παιδιών στο ακέραιο σε κάθε 

εργαζόµενο σύζυγο ή γονέα ανεξάρτητα από φύλο. Για τα ήδη χορηγηθέντα ισχύουν 

τα προβλεπόµενα µέχρι νεότερης αναθεώρησης ή τροποποίησης των ΣΣΕ. 

 Επίσης, για τους µισθωτούς του ∆ηµοσίου, ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ καθώς και τους 

εργαζόµενους µε σχέση ιδιωτικού δικαίου στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (κρατικές ή 

δηµόσιες υπηρεσίες ή ΝΠ∆∆, κρατικές ή δηµόσιες παραχωρηθείσες επιχειρήσεις 

όπως ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΡΤ, ΟΣΕ, ΟΑ, ΑΣΕ κλπ, κοινωφελή ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου 

που επιχορηγούνται από το ∆ηµόσιο όπως  νοσοκοµεία, γηροκοµεία, τράπεζες και 

άλλες ανώνυµες εταιρίες των οποίων την πλειοψηφία των µετοχών έχει το δηµόσιο ή 

επιχορηγούνται από αυτό όπως ΕΤΕ, ΑΤΕ, ΕΤΒΑ, Ιονική και τα ΝΠΙ∆ που έχουν 

χαρακτηρισθεί από τα δικαστήρια ως επιχορηγούµενα από το κράτος και οι 

θυγατρικές ανώνυµες εταιρίες όλων των δηµοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή 

οργανισµών ή υπηρεσιών) έχουν δηµιουργηθεί σοβαρά προβλήµατα καθώς 

δηµιουργείται διαχωρισµός των εργαζοµένων ως προς τη χορήγηση των 

οικογενειακών επιδοµάτων ως εξής: Αν και οι δυο σύζυγοι είναι υπάλληλοι του 

∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ ή συνταξιούχοι αυτών των υπηρεσιών ο καθένας θα 

παίρνει το µισό των επιδοµάτων . Αν ο ένας από τους συνταξιούχους είναι υπάλληλος 

του ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα, όπως αυτός προσδιορίστηκε παραπάνω, τα 

οικογενειακά επιδόµατα καταβάλλονται στον ένα σύζυγο κατά επιλογή τους. Αν 

λυθεί ο γάµος λόγω θανάτου ή διαζυγίου ο επιζών ή έχων τη γονική µέριµνα των 

παιδιών σύζυγος παίρνει µόνο το ποσοστό του επιδόµατος που αντιστοιχεί στα 

παιδιά. (οιε2242 (1984-1989)) 

Η συγκεκριµένη υποπερίοδος, όσον αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη 

(οµάδων, παροχών, αναγνώριση χρόνου) (ασκ)  χαρακτηρίζεται κυρίως από την 

αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, η οποία γίνεται για λόγους κοινωνικούς αλλά 

περισσότερο για λόγους εθνικούς. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα αποτελούν το 

διάστηµα γονικής άδειας για ανατροφή των παιδιών η  συµπλήρωση 2700 ηµερών 

ασφάλισης για να µπορεί κάθε ασφαλισµένος πάνω από 65 χρονών να εξαγοράσει τον 

υπόλοιπο χρόνο θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (πλασµατική 
                                                 
241 ν.1545/1985, αρ.1 
242 ν.1414/1984, αρ.5, ν.1505/1984, αρ.11 
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ασφάλιση), αναγνώριση στους ασφαλισµένους του ΤΑΕ που δεν έχουν εκτραπεί σε 

άλλο επάγγελµα που να υπόκειται στην ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα, να 

ζητήσουν αναγνώριση µέχρι µιας πενταετίας ανασφάλιστου χρόνου πραγµατικής 

εµπορικής απασχόλησης. 

Επίσης αναγνωρίζεται ο χρόνος πραγµατικής απασχόλησης στην αλλοδαπή των 

Ελλήνων υπηκόων και των οµογενών που επαναπατρίζονται το δικαίωµα σε έλληνες 

υπηκόους και οµογενείς για αναγνώριση χρόνου απασχόλησης τους στο εξωτερικό 

από ελληνικούς φορείς κύριας ασφάλισης, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας 

εφέδρων παλαιών πολεµιστών (από 1912-1923),  των νεοπολεµιστών  (από 1940-

1949) και των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, ο χρόνος φυλάκισης, αιχµαλωσίας, 

οµηρίας, εγκλεισµού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης καθώς και ο χρόνος της Εθνικής 

αντίστασης ως συντάξιµος από φορείς κύριας και επικουρικής.  

Επίσης παρέχεται το δικαίωµα σε σκηνοθέτες του θεάτρου, του κινηµατογράφου και 

της τηλεόρασης να αναγνωρίσουν µέχρι και 3000 ηµεροµίσθια για χρόνο 

απασχόλησής τους στο επάγγελµα πριν την 1/10/81.  

Αναφορικά µε την ασφαλιστική κάλυψη (οµάδων, παροχών, αναγνώριση 

χρόνου) (ασκ), παρατηρείται για την εξεταζόµενη περίοδο η καθιέρωση ταυτόχρονης 

συνταξιοδότησης των µισθωτών από οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

υπό ορισµένες προϋποθέσεις η χορήγηση επιδόµατος κύησης και λοχείας καθώς και 

βοήθηµα τοκετού και στην αγρότισσα, η επέκταση του θεσµού προαιρετικής 

ασφάλισης σε όλους τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, και η επιµήκυνση του 

χρόνου καταβολής επιδόµατος µητρότητας από 12 σε 14 βδοµάδες. 

Επιπρόσθετα µε τα παραπάνω, γίνεται η καθιέρωση προαιρετικής ασφάλισης 

τυφλών στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, καθώς και η θέσπιση πρόσθετης ασφάλισης αγροτών. 

Σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη του πληθυσµού αναφέρονται η κάλυψη 

για υγειονοµική περίθαλψη διαζευγµένων ανασφάλιστων συζύγων στον ασφαλιστικό 

φορέα του άλλου συζύγου και δυνατότητα ασφάλισης σε οµογενείς εργαζοµένους στο 

εξωτερικό µε τη δηµιουργία ειδικού λογαριασµού στο ΙΚΑ, η υπαγωγή στο ΙΚΑ των: 

οι διοικητών, υποδιοικητών και προέδρων ΝΠ∆∆, η µεταφορά της ασφάλισης των 

αγρεργατών από τον ΟΓΑ στο ΙΚΑ, εφόσον απασχολούνται για λογαριασµό 

επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων µε µορφή ανωνύµων εταιριών ή εταιριών 

περιορισµένης ευθύνης ή µε αντικείµενο την ανθοκηπουρική, η ασφάλιση στον κλάδο 

παροχών ασθενείας των ∆ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων που δεν καλύπτονται  
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από άλλο ασφαλιστικό οργανισµό ένταξη και συνταξιοδότηση των 

επαναπατριζόµενων πολιτικών προσφύγων στους ελληνικούς ασφαλιστικούς 

οργανισµούς, η ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων µε το σύστηµα  φασόν, η 

υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ασφάλισης του ΙΚΑ όλου του τακτικού προσωπικού 

των νπδδ που ήταν ασφαλισµένο µε τις διατάξεις των κοινών ασφαλισµένων του 

ΙΚΑ.(ασκ3243  (1984-1987)) 

Πραγµατοποιείται επίσης η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ υποχρεωτικά 

των συµβοηθούντων και µη αµειβόµενων µελών της οικογένειας των εργοδοτών και 

των αυτοαπασχολουµένων, των µελών των αστικών συνεταιρισµών και των 

απασχολουµένων  στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, ανεξάρτητα από τον τρόπο 

αµοιβής τους, εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης  

Παρατηρείται επίσης, κατάργηση προσωρινής σύνταξης αναπηρίας ΙΚΑ 

(επίδοµα αναπροσαρµογής). 

Με αυτό τον τρόπο, ο ασφαλισµένος θεωρείται ανάπηρος αν δε µπορεί να κερδίσει 

από εργασία που ανταποκρίνεται στις δυνάµεις, τις δεξιότητές, τη µόρφωση και τη 

συνηθισµένη επαγγελµατική του απασχόληση, ποσό µεγαλύτερο από το 1/3 που 

συνήθως κερδίζει στην ίδια περιφέρεια και επαγγελµατική κατηγορία σωµατικά και 

πνευµατικά υγιής άνθρωπος της ίδιας µόρφωσης. Αν µπορεί να κερδίσει ποσό 

µεγαλύτερο από το 1/3 όχι όµως περισσότερο από το ½  (από 2/3 πριν) του ποσού 

υγιούς ανθρώπου δικαιούται σύνταξη µερικής αναπηρίας 75%, (και όχι ειδικό 

επίδοµα αναπροσαρµογής ίσο µε το ποσό σύνταξης που θα δικαιούταν λόγω 

αναπηρίας) ενώ αν ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει το 55ο έτος και κερδίζει 

περισσότερο από το µισό, όχι όµως και από τα 2/3 υγιούς ατόµου, παίρνει σύνταξη 

µερικής αναπηρίας ίση µε το 50%.  

Επίσης σχετικά µε το επίδοµα ασθένειας του ΙΚΑ, ορίζεται ως ανώτατο όριο 

επιδότησης από την ίδια πάθηση οι 720 ηµέρες, εφόσον ισχύουν οι ανάλογες 

προϋποθέσεις των 100 ηµερών ασφάλισης το τελευταίο 15µηνο, χωρίς να 

υπολογίζονται οι τελευταίοι τρεις µήνες.  

  Επιπρόσθετα, καθιερώνεται σύνταξη σε αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης 

συνταξιούχους του ΟΓΑ πρώην γεωργούς ή ανασφάλιστους υπερήλικες, που έχουν το 

οικονοµικό έτος µηνιαίο εισόδηµα µικρότερο από το κατώτατο όριο του ΙΚΑ, ίσης µε 

                                                 
243 ν.1483/1984, αρ.6, ν.1469/1984, αρ. 5 και επ. , ν. 1469/1984, αρ.33, παρ1 ν.1469/1984, π.δ. 
291/1984, αρ 1, αρ.1,παρ.6,ν.1543/1985 ν.1539/1985, αρ.48, ν. 1469/84, ν.1469/1984, ν.1469/1984, 
αρ.16, παρ.1, ν.1518/1985 ν.1539/1985, ν.1539/1985, ν.1654/1986, ν.1654/1986 
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την εκάστότε διαφορά του κατώτατου ποσού που καταβάλλεται για σύνταξη στους 

πολιτικούς συνταξιούχους του ∆ηµοσίου και της σύνταξης που καταβάλλεται από τον 

ΟΓΑ, στους παραπάνω συνταξιούχους του. ∆ικαίωµα της σύνταξης έχουν και τα 

µέλη των οικογενειών των δικαιούχων. Η σύνταξη χορηγείται εφόσον τα άτοµα που 

την δικαιούνται δεν λαµβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή.(ασκ4244 (1988-

1989)) 

Αναφορικά µε τη συµµετοχή στη διοίκηση των ασφαλιστικών οργανισµών 

(συµ), πραγµατοποιείται η θεσµοθέτηση της πλειοψηφίας των ασφαλισµένων και των 

συνταξιούχων στα ∆ιοικητικά τους Συµβούλια. Με τον τρόπο αυτό µετά από κάθε 

νέα σύνθεση ή ανασύνθεση των διοικητικών συµβουλίων, των επιτροπών και των 

λοιπόν συλλογικών οργάνων, η οποία καθορίζεται µε κοινές αποφάσεις των 

Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι εκπρόσωποι 

των εργοδοτών, των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων και οι αναπληρωτές τους 

διορίζονται µε πρόταση από τις οικείες οργανώσεις. Εάν για το σκοπό αυτό υπάρχουν 

εκπρόσωποι, εκλεγµένοι από οργανώσεις που εκπροσωπούν το σύνολο των 

ασφαλισµένων ή συνταξιούχων του οικείου οργανισµού, ο διορισµός τους είναι 

υποχρεωτικός για τον υπουργό.(συµ2245 (1985-1998)) 

Τέλος, στο θέµα της οργανωτικής διάρθρωσης (δορ) επιβάλλεται 

επιβάρυνση εφάπαξ ποσού εισφορών ίσο µε το 50% των οφειλόµενων εισφορών σε 

περίπτωση παράλειψης καταχώρησης στις καταστάσεις προσωπικού των µισθωτών 

µε τα ακριβή στοιχεία απασχόλησης και αµοιβής τους. σχετικά µε µέτρα κατά της 

εισφοροδιαφυγής. (οργ3246(1984-1989)) 

           Περνώντας στη συνέχεια στην οµάδα Β1.1, η οποία αποτελεί υποοµάδα της 

ευρύτερης χρονικής περιόδου 1990-2001 µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά-ιδιότητές 

της, διαπιστώνεται ότι η διάσπαση αυτής από την οµάδα Β1.2 οφείλεται στην 

υπεροχή της έναντι αυτής ως προς τις ιδιότητες οηγ4,5 οηβ2,3 οηµ2,3,µσυ4,ανα2,3, 

συχ2,ανπ4,κος3,αος3,σαν3,εσφ4,συγ3,αξπ3,ερσ4,µορ2, ασκ2,οργ4,5 και λιγότερο από 

τις ιδιότητες ανε3,οιε3. Παράλληλα µε τις ιδιότητες αυτές από τις οποίες 

χαρακτηρίζεται κυρίως η συγκεκριµένη οµάδα οι ιδιότητες ανε3,και οιε3 κυρίως αλλά 

και οι ιδιότητες συα1,ερσ4 και συµ2 χαρακτηρίζουν την οµάδα (Σχήµα 4.5). 

                                                 
244 ν.1759/1988, αρ.1,11,παρ.1, παρ.5, ν.1813/1988, αρ.27 
245 ν.1539/1985,αρ.20 
246 ν.1469/1984, αρ.20, παρ.1 
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Σχήµα 4.5. CAH-Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης-Οµάδα Β1.1 
 

          Αναλυτικότερα, σχετικά µε τα όρια ηλικίας και το συντάξιµο χρόνο για τη 

γενική κατηγορία ασφαλισµένων (οηγ) η υποπερίοδος Β1.1, µε απαρχή το 1990 

σηµατοδοτεί τις πρώτες ρυθµίσεις αύξησης ορίων ηλικίας και συντάξιµου χρόνου 

(οηγ4247 (1990)) 

Έτσι, παρατηρείται διαχωρισµός των δηµοσίων υπαλλήλων και ασφαλισµένων στα 

Ειδικά Ταµεία σε κατηγορίες. Π.χ  ι) σε όσους έχουν προσληφθεί µέχρι την 1/1/83 

και αποχωρούν ως τις 31/12/97 ή µετά την 1/1/98 και ιι) σε όσους έχουν προσληφθεί 

µετά την 1/1/83. Με βάση αυτό το διαχωρισµό γίνονται οι πρώτες αυξήσεις στα όρια 

ηλικίας. Για παράδειγµα, για όσους αποχωρούν ως τις 31/12/97 και έχουν 

συµπληρώσει 35ετή ή 25 έτη πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας τα όρια ηλικίας 

είναι το 55ο για τους άνδρες και το 53ο για τις γυναίκες. Για όσους αποχωρούν µετά 

την 1/1/98 και για όσους έχουν προσληφθεί µετά την 1/1/98 το όριο ηλικίας 

αυξάνεται στα 60 έτη για τους άνδρες και στα 58 για τις γυναίκες.  

Επιπλέον για τα Ειδικά Ταµεία καταργούνται οι διατάξεις καταστατικών κάθε 

ταµείου που τυχόν προβλέπουν θεµελίωση δικαιώµατος συνταξιοδότησης γήρατος µε 

15 έτη συντάξιµη υπηρεσία για γυναίκες που έχουν υπαχθεί σε υποχρεωτική 

ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα µετά την 1/1/83. 

                                                 
247 ν. 1902/1990 αρ.2, 3, 8,10, 27 

 353



Επίσης για τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆ το όριο ηλικίας αυξήθηκε 

από το 56ο στο 60ό σύµφωνα µε τις διατάξεις της 35ετούς ασφάλισης.  

Για το ΙΚΑ, ο νόµος διαφοροποίησε τον υπάρχοντα κατώτατο  χρόνο 

συνταξιοδότησης αυξάνοντας τον από 4.050 σε 4.500 ηµέρες ασφάλισης η 15 χρόνια 

ασφάλισης, καθορίζοντας τα όρια ηλικίας σε 60 χρόνια για τις γυναίκες και σε 65 για 

τους άνδρες. Ο ελάχιστος αυτός χρόνος ασφάλισης θα αυξανόταν σταδιακά από 150 

ηµέρες ασφάλισης το χρόνο από την 1η Ιανουαρίου 1992 και µετά ώστε να 

συµπληρωθεί το νέο όριο. Από τη νέα ρύθµιση εξαιρούνταν οι ασφαλισµένοι που 

είχαν συµπληρώσει πριν την 31η ∆εκεµβρίου το 63ο όριο ηλικίας τους οι άνδρες και 

το 58ο οι γυναίκες, οι εργαζόµενοι στα µεταλλεία και οι τυφλοί. 

Επιπλέον για τους άνδρες που έχουν συµπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας τους  και τις 

γυναίκες το 57ο έτος θα δικαιούνταν σύνταξη µετά από 10.000 ηµέρες ασφάλισης.  

Οι ρυθµίσεις που χαρακτηρίζουν το 1991 σχετικά µε τα γενικά όρια ηλικίας και το 

συντάξιµο χρόνο αναφέρονται σε συµπληρωµατικές διατάξεις οι οποίες 

συµπληρώνουν  το νοµικό πλαίσιο του προηγούµενου έτους καθώς από τους 

δηµοσίους υπαλλήλους  επεκτείνονται και σε στρατιωτικούς υπαλλήλους. 

(οηγ5248(1991)) 

Στα όρια ηλικίας και το συντάξιµο χρόνο  για τους εργαζόµενους στα Βαρέα 

και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα (ΒΑΕ) και σε υπόγειες στοές-µεταλλεία – 

λιγνιτωρυχεία (οηβ) πραγµατοποιείται αύξηση συντάξιµου χρόνου από 4.050 ηα σε 

4.500 από 1/1/1992, από τις οποίες οι 3600 σε ΒΑΕ και από αυτές οι 1000 την 

τελευταία πριν από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την υποβολή αίτησης για 

συνταξιοδότηση (οηβ3249  (1990-1991))  

Στα όρια ηλικίας  και συντάξιµο χρόνος  για τις µητέρες (οηµ), 

πραγµατοποιούνται οι πρώτες αυξήσεις ορίων ηλικίας στο ∆ηµόσιο και στα Ε.Τ: 

∆ιαχωρισµός ασφαλισµένων µητέρων στο ∆ηµόσιο (πλην των  στρατιωτικών)  µε 

ανήλικα ή σωµατικώς ή πνευµατικώς ανίκανα παιδιά  σε τρεις κατηγορίες: α) σε όσες 

έχουν προσληφθεί ως την 1/1/83 και αποχωρούν ως τη 31/12/1997 όπου το ο.η 

παραµένει το 42ο µε 15 έτη συντάξιµο χρόνο, β) σε όσες έχουν προσληφθεί ως την 

1/1/83 και αποχωρούν µετά την 1/1/98 και γ) σε όσες έχουν προσληφθεί µετά την 

1/1/83 όπου το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 50ό.  

                                                 
248 ν. 1976/1991, αρ.2 
249 ν. 1902/1990 αρ.27, παρ.3β 
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- Συντάξιµος χρόνος σε Ειδικά Ταµεία: Για τις µητέρες µε τρία παιδιά, ασφαλισµένες 

στα Ε.Τ ορίζεται  ότι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µε τη συµπλήρωση 20ετούς  

συντάξιµης υπηρεσίας,   κατά το Καταστατικό του κάθε Ταµείου, ανεξάρτητα  από το 

χρόνο πρόσληψης και την  ηλικία, εφόσον έχουν 3 τουλάχιστον παιδιά. 

Καταργούνται επίσης οι διατάξεις του καταστατικού κάθε Ειδικού Ταµείου που τυχόν 

προβλέπουν θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης µε 15ετή  συντάξιµη υπηρεσία, για τις 

γυναίκες που έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε φορέα µετά την 1/1/1983. Γίνονται και 

οι πρώτες αυξήσεις ορίων ηλικίας στο ∆ηµόσιο- συντάξιµου χρόνου σε Ειδικά 

Ταµεία- µητέρες µε τρία παιδιά 20έτη ανεξάρτητα ορίου ηλικίας. Η ρύθµιση 

περιλαµβάνει και χήρους µε τρία παιδιά και άνδρες χωρισµένους που έχουν µε 

δικαστική απόφαση την ευθύνη προστασίας των παιδιών τους. ((οηµ2250(1990)) 

-Εισάγονται επίσης, συµπληρωµατικές ρυθµίσεις  µε τις οποίες επεκτείνεται η 

αύξηση των ορίων ηλικίας και στις µητέρες υπαλλήλους στρατιωτικούς. 

- Επίσης, για τις γυναίκες που υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των Ειδικών 

Ταµείων και έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση 

οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης µέχρι την 31/12/1982 και συµπληρώνουν 

συντάξιµο χρόνο µέχρι την 31/12/1997, προβλέπεται το 42ο έτος ηλικίας εφόσον είναι 

µητέρες µε ανήλικα ή σωµατικώς ή πνευµατικώς ανίκανα παιδιά κατά ποσοστό 50% 

και άνω ή ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό 67% και άνω. 

Για µητέρες µε τις ίδιες προϋποθέσεις , οι οποίες έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην 

υποχρεωτική ασφάλιση οποιαδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης µέχρι την 31/12/1982 

αλλά συµπληρώνουν τον συντάξιµο χρόνο µετά την 1/1/1998, ως έτος 

συνταξιοδότησης προβλέπεται το  50ό έτος ηλικίας. Το ίδιο ισχύει και για τις µητέρες 

οι οποίες υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορές κύριας 

ασφάλισης από 1/1/1983 και µετά. (αρ. 9).  

Η περίοδος αυτή είναι η απαρχή και για την αύξηση συντάξιµου χρόνου  από 4050 σε 

4500 από 1/1/1992 (ΙΚΑ) για µειωµένη σύνταξη στο 60ό για τους άνδρες και στο 55ο 

έτος για τις γυναίκες). (οηµ3251(1991)) 

Όσον αφορά στη µειωµένη σύνταξη µε µειωµένα όρια ηλικίας (µσυ) για τις 

εργαζόµενες µητέρες τις ασφαλισµένες στο ΙΚΑ, προβλέπεται ότι εκείνες που έχουν 

ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά και τουλάχιστον 5.500 ηµέρες ασφάλισης θα µπορούσαν 

να πάρουν σύνταξη µετά τη συµπλήρωση του 50ου έτους µειωµένη κατά 1/200 για 
                                                 
250 ν.1902/1990 αρ.2, παρ.1 και αρ.3, παρ1ν.1902/1990, αρ. 10, παρ.9 και 10 
251 ν.1976/1991, αρ.2, αρ.9, παρ.5α-γ 
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κάθε µήνα που υπολείπεται από τη συµπλήρωση των 55ετών, αλλά όχι χαµηλότερη 

σε κάθε περίπτωση από το καθιερωµένο κατώτατο όριο συντάξεων. Η ρύθµιση αυτή 

ισχύει για  όλα τα ασφαλιστικά ταµεία και σε περίπτωση ευνοϊκότερων ρυθµίσεων 

µπορεί να γίνει επιλογή πριν από την συνταξιοδότηση. 

Αυτή η ρύθµιση εξαίρεσε τα ασφαλιζόµενα πρόσωπα στα ΒΑΕ µε 10.500 ηµέρες 

ασφάλισης. (µσυ4 252(1990-1991)) 

Σχετικά µε το ποσοστό αναπλήρωσης της  σύνταξης και τον τρόπος 

υπολογισµού της (ανα) στο  ∆ηµόσιο και τα Ειδικά Ταµεία καταργείται ο 

υπολογισµός σύνταξης µε 35α για τους ασφαλισµένους από 1/1/83. (ανα2253 (1990) 

Για τους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν από 1/1/1983 ή προσλαµβάνονται εφεξής η 

σύνταξη υπολογίζεται ως εξής: 

Για το ∆ηµόσιο: 

α) για πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία µέχρι 25 ετών σε τόσα πεντηκοστά του κατά 

το άρθρο 9 µηνιαίου συντάξιµου µισθού, όσα τα έτη της πραγµατικής συντάξιµης 

υπηρεσίας τους, όπως αυτή καθορίζεται στα άρθρα 11 και 12 του νόµου αυτού. 

Μετά τη συµπλήρωση εικοσιπενταετούς πραγµατικής  συντάξιµης υπηρεσίας η 

σύνταξη αυτή προσαυξάνεται κατά δύο πεντηκοστά του παραπάνω συντάξιµου 

µισθού για κάθε έτος συντάξιµης υπηρεσίας, από του εικοστού έκτου µέχρι του 

τριακοστού συµπεριλαµβανοµένου και κατά τρία πεντηκοστά του ίδιου µισθού για 

κάθε έτος πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας από του τριακοστού πρώτου µέχρι του 

τριακοστού πέµπτου συµπεριλαµβανοµένου.  

Για τα Ειδικά Ταµεία:   

Ο υπολογισµός και η απονοµή της συντάξεως διέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά 

καταστατικές διατάξεις του κάθε ταµείου αλλά για όσους έχουν υπαχθεί στην 

ασφάλιση για τους κλάδους συντάξεων κύριας και επικουρικής από 1/1/83 και εφεξής 

αντί των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν τα ακόλουθα: 

Η µηνιαία σύνταξη συνίσταται σε 50ά του κατά τα οικεία καταστατικά µηνιαίου 

συντάξιµου µισθού για κάθε έτος συντάξιµης υπηρεσίας 

α) µέχρι  συµπληρώσεως 25 ετών υπηρεσίας ένα πεντηκοστό(1/50) για κάθε έτος 

β) για κάθε έτος υπηρεσίας πέρα των 25 και µέχρι συµπληρώσεως 30 ετών τρία 

πεντηκοστά (3/50) 

                                                 
252 ν. 1902/1990,αρ.27,παρ.3α, παρ.3δ 
253 ν.1902/1990 αρ.10, παρ.5,6 
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γ) για κάθε έτος υπηρεσίας πέρα των 30 και µέχρι συµπληρώσεως 35 ετών τρία 

πεντηκοστά (3/50). 

Γίνονται επίσης, συµπληρωµατικές ρυθµίσεις, αντικατάσταση και συµπλήρωση 

ρυθµίσεων προηγούµενου νόµου. Αναφορά σε όσους ασφαλισµένους σε Ειδικά 

Ταµεία έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε 

φορέα ασφάλισης από 1/1/83 και µετά η µηνιαία σύνταξη καθορίζεται σε πεντηκοστά 

επί του 80% των αποδοχών, οι οποίες λαµβάνονται υπόψη από τις καταστατικές 

διατάξεις κάθε ταµείου για τον υπολογισµό της σύνταξης ανα3254 (1991) 

Η περίοδος αυτή, όσον αφορά στο χρόνο υπολογισµού συντάξιµων 

αποδοχών (συχ) χαρακτηρίζεται από την αύξηση του χρόνου υπολογισµού στην 

τελευταία  πενταετία για το ΙΚΑ. (συχ2 255(1990-1991)) 

Επίσης, σχετικά µε την αναπροσαρµογή συντάξεων (ανπ), η 

προαναφερόµενη υποπερίοδος σηµατοδοτείται και από κατάργηση της ΑΤΑ. Έτσι, 

θεσπίζεται η αναπροσαρµογή των συντάξεων, τόσο του ΙΚΑ, όσο και των Ειδικών 

Ταµείων, σύµφωνα  µε το ποσοστό αναπροσαρµογής των αποδοχών των δηµοσίων 

υπαλλήλων.  

Για την αναπροσαρµογή συντάξεων ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ισχύουν οι ίδιες 

διατάξεις. (ανπ4256 (1990- 1991)) 

Την ίδια περίοδο, σχετικά µε τα κατώτατα όρια συντάξεων (κος) 

παρατηρείται επίσης η αποδέσµευση των Κατώτατων Ορίων Συντάξεων από  τα 18 

και 16 Ηµεροµίσθια Ανειδίκευτου Εργάτη (ΗΑΕ) για συντάξεις λόγω γήρατος –

αναπηρίας και συντάξεις λόγω θανάτου αντίστοιχα. Έτσι, ο νόµος κατήργησε το 

ισχύον σύστηµα της ΑΤΑ σύµφωνα µε το οποίο οι συντάξεις αυξανόταν στο ίδιο 

ποσοστό, σχετικό µε το ποσοστό πληθωρισµού, µε τις αποδοχές των εργαζοµένων 

του ιδιωτικού τοµέα. Με τη νέα ρύθµιση, καθιερώθηκε η σχέση µεταξύ συντάξεων 

και αποδοχών των δηµοσίων υπαλλήλων και κατά συνέπεια η αύξηση των συντάξεων 

µε το ίδιο ποσοστό αύξησης των αποδοχών των δηµοσίων υπαλλήλων. Ο νέος 

καθορισµός των Κατώτατων Ορίων Συντάξεων γίνεται στα ποσά όπως αυτά έχουν 

διαµορφωθεί στις 30/9/90 κατά κατηγορία δικαιούχων αναπροσαρµοζόµενα εφεξής. 

(κος3257 (1990-1991)) 

                                                 
254 ν.1976/1991,αρ.9, παρ.3β 
255 ν.1902/1990, αρ.30 
256 ν.1902/1990, αρ.17,  αρ.29, παρ.2, αρ.31 
257 ν.1902/1990, αρ.29, παρ.3 
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Σχετικά µε τα ανώτατα όρια συντάξεων (αος) θεσπίζεται γενικός 

περιορισµός για το φαινόµενο της συρροής συντάξεων ώστε το ποσό σύνταξης να 

µην ξεπερνάει το 50πλάσιο του εκάστοτε τεκµαρτού  ηµεροµισθίου της 22ης 

ασφαλιστικής κλάσης. Με τον τρόπο αυτό ορίζεται ότι το ακαθάριστο ποσό σύνταξης 

ή το άθροισµα των ακαθάριστων ποσών συντάξεων, που δικαιούται κάθε άµεσος ή 

έµµεσος συνταξιούχος από το ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα 

κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50πλάσιο του 

εκάστοτε τεκµαρτού ηµεροµισθίου της κατά το άρθρο 37 του α.ν 1846/51 20ής 

ασφαλιστικής κλάσης, εφόσον έστω και σε ένα από τους πιο πάνω φορείς η εισφορά 

του εργοδότη υπερβαίνει κατά το χρόνο απονοµής της σύνταξης την εισφορά του 

ασφαλισµένου ή υπάρχει υπέρ του φορέα κοινωνικός πόρος ή επιβάρυνση τρίτων ή ο 

εργοδότης ενισχύει µε οποιονδήποτε τρόπο τον ασφαλιστικό φορέα.  (αος3258 (1990-

1991)) 

Η υποπερίοδος αυτή, σχετικά µε τις συντάξεις αναπηρίας (σαν) 

χαρακτηρίζεται από αύξηση του ποσοστού αναπηρίας ως κριτηρίου για απονοµή 

σύνταξης: µε ποσοστό µεγαλύτερο του 80% για πλήρη σύνταξη, µε ποσοστό 67%-

79% τα ¾ της σύνταξης και µε ποσοστό 50%-66% το ½ της σύνταξης.  

Επίσης την περίοδο αυτή αλλάζει ο ορισµός της έννοιας αναπηρίας όπου ο 

ασφαλισµένος θεωρείται βαριά ανάπηρος αν λόγω παθήσεως ή βλάβης ή 

εξασθενίσεως σωµατικής ή πνευµατικής, µεταγενέστερης της υπαγωγής του στην 

ασφάλιση, ετησίας τουλάχιστον διαρκείας κατά ιατρική πρόβλεψη, δε µπορεί να 

κερδίζει από εργασία που ανταποκρίνεται στις δυνάµεις, τις δεξιότητες, και  τη 

µόρφωσή του περισσότερο από το 1/5 του ποσού που συνήθως κερδίζει σωµατικά και 

πνευµατικά υγιής άνθρωπος της ίδιας µόρφωσης. Θεωρείται ανάπηρος αν το 

παραπάνω ποσό είναι 1/3 και µερικά ανάπηρος αν το ποσό διαµορφώνεται στο ½. 

(σαν3259  (1990-1991)) 

Η ίδια περίοδος σηµατοδοτεί γενικές αυξήσεις στις εισφορές του ΙΚΑ, των 

Ειδικών Ταµείων, του ∆ηµοσίου και των Αυτοαπασχολούµενων. Ειδικότερα: 

-για του ∆ηµόσιους Υπαλλήλους πολιτικούς και στρατιωτικούς που 

προσλαµβάνονται από 1/10/1990 και όσων συνταξιοδοτούνται από το ∆ηµόσιο, 

επιβάλλεται κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου για σύνταξη επί των µηνιαίων συντάξιµων 

                                                 
258 ν.1902/1990, αρ.16  
259 ν.1902/1990,αρ. 27, παρ.4, 5, αρ.27, παρ.5 
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αποδοχών τους ίση µε το ποσοστό που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισµένους 

στην κοινή ασφάλιση του ΙΚΑ, δηλαδή 5,75% επί των αποδοχών. 

 - για Ειδικά Ταµεία ορίζεται ότι 1/1/96 το ασφάλιστρο που καταβάλλουν οι 

ασφαλισµένοι στα Ταµεία κύριας ασφάλισης µισθωτών δεν µπορεί να είναι κατώτερο 

του 7,5%. Αν κατά την έναρξη ισχύος αυτού  του νόµου είναι µικρότερο, αυξάνεται 

προοδευτικά το λιγότερο κατά µία εκατοστιαία µονάδα ανά έτος προκειµένου να 

φθάσει σε 7,5%. 

- για το ΙΚΑ η προβλεπόµενη εισφορά εργοδότη  και ασφαλισµένου υπέρ του κλάδου 

αναπηρίας, γήρατος, θανάτου (συντάξεων) του ΙΚΑ αυξάνεται ως εξής: 

α)από 1ης Οκτωβρίου 1990 αυξάνεται κατά 1,5 µονάδα, δηλαδή µια µονάδα σε βάρος 

των εργοδοτών και µισή σε βάρος των ασφαλισµένων, οριζόµενη 15,75% εκ των 

οποίων 10,5 ποσοστιαίες µονάδες βαρύνουν τους εργοδότες και 5,25 τους 

ασφαλισµένους. 

β) Από 1ης  Ιουλίου 1991αυξάνεται κατά 1,5 µονάδα ακόµη , οριζόµενη σε 17,25%, 

εκ των οποίων 11,5 ποσοστιαίες µονάδες βαρύνουν τους εργοδότες και 5,75 τους 

ασφαλισµένους. 

- για τους αυτοαπασχολούµενους: 

Οι ασφαλιστικές εισφορές των Οργανισµών ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ αυξάνονται µε 

απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από 

γνώµη των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων. (εσφ4260 (1990-1991) 

Στο θέµα της αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης (αξπ)  παρατηρείται  επέκταση περιθωρίων ‘‘απόδοσης’’ έναντι 

‘‘ασφάλειας’’.  

Γίνεται επίσης, συγκρότηση αµοιβαίων κεφαλαίων. Έτσι, επιτρέπεται στους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης να συγκροτούν ίδια ή οµαδικά αµοιβαία κεφάλαια σύµφωνα 

µε τις κείµενες διατάξεις των αµοιβαίων κεφαλαίων. Οι περιορισµοί ως προς τη 

σύνθεση του ενεργητικού των ως άνω συγκροτούµενων αµοιβαίων κεφαλαίων 

ισχύουν µετά παρέλευση τριετίας από τη συγκρότησή τους. Πριν από την παρέλευση 

της πρώτης τριετίας οι τυχόν παρεκκλίσεις θα πρέπει να τυγχάνουν εγκρίσεως της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατόπιν αιτήσεως της οικείας εταιρίας διαχείρισης. 

 Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης δύνανται να αναθέτουν τη διαχείριση των 

ως άνω συγκροτούµενων αµοιβαίων κεφαλαίων σε οποιαδήποτε εταιρία διαχείρισης 
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αµοιβαίων κεφαλαίων που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. Για τη συγκρότηση των 

αµοιβαίων κεφαλαίων όπως ορίζονται, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης εισφέρουν: 

α) Το όλο ή µέρος των κινητών αξιών πάσης φύσης που κατέχουν, µε εξαίρεση τις 

µετοχές τραπεζών για τη συνεισφορά των οποίων απαιτείται προηγούµενη κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Υγείας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Β) Κάθε αύξηση που θα προκύψει , µετά τη 

δηµοσίευση του παρόντος, στα διαθέσιµά τους. Με κοινές αποφάσεις των υπουργών 

Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων  και του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που δηµοσιεύονται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι διαδικασίες ανάληψης από τους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης των διαθεσίµων τους. 

Επίσης,  οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης  και λοιποί δηµόσιοι οργανισµοί, όπως 

αυτοί ορίζονται στον α.ν.1611/50, απολαµβάνουν για τις καταθέσεις τους επιτόκιο 

καταθέσεων Ταµιευτηρίου. Οµοίως επιτρέπεται στις τράπεζες και τραπεζικούς 

οργανισµούς να καταβάλλουν τόκο στα κατατεθειµένα υπόλοιπα της ταµιακής 

διαχείρισης των ως άνω φορέων και λοιπών δηµόσιων οργανισµών. Κάθε αντίθετη 

διάταξη καταργείται.  

Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης επιτρέπεται να επενδύουν ελεύθερα τα διαθέσιµά 

τους σε τίτλους του ελληνικού δηµοσίου και οµόλογα τραπεζών που λειτουργούν 

νόµιµα στην Ελλάδα. Οµοίως επιτρέπεται σε αυτούς η αγορά και πώληση µετοχών 

πάσης φύσεως µε προηγούµενη κοινή εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  και του ∆ιοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Με αποφάσεις του υπουργού Εθνικής Οικονοµίας που δηµοσιεύονται στην 

εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για τη 

συγκρότηση των αµοιβαίων κεφαλαίων και ότι αφορά τις παρούσες 

ρυθµίσεις.(αξπ3261 (1990-1991))  

Την ίδια χρονική περίοδο αυξάνεται η διάρκεια καταβολής του επιδόµατος 

ανεργίας (ανε) αρχικά κατά δύο µήνες και στην συνέχεια κατά έναν ακόµη µήνα σε 

όλες τις καθοριζόµενες οµάδες ανέργων ανάλογα µε τις ηµέρες εργασίας τους. 

Ακόµα, προστίθενται επιπλέον δύο περιπτώσεις για τους ασφαλισµένους ανέργους 

που επιδοτούνται πρώτη φορά. Έτσι, για 220 ηµέρες εργασίας αναλογεί επίδοµα δέκα 

µηνών και για 250 ηµέρες επίδοµα δώδεκα µηνών. Η διάρκεια της καταβολής του 
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επιδόµατος ανεργίας επιµηκύνεται σε δώδεκα µήνες για τους άνω των 49 ετών 

ανέργους και για όσους έχουν πραγµατοποιήσει συνολικά 4.050 ηµέρες εργασίας 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε προηγούµενες ρυθµίσεις. (ανε3262(1990 -1995)) 

Σχετικά µε το οικογενειακό επίδοµα, επεκτείνεται η υπαγωγή στον ∆ΛΟΕΜ 

όλων των απασχολουµένων στη γεωργία και κτηνοτροφία µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας.  

Κατά γενική αρχή του εργατικού δικαίου αν ο καταβαλλόµενος µισθός καλύπτει όλα 

τα επιδόµατα, παροχές κλπ που θεσπίζει η Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ή 

∆ιοικητική Απόφαση, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλλει επί πλέον τα 

δικαιώµατα αυτά. (οιε3263 (1990-1996)) 

 Αναφορικά µε τη µορφή ρυθµίσεων του Συστήµατος Κοινωνικής 

Ασφάλισης (µορ), την περίοδο αυτή εµφανίζεται νοµοθετικά ο διαχωρισµός 

προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για τους δηµοσίους υπαλλήλους. Με αυτό τον τρόπο 

όσοι από αυτούς έχουν προσληφθεί µέχρι την 1.1.1983, αν αποχωρούν ως την 

31.12.1997 και έχουν συµπληρώσει 35ετή ή 25ετή για, ή και 15ετή προκειµένου για 

τις γυναίκες, το όριο ηλικίας ορίζεται το 55ο για τους άνδρες και το 42ο για τις 

γυναίκες αν αυτές έχουν ανήλικα ή σωµατικώς ή πνευµατικώς ανίκανα παιδιά κατά 

ποσοστό 50% και άνω και για όλες τις άλλες περιπτώσεις το 53ο έτος. Τα 

προαναφερόµενα όρια ηλικίας αυξάνονται για όσους αποχωρούν µετά την 1.1.1998, 

στο 60ό έτος για τους άνδρες και στο 50ό και 58ο έτος αντίστοιχα για τις 

γυναίκες.(µορ2264 (1990-1991))    

Σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη (οµάδων, παροχών, αναγνώριση 

χρόνου) (ασκ), τη χρονική αυτή περίοδο ρυθµίζεται η κοινωνική ασφάλιση των 

µερικώς απασχολουµένων. Πρόκειται για επέκταση της ασφάλισης σε µια κατηγορία 

εργαζοµένων η οποία τότε θεσµοθετείται. Πιο συγκεκριµένα, καθορίζεται ότι οι 

µερικώς απασχολούµενοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους οικείους οργανισµούς 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και στον ΟΑΕ∆ και τον Οργανισµό 

Εργατικής Κατοικίας. Επίσης ορίζεται ότι κατ’ εξαίρεση, στην ασφάλιση των 

µερικώς απασχολουµένων, ανεξάρτητα αν αµείβονται µε µισθό ή ηµεροµίσθιο, 

αναγνωρίζονται όλες οι µέρες εργασίας που πραγµατοποιεί σε κάθε µισθολογική 

περίοδο, εφαρµοζοµένων αναλόγως και των διατάξεων για την αναγνώριση 

                                                 
262 ν.1836/1989 αρ.22, ν.1892/1990 αρ.37, 1874/1990, αρ.2 
263 ν.1876/1990, αρ.7 και 10, αρ.23  
264 ν.1902/1990, αρ.2 
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περισσοτέρων ηµερών εργασίας για πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασία. Θεσπίζεται 

ειδική ασφαλιστική κλάση για τους µερικώς απασχολουµένους, οι ασφαλιστικές τους 

εισφορές υπολογίζονται στις καταβαλλόµενες αποδοχές οι οποίες δε µπορεί να είναι 

µικρότερες των αντίστοιχων στο εκάστοτε τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της ειδικής 

ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ. Τα κατώτατα όρια σε χρήµα, παροχές και επιδόµατος 

ανεργίας χορηγούνται µειωµένα ανάλογα προς τη µείωση που υπάρχει κάθε φορά 

στις αποδοχές των µερικώς απασχολούµενων. Οι διατάξεις δεν αφορούν τους 

µερικώς απασχολουµένους κατ’ οίκον του εργοδότη και για τους συγγενείς του 

εργοδότη. Στη συνέχεια ορίζεται ότι το ποσό σύνταξης που καταβάλλεται στους 

µερικώς απασχολουµένους δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το µισό του κατά 

περίπτωση χορηγούµενο από το ΙΚΑ κατώτατου ορίου. Ορίζεται επίσης ότι για τους 

ασφαλισµένους που έχουν απασχοληθεί διαδοχικά σε πλήρη και µερική απασχόληση 

εφαρµόζονται οι διατάξεις ασφάλισης σύµφωνα µε τη µερική απασχόληση αν ο 

χρόνος ασφάλισης σε αυτή είναι µεγαλύτερος του µισού του κατά περίπτωση 

απαιτούµενου για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Αν το ποσό που 

προκύπτει από τον τρόπο υπολογισµού που ορίζεται είναι µεγαλύτερο του κατώτατο 

ορίου του ΙΚΑ, καταβάλλεται το κατώτατο όριο. 

Επίσης παρατηρείται κατάργηση της έµµεσης ασφάλισης διαζευγµένων θυγατέρων  

στα πλαίσια κατάργησης µεταξύ αρρένων και θηλέων παιδιών ασφαλισµένων 

συνταξιούχων σε ότι αφορά τη συνταξιοδότησή τους και οι προϋποθέσεις 

εξισώνονται µε εκείνες των ανδρών. 

Επαναρυθµίζεται και η ασφάλιση των εργαζοµένων µε το σύστηµα φασόν.  

Επιπλέον, παρατηρείται κατάργηση συντάξεων σε αγωνιστές της Εθνικής 

Αντίστασης, συνταξιούχους του ΟΓΑ. 

Πραγµατοποιείται υπαγωγή στο ΙΚΑ ατόµων απασχόλησης που δεν της 

προσδίδεται η ιδιότητα του µισθωτού, όπως οι µη υπαγόµενοι από ίδιο δικαίωµα σε 

άλλο ταµείο πτυχιούχοι ΑΕΙ, οι οποίοι λαµβάνουν υποτροφίες, προς επιµόρφωση και 

ειδίκευση στα διάφορα κέντρα ερευνών, οι αποκλειστικές αδελφές νοσοκόµες και οι 

τρόφιµοι ιδρυµάτων προστασίας απροσάρµοστων παιδιών, κατά τη διάρκεια 

πρακτικής άσκησης σε εργοδότες.  

Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης θεωρείται εκτός 

από το χρόνο της πραγµατικής απασχόλησης, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, ο 

χρόνος γονικής άδειας ανατροφής των παιδιών, ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας 
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και τακτικής ανεργίας και ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και µέχρι 

δύο ετών  

Καθορίζονται επίσης ευνοϊκές διατάξεις για τους παθόντες από βίαιο συµβάν και  τα 

θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών.  (ασκ5265 (1990-1994)) 

Τέλος, σχετικά µε την οργανωτική διάρθρωση στα µέτρα περιστολής της 

εισφοροδιαφυγής, προστίθεται ότι σε περίπτωση παράληψης καταχώρησης στοιχείων 

στις καταστάσεις προσωπικού ιδίως αλλοδαπών επιβαρύνεται και µε επιπλέον 

πρόστιµο, ίσο µε τις υπέρ του ΙΚΑ εισφορές που αντιστοιχούν στις αποδοχές πέντε 

µηνών πλήρους απασχόλησης ανεξάρτητα από τη διάρκεια εργασίας του αλλοδαπού. 

Η παράλειψη µη κοινοποίησης αντιγράφου αναγγελίας στο υποκατάστηµα ή 

παράρτηµα του ΙΚΑ συνεπάγεται επιβολή προστίµου ίσου µε το 30πλάσιο του 

τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 6ης ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει κάθε φορά. 

(οργ4266 (1990)) 

Επιπλέον, επιβάλλεται αύξηση εφάπαξ προστίµου σε 75% σε περιπτώσεις 

παράλειψης καταχώρησης απασχολούµενων αλλοδαπών αλλά και συνταξιούχων 

γήρατος ή αναπηρίας του ΙΚΑ  

Καθιερώνεται επίσης η τήρηση βιβλίου ηµερήσιων δελτίων απασχολούµενου 

προσωπικού, στο οποίο αναγράφονται οι απασχολούµενοι σε επιχειρήσεις και 

εργασίες οικοδοµικών και τεχνικών έργων και ορίζονται οι ανάλογες κυρώσεις στους 

παραβάτες. (οργ5267(1991)) 

Η χρονική περίοδος Β1.2, η οποία εκτείνεται  στα έτη 1992-2001, διασπάται 

σε δύο επιµέρους υποοµάδες που αποτελούνται αντίστοιχα από τα έτη 1992-1996 και 

τα έτη 1997-2001 και τις αντίστοιχες ιδιότητες-χαρακτηριστικά, στις οποίες οφείλεται 

ο διαχωρισµός αυτός και στις οποίες αποδίδεται ο χαρακτηρισµός τους. 

Πιο συγκεκριµένα, ο διαχωρισµός της οµάδας Β1.2.1 (1992-1996) από την οµάδα 

Β1.2.2 (1997-2001) οφείλεται στην υπεροχή της πρώτης έναντι της δεύτερης ως προς 

τις ιδιότητες οηγ6, µσυ5, ανα4, ανπ5, κος4, εσφ5, αξπ4, ερσ5, οιε3, µορ3, ασκ5 και 

οργ6. Επιπρόσθετα όµως οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την οµάδα αυτή 

αναφέρονται στις οηβ4, συχ3, συα2, αος4 ,σαν4, συγ4, ανε3 (Σχήµα 4.6). 

                                                 
265 ν. 1892/1990, αρ.39 , π.δ 508/1991, ν.1902/1990, αρ.1, ν.2084/1992, αρ.20,αρ.22, ν.1976/1991, 
αρ.7, αρ.14, ν.2084/1992, αρ.40, ν.1897/1990, αρ.3, ν.1976/1991, αρ.22, ν.1977/1991    
266 ν.1902/1990, αρ.24,αρ.29  
267 ν.1976/1991, αρ.11, αρ.20 
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Σχήµα 4.6. CAH-Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης-Οµάδα Β1.2.1 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και στο 

συντάξιµο χρόνο για τη γενική κατηγορία των ασφαλισµένων (οηγ), η υποπερίοδος 

αυτή αναφέρεται στις νέες αλλαγές και εκτεταµένες  γενικές  αυξήσεις στα όρια 

ηλικίας και το συντάξιµο χρόνο σε ΙΚΑ, Ειδικά Ταµεία, και  ∆ηµόσιο και γίνεται 

διαχωρισµός ασφαλισµένων σε ‘’παλαιούς’’(ασφαλισµένους µέχρι 31/12/92)  και 

‘’νέους’’ (ασφαλισµένους µετά την 1/1/93). (οηγ6268(1992-1996)) 

Έτσι ισχύουν: 

εκτεταµένες  γενικές  αυξήσεις σε ΙΚΑ, Ειδικά Ταµεία, ∆ηµόσιο.  

-Ενιαίο όριο ηλικίας (65 ετών) και ελάχιστου συντάξιµου χρόνου (15 χρόνια) για τους 

‘’νεους ασφαλιζόµενους’’ (δηλ.  όσους προσλήφθηκαν µετά την 1/1/93) 

-Μεταβατικές διατάξεις µε νέες αυξήσεις των ήδη ασφαλισµένων (δηλαδή των 

ασφαλισµένων µέχρι 31/12/92). 

Περισσότερο αναλυτικά, ισχύουν: 

-Ενιαίο όριο ηλικίας (65 ετών) και ελάχιστου συντάξιµου χρόνου (15 χρόνια) για τους 

‘’νεους ασφαλιζόµενους’’ όλων των ασφαλιστικών ταµείων (δηλ. όσους 

προσλήφθηκαν µετά την 1/1/93)  

-Μεταβατικές διατάξεις µε νέες αυξήσεις ορίων ηλικίας και συντάξιµου χρόνου των 

ήδη ασφαλισµένων (δηλ. των ασφαλισµένων µέχρι 31/12/92)  

                                                 
268 ν. 2084/1992, αρ.24, 47,48  
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(µε αυτό τον τρόπο για τη σταδιακή εναρµόνιση των προϋποθέσεων (όρια ηλικίας και 

συντάξιµη υπηρεσία) των ‘’παλαιών’’ ασφαλισµένων µε εκείνες των 

νεοπροσληφθέντων).  

-Τα όρια ηλικίας των ασφαλισµένων των Ειδικών Ταµείων αυξάνονται από 1/1/98 

ανά 6 µήνες κάθε έτος µέχρι τη συµπλήρωση του 60ού έτους για τους άνδρες και του 

55ου για τις γυναίκες. 

-Αύξηση των ορίων ηλικίας  για όσους έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην 

υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης µέχρι 31/12/82 και 

συµπληρώνουν την προβλεπόµενη από τις καταστατικές διατάξεις των φορέων 

συντάξιµη υπηρεσία από 1/1/98 και µετά καθώς και σε όσους υπάγονται στην 

υποχρεωτική ασφάλιση φορέα κύριας ασφάλισης από 1/1/83 µέχρι 31/12/92, 

αυξάνονται ανά 6 µήνες κάθε έτος αρχής γενοµένης από 1/1/98 µέχρι τη συµπλήρωση 

του 65ου έτους για τους άνδρες και του 60ου για τις γυναίκες. 

- ‘Για τους φορείς κύριας  ασφάλισης α)Ταµείο Συντάξεως Προσωπικού Εφηµερίδων 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης, β)Ταµείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και 

Υπαλλήλων Τύπου, γ) Ταµείο Συντάξεως Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων 

Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, ε) Ταµείο Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών 

εφαρµόζονται τα εξής: 

Τα όρια ηλικίας που ορίζονται από τα καταστατικά των παραπάνω φορέων 

αυξάνονται από 1/1/98 ανά 6 µήνες κάθε έτους µέχρι του 60ού για τους άνδρες και 

του 55ου για τις γυναίκες. Επίσης από 1/1/93 ορίζεται ως όριο ηλικίας 

συνταξιοδότησης το 53ο  για τις γυναίκες και το 55ο για τους άνδρες έτος το οποίο 

αυξάνεται από 1/1/98 ανά 6 µήνες κάθε έτος µέχρι του 55ου και 60ού έτους 

αντίστοιχα. 

Ορίζεται ότι  όπου ισχύουν µεγαλύτερα όρια ηλικίας από τα προαναφερθέντα  αυτά 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

-  Για τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ το προβλεπόµενο όριο ηλικίας των 58ο µε 35 έτη 

συντάξιµη υπηρεσία αυξάνεται για τους άνδρες ανά 6 µήνες κάθε έτος από 1/1/98 και 

µέχρι τη συµπλήρωση του 60ού έτους. 

Επιπρόσθετα, καταστατικές διατάξεις των φορέων κύριας ασφάλισης µισθωτών 

(πλην ΙΚΑ) που προβλέπουν συνταξιοδότηση µε 35 έτη ασφάλισης χωρίς όριο 

ηλικίας εξακολουθούν να ισχύουν για όσους έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική 

ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης µέχρι 31/12/82. Ειδικά οι  κατά το 

προηγούµενο εδάφιο ασφαλισµένοι από 1/1/83 µέχρι 31/12/92 δικαιούνται σύνταξη 
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µε τη συµπλήρωση συντάξιµου χρόνου 35 ετών και ηλικίας 60 ετών οι άνδρες και 58 

ετών οι γυναίκες. 

- Για τους αυτοαπασχολούµενους, όπου ορίζονται όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 

µικρότερα του 65ου για τους άνδρες και 60ού για τις γυναίκες αυτά αυξάνονται από 

1/1/98 µέχρι τη συµπλήρωση των παραπάνω ορίων. 

Ειδικά µε τη συµπλήρωση συντάξιµου χρόνου 35 ετών ή 10500 ηµερών οι άνδρες 

ασφαλισµένοι δικαιούνται σύνταξη στο 60ό έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες στο 

58ο.    

Μεγαλύτερα όρια ηλικίας προβλεπόµενα από τις καταστατικές διατάξεις των 

Ταµείων εξακολουθούν να ισχύουν. 

Όσον αφορά το συντάξιµο χρόνο παρατηρείται επίσης αύξησή του ώστε και αυτός να 

εναρµονιστεί σταδιακά µε τα δεδοµένα των ασφαλισµένων µετά την 1/1/93. Πιο 

συγκεκριµένα: 

Συντάξιµος χρόνος µικρότερος των 15 ετών προβλεπόµενος από τις καταστατικές 

διατάξεις των φορέων για τη συνταξιοδότηση µε αυξηµένο όριο ηλικίας ορίζεται από 

1/1/93 η 15ετία. 

Για τους άνδρες που έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα 

κύριας ασφάλισης µέχρι 31/12/92 και συµπληρώνουν τον προβλεπόµενο από τις 

καταστατικές διατάξεις συντάξιµο χρόνο από 1/1/98 και µετά καθώς και για τους 

υπαγόµενους στην υποχρεωτική ασφάλιση  οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης 

από  1/1/83 µέχρι 31/12/92 ο συντάξιµος χρόνος δε µπορεί να είναι µικρότερος των 

25 ετών.  Για τις γυναίκες  ο συντάξιµος χρόνος αυξάνεται από 1/1/98 ανά 6 µήνες 

κάθε έτος και µέχρι συµπληρώσεως συντάξιµου χρόνου 25 ετών. 

Εξαίρεση από τις προηγούµενες ρυθµίσεις αποτελούν οι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ, στα 

Ταµεία Τύπου και στα Ειδικά Ταµεία. 

Αν ο ασφαλισµένος λαµβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό 

φορέα κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) ή το ∆ηµόσιο (εκτός των αναπήρων και 

θυµάτων πολέµου και µητέρων που συνταξιοδοτήθηκαν µε το αρ. 63 παρ.4 του ν. 

1892/90) δικαιούνται από το ΙΚΑ πλήρη σύνταξη γήρατος εφόσον κατά το χρόνο 

υποβολής της αίτησης έχει συµπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται σε κάθε 

περίπτωση από τη νοµοθεσία για την απονοµή πλήρους σύνταξης και πάντως όχι 

κάτω του 60ού έτους για τους άνδρες και του 55ου για τις γυναίκες και έχει 

πραγµατοποιήσει τις απαιτούµενες σε κάθε περίπτωση ελάχιστες ηµέρες εργασίας οι 

οποίες ∆ε µπορεί να είναι λιγότερες από 5100. 
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Για τους ασφαλισµένους που µέχρι 31/12/91 έχουν συµπληρώσει το 63ο έτος της 

ηλικίας τους οι άνδρες και το 58ο οι γυναίκες απαιτούνται οι κατά περίπτωση 

αναφερόµενες στην παρ. 1 εδαφ. α ηµέρες εργασίας οι οποίες από 1/1/94 ανέρχονται 

σε 5100. 

Για τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ που συµπληρώνουν όριο ηλικίας 65 έτη οι άνδρες 

και 60 οι γυναίκες οι απαιτούµενες 4500 ηµέρες ασφάλισης από 1/1/92 αυξάνονται 

κατά 150 ηµέρες κατά µέσο όρο για κάθε επόµενο ηµερολογιακό έτος αρχής 

γινοµένης από 1/1/98 φτάνοντας τις 4800 ηµέρες ασφάλισης. 

Για τους ασφαλισµένους που λαµβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο 

ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) ή το ∆ηµόσιο (εκτός των 

αναπήρων και θυµάτων πολέµου και µητέρων που συνταξιοδοτήθηκαν µε το αρ. 63 

παρ.4 του ν. 1892/90) οι 5100 απαιτούµενες ηµέρες εργασίας όπως προαναφέρθηκαν 

αυξάνονται από 1/1/98 σε 6000, κατά 150ηα ανά  έτος αρχής γινοµένης από 1/1/98. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και στους λοιπούς φορείς 

κύριας ασφάλισης προκειµένου για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας. 

Ειδικά για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος απαιτείται η συµπλήρωση του 65ου 

ορίου ηλικίας.  

Κατά τον ίδιο τρόπο, σχετικά µε τα όρια ηλικίας και συντάξιµος χρόνος  για 

τους εργαζόµενους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα (ΒΑΕ) και σε υπόγειες 

στοές-µεταλλεία – λιγνιτωρυχεία (οηβ), παρατηρούνται νέες αυξήσεις ορίων ηλικίας 

και συντάξιµου χρόνου µεταβατικά για τους ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1992 και 

ενιαία για τους  ασφαλισµένους όλων των ασφαλιστικών φορέων από 1/1/1993. Πιο 

συγκεκριµένα: 

α) για τους ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1992: 

-Τα όρια ηλικίας των ασφαλισµένων των  Ε.Τ εκτός από τη ∆ιεύθυνση Ασφαλίσεως 

Προσωπικού ∆ΕΗ, που υπάγονται στα ΒΑΕ αυξάνονται από 1/1/98 ανά 6 µήνες κάθε 

έτος  και µέχρι  συµπληρώσεως του 60ού έτους για τους άνδρες και του 55ου για τις 

γυναίκες. 

Για τους απασχολούµενους σε υπόγειες στοές µεταλλείων-λιγνιτωρυχείων και σε  

υποθαλάσσιες εργασίες (στους οποίους µε τον παρών νόµο επεκτείνονται οι 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των απασχολουµένων σε υπόγειες στοές µεταλλείων- 

λιγνιτωρυχείων του ΙΚΑ), τα όρια ηλικίας αυξάνονται κατά τα ανωτέρω µέχρι 

συµπληρώσεως των ορίων ηλικίας των οριζόµενων από τις ισχύουσες διατάξεις για 

τους απασχολούµενους σε υπόγειες στοές µεταλλείων- λιγνιτωρυχείων 
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ασφαλισµένους του ΙΚΑ. Για τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω µε τις διατάξεις για τα 

ΒΑΕ  ή τις διατάξεις για τους απασχολούµενους σε υπόγειες στοές µεταλλείων, 

λιγνιτωρυχείων καθώς και υποθαλάσσιες εργασίες απαιτείται η πραγµατοποίηση στις 

εργασίες ή τα επαγγέλµατα αυτά των ¾ του απαιτούµενου εκάστοτε συντάξιµου 

χρόνου για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. 

β) για τους ασφαλισµένους µετά την 1/1/93 οι οποίοι πραγµατοποιούν χρόνο 

ασφάλισης 4500 ηµερών ή 15 ετών από τον οποίο τουλάχιστον τα ¾  σε ΒΑΕ που 

ορίζονται στις οικείες διατάξεις των φορέων, δικαιούνται σύνταξη µε τη συµπλήρωση 

του 60ού έτους ηλικίας. 

Παρατηρείται εποµένως, αύξηση ορίων ηλικίας στο 60ό για γυναίκες, εξοµοίωση 

δηλαδή των ορίων µεταξύ ανδρών και γυναικών  στο 60ό έτος ηλικίας για τους 

‘’νέους ασφαλισµένους’’. (οηβ4269 (1992-1999))  

Επιπλέον, στο ίδιο πνεύµα για τα όρια ηλικίας  και συντάξιµο χρόνος  για τις 

µητέρες (οηµ), η  υποπερίοδος αυτή χαρακτηρίζεται επίσης από διαχωρισµός µεταξύ 

‘’παλαιών’’ και ‘’νέων’’ ασφαλισµένων µητέρων και παρατηρείται αύξηση ορίων 

ηλικίας  και συντάξιµου χρόνου και για τις δύο κατηγορίες. Πιο συγκεκριµένα: 

- για ασφαλισµένες µέχρι 31/12/92: 

Τα προβλεπόµενο µέχρι τότε όριο ηλικίας των  42 ετών τις γυναίκες µε ανήλικα ή 

σωµατικώς ή πνευµατικώς ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά κατά 

ποσοστό 50% και άνω ή ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό 67% και άνω που έχουν 

υπαχθεί για πρώτη φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας 

ασφάλισης µέχρι 31/12/82 και συµπληρώνουν τον προβλεπόµενο από τις 

καταστατικές διατάξεις των φορέων  συντάξιµο χρόνο µέχρι 31/12/97, αυξάνεται ανά 

6 µήνες κάθε έτος από 1/1/93 και µέχρι της συµπληρώσεως της ηλικίας του 44ου 

έτους και 6 µηνών , η δε ασφαλισµένη θα ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά 

το χρόνο που συµπληρώνει 15ετή ή 20ετή πλήρη συντάξιµη υπηρεσία, σύµφωνα µε 

τις καταστατικές διατάξεις κάθε Ταµείου’’ 

Επίσης, τα όρια ηλικίας που ορίζονται από τα καταστατικά τους  για τους φορείς 

κύριας ασφάλισης στα Ταµεία Τύπου αυξάνονται από 1/1/98 ανά 6 µήνες κάθε έτος 

και µέχρι της συµπληρώσεως  του 50ού έτους για τις µητέρες µε ανήλικα ή 

σωµατικώς ή πνευµατικώς ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά . 
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Ειδικά για τις µητέρες µε ανήλικα ή σωµατικώς ή πνευµατικώς ανίκανα για κάθε 

βιοποριστική εργασία παιδιά, όπου από  τις καταστατικές διατάξεις προβλέπεται 

συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας ορίζεται από 1/1/93 όριο ηλικίας το 42ο το οποίο 

αυξάνεται από την ίδια χρονολογία ανά 6 µήνες κάθε έτος µέχρι της συµπληρώσεως 

του 50ού έτους. 

Ακόµα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ασφαλισµένων φορέων κύριας ασφάλισης 

αυτοαπασχολουµένων που είναι µικρότερα του 50ού έτους για τις µητέρες µε 

ανήλικα ή σωµατικώς ή πνευµατικώς ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά 

κατά ποσοστό 50% και άνω και ανίκανο σύζυγο κατά 675 και άνω αυξάνονται 

προοδευτικά ανά 6 µήνες κατ’ έτος αρχής γινοµένης από 1/1/98 µέχρι συµπληρώσεως 

των παραπάνω ορίων. 

Τονίζεται ότι, όπου από τις οικείες διατάξεις των παραπάνω φορέων προβλέπεται 

συνταξιοδότηση µητέρων µε ανήλικα ή ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία 

παιδιά χωρίς όριο ηλικίας, η συνταξιοδότηση γίνεται µε τη συµπλήρωση του 42ου 

έτους της ηλικίας. Το παραπάνω όριο ηλικίας αυξάνεται από 1/1/93 ανά 6 µήνες και 

µέχρι τη συµπλήρωση του 50ού έτους.   

 Σχετικά µε το συντάξιµο χρόνο για τις µητέρες µε ανήλικα ή σωµατικώς ή 

πνευµατικώς ανίκανα παιδιά κατά ποσοστό 50% και άνω ή ανίκανο σύζυγο κατά 

ποσοστό 67%,και άνω που έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε 

φορέα κύριας ασφάλισης µέχρι 31 /12/82 και συµπληρώνουν από 1/1/98 και µετά τον 

προβλεπόµενο από τις καταστατικές διατάξεις συντάξιµο χρόνο  ο συντάξιµος χρόνος 

αυξάνεται από 1/1/2003 ανά 6 µήνες κάθε έτος και µέχρι συµπληρώσεως συντάξιµου 

χρόνου 25 ετών. 

-Πραγµατοποιείται αυτή την περίοδο επίσης η αύξηση ορίων ηλικίας και συντάξιµου 

χρόνου -καθιέρωση κοινών ορίων ηλικίας για ‘’νέες     ασφαλισµένες’’  στο 55ο έτος 

και µε 20 έτη ασφάλισης- µητέρες µε τρία ή περισσότερα παιδιά 20 έτη ασφάλισης 

και ορίων ηλικίας 56ο µε 3, 53ο µε 4 και 50ό µε 5 παιδιά (ενώ πριν ήταν χωρίς όριο 

ηλικίας): 

Κατ’ εξαίρεση για τις µητέρες υπαλλήλους που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και 

εικοσαετή πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία, το προηγούµενο  όριο ηλικίας 

µειώνεται κατά τρία έτη για κάθε παιδί και µέχρι του πεντηκοστού έτους. (οηµ4 270 

(1992-2001) 
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Στο ίδιο κλίµα εντάσσεται και η µειωµένη σύνταξη µε µειωµένο όριο ηλικίας 

(µσυ), καθώς η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από αύξηση ορίων ηλικίας  και 

συντάξιµου χρόνου  για µειωµένη σύνταξη η οποία αντιστοιχεί αναλογικά στην 

αύξηση των ορίων ηλικίας για την απονοµή πλήρους σύνταξης  σε όλους τους 

ασφαλιστικούς φορείς,  Έτσι, προβλέπεται για όλους τους ‘’νέους’’ ασφαλισµένους 

(ασφαλισµένους από 1/1/1993) της γενικής κατηγορίας  ότι  ο υπάλληλος δικαιούται 

µειωµένη σύνταξη κατά τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας και τη 

συµπλήρωση 15 ετών ασφάλισης ή 4500 ηµερών ασφάλισης: 

Αν οι ασφαλισµένοι συµπλήρωσαν τις ηµέρες ή έτη ασφάλισης που ορίζονται στην 

παράγραφο 1από τις οποίες 750 ηµέρες ή 2,5 έτη στην τελευταία πριν την υποβολή 

της αίτησης πενταετία, δικαιούνται σύνταξη γήρατος µειωµένη κατά το 1/200 της 

πλήρους µηνιαίας συντάξεως για κάθε µήνα που λείπει από το όριο ηλικίας που 

προβλέπεται από την παραγρ1 του άρθρου αυτού και µέχρι 60 το πολύ µήνες κατά 

περίπτωση. 

Μειωµένη σύνταξη δικαιούνται επίσης οι µητέρες υπάλληλοι µε ανήλικα ή ανίκανα 

για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά µετά τη συµπλήρωση του 50ού έτους της 

ηλικίας τους και πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας 20 πλήρων ετών (6000 ηµερών 

εργασίας).  

-Για παλαιούς ασφαλισµένους (ασφαλισµένους µέχρι 31/12/92) ισχύει ότι αν ο 

ασφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει 4500ηµέρες εργασίας τουλάχιστον και έχει 

συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του ο άνδρας και το 60ό η γυναίκα δικαιούται 

σύνταξη γήρατος µειωµένη κατά 50%.Οι διατάξεις της νοµοθεσίας που προβλέπουν 

την απονοµή µειωµένης σύνταξης γήρατος δεν εφαρµόζονται για την απονοµή 

δεύτερης σύνταξης.  

-Επίσης όπου από τις καταστατικές διατάξεις των φορέων ταµείων τύπου 

προβλέπεται χορήγηση µειωµένης σύνταξης µε µικρότερα όρια ηλικίας, τα όρια αυτά 

αυξάνονται από 1/1/98 µε τον ίδιο τρόπο που αυξάνονται για την πλήρη σύνταξη και 

µέχρι της συµπληρώσεως του 60ού έτους για τους άνδρες και του 55ου για τις 

γυναίκες. (µσυ5271 (1992- 1996) 

Σχετικά µε το ποσοστό αναπλήρωσης  και τον  τρόπο υπολογισµού της 

σύνταξης (ανα), διαπιστώνεται ότι: 
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- Για τους παλαιούς ασφαλισµένους (ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1992) η κύρια 

σύνταξη καθορίζεται στο 80% των συντάξιµων αποδοχών και επικουρική 

καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων µετά από σύνταξη αναλογιστικής µελέτης, γνώµη του ∆Σ κάθε 

επικουρικού φορέα και γνωµοδότηση του ΣΚΑ, ανάλογα µε την οικονοµική 

κατάσταση του κάθε φορέα. 

 -Για νέους ασφαλισµένους, κάθε έτος ασφάλισης θα ισοδυναµεί για την κύρια 

σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας  µε το 1,714%  και για την επικουρική  µε  το 0,57% 

των συντάξιµων αποδοχών του ασφαλισµένου. ∆ηλαδή το ποσοστό αναπλήρωσης 

διαµορφώνεται στο 60% και 20% των συντάξιµων αποδοχών, για την κύρια και την 

επικουρική σύνταξη αντίστοιχα. (ανα4 272(1992-1996)) 

Η υποπερίοδος αυτή χαρακτηρίζεται ακόµα από την επέκταση του χρόνου 

υπολογισµού των συντάξιµων αποδοχών (συχ)  στην τελευταία  πενταετία για όλα 

τα ασφαλιστικά ταµεία, για τους ασφαλισµένους µετά την 1/1/1993. Για ∆ηµόσιους 

Υπαλλήλους που διορίζονται µετά την 1/1/1993 ως µηνιαίος ασφαλιστέος µισθός 

νοείται το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των πάσης φύσης µηνιαίων αποδοχών 

που έλαβε ο υπάλληλος (και ο στρατιωτικός) κατά τα πέντε ηµερολογιακά έτη που 

προηγούνται του έτους εκείνου κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη και 

επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές  

Επίσης για τους φορείς κύριας ασφάλισης  που ασφαλίζουν µισθωτούς, λαµβάνεται 

υπόψη το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών, που έλαβε ο 

ασφαλισµένος κατά τα πέντε ηµερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους εκείνου 

κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη και επί των οποίων καταβλήθηκαν 

εισφορές. Για τους ασφαλιζόµενους στους φορείς κύριας ασφάλισης που ασφαλίζουν 

αυτοαπασχολούµενους, τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών επί των οποίων 

κατατάσσονται και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές όλο τον ασφαλιστικό τους 

βίο, όπως τα ποσά αυτά έχουν διαµορφωθεί στο τέλος του έτους του προηγούµενου 

της αίτησης για σύνταξη. (συχ3 273(1992-2001)) 

Αναφορικά µε τις συντάξιµες αποδοχές (συα), διαπιστώνεται η σταδιακή 

κατάργηση υπολογισµού δώρων εορτών στο σύνολο των αποδοχών  

Επίσης, για τους δηµόσιους υπαλλήλους που διορίζονται µετά την 1/1/1993 ως 

µηνιαίος ασφαλιστέος µισθός θεωρείται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των 
                                                 
272 ν.2084/1992, αρ.29, αρ.34, αρ.51,αρ.54, 
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πάσης φύσεως µηνιαίων αποδοχών των πέντε τελευταίων ηµερολογιακών ετών χωρίς 

τον υπολογισµό των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος 

αδείας. Επίσης, για τον προσδιορισµό των µηνιαίων συντάξιµων αποδοχών στους 

φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης µισθωτών λαµβάνεται υπόψη το πηλίκο 

της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών, που έλαβε ο ασφαλισµένος κατά 

τα πέντε ηµερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής αίτησης σύνταξης  

και  στις οποίες καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τον υπολογισµό δώρων 

εορτών και επιδόµατος αδείας. (συα2274 (1992-2001)) 

∆ιαχωρισµός του τρόπου αναπροσαρµογής των συντάξεων (ανπ) 

παρατηρείται για τις δυο κατηγορίες ασφαλισµένων. Έτσι: 

-Για τους ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1992  η αναπροσαρµογή των συντάξεων 

γίνεται σύµφωνα µε το ποσοστό αναπροσαρµογής των συντάξεων των δηµοσίων 

υπαλλήλων, στα πλαίσια των οικονοµικών δυνατοτήτων του κάθε ασφαλιστικού 

ταµείου για το ΙΚΑ και τα Ειδικά Ταµεία. Για τους υπόλοιπους φορείς µε τη 

διαδικασία που προβλέπεται από τα καταστατικά τους αλλά θα χρειάζεται και 

απόφαση της Επιτροπής Τιµών και Εισοδηµάτων ώστε οι αυξήσεις να είναι µέσα στα 

πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής.  

Για τους ασφαλισµένους από 1/1/1993 στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης το 

κατώτατο όριο σύνταξης αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε το εκάστοτε ποσοστό 

αύξησης των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων. (ανπ5275(1992-1996)) 

Σχετικά µε τα κατώτατα όρια συντάξεων (κος) για τους ασφαλισµένους σε 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης από 1/1/1993 τα κατώτατα όρια συντάξεων είναι ίσα 

µε  ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί σε 15 χρόνια ασφάλισης υπολογιζόµενο στο µέσο 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 31/12/91 αναπροσαρµοζόµενο µε το εκάστοτε ποσοστό 

αύξησης των συντάξεων. Έτσι, είναι ίσο µε 20 χρόνια ασφάλισης υπολογιζόµενο στο 

µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ για τις περιπτώσεις εργατικού ατυχήµατος, ίσο µε το 80% 

του κατώτατου ορίου γήρατος για τις περιπτώσεις λόγω θανάτου και ίσο µε ποσό που 

αντιστοιχεί σε 15 χρόνια ασφάλισης για την επικουρική σύνταξη λόγω αναπηρίας. 

Για τους ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1992 ισχύουν οι διαφοροποιήσεις του κάθε 

ταµείου και ειδικά για τους συνταξιούχους γήρατος του ΙΚΑ που συνταξιοδοτούνται 

από 1/1/1993 και µετά, έχουν χρόνο ασφάλισης 4.500 ηµέρες και δικαιούνται τα 

κατώτατα όρια, τους χορηγείται προσαύξηση 1% για κάθε 300 ηµέρες που έχουν 
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πραγµατοποιήσει πέρα των 4.500, που υπολογίζεται επί του 25πλασίου του 

τεκµαρτού ηµεροµισθίου που κατατάσσονται οι ασφαλισµένοι. (κος4 276(1992-1995) 

Όσον αφορά στα ανώτατα όρια συντάξεων (αος), για τους ‘’νέους’’ 

ασφαλισµένους, δηλαδή για δηµοσίους υπαλλήλους ασφαλισµένους µετά την 

1/1/1993 καθώς και για ασφαλιζόµενους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από 

1/1/1993 ορίζεται ότι το ακαθάριστο βασικό ποσό µηνιαίας σύνταξης γήρατος δεν 

µπορεί να είναι  µεγαλύτερο από το τετραπλάσιο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ καθώς και 

µε 35ετία όχι  µεγαλύτερο από το 60% των συντάξιµων αποδοχών.   

-για ασφαλισµένους µετά τις 31/12/1992 ορίζεται ότι προκειµένω για µισθωτούς το 

ποσό της µηνιαίας σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας για χρόνο ασφάλισης 35 

ετών ή 10500 ηµερών δε µπορεί να υπερβαίνει , χωρίς τα οικογενειακά επιδόµατα , το 

80% των κατά τις οικείες διατάξεις των φορέων και τις διατάξεις του αρ.50 του 

παρόντος, µηνιαίων συντάξιµων αποδοχών, ούτε το τετραπλάσιο του κατά το 

έτος1991 µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναπροσαρµοζόµενου µε το εκάστοτε 

ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων. (αος4277 (1992-2004)) 

Σχετικά µε τις συντάξεις αναπηρίας (σαν) ορίζονται οι προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας για τους ασφαλιζόµενους στους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης από 1/1/1993. Έτσι µε βάση τα κριτήρια που διαµορφώθηκαν το 

προηγούµενο έτος απαιτείται ακόµα η πραγµατοποίηση 300 ηµερών ασφάλισης (ή 

ενός έτους) αν ο ανάπηρος δεν έχει συµπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας. Οι 300 αυτές 

ηµέρες ή το ένα έτος αυξάνονται προοδευτικά σε 1500 ηµέρες ή 5 έτη εργασίας µε 

την προσθήκη ανά 120 ηµερών ή 5 µηνών εργασίας κατά µέσο όρο για κάθε έτος 

ηλικίας πέρα του 21ου. Εναλλακτικά, απαιτείται η συµπλήρωση 1500 ηµερών ή 5 

ετών εργασίας από τις οποίες, οι 600 ηµέρες ή τα 2 χρόνια µέσα στα πέντε χρόνια τα 

αµέσως προηγούµενα από εκείνα που έγινε ανάπηρος. Αν κατά τη διάρκεια των πέντε 

αυτών ετών ο ασφαλισµένος έχει επιδοτηθεί για ασθένεια ή ανεργία ή έχει 

συνταξιοδοτηθεί η περίοδος των 5 ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την 

επιδότηση ή συνταξιοδότηση χρόνο. Αν ο ασφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει 4500 

ηµέρες ή δεκαπέντε έτη  ασφάλισης οποτεδήποτε δικαιούται σύνταξη αναπηρίας. 

Για τη διαπίστωση της αναπηρίας από άποψη ιατρική, γνωµοδοτούν οι αρµόδιες 

υγειονοµικές επιτροπές των φορέων, οι οποίοι εκτός από τη διαπίστωση της φύσης, 

των αιτιών, της έκτασης και της διάρκειας της σωµατικής ή πνευµατικής παθήσεως 
                                                 
276 ν.2084/1992, αρ.14, παρ.1-4, αρ.29, παρ.4, αρ.31, παρ.2, αρ.34, παρ.4, αρ.49, παρ.4   
277 ν.2042/1992,αρ.29, αρ. 14, παρ.5, αρ.29, αρ.51, παρ.1 
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του ασφαλισµένου, αποφαίνονται και για την επίδραση αυτών στην καθολική 

ικανότητά του για άσκηση του συνήθους ή παρεµφερούς επαγγέλµατός του ή την 

ανάκτηση της ικανότητας αυτής. Οι συντάξεις λόγω αναπηρίας καθίστανται 

αυτοδικαίως οριστικές όταν  α) ο συνταξιούχος έχει συµπληρώσει το 55ο έτος ηλικίας 

του (ή το 60ό )και χρόνο συνταξιοδότησης επτά (ή πέντε) ετών συνεχώς κατά τη 

διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε τρεις (δύο) τουλάχιστον εξετάσεις από τις 

οικείες υγειονοµικές επιτροπές, β) αν ο ανάπηρος συνταξιοδοτείται για δώδεκα 

συνεχόµενα έτη ή για είκοσι διακεκοµµένα, αλλά από τριετίας συνεχώς 

συνταξιοδοτούµενος ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας. 

Για τους ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1992 ορίζεται ότι οι διατάξεις φορέων κύριας 

ασφάλισης που προβλέπουν συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας µε ποσοστό αναπηρίας 

µικρότερο του 50%, δεν ισχύουν. Έτσι, ο Κανονισµός που προβλέπεται την 

προηγούµενη περίοδο να καθορίζει το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε 

πάθηση ή βλάβη ισχύει για όλους τους φορείς που προβλέπουν συντάξεις λόγω 

αναπηρίας, συµπεριλαµβανοµένου και του ΟΓΑ. (σαν4278 (1992-2004)) 

Η συγκεκριµένη υποπερίοδος χαρακτηρίζεται επιπλέον από την επιβολή νέων 

αυξήσεων ενιαίων  εισφορών,  για τους ‘’νέους ‘’ αλλά και αυξήσεις για τους 

‘’παλαιούς’’ ασφαλισµένους όλων των κατηγοριών, τόσο για την κύρια όσο και για 

την επικουρική ασφάλιση.   

Πιο συγκεκριµένα, µεταβατικές διατάξεις για τις συντάξεις ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 

που διορίζονται µετά την 1/1/93 προβλέπεται 

α) για την κύρια ασφάλιση: 

-  Για τους ∆ηµόσιους Υπαλλήλους που έχουν διοριστεί µέχρι 30/9/90 θεσµοθετείται 

για πρώτη φορά εισφορά 3%  από1/1/93, 5%, από 1/1/94 και από 1/1/95 6,67%, 

δηλαδή  στο ύψος εισφοράς ασφαλισµένου του ΙΚΑ από 1/1/ 1995 και µετά.  

Επίσης στις συντάξεις και χορηγίες που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο επιβάλλεται 

από  1η Ιανουαρίου προσωρινή ειδική µηνιαία εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία 

παρακρατείται κατά την καταβολή τους ως εξής: 

για τµήµα σύνταξης έως 100.000 δρχ. ποσοστό1%, για τµήµα από 100.001-200.000 

2%, για τµήµα από 200.001-300.000 3%, για τµήµα  από 300.001-400.000 4% και για 

τµήµα άνω των 400.000 5%… Η ηµεροµηνία λήξης της ανωτέρω ειδικής εισφοράς 

δεν µπορεί να γίνει νωρίτερα της 31ης ∆εκεµβρίου 1997 και ορίζεται µε Π.∆ που 
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προτείνεται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εξαιρούνται αυτοί που λαµβάνουν σύνταξη 

µέχρι 100.000δρχ, όσοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ και του ΝΑΤ, οι 

παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί και οι πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική ή 

µεσογειακή αναιµία. 

για ασφαλισµένους από 1/1/1993

- τριµερής χρηµατοδότηση µε συµµετοχή κράτους για ‘’νέους’’ ασφαλισµένους.   

Για κύρια ασφάλιση: 

-Το συνολικό ποσοστό εισφοράς αναπηρίας, γήρατος, θανάτου ασφαλισµένου, 

εργοδότη και κράτους στους φορείς κύριας ασφάλισης µισθωτών ορίζεται σε 30% επί 

των αποδοχών των ασφαλισµένων και κατανέµεται κατά 6,67% σε βάρος των 

ασφαλισµένων, κατά 13,33 σε βάρος των εργοδοτών και κατά 10 % σε βάρος του 

κράτους. Το ποσοστό εισφοράς στους φορείς κύριας ασφάλισης 

αυτοαπασχολουµένων ορίζεται σε 30% και βαρύνει κατά 20% τους ίδιους και κατά 

10% το κράτος. Προκειµένω για µισθωτούς ασφαλισµένους φορέων κύριας 

ασφάλισης αυτοαπασχολουµένων ισχύουν ως προς την καταβολή των εισφορών τα 

οριζόµενα για τους ασφαλισµένους φορέων κύριας ασφάλισης µισθωτών. 

-Στα ΒΑΕ η εισφορά ορίζεται σε 1,40% για τον εργοδότη και 2,20% για τον 

ασφαλισµένο.  

Επιπλέον για όσους εργάζονται σε υπόγειες στοές µεταλλείων-λιγνιτωρυχείων και σε 

υποθαλάσσιες εργασίες καθώς και για τους ασφαλισµένους στους σταθµούς 

παραγωγής της ∆ιεύθυνσης Ασφαλίσεως Προσωπικού της ∆ΕΗ η εισφορά είναι 2,5% 

για τον εργαζόµενο και 5% για τον εργοδότη.  

Για επικουρική ασφάλιση η συνολική εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη σε φορείς 

επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν µισθωτούς, ορίζεται σε ποσοστό 6%, 

βαρύνει κατά ½ τον ασφαλισµένο και κατά το υπόλοιπο ½ τον εργοδότη. Στην 

παραπάνω εισφορά υπόκειται και το ∆ηµόσιο ως εργοδότης. 

Η πρόσθετη ειδική εισφορά για την επικουρική ασφάλιση ορίζεται: α) για τους 

υπαγόµενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και τα ειδικά επαγγέλµατα σε 

2% επί των αποδοχών των εργαζοµένων που υπόκεινται σε εισφορές και βαρύνει 

κατά 1,25% τον ασφαλισµένο και 0,75% τον εργοδότη, β) για τους απασχολούµενους 

σε υπόγειες στοές µεταλλείων καθώς και σε υποθαλάσσιες εργασίες καθώς και σε 

ορυχεία, σταθµούς παραγωγής και δίκτυα της ∆ΕΗ σε 3%  και βαρύνει κατά 2% τον 

εργοδότη και 1% τον ασφαλισµένο. 
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Η εισφορά σε φορείς επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν αυτοαπασχολούµενους 

ορίζεται σε ποσοστό 6%, υπολογίζεται επί του ποσού της κατά το την παρ.3 του αρ. 

22 του παρόντος ασφαλιστικής κατηγορίας επιλογής των ασφαλισµένων  και βαρύνει 

τους ασφαλισµένους.  

Για ασφάλιση ασθένειας το συνολικό ποσοστό εισφοράς για την ασφάλιση ασθένειας, 

µητρότητας στους φορείς που ασφαλίζουν µισθωτούς, ορίζεται σε ποσοστό 11,45% 

και κατανέµεται κατά 2,55% σε βάρος των ασφαλισµένων, κατά 5,10% σε βάρος των 

εργοδοτών και κατά 3,80% σε βάρος του κράτους. Αν το ποσοστό εισφοράς στους 

παραπάνω φορείς για τους µέχρι 31/1292 υπαγχθέντες στην ασφάλιση είναι 

µεγαλύτερες του καθοριζόµενο µε το προηγούµενο εδάφιο, για τον ασφαλισµένο και 

τον εργοδότη καταβάλλεται και για τους από 1/1/93 και µετά υπαγόµενους στην 

ασφάλιση. 

Το ποσοστό εισφοράς για την ασφάλιση ασθένειας-µητρότητας στους φορείς 

ασφάλισης αυτοαπασχολουµένων ορίζεται σε ποσοστό 11,45% και βαρύνει κατά 

7,65% τους ασφαλισµένους και κατά 3,80% το κράτος, Προκειµένου περί µισθωτών 

ασφαλισµένων φορέων ασθένειας αυτοαπασχολουµένων ισχύουν αναλόγως τα 

οριζόµενα στην παρ.1 του αρ.22. Αν οι παραπάνω φορείς δεν χορηγούν παροχές 

ασθενείας σε χρήµα, το ποσοστό εισφοράς ασφαλισµένων ορίζεται σε 6,75% και του 

κράτους σε 3,40%.Η εισφορά για την ασφάλιση ασθένειας συνταξιούχων φορέων 

κύριας ασφάλισης και του ∆ηµοσίου ορίζεται σε ποσοστό 10% επί των 

καταβαλλόµενων συντάξεων και κατανέµεται κατά 4% σε βάρος των συνταξιούχων 

και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης. Το ποσοστό εισφοράς για την 

ασφάλιση ασθένειας συνταξιούχων δύναται να ανακαθοριστεί µε απόφαση των 

Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων , ύστερα από αναλογιστική µελέτη.  

Ασφάλιση για εφάπαξ βοήθηµα: Η συνολική εισφορά ασφάλισης για  εφάπαξ 

βοήθηµα σε φορείς ασφάλισης Πρόνοιας, ορίζεται σε ποσοστό 4% και βαρύνει 

αποκλειστικά τους εργαζόµενους. 

Για ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1992: 

- Για το ΙΚΑ, παρατηρείται στον  κλάδο σύνταξη  αύξηση εισφορών εργοδότη κατά 

1,83%, του ασφαλισµένου κατά 0,92% και έτσι διαµορφώνονται στο 13,33% για τον 

εργοδότη και 6,67% για τον ασφαλισµένο. 

-Υπόλοιπα Ταµεία µισθωτών: Οι εισφορές διαµορφώνονται τουλάχιστον στο επίπεδο 

του ΙΚΑ, ενώ µεγαλύτερα ποσοστά εξακολουθούν να ισχύουν 
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-Αυτοαπασχολούµενοι: από 1/1/1995 ισχύει για τον κλάδο σύνταξης κατώτερη 

εισφορά ίση µε το 20% του µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 1991 όπως θα 

έχει αναπροσαρµοστεί τότε. 

Επίσης η πρόσθετη ειδική εισφορά για την κύρια ασφάλιση των υπαγόµενων 

σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις των φορέων (πλην ΙΚΑ) στα ΒΑΕ ορίζεται σε 

ποσοστό 3,60% και βαρύνει τους ασφαλισµένους κατά 2,2% και τους εργοδότες κατά 

1,40% και των απασχολουµένων σε υπόγειες στοές µεταλλείων –λιγνιτωρυχείων 

καθώς και σε υποθαλάσσιες εργασίες σε ποσοστό 7,5% και βαρύνει κατά 2,5% τους 

ασφαλισµένους και κατά 5% τους εργοδότες. 

Επίσης θεσπίζεται για πρώτη φορά η διάταξη σύµφωνα µε την οποία, η πρόσθετη 

ειδική εισφορά των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ απασχολουµένων σε ΒΑΕ 

ορίζεται σε ποσοστό 2% και βαρύνει τους ασφαλισµένους κατά 1,25% και τους 

εργοδότες κατά 0,75% και των απασχολουµένων σε υπόγειες στοές µεταλλείων –

λιγνιτωρυχείων καθώς και σε υποθαλάσσιες εργασίες σε ποσοστό 3% και βαρύνει 

κατά 1% τους ασφαλισµένους και κατά 2% τους εργοδότες. Η ισχύς της παραγράφου 

αυτής ισχύει από 1/1/93. 

 Ορίζεται ακόµα ότι, τα παραπάνω ποσοστά εισφορών δύναται να επανακαθοριστούν 

µε απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών  και Υγείας, πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από αναλογιστική µελέτη. 

Επίσης, εισφορά επαγγελµατικού κινδύνου βαρύνει τον εργοδότη ίση προς 1% για 

εργασίες απασχολουµένων  που διεξάγονται κάτω από συνθήκες, ώστε να τίθεται σε 

κίνδυνο η ζωή ή η υγεία των εργαζοµένων. Οι επιχειρήσεις καταβάλλουν στο ΙΚΑ 

ολόκληρη την εισφορά επαγγελµατικού κινδύνου και για το προσωπικό τους που 

υπάγεται σε ένα µόνο κλάδο ασφάλισης ΙΚΑ.  

- Στα Ειδικά Ταµεία, για την κύρια σύνταξη η εισφορά των ασφαλισµένων αυξάνεται 

σταδιακά ώστε σε τρία χρόνια να φθάσει σε 11%, ενώ η εισφορά του εργοδότη 

ορίζεται από 1/1/1993 σε 22% καθώς µεγαλύτερη εισφορά παραµένει. 

Ορίζονται ειδικότερα και οι εισφορές για τους εργαζόµενους στη ∆ΕΗ από 1/1/95 και 

εφεξής 2,5%. 

Επιπλέον, η εισφορά του εργοδότη των Ειδικών Ταµείων για τον κλάδο ασθένειας 

δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 6,25%. Μεγαλύτερες εισφορές µειώνονται 

σταδιακά σε τρία χρόνια κατά το 1/3 ετησίως της διαφοράς από 1/1/93.  

 β) για επικουρική ασφάλιση: 
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Για τους µισθωτούς ορίζεται ότι το ποσοστό εισφοράς στους φορείς επικουρικής 

ασφάλισης µισθωτών, δεν µπορεί να είναι για τον ασφαλισµένο κατώτερο του 3% επί 

των αποδοχών αυτού που υπόκειται σε εισφορές σύµφωνα µε τις καταστατικές 

διατάξεις κάθε φορέα και του 3% για τον εργοδότη. Μικρότερα ποσοστά 

αναπροσαρµόζονται σταδιακά από 1/1/93 σε τρία έτη 

Από 1/1/95 η σχέση εισφοράς ασφαλισµένου προς την εισφορά εργοδότη στους 

φορείς επικουρικής ασφάλισης  µισθωτών στους οποίους προβλέπεται εισφορά 

εργοδότη ορίζεται σε 1 προς 1. 

Για τους Αυτοαπασχολούµενους  αντίστοιχα το µηνιαίο ποσό εισφοράς που 

καταβάλλεται στους φορείς επικουρικής ασφάλισης αυτοαπασχολουµένων δεν µπορεί 

να είναι από 1/1/95 και µετά µικρότερο της εισφοράς που προκύπτει µε βάση το  κατά 

το έτος 1991 µέσο µηνιαίο κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναπροσαρµοσµένο µε το εκάστοτε 

ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων και ποσοστό 6%.  

γ) για ασφάλιση ασθενείας: 

-Για το ΙΚΑ:  η προβλεπόµενη εισφορά εργοδότη και ασφαλισµένου υπέρ του κλάδου 

παροχών ασθενείας και µητρότητας σε είδος αυξάνεται από 1ης Ιανουαρίου 1993 

κατά 0,90 της µονάδας σε βάρος των εργοδοτών και κατά 0,30 της µονάδας σε βάρος 

των ασφαλισµένων, οριζόµενη σε 6,45 ποσοστιαίες µονάδες εκ των οποίων 4,30 

ποσοστιαίες µονάδες βαρύνουν τους εργοδότες και 2,15 τους ασφαλισµένους. Το 

συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη για τον κλάδο ασθένειας 

του ΙΚΑ ορίζεται από 1/1/93 σε 7,65 ποσοστιαίες µονάδες , από τις οποίες οι 5,10 

ποσοστιαίες µονάδες βαρύνουν τους εργοδότες και 2,55 τους ασφαλισµένους. 

-Για τους Φορείς ασφάλισης µισθωτών  αν το  ποσοστό εισφοράς είναι µικρότερο του 

κατά την προηγούµενη παράγραφο καθοριζόµενου για το ΙΚΑ, αναπροσαρµόζεται 

σταδιακά σε τρία έτη, αρχής γινοµένης από 1/1/93 ενώ µεγαλύτερα ποσοστά 

εξακολουθούν να ισχύουν.   

-Για τους αυτοαπασχολουµένους, το ποσό της µηνιαίας εισφοράς καθορίζεται µε 

απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών  και Υγείας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από αναλογιστική µελέτη και γνώµη των ∆Σ 

των φορέων και του ΣΚΑ. Μικρότερα ποσά αναπροσαρµόζονται σταδιακά σε τρία 

έτη από 1/1/93. 

Επίσης, η κράτηση 1% επί των αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων και των συντάξεων 

των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου για την υγειονοµική τους περίθαλψη αυξάνεται από 

1/1/93 κατά 0,80% και από 1/1/94  κατά 0,75% και διαµορφώνεται σε 2,55%. 

 378



Επιπλέον, το ποσοστό εισφοράς επί των συντάξεων για την ασφάλιση ασθένειας 

συνταξιούχων των φορέων κύριας ασφάλισης και του ∆ηµοσίου δύναται να 

επανακαθοριστεί µε απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, και 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

-Θεσπίζεται επίσης  ειδική εισφορά για τους συνταξιούχους των φορέων κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης εκτός του ΟΓΑ και του ΝΑΤ, υπέρ Λογαριασµού 

Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α), ποσοστών 1-5%, 

ανάλογα µε το ποσό της σύνταξης. Έτσι το 1% αφορά το τµήµα σύνταξης από 

100.001 µέχρι 200.000 δρχ, το 2% το τµήµα από 200.001 µέχρι 300.000, το 3% από 

300.001-400.000 και το 4% πάνω από 400.001, ενώ οι συντάξεις µέχρι 100.000δρχ 

δεν υπόκεινται σε εισφορά. (εσφ5279 (1992-1996)) 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα της περιόδου αυτής αναφορικά µε τις 

συγχωνεύσεις ασφαλιστικών ταµείων (συγ) αποτελεί επίσης η θεσµοθέτηση 

πλαισίου για συγχωνεύσεις και οµαδοποιήσεις φορέων κοινωνικής ασφάλισης. 

Με π.δ που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων  ύστερα από γνώµη των ∆Σ των φορέων δύναται να εντάσσονται Ταµεία 

ή Κλάδοι ή Λογαριασµοί πρόσθετης ασφάλισης και ασθένειας στους φορείς κύριας 

ασφάλισης στους οποίους υπάγονται οι ασφαλισµένοι των παραπάνω Ταµείων, 

Κλάδων ή Λογαριασµών πρόσθετης ασφάλισης και ασθένειας και σε αντίστοιχους 

συνιστώµενους κλάδους. Ένταξη µπορεί να γίνει και φορέων κύριας ασφάλισης, 

πρόσθετης ασφάλισης και ασφάλισης ασθένειας σε οµοειδείς φορείς πρόσθετης 

ασφάλισης ή ασφάλισης ασθένειας, εκτός τα Ταµεία Πρόνοιας ∆ικηγόρων.  

Ακόµα σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις συγχωνεύσεων φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης µε ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ορίζεται ότι µε π.δ που εκδίδονται µε πρόταση 

του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από 

αναλογιστική µελέτη και γνώµη του οικείου φορέα και του ΣΚΑ, συγχωνεύονται στο 

ΙΚΑ-ΤΕΑΜ οι φορείς επικουρικής ασφάλισης οι οποίοι, λαµβανοµένων υπόψη το 

ύψος των εισφορών ασφαλισµένων και εργοδοτών, των προσόδων περιουσίας των 

προϋποθέσεων απονοµής των παροχών, του ύψους και της εκτάσεως αυτών και των 

εξόδων διοίκησής τους, δεν µπορούν να παρέχουν την ελάχιστη ασφαλιστική 

προστασία την οποία παρέχει εκάστοτε το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. Επίσης, συγχώνευση κατά τα 

ανωτέρω γίνεται και των φορέων επικουρικής ασφάλισης στους οποίους η σχέση 
                                                 
279 ν.2084/1992, αρ.20, παρ.2,3, αρ. 22, παρ1, αρ.23, παρ.1,2, αρ.32, αρ.35, αρ.37,αρ. 44, παρ.1,2, 
αρ.45, αρ.46, αρ.52, αρ.55,παρ.2, 4, 5, αρ.61,   
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µεταξύ συνταξιούχων και ασφαλισµένων είναι µικρότερη της σχέσης 1 προς 2, εκτός 

αν η οικονοµική κατάσταση του φορέα ασφάλισης επιτρέπει τη συνέχιση της 

λειτουργίας του.  

Στη συνέχεια ορίζονται οι ρυθµίσεις για τις εντάξεις σύµφωνα µε τις οποίες µε την 

ένταξη των ο φορέας στον οποίο γίνεται η ένταξη υποκαθίσταται δια του αντίστοιχου 

κλάδου στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εντασσοµένων Ταµείων, Κλάδων ή 

Λογαριασµών . 

Τέλος ορίζεται η συγχώνευση του Ταµείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλών 

ραδιοφωνίας και Τουρισµού (ΤΕΑΥΡΤ) στο Ταµείο Επικουρικής Ασφαλίσεως και 

Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ2 (ΤΕΑΠ-ΠΕΡΤ2), το οποίο µετονοµάζεται σε Ταµείο 

Επικουρικής Ασφαλίσεως και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας –

Τηλεόρασης και Τουρισµού (ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ). (συγ4280 (1992-1998)) 

Η συνέχιση επέκτασης ρυθµίσεων  στα πλαίσια της ‘απελευθέρωσης’ της 

αγοράς, χαρακτηρίζει τη συγκεκριµένη περίοδο όσον αφορά στην αξιοποίηση 

περιουσίας φορέων κοινωνικής ασφάλισης (αξπ). 

Πιο συγκεκριµένα, επιτρέπεται η διάθεση από τα ασφαλιστικά ταµεία µέχρι 

ποσοστού 20% ετησίως από τα κατατεθειµένα στην Τράπεζα της Ελλάδας ή άλλη 

τράπεζα διαθέσιµα κεφάλαιά τους, για επενδύσεις σε ακίνητα και σε εισηγµένους στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών τίτλους οµολογιακών δανείων γενικά και µετοχών ανώνυµων 

εταιριών µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις. (αξπ4 281 (1992-1996))           

Σχετικά µε την εργασία συνταξιούχου (ερσ), όσον αφορά στο συνταξιούχο 

του ∆ηµοσίου, βάσει ετών υπηρεσίας, µε εξαίρεση όσων λαµβάνουν τα κατώτατα 

όρια σύνταξης, αν αναλάβει οποιαδήποτε εργασία, το ποσό της χορηγούµενης 

σύνταξης περιορίζεται κατά το 1/3 αυτής. Για να είναι ο παραπάνω χρόνος 

συντάξιµος απαιτείται η αναστολή καταβολής της σύνταξης και η καταβολή των 

απαιτούµενων εισφορών, αλλιώς οι εισφορές καταβάλλονται κανονικά και ο χρόνος 

δε λογίζεται ως συντάξιµος. 

Επίσης  ο εργαζόµενος συνταξιούχος του ∆ηµοσίου οφείλει να υποβάλλει εντός 

µηνός στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπεύθυνη 

δήλωση, παρέχοντας κάθε πληροφορία για την εργασία του. Η παράλειψη αυτής της 

δήλωσης ή η παροχή ανακριβών πληροφοριών συνεπάγεται την αναστολή της 

σύνταξης για ένα χρόνο. 
                                                 
280 ν.2084/1992, αρ. 76,παρ.1,2, παρ.3, αρ.77,78, αρ.90, παρ.1 
281 ν.2042/1992,αρ.14 
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 Στο ΙΚΑ απαγορεύεται η εργασία συνταξιούχου αν ο συνταξιούχος λόγω γήρατος 

κερδίζει µηνιαίως ποσό µεγαλύτερο από το 50πλάσιο του εκάστοτε Ηµεροµισθίου 

του Ανειδίκευτου Εργάτη. Παρατηρείται δηλαδή αύξηση του ποσού το οποίο κερδίζει 

ο συνταξιούχος από εργασία, πέρα από το οποίο του αναστέλλεται η σύνταξη. 

(ερσ5282 (1992-1998)) 

Αναφορικά µε το επίδοµα ανεργίας παρατηρούνται ρυθµίσεις που αφορούν 

στο συµψηφισµό των επιδοµάτων ανεργίας µε προγράµµατα κατάρτισης –

απασχόλησης και παραγραφή αξίωσης για επιδότηση ανεργίας. ∆ηλαδή οι ηµέρες 

παρακολούθησης από τον επιδοτούµενο άνεργο προγραµµάτων επαγγελµατικής 

κατάρτισης αφαιρούνται από τη διάρκεια της εγκριθείσας τακτικής επιδότησης 

ανεργίας, εφόσον η ηµερήσια αποζηµίωση στη διάρκεια της εκπαίδευσης υπερβαίνει 

το ηµερήσιο επίδοµα ανεργίας. Επίσης σε περίπτωση που επιχείρηση προσλαµβάνει 

επιδοτούµενο άνεργο µέσω του προγράµµατος των ‘’µηνιαίων µεριδίων εργασίας και 

κατάρτισης’’, το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης αφαιρείται από τη συνολική 

διάρκεια της εγκριθείσας τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας. (ανε4283 (1996-2001)) 

Όσον αφορά στη µορφή  (ρυθµίσεων)-χαρακτήρα του  Συστήµατος 

Κοινωνικής Ασφάλισης (µορ) ως αντίποδα του πολυκερµατισµένου συστήµατος µε 

ανισότητες µεταξύ των διαφόρων φορέων στο ενιαίο σύστηµα  κοινωνικής 

ασφάλισης  για ‘’νέους’’  ασφαλισµένους (προσληφθέντες από 1/1/93) θεσµοθετείται 

η ίση µεταχείριση δηµιουργώντας όµως ανισότητες νέας µορφής µεταξύ των 

διαφόρων γενεών. Γίνεται έτσι διαχωρισµός µεταξύ εκείνων που προσλαµβάνονται 

από 1/1/1993 και οι οποίοι διέπονται από ενιαίους κανόνες (εκτός από τους 

ασφαλισµένους στον ΟΓΑ και το ΝΑΤ), όσον αφορά όλες τις συνιστώσες της 

κοινωνικής ασφάλισης και εκείνων που είναι ήδη ασφαλισµένοι ή θα ασφαλιστούν 

µέχρι 31/12/1992, για τους οποίους προβλέπονται µεταβατικές διατάξεις, ώστε 

σταδιακά οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης να εναρµονιστούν µε εκείνες των 

προσληφθέντων από 1/1/1993. ∆υσµενέστερες οι ρυθµίσεις ως προς τις προϋποθέσεις 

και τον τρόπο υπολογισµού των συντάξεων. Ο διαχωρισµός αυτός που ξεκινάει το 

1992, συνεχίζει να διέπει το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης, στο οποίο 

επιτελούνται κάποιες διαφοροποιήσεις και βελτιώσεις , το πνεύµα όµως του οποίου 

παραµένει το ίδιο.  

                                                 
282 ν.2084/1992, αρ.16, αρ.70 
283 ν. 2434/1996 αρ.4 
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-Επίσης µε τις νέες διατάξεις επιτρέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση σε ένα φορέα 

κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο , έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης , έναν φορέα 

ασφάλισης ασθένειας και έναν φορέα ασφάλισης πρόνοιας για τους ασφαλισµένους 

από 1/1/1993.  

Σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, ορίζεται ότι τα εισπραττόµενα από το οικονοµικό έτος 

1993 και µετά ποσά ενός αριθµού κοινωνικών πόρων από φορείς ή κλάδους ή 

λογαριασµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης διατηρούνται ως έσοδα των 

φορέων αυτών ή κλάδων στο ύψος των βεβαιωθέντων ποσών κατά το έτος 1992. Τα 

επιπλέον από αυτά τα ποσά αποτελούν έσοδο του Λογαριασµού Αλληλεγγύης 

Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α), ο οποίος δηµιουργείται στη Γενική 

Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ειδικός λογαριασµός µε σκοπό την 

οικονοµική ενίσχυση ελλειµµατικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικά ο 

κοινωνικός πόρος του ΙΚΑ που προέρχεται από εισαγόµενα προϊόντα διατηρείται ως 

έσοδο στο ύψος που θα εισπραχθεί το έτος 1993. Από 1/1/2001 οι θεσπισµένοι υπέρ 

φορέων ή κλάδων ή λογαριασµών ασφάλισης πρόνοιας κοινωνικοί πόροι αποτελούν 

έσοδα του Λ.Α.Φ.Κ.Α. Για κάθε έτος από το 1993, το 1/8 των κοινωνικών πόρων 

φορέων κοινωνικής πρόνοιας αποτελεί έσοδο του ΛΑΦΚΑ.   (µορ3284 (1992-1996)) 

Στη συνέχεια, σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη (οµάδων, παροχών, 

αναγνώριση χρόνου) (ασκ),την εξεταζόµενη υποπερίοδο αυτή επαναχορηγούνται οι 

συντάξεις σε αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης συνταξιούχους ΟΓΑ και γίνεται 

ανασύσταση Πρωτοβάθµιων Επιτροπών Κρίσεως , µε αποφάσεις των οικείων 

νοµαρχών, για την αναγνώριση της ιδιότητας του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης.  

Επίσης, στο χρόνο που θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης προστίθεται και ο χρόνος της 

προαιρετικής ασφάλισης. (ασκ6285 (1995-1997)) 

Τέλος, στο θέµα της οργανωτικής διάρθρωσης (οργ), για την καταπολέµηση 

της εισφοροδιαφυγής καθιερώνεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων ή 

επιτηδευµατιών να προσκοµίζουν βεβαίωση εξόφλησης των ασφαλιστικών τους 

υποχρεώσεων για να µπορούν να θεωρήσουν τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία τους. 

Επίσης προβλέπεται ότι η τήρηση στο µητρώο ασφαλισµένων, συνταξιούχων και 

εργοδοτών γίνεται µηχανογραφικά ενώ οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

υποχρεούνται να καταβάλλουν στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

κάθε αναγκαίο στοιχείο για την τήρηση του Γενικού Μητρώου ασφαλισµένων 
                                                 
284 ν.2084/1992, αρ.3-43, αρ.44-75, αρ.39 
285 ν. 2320/1995, αρ.6, ν.2335/1995, αρ.5   
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συνταξιούχων και εργοδοτών. Ακόµα, θεσπίζεται η είσπραξη των απαιτήσεων όλων 

των ασφαλιστικών φορέων σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων 

και δίνεται η δυνατότητα σύναψης µεταξύ τους συµβάσεων για την ανάληψη ενός 

από τον άλλο διεκπεραίωσης εργασιών µε εργολαβικό αντάλλαγµα.  

Επιπλέον, προβλέπεται η υποχρέωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης να 

καταρτίζουν αναλογιστικές µελέτες ανά πενταετία αρχίζοντας από το 1993, ώστε να 

τίθεται σε υγιείς βάσεις η σχέση εισφορών-παροχών και να µη διαταράσσεται 

µακροχρόνια η οικονοµική κατάσταση των φορέων. (οργ6286(1992-1996)) 

Η δεύτερη υποπερίοδος στην οποία διασπάται η περίοδος Β1 (1992-2001), 

αποτελείται από τα έτη 1997-2001 (οµάδα Β1.2.2), τα χαρακτηριστικά των οποίων τη 

διαφοροποιούν από την συγγενή της προκάτοχο υποπερίοδο Β1.2.1 (1992-1996). 

Αυτά τα χαρακτηριστικά-ιδιότητες στις οποίες οφείλεται η διάσπαση της οµάδας 

αποτελούνται από τις εξής: οηγ7, οηβ5, µσυ6,7, ανα5 ,ανπ7, κος5,6, εσφ6,7, συγ5, 

αξπ5,6, ερσ6, ανε4, οιε4, µορ4, ασκ8, συµ3, οργ7,8. 

Οι ιδιότητες οηµ4, συχ3, συα2, αος4, οργ9 χαρακτηρίζουν επίσης την εξεταζόµενη 

υποπερίοδο (Σχήµα 4.7). 

 

Σχήµα 4.7.CAH-Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης-Οµάδα Β1.2.2 
 

Σε µια αναλυτικότερη ερµηνεία τους, παραθέτουµε τις παρακάτω εξελίξεις. 

                                                 
286 ν.2084/1992, αρ. 63,64,72, 82, αρ.71 
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Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από επαναφορά διατάξεων για απονοµή 

σύνταξης στο 58ο έτος ηλικίας (αντί 60ου) µε το καθεστώς 35ετίας στο ΙΚΑ όσον 

αφορά στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και συντάξιµος χρόνος για τη γενική 

κατηγορία των ασφαλισµένων (οηγ). 

Για τους αγρότες,  απαιτείται η συµπλήρωση του 65ο έτους καθώς και η 

πραγµατοποίηση χρόνου ασφάλισης και καταβολής εισφορών για πέντε χρόνια 

συµπεριλαµβανοµένου και της διαδροµής στον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης. Από το 

έτος δες ο συντάξιµος χρόνος προσαυξάνεται κατά ένα έτος µέχρι τη συµπλήρωση 

τουλάχιστον δεκαπέντε ετών ασφάλισης.  

ο ασφαλισµένος του ΙΚΑ δικαιούται σύνταξη εάν κατά την υποβολή της αίτησης έχει 

πραγµατοποιήσει 10500 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας στην πραγµατική ασφάλιση 

του ΙΚΑ και έχει συµπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας. 

Έτσι γίνεται επαναφορά των διατάξεων για απονοµή σύνταξης στο 58ο έτος 

ηλικίας (αντί 60ου) µε το καθεστώς 35ετίας στο ΙΚΑ. (οηγ7287 (1997-2001) 

Αναφορικά µε τα όρια ηλικίας και το συντάξιµο χρόνο  για τους εργαζόµενους 

στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα (ΒΑΕ) και σε υπόγειες στοές-µεταλλεία -

λιγνιτωρυχεία, παρέχεται δικαίωµα λήψης σύνταξης στο 50ο έτος της ηλικίας   στους 

απασχολούµενους αποκλειστικά επί 15 χρόνια (4500 ηµέρες εργασίας) σε υπόγειες 

στοές µεταλλείων - λιγνιτωρυχείων καθώς και σε χώρους εξόρυξης- εµπλουτισµού 

και επεξεργασίας πετρωµάτων για παραγωγή ινών αµιάντου.  

Επίσης πραγµατοποιείται η χορήγηση πλήρους σύνταξης µε τις διατάξεις της 

35ετίας στο 55ο έτος ηλικίας για τους ασφαλισµένους που έχουν 10.500 ηµέρες 

ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 ηµέρες ασφάλισης  έχουν διανυθεί στον κλάδο των 

Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων. (οηβ5288  (2000-2001) 

 Όσον αφορά στη µειωµένη σύνταξη µε µειωµένο όριο ηλικίας (µσυ),  

παρέχεται η δυνατότητα λήψης λόγω 35ετίας στο 56ο έτος εφόσον από τις 10500 

ηµέρες ασφάλισης οι 7.500 πραγµατοποιούνται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά 

Επαγγέλµατα.  

Έτσι, ο ασφαλισµένος που έχει πραγµατοποιήσει 10.500 τουλάχιστον ηµέρες 

εργασίας  στην πραγµατική ασφάλιση του ΙΚΑ από τις οποίες οι 7500 σε ΒΑΕ 

δικαιούται µειωµένη σύνταξη κατά 1/200 της πλήρους σύνταξης για κάθε µήνα που 

λείπει από το 58ο έτος ηλικίας. Η µείωση στη σύνταξη αφορά στο 1/200 της πλήρους 
                                                 
287 ν. 2556/1997,αρ 25 παρ.1, ν.2458/1997, αρ.5 
288 ν.2874/2000, αρ.32, ν.2676/1999  
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σύνταξης για κάθε µήνα που υπολείπεται από το οριζόµενο όριο ηλικίας, για τους 

ασφαλισµένους όλων των ασφαλιστικών ταµείων (µσυ6289 (1997-1999)) 

Επίσης, όσον αφορά στη χορήγηση µειωµένης σύνταξης, αυτή γίνεται στο 53ο έτος 

για τους ασφαλισµένους που έχουν 10.500 ηµέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 7.500 

έχουν διανυθεί στα ΒΑΕ. (µσυ7290(2000-2001) 

Σχετικά µε το ποσοστό αναπλήρωσης σύνταξης και τον  τρόπο υπολογισµού 

της σύνταξης (ανα), παρατηρείται  αντικατάσταση διάταξης που όριζε ότι το ποσό 

της επικουρικής σύνταξης από 1/1/98 δε θα υπερβαίνει το 20% των συντάξιµων 

αποδοχών. Ορίζεται ότι  αυτό το ποσό καθορίζεται  µε απόφαση του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από αναλογιστική µελέτη  και γνώµη 

των ∆Σ του κάθε φορέα και ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση του κάθε φορέα. 

(ανα5291 (1997-2001))   

Σχετικά µε την αναπροσαρµογή των συντάξεων (ανπ), για τη βασική 

σύνταξη των αγροτών καθώς και εκείνη του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης, οι 

οποίες αρχίζουν να µειώνονται από 4%-96% ανάλογα για όσους συνταξιοδοτούνται 

από το 2003-2026, το ποσό της πρώτης αναπροσαρµόζεται από 1.1.97 σύµφωνα µε το 

∆ΤΚ της περιόδου 1/9/95 µέχρι 31/12/96, ενώ της δεύτερης κατά το ποσοστό 

µεταβολής του ∆ΤΚ του έτους που αφορά την αναπροσαρµογή, όπως ορίζεται κάθε 

φορά µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. 

Ακόµα, για τις συντάξεις του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης οι συντάξεις αυξάνονται, 

σύµφωνα µε την αναπροσαρµογή των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι συντάξεις και 

τα κατώτατα όρια αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε την εισοδηµατική πολιτική της 

Κυβέρνησης, όπως αυτή καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Οικονοµίας.(ανπ6292(1997-2001)) 

Αναφορικά µε τα κατώτατα όρια συντάξεων (κος), παρατηρείται η θέσπιση 

Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για ενίσχυση των 

χαµηλοσυνταξιούχων αναπηρίας, γήρατος και θανάτου των οργανισµών κύριας 

ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 

του ΝΑΤ, πλην ΟΓΑ. Οι προϋποθέσεις χορήγησης αναφέρονται στη συµπλήρωση 

του 65ου ορίου ηλικίας για τους συνταξιούχους γήρατος, ενώ για τους συνταξιούχους 
                                                 
289 ν.2556/1997, αρ.25, παρ1 
290 ν.2874/2000,αρ.32 
291 ν.2556/1997, αρ.25,παρ.2 
292 ν.2458/1997, αρ.9, παρ.6, αρ.12, 
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αναπηρίας δεν απαιτείται όριο ηλικίας, το συνολικό ετήσιο εισόδηµα από συντάξεις  

και το εισόδηµα από απασχόληση να µην υπερβαίνει το 1.400.000 δραχµές, το ετήσιο 

φορολογητέο ατοµικό εισόδηµα να µην υπερβαίνει το 1.800.000δρχ και το συνολικό 

φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα να µην υπερβαίνει τα 2.800.000 δρχ. Η 

κλιµάκωση του ΕΚΑΣ ανάλογα µε τις µηνιαίες συντάξεις γίνεται ως εξής: για 

συντάξεις µέχρι 100.000 δρχ. 11.400, για συντάξεις από 101.000-104.000 ΕΚΑΣ 

8.550, για συντάξεις από 104.001-107.000 ΕΚΑΣ 5.700δρχ και για συντάξεις από 

107.001-110.000 ΕΚΑΣ 2.850δρχ.  

Για τους αγρότες, το ποσό της σύνταξης δεν µπορεί να είναι κατώτερο του ποσού που 

αντιστοιχεί σε δεκαπέντε έτη ασφάλισης στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία (ποσό 

96.000) για τους συνταξιούχους από κοινή νόσο ή εξωεργατικό ατύχηµα  και σε 

είκοσι έτη για τους συνταξιούχους από εργατικό ατύχηµα.. 

Στη συνέχεια, αυξάνεται το διάστηµα των προαναφερόµενων προϋποθέσεων 

µέχρι το οποίο θα καταβάλλεται το ΕΚΑΣ από 31/8/97 σε 31/12/97 και καταβάλλεται 

και στους συνταξιούχους που θα θεµελιώσουν σχετικό δικαίωµα από 1/9/97 µέχρι 

31/12/97. Από 1/1/98 το ΕΚΑΣ καταβάλλεται µε σχετικά µε τις προηγούµενες 

ευνοϊκότερες προϋποθέσεις , όπως είναι η συµπλήρωση του 60ού έτους για τους 

συνταξιούχους γήρατος και θανάτου και η αύξηση του συνολικού ετησίου 

εισοδήµατος από συντάξεις, µισθούς και ηµεροµίσθια και λοιπά επιδόµατα σε 

1.680.000δρχ, του συνολικού ετησίου ατοµικού φορολογητέου εισοδήµατος σε 

1.960.000δρχ και του συνολικού ετησίου οικογενειακού εισοδήµατος σε 

3.050.000δρχ. Για συνολικά ποσά εισοδήµατος 1.530.000 καταβάλλεται ποσό ΕΚΑΣ 

11.500δρχ το µήνα, για ποσά µέχρι 1.630.000, ποσό 5.960 και για ποσό µέχρι 

1.680.000 ποσό 2.980. Το ποσό λαµβάνουν οι συνταξιούχοι γήρατος, θανάτου και 

όσοι λαµβάνουν σύνταξη πλήρους αναπηρίας, ενώ µε µειωµένη λαµβάνουν τα 2/3   

των παραπάνω ποσών. Μέχρι 31/1298 τα ποσά καταβάλλονται µε βάση τις 

προηγούµενες προϋποθέσεις. Από 1/1/99 τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηµατικά 

κριτήρια αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών, 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εµπορικής Ναυτιλίας µε βάση το 

ποσοστό αύξησης του εισοδήµατος από συντάξεις , µισθούς και ηµεροµίσθια και 

λοιπά εισοδήµατα σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και αντιστοιχεί σε συνταξιούχου 

πλήρους κατώτατου ορίου κύριας σύνταξης γήρατος ΙΚΑ, χωρίς προσαυξήσεις. Με 
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ίδια απόφαση αναπροσαρµόζεται και το ποσό του ΕΚΑΣ , µε βάση την εξέλιξη του 

∆ΤΚ. (κος5 293(1996-1998)) 

Επίσης πραγµατοποιείται αύξηση κατά 50% του ποσού των Κατώτερων ορίων 

συντάξεων για ‘’νέους’’ ασφαλισµένους. Κατά τον υπολογισµό των  κατώτατων 

συντάξεων, λαµβάνεται υπόψη το µέσο µηνιαίο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό 

Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 1991 προσαυξηµένου κατά 50%. (κος6 294(1999-2001)) 

           Όσον αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές (εσφ), προβλέπονται µειωµένες 

εισφορές για ειδικές κατηγορίες (οικοδοµές νέων αγροτών, υπηκόους ποντιακής 

καταγωγής µείωση ορίου σύνταξης που δεν υπόκειται σε ειδική εισφορά- επιβολή 

νέας εισφοράς για συνταξιούχους) ως εξής: 

-Μείωση κατά 50% του αριθµού ηµερών εργασίας που προβλέπεται ως ελάχιστος για 

τον υπολογισµό των καταβλητέων εισφορών προς το ΙΚΑ για τα οικοδοµικοτεχνικά 

έργα που κατασκευάζονται αποκλειστικά από αγρότες, νέους αγρότες, 

νεοεισερχόµενους στον αγροτικό τοµέα, οµογενείς αγρότες και εργάτες γης σε 

περιοχές που ορίζονται στο νόµο. 

-Μείωση κατά 30% των κύριων εισφορών προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς 

ασφαλιστικούς οργανισµούς για τους έλληνες υπηκόους ποντιακής καταγωγής που 

έχουν εγκατασταθεί µόνιµα στη χώρα την τελευταία δεκαετία και εκτέλεσαν ή 

εκτελούν οι ίδιοι ή τα µέλη της οικογένειάς τους εργασίες σε οικοδοµικά έργα 

ιδιοκτησίας τους, για τα οποία εκδόθηκε ή θα εκδοθεί µέχρι 31-12-1999 οικοδοµική 

άδεια.  

Αν οι φορείς κύριας ασφάλειας και το ∆ηµόσιο δεν χορηγούν παροχές ασθένειας σε 

χρήµα, το ποσοστό εισφοράς ασφαλισµένων ορίζεται σε 6,45% και του κράτους σε 

3,40%.  

Όσον αφορά στις  συντάξεις υπέρ Λ.Α.Φ.Κ.Α αυξάνεται το ποσό σύνταξης το 

οποίο δεν υπόκειται σε εισφορά και από το οποίο αρχίζει η παρακράτηση από 

100.000 σε 120.000 δραχµές.     

Ορίζεται επίσης σύµφωνα µε το νέο σύστηµα κύριας ασφάλισης αγροτών η 

χρηµατοδότηση των συνταξιοδοτικών τους παροχών από τις εισφορές των 

ασφαλισµένων οι οποίες  υπολογίζονται σε ποσοστό 7% επί των ποσών επτά 

διαφορετικών ασφαλιστικών κατηγοριών, στις οποίες οι ασφαλισµένοι 

κατατάσσονται ύστερα από σχετική τους δήλωση. 
                                                 
293 ν.2434/1996, αρ.20, ν.2458/1997, αρ.9, παρ.2, ν.2556/1997, αρ.24 
294 ν.2676/1999, αρ.64 
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Αντίστοιχα, η χρηµατοδότηση των παροχών ασθένειας γίνεται από τις εισφορές των 

ασφαλισµένων οι οποίες υπολογίζονται σε ποσοστό 1,5% επί των ποσών των επτά 

διαφορετικών ασφαλιστικών κατηγοριών, στις οποίες οι ασφαλισµένοι 

κατατάσσονται ύστερα από σχετική τους δήλωση. 

Θεσπίζεται επίσης, η χρηµατοδότηση των συνταξιοδοτικών παροχών των αγροτών 

από τις εισφορές των ασφαλισµένων σε ποσοστό 7% επί των ποσών επτά 

διαφορετικών ασφαλιστικών κατηγοριών, στις οποίες οι ασφαλισµένοι 

κατατάσσονται ύστερα από σχετική τους δήλωση. (εσφ6295(1997-1998)) 

 Η συγκεκριµένη υποοµάδα χαρακτηρίζεται επίσης από διευκολύνσεις 

εργοδοτών  µε τη ρύθµιση των καθυστερούµενων εισφορών του ΙΚΑ- και τη 

διαγραφή οφειλών προς το ΙΚΑ, όπως και από την επέκταση εξόφλησης των οφειλών 

σε δόσεις και σε άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης εκτός του ΙΚΑ καθώς και από 

τη µείωση της  εργοδοτικής εισφοράς  υπέρ ΙΚΑ για τους πλήρως απασχολούµενους 

µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα ,που η µηνιαία αµοιβή τους δεν υπερβαίνει τις 

200.000 δρχ.  (εσφ7296(1999-2003)) 

Το κύριο χαρακτηριστικό όσον αφορά την µεταβλητή συγχωνεύσεις ασφαλιστικών 

ταµείων (συγ) είναι οι ρυθµίσεις σχετικά µε την επέκταση των συγχωνεύσεων- 

ενοποιήσεων, οι οποίες πραγµατοποιούνται σε µεγάλη έκταση αυτή την περίοδο. Πιο 

συγκεκριµένα γίνεται η: 

-Σύσταση Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) ως νέου 

φορέα ασφάλισης των Εµπόρων, Βιοτεχνών Επαγγελµατιών και Αυτοκινητιστών µε 

την ταυτόχρονη κατάργηση των ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ. 

-Σύσταση Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ) µε την 

ταυτόχρονη κατάργηση των Ταµείων Αρωγής ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 

-Συγχώνευση του κλάδου συντάξεως του Επικουρικού Ταµείου Εργατών Μετάλλου 

(ΕΤΕΜ) και του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπροσώπων και Υπαλλήλων 

Εργατικών Επαγγελµατικών Οργανώσεων (ΤΕΑΕΥΕΕΟ) στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. 

-Συγχώνευση του Ταµείου Αρωγής Αξιωµατικών Χωροφυλακής (ΤΑΑΧ) στο Ταµείο 

Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής (ΤΑΟΧ), το οποίο µετονοµάζεται σε Ταµείο 

Αρωγής Αστυνοµικών (ΤΑΑΣ). 

-Συγχώνευση Ταµείου Προνοίας Εργατών Κοµιστικής Υπηρεσίας του ΟΛΘ (ΤΠΕΚΥ 

ΟΛΘ) στο Κεφάλαιο Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών  ΟΛΘ  (ΚΑΦ ΟΛΘ)(αρ.28)   
                                                 
295ν.2520/1997,αρ.26 ν.2556/1997 αρ.4, παρ.7, αρ.15, παρ.2, ν. 2458/1997, αρ.3, παρ. α    
296 ν.2679/1999, αρ.49-60,αρ.61-64,  ν.2874/2000, αρ.6 
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-Συγχώνευση Ταµείου Αλληλοβοήθειας  Προσωπικού ΟΣΕ στο Ταµείο Ασφαλίσεως 

Προσωπικού ΟΤΕ. 

-Κατάργηση Ταµείου Πρόνοιας Υπαλλήλων Αγροφυλακής. 

-Κατάργηση Ταµείων Πρόνοιας ∆ικηγόρων Επαρχιών. (συγ5297 (1999 -2001))  

Στο θέµα της αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης (αξπ) θεσµοθετούνται νέες ρυθµίσεις µεγαλύτερης ευελιξίας χειρισµών, 

σύµφωνα µε τις οποίες επιτρέπεται η διάθεση από τα ασφαλιστικά ταµεία µέχρι 

ποσοστού 20% ετησίως από τα κατατεθειµένα στην Τράπεζα της Ελλάδας  (ή άλλη 

τράπεζα) βάσει του α.ν 1611/1950 διαθέσιµα κεφάλαιά τους για επενδύσεις σε 

ακίνητα και κινητές αξίες, για τις οποίες το είδος και  το πλήθος των  εναλλακτικών 

επιλογών καθορίζεται µε  απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, πραγµατοποιούνται µε αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των 

ασφαλιστικών ταµείων και χωρίς την προηγούµενη έγκριση των εποπτευόντων 

υπουργών ή του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.  

∆ίνεται επίσης η δυνατότητα να προβούν τα ασφαλιστικά ταµεία σε επένδυση µόνο 

σε ακίνητα ή µόνο σε κινητές αξίες µε τον περιορισµό ότι το ποσό που θα διατεθεί δε 

θα υπερβαίνει το 40% ή 60% αντίστοιχα του ενός δεκάτου των διαθεσίµων 

κεφαλαίων τους. Τέλος, µε προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση των 

Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων καθορίζεται το ρυθµιστικό πλαίσιο αξιοποίησης της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών φορέων, των δηµοσίων οργανισµών και 

ΝΠ∆∆, οι κανόνες επενδυτικής συµπεριφοράς καθώς και οι κυρώσεις παραβίασης 

των αντίστοιχων κανόνων.  (αξπ5298 (1997-1998)) 

Επίσης η αύξηση του ποσοστού των αποθεµατικών των ταµείων που θα επενδύονται 

στο χρηµατιστήριο αφορά τη µεταβλητή αξπ για αυτή την περίοδο.  

- Για τις επενδύσεις των ασφαλιστικών οργανισµών επιτρέπεται στους 

Ασφαλιστικούς φορείς  αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων να επενδύουν µέχρι ποσοστού 20% από στοιχείων του ενεργητικού 

τους: (τα οποία αποτελούν: α) τα κατατεθειµένα στην Τράπεζα της Ελλάδος 

διαθέσιµα κεφάλαια, καθώς και τα κεφάλαια της ταµειακής διαχείρισης, β) οι 

επενδύσεις σε τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, γ) οι επενδύσεις σε ακίνητα, µε 

βάση την αντικειµενική αξία, και σε κινητές αξίες µε βάση τις τρέχουσες τιµές, δ) τα 
                                                 
297 ν.2676/1999, αρ.1-31, αρ.6, παρ.1,8 
298 ν.2469/1997, αρ. 11    
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προϋπολογισθέντα ετήσια τακτικά έσοδα, εξαιρουµένων των αντικριζόµενων 

δαπανών και αφαιρουµένου του ποσού που αντιστοιχεί είτε στο ήµισυ των 

προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό τακτικών δαπανών του ασφαλιστικού φορέα, 

εάν η αναλογική σχέση µεταξύ των ασφαλισµένων του, εν ενεργεία υπαλλήλων και 

συνταξιούχων είναι τουλάχιστον 3 προς 1, είτε στο σύνολο των ετήσιων τακτικών 

δαπανών του που έχουν προϋπολογισθεί, (εάν η εν λόγω σχέση των εν ενεργεία 

υπαλλήλων προς τους συνταξιούχους είναι δυσµενέστερη): 

 α) σε ακίνητα, β) σε µετοχές και άλλα χρεόγραφα εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑΑ, 

περιλαµβανοµένων και των µετοχών που διατίθενται σε δηµόσια εγγραφή για να 

εισαχθούν στο ΧΑΑ, γ) σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων τα οποία επενδύουν το 

ενεργητικό τους σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος και µετοχές που έχουν εισαχθεί 

στο ΧΑΑ. Το ανωτέρω ποσό αυξάνεται σε 23% από 1/1/2001, επιτρέπεται δε η 

περαιτέρω αύξησή του µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, 

Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετά από εισήγηση της 

Τράπεζας της Ελλάδος. Μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι  επενδύσεις σε ποσοστό 

µεγαλύτερο των οριζοµένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπονται ύστερα 

από την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και προκειµένω περί 

κινητών αξιών και µετά από προηγούµενη εισήγηση της επιτροπής ελέγχου και 

Εποπτείας της διαχείρισης της περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισµών.(αξπ6299 

(1999-2003)) 

Σχετικά µε την εργασία συνταξιούχων (ερσ), παρατηρείται ότι για τους 

συνταξιούχους λόγω γήρατος ή θανάτου φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας 

υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναλαµβάνουν εργασία η 

καταβολή σύνταξης αναστέλλεται για όσους έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος ηλικίας 

ενώ για εκείνους που έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος ηλικίας, το ποσό της σύνταξης 

ή του αθροίσµατος των συντάξεων, που υπερβαίνει τις 250.000δραχµές µηνιαίως, 

καταβάλλεται µειωµένο κατά 70%. Το ποσό που προκύπτει προσαυξάνεται κατά 20% 

για κάθε παιδί που είναι ανήλικο, σπουδάζει ή είναι ανίκανο για βιοποριστική 

εργασία. Για τους συνταξιούχους των κατώτατων ορίων η σύνταξη περιορίζεται στο 

οργανικό ποσό εφόσον δεν έχουν συµπληρώσει οι  άνδρες το 65ο  και οι γυναίκες το 

60ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης, αν συνταξιούχος αναπηρίας που εργάζεται κερδίζει 
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περισσότερο απ’ ότι υγιής απασχολούµενος, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους 

αµοιβής, διακόπτεται η σύνταξη. Ο χρόνος ασφάλισης δε λαµβάνεται υπόψη ως 

συντάξιµος. Η παράλειψη δηλώσεως της εργασίας συνεπάγεται καταλογισµό εις 

βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό 

διάστηµα της εργασίας του µε πρόστιµο που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δεν µπορεί να υπερβαίνει το νόµιµο 

τόκο υπερηµερίας. Από τις ρυθµίσεις αυτές εξαιρούνται οι επιζώντες των συζύγων, οι 

αυτοτελείς απασχολούµενοι (οι οποίοι όµως οφείλουν να καταβάλλουν τις 

προβλεπόµενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές  προσαυξηµένες κατά 40%, οι 

συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι πολύτεκνοι µε ένα τουλάχιστον παιδί να είναι ανήλικο ή 

να σπουδάζει ή να είναι ανίκανο για βιοποριστική εργασία. κ.ά. 

Εάν ο συνταξιούχος που λαµβάνει σύνταξη λόγω θανάτου είναι κάτω των 40 ετών 

και εργάζεται  ή λαµβάνει σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα, η σύνταξη περιορίζεται 

στο 50%. Αν είναι πάνω από 65 ετών και απασχολείται η σύνταξη περιορίζεται στο 

70%.  (ερσ6300 (1999-2004)) 

Αναφορικά µε το επίδοµα ανεργίας (ανε), η συγκεκριµένη υποπερίοδος 

διέπεται από  τις ρυθµίσεις της προηγούµενης υποπεριόδου, οι οποίες  αφορούν στο 

συµψηφισµό των επιδοµάτων ανεργίας µε προγράµµατα κατάρτισης –απασχόλησης 

και παραγραφή αξίωσης για επιδότηση ανεργίας. ∆ηλαδή οι ηµέρες παρακολούθησης 

από τον επιδοτούµενο άνεργο προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης 

αφαιρούνται από τη διάρκεια της εγκριθείσας τακτικής επιδότησης ανεργίας, εφόσον 

η ηµερήσια αποζηµίωση στη διάρκεια της εκπαίδευσης υπερβαίνει το ηµερήσιο 

επίδοµα ανεργίας. Επίσης σε περίπτωση που επιχείρηση προσλαµβάνει επιδοτούµενο 

άνεργο µέσω του προγράµµατος των ‘’µηνιαίων µεριδίων εργασίας και κατάρτισης’’, 

το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης αφαιρείται από τη συνολική διάρκεια της 

εγκριθείσας τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας. (ανε4301 (1996-2001)) 

Στη συνέχεια, αναφορικά µε το οικογενειακό επίδοµα οι προϋποθέσεις χορήγησής 

του  γίνονται δυσµενέστερες καθώς γενικεύεται η καταβολή του επιδόµατος στον ένα 

µόνο σύζυγο όταν και οι δυο σύζυγοι δικαιούνται το επίδοµα από οποιαδήποτε πηγή 

του ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα. (οιε4302 (1997-2004)) 
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Σχετικά µε τη µορφή  (ρυθµίσεων) Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης (µορ) 

περίοδος αυτή σηµατοδοτείται από τη σύσταση Κλάδου κύριας Ασφάλισης Αγροτών 

και την παράλληλη κατάργηση του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών. Έτσι ο 

νέος κλάδος καθίσταται καθολικός διάδοχός του και διαπνέεται από τη φιλοσοφία της 

ανταποδοτικότητας εισφορών-παροχών, οι οποίες καθορίζονται µε βάση επτά 

ασφαλιστικές κατηγορίες που δηµιουργούνται και στις οποίες εντάσσονται οι 

ασφαλισµένοι ύστερα από δήλωσή τους ή αν δεν υποβάλλουν αυτόµατα στην 1η 

κατηγορία. Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρµόζονται κατ’ έτος µε 

το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων. (µορ4303 

(1997-2001)) 

Τη συγκεκριµένη υποπερίοδο, σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη (οµάδων, 

παροχών, αναγνώριση χρόνου) (ασκ),  γίνεται επαναρύθµιση της ασφάλισης των 

εργαζοµένων κατ’ οίκον του εργοδότη ως αποτέλεσµα της αναγκαιότητας που 

προέκυψε λόγω του µεγάλου αριθµού αλλοδαπών και λόγω της αντικειµενικής 

δυσκολίας εφαρµογής προηγούµενων διατάξεων εξαιτίας της συχνής εναλλαγής 

εργοδότη. (ασκ7304 (1998) 

Στην παρούσα υποπερίοδο, εξοµοιώνεται ο χήρος µε τη χήρα στο δικαίωµα 

συντάξεως λόγω θανάτου. Και στους δυο περιορίζεται η αξίωση στο ποσό αυτής 

µόνο για µια τριετία. Ο επιζών κατά το θάνατο του άλλου συζύγου, αν είναι κάτω των 

40 ετών, µετά την τριετία στερείται τη σύνταξη µέχρι να γίνει 65 ετών οπότε 

επέρχεται υπό προϋποθέσεις σε όλο ή µέρος του ποσού, αν είναι ανάπηρος πάνω από 

67% του χορηγείται ολόκληρη η σύνταξη. Περιορίζονται συντάξεις λόγου θανάτου 

σε τρία χρόνια αν ο ασφαλισµένος είναι κάτω των 40 ετών   

Επίσης καθορίζεται η ασφάλιση νέων κατηγοριών   (ιερόδουλες ) εφεξής στην 

υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ, του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και η κάλυψη παροχών 

οικογενειακών επιδοµάτων, Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. (ασκ8305 

(1999)) 

Όσον αφορά στην µεταβλητή συµµετοχή στη διοίκηση (συµ), 

πραγµατοποιείται ο ανακαθορισµός µε υπουργική απόφαση του αριθµού των µελών 

των διοικητικών συµβουλίων των ταµείων εκτός εκείνων του ΙΚΑ, ΟΓΑ, Ταµείο 

Νοµικών, ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΣΑ, ΟΑΕΕ και ΤΕΑ∆Υ. Ο θεσµός του κυβερνητικού 
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επιτρόπου παραµένει. Προβλέπεται η λήξη των της θητείας των διοικητών και 

υποδιοικητών του ΙΚΑ και δηµιουργείται τρίτη θέση υποδιοικητή στο ΙΚΑ. ∆ηλαδή, 

η πλειοψηφία στις διοικήσεις ταµείων είναι οι κυβερνητικοί υπάλληλοι. (συµ3306  

(1999-2003)) 

  Επίσης την περίοδο αυτή, στα πλαίσια µέτρων οργανωτικής διάρθρωσης 

(οργ) κατά της εισφοροδιαφυγής και της διασφάλισης εσόδων, επιπλέον διαρθρωτικό 

µέτρο αποτελεί η σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης  (ΕΥΠΕΑ) 

στο ΙΚΑ και η εφαρµογή µεθόδων µέτρων διασφάλισης των ασφαλιστικών εισφορών 

προς το ΙΚΑ, µε την καταχώρηση σε ειδικό βιβλίο των στοιχείων του 

νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού καθώς και µε τη θέσπιση αντίστοιχων 

προστίµων.  

Πιο συγκεκριµένα, στην έδρα κάθε περιφέρειας της χώρας  η συγκεκριµένη υπηρεσία 

έχει ως αποστολή τη διενέργεια τακτικών, εκτάκτων και ειδικών ελέγχων είτε 

αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υπηρεσιακής αναφοράς καταγγελίας  ή εντολής για τον 

εντοπισµό των απασχολουµένων και µη ασφαλισµένων στο ΙΚΑ και τον εντοπισµό 

της εισφοροδιαφυγής γενικότερα, µε την επιβολή προστίµων σε βάρος των 

υπεύθυνων εργοδοτών. Σηµειώνεται δηλαδή επέκταση-συµπλήρωση διαδικασιών και 

προστίµων που προβλέπονται µεταπολεµικά, ήδη πριν την υπό µελέτη περίοδο. 

Θεσπίζεται για πρώτη φορά, από 1/4/1998, η υποχρέωση των εργοδοτών να 

καταχωρίζουν στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού, 

τους νεοπροσλαµβανόµενους εργαζόµενούς τους αµέσως µετά την πρόσληψη και 

πριν αυτοί αναλάβουν εργασία µε στόχο τη διασφάλιση των µισθωτών και των 

εργοδοτών σχετικά µε τον ακριβή χρόνο πρόσληψης  και αφετέρου  τη διασφάλιση 

των εσόδων του ΙΚΑ. Πρόστιµο, σύµφωνα µε την ισχύουσα διάταξη, επιβάλλεται για 

κάθε µισθωτό που θα βρεθεί από τα αρµόδια όργανα του ΙΚΑ να απασχολείται και 

δεν είναι καταχωρισµένος στο ειδικό βιβλίο καθώς και στην περίπτωση που ο 

εργοδότης δεν επιδεικνύει στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα το ειδικό βιβλίο. 

Σε επίπεδο εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων, παρέχεται η δυνατότητα στο 

ΙΚΑ για τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µε άλλους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς, µε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και µε εργατικές ή εργοδοτικές 

οργανώσεις  για τη λειτουργία ‘’Γραφείων Ενηµέρωσης Πολιτών για την Κοινωνική 

Ασφάλιση’’. 
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Στο Γενικό Μητρώο Ασφαλισµένων, Συνταξιούχων και Εργοδοτών 

επεκτείνεται και η καταχώρηση στοιχείων οµογενών.  (οργ7307 (1997-1998)) 

Επίσης, σε επίπεδο διοικητικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης συνίσταται 

στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικής Ασφάλισης η Υπηρεσία Επιχειρησιακού 

Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Πληροφορικής µε αντικείµενο την εισήγηση µέτρων, το 

σχεδιασµό για την υλοποίησή τους και την προώθηση πιλοτικών εφαρµογών για τη 

µείωση του διοικητικού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την 

καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών συνεργασίας και αλληλοεξυπηρέτησης µεταξύ των 

φορέων κοινωνικής ασφάλισης.  

Ορίζεται επίσης, ο επαναπροσδιορισµός της υποχρέωσης των εργοδοτών, 

ασφαλισµένων και συνταξιούχων για παροχή κάθε στοιχείου για έλεγχο της 

ασφάλισης και οι φορείς ασφάλισης αντίστοιχα στην υποβολή κάθε στοιχείου για τη 

δηµιουργία µητρώων. 

Σε επίπεδο εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων καθιερώνεται η υποχρέωση των 

φορέων να καλούν σε ακρόαση τον ασφαλισµένο πριν από την έκδοση δυσµενούς 

απόφασης γι’ αυτόν, υποχρέωση που απορρέει από το Σύνταγµα (αρ.20, παρ.2) 

Επιπλέον, οι ασφαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να βεβαιώνουν το χρόνο ασφάλισης 

όταν αυτό ζητηθεί από τον ασφαλισµένο εγγράφως µέσα στα τελευταία πέντε χρόνια 

από τη συνταξιοδότηση. 

Τέλος επανακαθορίζεται η σύνθεση των Τοπικών ∆ιοικητικών Επιτροπών 

(Τ∆Ε) των υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ καθώς και οι αρµοδιότητές τους. 

Την υποπερίοδο αυτή συστήνεται επίσης η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και 

Εποπτείας της ∆ιαχείρισης της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισµών, η οποία 

λειτουργεί στο πλαίσιο της τράπεζας της Ελλάδας και έχει ως αντικείµενο τον έλεγχο 

των επενδύσεων που πραγµατοποιούν οι ασφαλιστικοί φορείς σε κινητές αξίες και 

όλων των σχετικών διαδικασιών επιβάλλοντας πρόστιµα και διοικητικές ποινές στα 

µέλη των οργάνων διοίκησης των οργανισµών σε περίπτωση διαπίστωσης 

παραβιάσεων.   

Η Υπηρεσία Ελέγχου δαπανών Υγείας Φορέν Κοινωνικής ασφάλισης 

λειτουργεί µε αντικείµενο την εποπτεία και το συντονισµό των ενεργειών για τον 

έλεγχο των δαπανών του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης και των παροχών 
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περίθαλψης των ασφαλιστικών φορέων εποπτείας Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Αντίστοιχα, ορίζεται ως αποστολή του Οργανισµού Περίθαλψης 

Ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου η παρακολούθηση και  ο έλεγχος του συστήµατος 

παροχής υγειονοµικής περίθαλψης στους ασφαλισµένους του δηµοσίου, η 

αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών, ο έλεγχος χρηµατοδότησης και η ορθολογική 

αξιοποίηση των αντίστοιχων πόρων.  (οργ8308 (1999-2000))  

Επιπλέον, καθορίζεται η διαδικασία υποχρέωσης καταβολής της Αναλυτικής 

Περιοδικής ∆ήλωσης (Α.Π.∆).(οργ9309 (2001)) 

θεσπίζεται ως βασική υποχρέωση των εργοδοτών αυτή της υποβολής Α.Π.∆., µέσω 

της οποίας δηλώνονται τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης των εργαζοµένων 

τους. 

  Για την υποβολή της Α.Π.∆. υπόχρεος είναι κάθε εργοδότης που απασχολεί 

πρόσωπο ή πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ή φορέων ή κλάδων και 

λογαριασµών των Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων  

εισπράττει ή συνεισπράτει το ΙΚΑ.   Οι κυρώσεις που επιβάλλονται, µε την σύνταξη 

Πράξεως Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.), στους 

εργοδότες για παραβάσεις τους, σχετικά µε την υποβολή Α.Π.∆., είναι: 

- Για τη µη υποβολή Α.Π.∆. το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών από 

50% και υπολογίζεται στο ποσό των εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.∆. ή 

στις Α.Π.∆., που ο εργοδότης έπρεπε να είχε υποβάλλει, εντός των προθεσµιών 

που έχουν καθορισθεί για την υποβολή Α.Π.∆. µέσω διαδικτύου.  

- Για την εκπρόθεσµη υποβολή Α.Π.∆., όταν αυτή πραγµατοποιείται πριν από τη 

λήξη της προθεσµίας υποβολής µέσω διαδικτύου της επόµενης Κανονικής   

Α.Π.∆., το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών  30% και υπολογίζεται 

στο ποσό των εισφορών που δηλώνονται στην συγκεκριµένη Α.Π.∆.  

-  Για την εκπρόθεσµη υποβολή Α.Π.∆., όταν αυτή πραγµατοποιείται µετά τη λήξη 

της προθεσµίας υποβολής µέσω διαδικτύου της επόµενης Κανονικής Α.Π.∆. το 

ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης  50% και υπολογίζεται στο ποσό των 

εισφορών που δηλώνονται στην συγκεκριµένη Α.Π.∆. Ως προθεσµία υποβολής 
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της επόµενης Κανονικής Α.Π.∆. λαµβάνεται αυτή που ισχύει για την υποβολή της 

Α.Π.∆. µέσω διαδικτύου και όχι η προβλεπόµενη για την υποβολή Α.Π.∆. στα 

Υποκαταστήµατα ή Παραρτήµατα του Ι.Κ.Α. (µε µαγνητικό µέσο ή εγγράφως).  

-  Για την υποβολή ανακριβούς Α.Π.∆. το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης 

εισφορών 30% και υπολογίζεται στο ποσό της διαφοράς των εισφορών, που 

προκύπτουν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Ανακριβής θεωρείται η Α.Π.∆. στην 

οποία προκύπτει διαφορά µεταξύ των εισφορών που δηλώνονται από τον 

εργοδότη και αυτών που προκύπτουν κατά τον έλεγχο, από διαφορά ηµερών 

εργασίας, αποδοχών ή κλάδου ασφάλισης και των λοιπών στοιχείων, που 

προσδιορίζουν την ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση καθώς και αυτή που δεν 

περιλαµβάνει εργαζόµενο ή εργαζόµενους της επιχείρησης.  

Όταν καταλογίζονται εισφορές πέραν των αναγραφόµενων στις Α.Π.∆. 

Οικοδοµοτεχνικών Έργων, µε βάση τους συντελεστές του άρθρου 38 του Κ.Α. 

Ι.Κ.Α., το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών  50% και επιβάλλεται µόνο 

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εργοδότες δεν δηλώσουν εµπρόθεσµα (εντός 

µηνός) την αποπεράτωση του έργου, διότι και αυτές οι Α.Π.∆. θεωρούνται 

ανακριβείς. Ευνόητο είναι ότι, στις περιπτώσεις υποβολής εµπρόθεσµης δήλωσης 

αποπεράτωσης θα πρέπει να συντάσσεται άµεσα και να κοινοποιείται στον εργοδότη 

η έκθεση ελέγχου για τις διαφορές των κατ΄ ελάχιστα απαιτουµένων εισφορών 

 -ορίζονται οι κυρώσεις εργοδοτών  σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσής τους 

στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ.  

Η τελευταία υποπερίοδος στην οποία οδηγεί η διάσπαση των κόµβων του 

δενδρογράµµατος στις έξι αρχικές οµάδες µε τις οποίες λαµβάνεται µια εποπτική 

εικόνα των οµαδοποιήσεων του φαινοµένου σε χρονικές περιόδους και 

χαρακτηριστικές τους ιδιότητες, αποτελείται από τα έτη 2002-2004 και τα 

γνωρίσµατα-στοιχεία τους τα οποία τη διαφοροποιούν από την συγγενική της οµάδα 

των ετών 1990-2001, οι οποίες και οι δύο ανήκουν στην ευρύτερη οµοειδή οµάδα των 

ετών 1990-2004. Οι ιδιότητες στις  οποίες οφείλεται η διάσπαση της παρούσας 

οµάδας Β2(2002-2004) από την προηγούµενή της Β1(1990-2001) η προαναφερόµενη 

αναφέρονται στις εξής: οηγ8,9, οηβ6,7,οηµ5,6, µσυ8,9, ανα6,7, συχ4,5, συα3,4, ανπ7, 

κος7,8, εσφ8,9, συγ6,7, αξπ7,8, ερσ6, ανε5,6, οιε4, µορ5, ασκ9,10, συµ4 ,οργ10,11. 

Επίσης η συγκεκριµένη υποοµάδα χαρακτηρίζεται από τις ιδιότητες αος4,σαν4 

(Σχήµα 4.8). 
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Σχήµα 4.8. CAH-Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης-Οµάδα Β2 

 

Ειδικότερα, σχετικά µε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και συντάξιµος 

χρόνος για τη γενική κατηγορία των ασφαλισµένων (οηγ) ισχύει η συνταξιοδότηση 

χωρίς όριο ηλικίας για όσους προσλήφθηκαν  στο ∆ηµόσιο από 1/1/1983 µέχρι και 

31/12/1992 και έχουν 37 έτη ασφάλισης. Το ίδιο ισχύει και για τους νέους 

ασφαλισµένους από 1/1/1993. Οι νέες ρυθµίσεις αφορούν επιµέρους βελτιώσεις αλλά 

παραµονή στο διαχωρισµό των ασφαλισµένων µε δυσµενείς όρους.    

Η δυνατότητα θεµελίωσης δικαιώµατος συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας  και µε 

37 έτη ασφάλισης ή 11.100 ηµέρες ασφάλισης, εφόσον αυτά τα έτη είναι 

πραγµατικής εξαρτηµένης εργασίας, για τους  µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους του 

ΙΚΑ και για τους από 1/1/1983 µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους στα Ειδικά Ταµεία. 

αποτελεί χαρακτηριστικό αυτής της υποπεριόδου. 

Η ίδια ρύθµιση ισχύει και για τους νεοασφαλιζόµενους από 1/1/1993 και µετά. 

Επίσης για τους από 1/1/1983 µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους το απαιτούµενο όριο 

ηλικίας µειώνεται από το 60ό στο 58ο για τους άνδρες και εναρµονίζεται µε αυτό των 

γυναικών. 

Τέλος παρέχεται η δυνατότητα σε γυναίκες υπαλλήλους, ασφαλισµένες µέχρι την 

31/12/1992 (Ειδικά Ταµεία)  που αποχωρούν της υπηρεσίας µε δεκαπενταετή 
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συντάξιµη υπηρεσία να λαµβάνουν σύνταξη µετά τη συµπλήρωση του 60ού έτους 

ηλικίας τους αντί του 65ου.  

Συνοπτικά, ισχύουν τα  παρακάτω: 

- ∆εκαπέντε έτη ασφάλισης και 65ο έτος ηλικίας για άνδρες είναι οι ελάχιστες 

προϋποθέσεις για να θεµελιώσει κάποιος δικαίωµα σύνταξης.   

- ∆εκαπέντε έτη ασφάλισης και το 60ο έτος της ηλικίας, θα είναι οι ελάχιστες 

προϋποθέσεις για τις γυναίκες.  

-Με είκοσι έτη ασφάλισης, δηλαδή έξι χιλιάδες ηµέρες εργασίας, και στο πεντηκοστό 

πέµπτο έτος ηλικίας θα δίνεται πλήρης σύνταξη. 

-Τριάντα πέντε έτη ασφάλισης θα θεµελιώνουν δικαίωµα καταβολής µειωµένης 

σύνταξης µε όριο ηλικίας από το πεντηκοστό πέµπτο µέχρι και εξηκοστό τέταρτο, 

ενώ τριάντα επτά έτη ασφάλισης θα θεµελιώνουν δικαίωµα σε πλήρη σύνταξη χωρίς 

όριο ηλικίας. (οηγ8310 (2002-2003)) 

Το τελευταίο έτος ξεχωρίζει επίσης ως χωριστή οµάδα µαζί µε τα νέα 

χαρακτηριστικά που εισάγει. (οηγ9 311(2004)). Το έτος αυτό: 

-Καθιερώνονται νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους µέχρι 31-12-92 αλλά 

και τους  από 1-1-93 ασφαλισµένους των Ταµείων Τύπου, καθώς επεκτείνεται 

ουσιαστικά  η δυνατότητα συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση συντάξιµου χρόνου 

35 ετών και ηλικίας  58 ετών στους  µέχρι 31-12-92  ασφαλισµένους των Ταµείων 

Τύπου, στους οποίους δεν παρεχόταν η ευχέρεια αυτή από τις καταστατικές διατάξεις 

των φορέων τους. Καθίσταται επίσης σαφές ότι, στις περιπτώσεις που από τις 

διατάξεις των φορέων αυτών προβλέπεται η συνταξιοδότηση µε 35 χρόνια ασφάλισης 

αλλά χωρίς όριο ηλικίας ή µε µικρότερο του θεσπιζόµενου ή µε ειδικούς 

περιορισµούς ως προς τους χρόνους που λαµβάνονται υπόψη για τη συµπλήρωση του 

απαιτούµενου χρόνου, οι διατάξεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν. 

-Θεσπίζεται συνταξιοδότηση από τα ταµεία ελευθέρων επαγγελµατιών και 

ανεξάρτητα απασχολουµένων µε τη συµπλήρωση 37 ετών υποχρεωτικής ασφάλισης 

ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Επεκτείνεται έτσι, η παραπάνω διάταξη και στους 

ασφαλισµένους φορέων κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελµατιών και ανεξάρτητα 

απασχολουµένων, προκειµένου να τύχουν συνταξιοδότησης στην ηλικία των 65 ετών 

µε ένδεκα και µισό έτη ασφάλισης, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση από την 

έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και µέχρι 31/12/2007. 
                                                 
310  ν. 3029/2002, αρ. 1, παρ.6 και παρ.7, αρ.2, παρ3, αρ2, παρ.4 
311 ν. ν.3232/2004, αρ.14, παρ.1 αρ.16, παρ.1, παρ.2, αρ.20, παρ.1,αρ.22, παρ.2, αρ.21,παρ.7 
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-Επίσης παρέχεται δικαίωµα συνταξιοδότησης από τους φορείς επικουρικής 

ασφάλισης στους ασφαλισµένους που συνταξιοδοτούνται από το φορέα κύριας 

ασφάλισης µε τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις και συµπληρώνουν στον 

επικουρικό φορέα τουλάχιστον 7.500 ηµέρες ασφάλισης. - την εναρµόνιση των 

προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης  

Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) µε αυτές του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Με τον τρόπο αυτό 

παρατηρείται επίσης η σταδιακή αύξηση των 4.050 ηµερών ασφάλισης του 

Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σε 4.500 ηµέρες ασφάλισης  µε συγκεκριµένο τρόπο καθώς και των 

ηµερών ασφάλισης που απαιτούνται ως ασφαλιστικός δεσµός στη συνταξιοδότηση 

λόγω αναπηρίας από 300 σε 600. Επίσης προβλέπεται εξαίρεση των ασφαλισµένων 

που συνταξιοδοτούνται από τον κύριο φορέα σε ειδικά όρια ηλικίας µε 4.050 ηµέρες 

ασφάλισης καθώς και όσων έχουν υπαχθεί στις διατάξεις περί µακροχρονίως ανέργων 

µέχρι την έναρξη ισχύος της προτεινοµένης διάταξης στην προαιρετική ασφάλιση του 

Ε.Τ.Ε.Α.Μ. µε τις διατάξεις περί µακροχρονίως ανέργων για τη συµπλήρωση 4.050 

ηµέρες ασφάλισης.  

Όσον αφορά στα όρια ηλικίας και συντάξιµος χρόνος  για τους 

εργαζόµενους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα (ΒΑΕ) και σε υπόγειες 

στοές-µεταλλεία – λιγνιτωρυχεία (οηβ), παρατηρούνται: 

-Επιµήκυνση του διαστήµατος των 10 ετών σε 13 µέσα στα οποία θα πρέπει να 

συµπληρωθούν οι 1000 ηµέρες εργασίας πριν τη συµπλήρωση του απαιτούµενου 

ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση (60ού για τους άνδρες και 55ου για τις γυναίκες) 

για τους ασφαλισµένους µέχρι την 31/12/1992 στο ΙΚΑ, οι οποίοι πραγµατοποιούν 

χρόνο ασφάλισης 4.500 ηµερών ή 15 ετών από τον οποίο τουλάχιστον 4/5 σε βαρέα 

και ανθυγιεινά επαγγέλµατα 

-Υπολογισµός της στρατιωτικής θητείας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα 

(οηβ6312 (2002-2004)) 

Επεκτείνεται, επίσης η επιµήκυνση του διαστήµατος µέσα στο οποίο 

απαιτείται η πραγµατοποίηση 1000 ηµερών ασφάλισης από 10 σε 13 χρόνια για 

συνταξιοδότηση στο 60ό έτος  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Βαρέων 

και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, σε κατηγορίες που δεν είχαν µέχρι τότε καλυφθεί 

όπως οι οικοδόµοι ή δεν ασφαλίζονται σύµφωνα µε το συγκεκριµένο Κανονισµό 

                                                 
312 ν. 3029/2002, αρ. 2, παρ 6 
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αλλά συνταξιοδοτούνται µε τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις στο 60ό ή σε µικρότερο 

όριο ηλικίας όπως οι ηθοποιοί. 

∆ίνεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης στους ασφαλισµένους των φορέων 

επικουρικής ασφάλισης µε τις προϋποθέσεις περί βαρέων και ανθυγιεινών 

επαγγελµάτων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Γίνεται µε τον τρόπο αυτό εναρµόνιση των 

συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων των φορέων επικουρικής ασφάλισης των 

εργαζοµένων στα ΒΑΕ µε τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του φορέα κύριας 

ασφάλισης για τους ασφαλισµένους µέχρι 31-12-1992. στο όριο ηλικίας των 60 ετών 

οι άνδρες και 55 οι γυναίκες µε πλήρη σύνταξη. (οηβ7313(2004)) 

Για τη µεταβλητή όρια ηλικίας  και συντάξιµο χρόνος  για τις µητέρες (οηµ), 

παρατηρείται ο υπολογισµός πλασµατικού χρόνου ασφάλισης για τις εργαζόµενες 

µητέρες ενός έτους για το πρώτο παιδί, ενάµιση έτους για το δεύτερο παιδί και δύο 

ετών για το τρίτο παιδί. 

- Στο πεντηκοστό έτος ηλικίας θα δίνεται µειωµένη σύνταξη για τις µητέρες 

ανηλίκων ή αναπήρων παιδιών.  

-Με είκοσι έτη ασφάλισης και τρία τουλάχιστον παιδιά θα γίνεται µείωση του ορίου 

ηλικίας κατά εννέα έτη, µέχρι και το πεντηκοστό έτος σε περίπτωση πέντε παιδιών. 

(οηµ5314(2002-2004)) 

-Παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση 7.500 ηµερών ή 25 

ετών ασφάλισης, στις µητέρες αναπήρων τέκνων µε ποσοστό 80 % και άνω καθώς 

και συζύγους αναπήρων µε το ίδιο ποσοστό και 10ετή έγγαµο βίο, µε τη συµπλήρωση 

7.500 ηµερών ασφάλισης ή 25 ετών ασφάλισης ανεξάρτητα από όριο ηλικίας και 

χρόνο υπαγωγής στην ασφάλισης.  (οηµ6315 (2004) 

Αναφορικά µε τη µειωµένη σύνταξη µε µειωµένο όριο ηλικίας (µσυ), την 

υποπερίοδο αυτή παρατηρείται η µείωση  του ποσού της µειωµένης σύνταξης σε 

1/267 του ποσού αυτής αντί 1/200 που ίσχυε µέχρι τότε για τους µισθωτούς 

µσυ8316(2002-2003) 

-Επέκταση στους µέχρι 31-12-92 ασφαλισµένους των ταµείων τύπου του ποσοστού 

µείωσης των συντάξεων σε 1/267 (αντί 1/200 που ισχύει σήµερα) για κάθε µήνα που 

                                                 
313 ν.3232/2004, αρ. 15, παρ.12, αρ.20, παρ.2 
314 ν.3029/2002, αρ.4,παρ.7 
315 ν.3232/2004, αρ.5, παρ.4 
316 ν.3029/2002,αρ.1 παρ.2β, αρ.2 παρ12, αρ3 παρ3β 
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υπολείπεται µέχρι τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούµενου ορίου ηλικίας, 

σε περίπτωση  που προβλέπεται η χορήγηση µειωµένης σύνταξης. (µσυ9317 (2004)) 

-∆ίνεται επίσης η δυνατότητα θεµελίωσης δικαιώµατος µειωµένης σύνταξης λόγω 

γήρατος χωρίς την συµπλήρωση των 100 ηµερών κατ' έτος την τελευταία πριν το έτος 

υποβολής της  αίτησης συνταξιοδότησης πενταετία, εφόσον  είναι αποδεδειγµένα 

άνεργοι για χρονικό διάστηµα 24 τουλάχιστον συνεχών µηνών πριν από την υποβολή 

της αίτησης συνταξιοδότησης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για χρονικό διάστηµα 2 

ετών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού  µε αιτιολογία το γεγονός ότι 

µακροχρόνιοι άνεργοι που µολονότι έχουν συµπληρώσει (και σε κάποιες περιπτώσεις 

έχουν υπερβεί κατά πολύ) τις απαιτούµενες 4.500 ηµέρες εργασίας δεν 

συµπληρώνουν -λόγω ανεργίας- τις 100  Η.Ε. που απαιτούνται κατ' έτος την 

τελευταία πριν το έτος υποβολής της  αίτησης συνταξιοδότησης πενταετία, µε 

αποτέλεσµα να µην δικαιώνονται µειωµένης σύνταξης, σε µια χρονική περίοδο της 

ζωής τους που το βιοποριστικό τους πρόβληµα είναι ιδιαίτερα έντονο.  

Σχετικά µε το ποσοστό αναπλήρωσης και τον  τρόπο υπολογισµού της 

σύνταξης (ανα), την υποπερίοδο αυτή σηµειώνονται:  

 - µείωση από1/1/2008 κατά 1% κατά έτος του ποσοστού της σύνταξης για τους 

‘’παλαιούς ασφαλισµένους’’ για ∆ΕΚΟ, Τράπεζες, ∆ηµόσιο και Ειδικά Ταµεία από 

80% σε 70%, 

- κατάργηση της διάταξης σύµφωνα µε την οποία η σύνταξη των υπαλλήλων του 

∆ηµοσίου  και των Ειδικών Ταµείων που διορίζονται από 1/1/1983 µέχρι 31/12/92 

υπολογιζόταν σε πεντηκοστά  και στο εξής υπολογισµός της σε τριακοστά πέµπτα,  

- αναπροσαρµογή τρόπου υπολογισµού της µηνιαίας σύνταξης των ασφαλισµένων 

από 1/1/1993. Έτσι, αυξάνεται το ποσoστό σε 2% από 1,714% επί των µηνιαίων 

συντάξιµων αποδοχών µε αποτέλεσµα την αύξηση του ποσού της µηνιαίας σύνταξης.  

Έτσι, για 35 χρόνια ασφάλισης ο συνταξιούχος θα δικαιούται πλέον το 70%  των 

συντάξιµων αποδοχών αντί του 60% που ίσχυε πριν. (ανα6318 (2002-2003)) 

-επέκταση και στους από 1/11993 ασφαλισµένους τύπου και στους οργανισµούς 

κύριας ασφάλισης ελεύθερων επαγγελµατιών και ανεξάρτητα απασχολουµένων της 

αύξησης υπολογισµού της λόγω γήρατος και αναπηρίας χορηγούµενης µηνιαίας 

σύνταξης σε 2% των µηνιαίων συντάξιµων αποδοχών για κάθε έτος ασφάλισης (αντί 

1,714% που ισχύει σήµερα), προσαρµόζοντας το ποσοστό κατά το οποίο µειώνονται 
                                                 
317 ν.3232/2004, αρ.15,παρ.1 
318 ν.3029/2002, αρ.4β, αρ.2,παρ.11β, αρ.2,παρ.10, αρ.3, παρ.2α 
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οι συντάξεις σε αυτό που καθορίζεται και για τους µέχρι 31-12-92 ασφαλισµένους. 

(ανα7319 (2004)) 

Αναφορικά µε το χρόνο υπολογισµού της σύνταξης (συχ), αυτός γίνεται µε 

βάση τα  καλύτερα πέντε (διάσπαρτα) έτη της τελευταίας δεκαετίας για τους µέχρι 

31/12/1992 ασφαλισµένους του ΙΚΑ και των Ειδικών Ταµείων. 

- Για τους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου: Για όσους αποχωρούν από την υπηρεσία 

τους από 1ης Ιανουαρίου 2008, ως συντάξιµος µισθός , µε βάση τον οποίο κανονίζεται 

η σύνταξη, λαµβάνεται υπόψη : 

ι) για συνολική συντάξιµη υπηρεσία , σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 9 του Κώδικα 

Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, µέχρι 31/12/2007, ο οριζόµενος από τις 

διατάξεις των παραγράφων 1-15 (για πολιτικούς) και 1-17 (για στρατιωτικούς) 

υπαλλήλους, του άρθρου αυτού. 

ιι) Για συνολική συντάξιµη υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, η 

οποία διανύεται από 1ης Ιανουαρίου 2008 και µετά, ποσοστό του πηλίκου της 

διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών, που έλαβε ο 

υπάλληλος κατά τα πέντε τελευταία έτη που προηγούνται της ηµεροµηνίας κατά την 

οποία αποχωρεί της υπηρεσίας, χωρίς τον υπολογισµό των τρίµηνων αποδοχών, των 

δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας, δια του 

αριθµού των µηνών υπηρεσίας που έχει πραγµατοποιήσει ο υπάλληλος εντός της 

χρονικής αυτής περιόδου. 

- Για τον υπολογισµό των συντάξεων των µέχρι 32/12/1992 ασφαλισµένων του ΙΚΑ 

λαµβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της ασφαλιστικής 

κλάσης , στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισµένος µε βάση το πηλίκο της διαίρεσης 

του συνόλου των αποδοχών, µη συνυπολογιζοµένων των δώρων εορτών 

Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας, που έλαβε κατά τα πέντε 

ηµερολογιακά έτη που επιλέγει εντός της δεκαετίας που προηγείται του έτους κατά το 

οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, δια του αριθµού των ηµερών εργασίας 

που έχει πραγµατοποιήσει εντός των ίδιων πέντε ετών  

- Επίσης η µηνιαία σύνταξη  για τους ασφαλισµένους που έχουν υπαχθεί µέχρι 

31/12/1992 στην ασφάλιση των Ειδικών  Ταµείων υπολογίζεται: ι) για το µέχρι 

31/12/2007 χρονικό διάστηµα επί των αποδοχών που λαµβάνονται υπόψη για τον 

υπολογισµό της σύνταξης , σύµφωνα µε τις ισχύουσες για κάθε φορέα καταστατικές 
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ή γενικές διατάξεις , µη υπολογιζόµενων των δώρων Χριστουγέννων  και Πάσχα και 

του επιδόµατος αδείας. 

Κατ’ εξαίρεση και όπου από τις καταστατικές διατάξεις των ταµείων της παρ.1 του 

παρόντος άρθρου προβλέπεται, για όσους ασφαλίστηκαν µέχρι 31/12/1982, 

ευνοϊκότερο ανά έτος ποσοστό υπολογισµού της σύνταξης, αυτό εξακολουθεί να 

ισχύει για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31/12/2007. 

ιι) Για το από 1/1/2008 και εφεξής χρονικό διάστηµα, επί του εκάστοτε ισχύοντος 

ποσοστού όπως αυτό προσδιορίζεται στην περ. ε’ της παραγράφου αυτής, του µέσου 

όρου των αποδοχών τις οποίες έλαβαν κατά τα πέντε πλήρη έτη που προηγούνται του 

µήνα που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση. 

Ως µέσος όρος αποδοχών νοείται το πηλίκο της διαίρεσης των αποδοχών που 

λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της σύνταξης, χωρίς τα δώρα εορτών και το 

επίδοµα αδείας, κατά τα πέντε ανωτέρω έτη, δια του αριθµού των µηνών 

απασχόλησης της ίδιας περιόδου.  

Αν στην παραπάνω χρονική περίοδο δεν έχει πραγµατοποιηθεί απασχόληση σαράντα 

τουλάχιστον µηνών, για τον προσδιορισµό του µέσου όρου των αποδοχών 

συνυπολογίζονται και οι ασφαλιστικές αποδοχές µηνών εργασίας της αµέσως 

προηγούµενης χρονικής περιόδου µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού των σαράντα 

µηνών. (συχ4320 (2002-2003)) 

 Επίσης, το έτος 2004 χαρακτηρίζεται από την επέκταση ρυθµίσεων σχετικά µε τον 

υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών κατά τα τελευταία πέντε έτη. Πρόκειται για 

τους µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους αυτοτελώς απασχολούµενους σε ταµεία 

µισθωτών όπως οι εφηµεριδοπώλες, οι ιδιοκτήτες εφηµερίδων και περιοδικών, οι 

ανταποκριτές ξένου τύπου κλπ, οι οποίοι δεν λαµβάνουν αποδοχές αλλά και δεν 

κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κατηγορίες. Ο υπολογισµός γίνεται επί των ποσών 

των οποίων να καταβάλλουν  εισφορές, αλλά καταβάλλουν τις ίδιες εισφορές  µε τους 

µέχρι 31-12-92 ασφαλισµένους των οικείων Ταµείων, τα ποσοστά  των οποίων 

υπολογίζονται επί της τιµής πώλησης των εκδιδοµένων εντύπων, επί πολλαπλασίων 

του ΗΑΕ κλπ. 
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Επιπλέον, για τον υπολογισµό του εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγεί το Τ.Π.∆.Υ 

ισχύει πλέον µόνο ο υπολογισµός µε βάση τις αποδοχές της τελευταίας πενταετίας 

πριν την έξοδο του υπαλλήλου από την υπηρεσία. (συχ5321 (2004)) 

Οι συντάξιµες αποδοχές (συα) των δηµοσίων υπαλλήλων για το χρόνο 

ασφάλισης που θα διανυθεί µέχρι 31/12/2007 είναι οι προβλεπόµενες από τις 

διατάξεις κάθε ασφαλιστικού οργανισµού, µη περιλαµβανοµένων των τριµήνων 

αποδοχών, των δώρων εορτών και τους επιδόµατος αδείας, Για το χρόνο ασφάλισης 

που θα διανυθεί µετά την 1/1/2008 είναι ο µέσος όρος των συντάξιµων αποδοχών των  

πέντε τελευταίων πλήρων ηµερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής 

της αίτησης συνταξιοδότησης.  

Επίσης γίνεται συνυπολογισµός επιδόµατος 176 ευρώ στις συντάξεις των 

ασφαλισµένων στο ∆ηµόσιο µε αύξηση κατά 7/35 της σύνταξης  ανά έτος:  

Από 1ης Ιανουαρίου 2003, ποσό 176 ευρώ από τα επιδόµατα των πολιτικών δηµοσίων 

υπαλλήλων υπόκειται σε όλες τις ασφαλιστικές εισφορές και λαµβάνεται υπόψη, στη 

βάση υπολογισµού της σύνταξης των εφεξής εξερχόµενων από την υπηρεσία, κατά τα 

7/35 του ποσού αναπλήρωσης της σύνταξης (80%), για κάθε έτος που έχουν 

καταβληθεί οι εισφορές. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τα επιδόµατα 

που καταβάλλονται µε τις αποδοχές των λοιπών κατηγοριών υπαλλήλων και 

λειτουργών του ∆ηµοσίου, καθώς και των στρατιωτικών πλην των περιπτώσεων που 

ισχύουν ήδη ευνοϊκότερες ρυθµίσεις ως προς το ύψος του ανωτέρω ποσού. 

- Για τους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου: Για όσους αποχωρούν από την υπηρεσία 

τους από 1ης Ιανουαρίου 2008, ως συντάξιµος µισθός , µε βάση τον οποίο κανονίζεται 

η σύνταξη, λαµβάνεται υπόψη : 

ι) για συνολική συντάξιµη υπηρεσία , σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 9 του Κώδικα 

Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, µέχρι 31/12/2007, ο οριζόµενος από τις 

διατάξεις των παραγράφων 1-15 (για πολιτικούς) και 1-17 (για στρατιωτικούς) 

υπαλλήλους, του άρθρου αυτού. 

ιι) Για συνολική συντάξιµη υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, η 

οποία διανύεται από 1ης Ιανουαρίου 2008 και µετά, ποσοστό του πηλίκου της 

διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών, που έλαβε ο 

υπάλληλος κατά τα πέντε τελευταία έτη που προηγούνται της ηµεροµηνίας κατά την 
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οποία αποχωρεί της υπηρεσίας  χωρίς τον υπολογισµό των τρίµηνων αποδοχών, των 

δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας, δια του 

αριθµού των µηνών υπηρεσίας που έχει πραγµατοποιήσει ο υπάλληλος εντός της 

χρονικής αυτής περιόδου. Για τον υπολογισµό της σύνταξης στους φορείς κύριας 

ασφάλισης που ασφαλίζουν αυτοαπασχολούµενους, λαµβάνονται υπόψη οι 

ασφαλιστικές κατηγορίες οι οποίες θα καθοριστούν µε π.δ βάση των οπίων 

καταβλήθηκαν εισφορές ολόκληρο το χρόνο της ασφάλισης του ασφαλισµένου. 

- Για τον υπολογισµό των συντάξεων των µέχρι 32/12/1992 ασφαλισµένων του ΙΚΑ 

λαµβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της ασφαλιστικής 

κλάσης , στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισµένος µε βάση το πηλίκο της διαίρεσης 

του συνόλου των αποδοχών. ∆ε συνυπολογίζονται ωστόσο, τα δώρα εορτών 

Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα αδείας, που έλαβε κατά τα πέντε 

ηµερολογιακά έτη που επιλέγει εντός της δεκαετίας που προηγείται του έτους κατά το 

οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, δια του αριθµού των ηµερών εργασίας 

που έχει πραγµατοποιήσει εντός των ίδιων πέντε ετών.  

- Επίσης η µηνιαία σύνταξη  για τους ασφαλισµένους που έχουν υπαχθεί µέχρι 

31/12/1992 στην ασφάλιση των Ειδικών  Ταµείων υπολογίζεται: ‘’ι) για το µέχρι 

31/12/2007 χρονικό διάστηµα επί των αποδοχών που λαµβάνονται υπόψη για τον 

υπολογισµό της σύνταξης , σύµφωνα µε τις ισχύουσες για κάθε φορέα καταστατικές 

ή γενικές διατάξεις, µη υπολογιζόµενων των δώρων Χριστουγέννων  και Πάσχα και 

του επιδόµατος αδείας. 

Κατ’ εξαίρεση και όπου από τις καταστατικές διατάξεις των ταµείων της παρ.1 του 

παρόντος άρθρου προβλέπεται, για όσους ασφαλίστηκαν µέχρι 31/12/1982, 

ευνοϊκότερο ανά έτος ποσοστό υπολογισµού της σύνταξης, αυτό εξακολουθεί να 

ισχύει για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31/12/2007. 

ιι) Για το από 1/1/2008 και εφεξής χρονικό διάστηµα, επί του εκάστοτε ισχύοντος 

ποσοστού όπως αυτό προσδιορίζεται στην περ.ε’ της παραγράφου αυτής, του µέσου 

όρου των αποδοχών τις οποίες έλαβαν κατά τα πέντε πλήρη έτη που προηγούνται του 

µήνα που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση. 

Ως µέσος όρος αποδοχών νοείται το πηλίκο της διαίρεσης των αποδοχών που 

λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της σύνταξης, χωρίς τα δώρα εορτών και το 

επίδοµα αδείας, κατά τα πέντε ανωτέρω έτη, δια του αριθµού των µηνών 

απασχόλησης της ίδιας περιόδου.  
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Αν στην ανωτέρω χρονική περίοδο δεν έχει πραγµατοποιηθεί απασχόληση σαράντα 

τουλάχιστον µηνών, για τον προσδιορισµό του µέσου όρου των αποδοχών 

συνυπολογίζονται και οι ασφαλιστικές αποδοχές µηνών εργασίας της αµέσως 

προηγούµενης χρονικής περιόδου µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού των σαράντα 

µηνών.  

Για τους ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1992 από 1/1/1993 λαµβάνεται υπόψη το 90% 

των δώρων εορτών και το ποσό αυτό µειώνεται για κάθε επόµενο έτος κατά 10 

ποσοστιαίες µονάδες µέχρι µηδενισµού του, ρύθµιση που ισχύει για το ΙΚΑ αλλά και 

όλους τους λοιπούς φορείς κύριας ασφάλισης στους οποίους τα δώρα των εορτών και 

το επίδοµα αδείας λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό των συντάξεων. (συα3 
322(2002-2003)) 

Επίσης κατά την υποπερίοδο αυτή, καθορίζεται το ύψος της σύνταξης των 

συνταξιούχων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. που προέρχονται από συγχωνευθέντες φορείς, µε τη 

θέσπιση χορήγησης των αντίστοιχων ετησίων αυξήσεων των συντάξεων στο τµήµα 

της σύνταξής τους που αντιστοιχεί στο εκάστοτε κατώτατο όριο συντάξεων του 

Ε.Τ.Ε.Α.Μ. προσαυξηµένου κατά 50 %.  

 Επέκταση από το ∆ηµόσιο και στο Τ.Ε.Α.∆.Υ της προσαύξησης από το 35ο µέχρι και 

το 40ο έτος κατά 1/50 για κάθε έτος  (ως κίνητρο παραµονής στην εργασία). (συα4323 

(2004)) 

Επιπρόσθετο χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης υποπεριόδου αποτελεί το 

γεγονός ότι η αναπροσαρµογή των συντάξεων (ανπ) και των κατωτάτων ορίων του 

ΙΚΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ και των  Ειδικών Ταµείων κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης αλλά επίσης και του ΝΑΤ, πραγµατοποιείται µε κλιµάκωση της ετήσιας 

τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των συντάξεων από 1/1/1998 κατά 0,2% επί του 

ποσού των συντάξεων όπως αυτό έχει διαµορφωθεί την 31/12/97, ως διορθωτικό 

ποσό και για όσους λαµβάνουν τα κατώτατα όρια και για αυτούς που λαµβάνουν 

µέχρι 200 χιλιάδες κατά 3,5%, ενώ για πάνω από αυτό το ποσό η αύξηση είναι 

2,5%.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

αναπροσαρµόζονται οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια των παραπάνω φορέων 

σύµφωνα µε την εισοδηµατική πολιτική της Κυβέρνησης, όπως αυτή καθορίζεται µε 

απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας.(ανπ7324(1998-2004)) 
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Για ασφαλισµένους µετά την 1/1/1993 του ΙΚΑ και των Ειδικών Ταµείων  τα 

κατώτατα όρια συντάξεων (κος) µηνιαίας σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και 

εργατικού ατυχήµατος, ορίζονται στο 70%  του κατώτατου  µισθού  εγγάµου µε 

πλήρη απασχόληση, όπως αυτός καθορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε του έτους 2000 στο 

ΙΚΑ και στο 50% του πρωτοδιοριζόµενου κλητήρα στο ∆ηµόσιο. (κος7 325(2002)) 

Επίσης στο ίδιο διάστηµα παρατηρείται η  επέκταση της ρύθµισης υπολογισµού των 

κατώτατων ορίων στο 70% του κατωτάτου µισθού εγγάµου µε πλήρη απασχόληση, 

όπως αυτός είχε καθορισθεί από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. έτους 2002 και για τους 

αυτοαπασχολούµενους και για τους ασφαλισµένους των ταµείων 

τύπου.(κος8326(2004)) 

Όσον αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές η υποπερίοδος αυτή χαρακτηρίζεται 

από τη διατήρηση µέχρι την 1/1/2008 της ειδικής εισφοράς των συνταξιούχων οπότε 

και ότι καταργείται  και από τη σταδιακή µείωση από 1/1/2008 κατά 1% των 

υψηλότερων εργατικών  εισφορών των εντασσόµενων κλάδων στο Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ  

ώστε να περιοριστούν στο επίπεδο εισφορών του ΙΚΑ, το οποίο είναι 6,67% για τον 

εργαζόµενο και 13,33% για τον εργοδότη. (εσφ8 327(2002-2003)) 

Το έτος αυτό χαρακτηρίζεται από ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία, καταργείται η 

ειδική µηνιαία εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου καθώς και η ειδική εισφορά υπέρ 

Λογαριασµού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α) 

Ακόµα καταργείται η εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ των επιχειρήσεων που 

απασχολούν γιατρούς εργασίας.  

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα συνταξιοδότησης των απασχολούµενων σε 

υπερβαρέα επαγγέλµατα µε την καταβολή εισφοράς εξαγοράς 3% στο Ηµεροµίσθιο 

Ανειδίκευτου Εργάτη. Στην περίπτωση δηλαδή, συνταξιοδότησης µε 10.500 ηµέρες 

ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 ηµέρες ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά 

επαγγέλµατα οι ασφαλισµένοι υποχρεούνται να καταβάλουν πρόσθετη εισφορά 

υπολογιζόµενη σε 2 % επί του 25πλασίου επί του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου 

εργάτη για 4.500 ηµέρες ασφάλισης. 

Επιχειρείται ακόµα η ρύθµιση εισφορών σε διάφορους φορείς κύριας αλλά και 

επικουρικής ασφάλισης και Ταµείων Πρόνοιας, µε την καθιέρωση ευνοϊκότερων 

ρυθµίσεων του πάγιου συστήµατος ρύθµισης οφειλών των επιχειρήσεων προς το 

                                                 
325 ν.3029/2002, αρ.3, παρ.4 
326 ν.3232/2004, αρ. 14, παρ.3β, αρ.16, παρ.2 
327 ν.3029/2002, αρ.4, παρ.8, ν.3029/2002,αρ.5, παρ.11 
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ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ∆ίνεται επίσης η δυνατότητα σύναψης δανειακών συµβάσεων µε 

τράπεζες για να εξοφλούν οι επιχειρήσεις µε µεγαλύτερη ευελιξία τις οφειλές τους 

προς το ΙΚΑ. 

Θεσπίζεται επίσης ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους από 1/1/1993 

ασφαλισµένους ίσο µε το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά 

κεφαλή ΑΕΠ αναπροσαρµοσµένου µε το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων 

των δηµοσίων υπαλλήλων.  (εσφ9328 (2004)) 

Σχετικά µε τις συγχωνεύσεις-ενοποιήσεις των ασφαλιστικών ταµείων (συγ), 

από 1/1/2008 στο νέο ενιαίο ασφαλιστικό οργανισµό µισθωτών   ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 

(Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών ) εντάσσονται αυτοδίκαια οι κλάδοι κύριας 

σύνταξης των Ειδικών Ταµείων, δηλαδή οι κλάδοι σύνταξης των ταµείων ΤΑΠ-ΟΤΕ, 

ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΑΠ 

ΑΕ Εθνική. Η ένταξη αυτή πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµίας και Οικονοµικών  και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  µετά από 

απόφαση των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων και εκπόνηση ειδικής οικονοµικής 

µελέτης που προκηρύσσεται και ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και 

Οικονοµικών.  

Γίνεται επίσης ο οργανωτικός διαχωρισµός ΙΚΑ- ΤΕΑΜ και η δηµιουργία  

ξεχωριστού επικουρικού ταµείου µισθωτών (ΕΤΕΑΜ) στο οποίο υπάγονται 

υποχρεωτικά τα πρόσωπα που βάση της ισχύουσας νοµοθεσίας υπάγονταν στην 

ασφάλιση του Ι.Κ.Α- Τ.Ε.Α.Μ.  

Προβλέπεται ακόµα η ενοποίηση υπολοίπων ταµείων ως εξής: µε π.δ που 

εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

µετά από γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, της Γ.Σ.Ε.Ε και των 

εργοδοτικών φορέων Σ.Ε.Β, Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, Ε.Σ.Ε.Ε, που υποβάλλεται εντός 

προθεσµίας τριών µηνών από τις προσκλήσεις του αρµόδιου Υπουργού, καθορίζεται 

το σύνολο των επικουρικών ταµείων που θα λειτουργούν ως Ν.Π,∆.∆, κατά οµοειδείς 

επαγγελµατικές κατηγορίες και κλάδους. Με το ίδιο π.δ καθορίζονται τα κριτήρια, οι 

όροι, οι προϋποθέσεις, ενοποίησης, η επωνυµία για όσα ταµεία επικουρικής 

ασφάλισης ενοποιηθούν , ο διαχωρισµός και η µεταφορά κατηγοριών ασφαλισµένων 

σε άλλα επικουρικά ταµεία, καθώς και ο διαχωρισµός των περιουσιακών στοιχείων 

των ταµείων. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

                                                 
328 ν.3245/2004, αρ.1, ν.3232/2004, αρ.8,αρ.18, παρ.3, αρ.20, παρ.1, αρ.22, παρ 13, παρ.17, αρ.13 
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ενοποιούνται εφόσον τούτο προβλέπεται, τα υφιστάµενα επικουρικά ταµεία, οι 

κλάδοι και οι λογαριασµοί επικουρικής ασφάλισης µισθωτών µέσα σε χρονικό 

διάστηµα δεκαοκτώ µηνών από την έκδοση του ανωτέρω Π∆. Όσα επικουρικά 

ταµεία, κλάδοι και λογαριασµοί δεν ενοποιηθούν εντός του ανωτέρω χρονικού 

διαστήµατος, συγχωνεύονται υποχρεωτικά στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ µε διαπιστωτική πράξη 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ 

συγχωνεύονται υποχρεωτικά όσα ενοποιηµένα ταµεία επικουρικής ασφάλισης εντός 

χρονικού διαστήµατος δώδεκα µηνών από την ενοποίησή τους δεν τηρούν αναλυτικές 

µερίδες για κάθε ασφαλισµένο από τις οποίες να προκύπτουν οι καταβαλλόµενες 

εισφορές του και όσα δεν καταβάλλουν το εκάστοτε καταβαλλόµενο κατώτατο όριο 

του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (συγ6 329(2002-2003)) 

Το τελευταίο έτος της υπό µελέτης περιόδου χαρακτηρίζεται από την 

διατήρηση της αυτοτέλειας του κλάδου Πρόνοιας ο οποίος είχε δηµιουργηθεί µε την 

κατάργηση του Ταµείου Πρόνοιας Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (Τ.Ε.Α.Λ.Π.Α.Π) 

και είχε µεταφερθεί ως κλάδος λογιστικής και οικονοµικής αυτοτέλειας στο Ταµείο 

Επικουρικής Ασφάλισης Προνοίας και Ασθένειας  Εργαζοµένων στα Λιµάνια 

(Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ).Η προαναφερόµενη περίοδος αναφέρεται ως παράδειγµα 

αναθεώρησης ενοποίησης λόγω ενδοκλαδικών προβληµάτων υπολογισµού 

βοηθήµατος αλλά και διαφοράς στις αποδοχές λόγω της ιδιαιτερότητας της 

προσφερόµενης εργασίας κάθε κλάδου (υπάλληλοι και λιµενεργάτες), επιλογή 

παραδείγµατος ως ένδειξη αναίρεσης συγχωνεύσεων. (συγ7330(2004)) 

Όσον αφορά στο επίδοµα ανεργίας (ανε), γίνεται καθορισµός των όρων και 

προϋποθέσεων χορήγησης επιδόµατος στους µακροχρόνια ανέργους µε δαπάνη που 

θα καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό. Στόχος της χορήγησης αυτής είναι η 

υποβοήθηση της ένταξης των µακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας, η 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, η πρόληψη της φτώχειας  και του 

κοινωνικού αποκλεισµού και η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής. Έτσι, Έλληνες 

υπήκοοι και υπήκοοι κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι 

ασφαλισµένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για 

χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από δώδεκα (12) µήνες, δικαιούνται επίδοµα 

µακροχρονίως ανέργου, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωµα τακτικής επιδότησης 

ανεργίας και το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµά τους δεν ξεπερνά το ποσό των τριών 
                                                 
329 ν.3029/2002, αρ.5, παρ.2 
330 ν.3232/2004, αρ.22, παρ.15 
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χιλιάδων(3.000) ευρώ. Το όριο αυτό του εισοδήµατος προσαυξάνεται κατά 

πεντακόσια ογδόντα επτά (587) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας. 

  Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται και εξειδικεύονται: 

  α) Τα όρια ηλικίας των δικαιούχων, τα οποία δεν µπορούν να είναι µικρότερα των 

σαράντα πέντε (45) και µεγαλύτερα των εξήντα πέντε (65) ετών, και τα κριτήρια που 

απαιτούνται για την απόκτηση της ιδιότητας του δικαιούχου, καθώς και η διαδικασία 

χορήγησης των παροχών αυτών. 

  β) Το ύψος της προαναφερόµενης παροχής, καθώς και η διαδικασία, ο τόπος, ο 

τρόπος και χρόνος καταβολής της. 

  γ) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδροµής των όρων και 

προϋποθέσεων χορήγησης της προαναφερόµενης παροχής, καθώς και τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της. 

  δ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναστολή ή τη διακοπή της 

παροχής και 

  ε) Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την παροχή.(ανε5331 (2002-2003)) 

Στα πλαίσια εφαρµογής των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης παρέχεται 

η δυνατότητα επιδότησης της εργασίας του ανέργου και της µετατροπής του 

επιδόµατος ανεργίας σε µέρος της συνολικής αµοιβής του ανέργου που εργάζεται. Με 

τον τρόπο αυτό θεσπίζεται κίνητρο για τους εργοδότες για την πρόσληψη ανέργου, 

αφού το κόστος για τον εργοδότη µειώνεται κατά το ύψος του επιδόµατος ανεργίας. 

Προβλέπεται επίσης η επιλογή  κατά προτεραιότητα των επιδοτούµενων ανέργων, 

µετά από αίτησή τους, για συµµετοχή στα προγράµµατα κατάρτισης που 

εφαρµόζονται από την εταιρία ‘’Επαγγελµατική Κατάρτιση ΑΕ’’ του ΟΑΕ∆ και από 

τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Κατά το διάστηµα αυτό οι άνεργοι 

λαµβάνουν το επίδοµα που προβλέπεται για τους καταρτιζόµενους και αναστέλλεται 

η καταβολή του επιδόµατος ανεργίας. (ανε6 332(2004)) 

Αναφορικά µε τη µορφή  (ρυθµίσεων) του Συστήµατος Κοινωνικής 

Ασφάλισης, πραγµατοποιείται η θεσµοθέτηση της συµµετοχής του κράτους στην 

τριµερή χρηµατοδότηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά τη χρονική περίοδο 2002-2032 ως 

εξής:  

                                                 
331 ν.3016/2002, αρ.27  
332 ν. 3227/2004 αρ.1 
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α) κατά την περίοδο 2003-2008 µε κυµαινόµενα ποσά, τα οποία κατά µέσο όρο 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 1% του ΑΕΠ, 

β) κατά την περίοδο 2009-2032 µε ποσό κατ’ έτος ίσο προς  1% του ΑΕΠ,. Η 

χρηµατοδότηση θα γίνεται µε ρευστά διαθέσιµα ίσα προς το ποσό που απαιτείται για 

τη χρηµατοδότηση των αναλογιστικών ελλειµµάτων του τρέχοντος και επόµενου 

έτους και ειδικά οµόλογα µακράς διαρκείας, µη ρευστοποιήσιµα προ της λήξεως, για 

τη διασφάλιση της απαιτούµενης µελλοντικής χρηµατοδότησης. Επίσης αναφέρεται 

ότι το κράτος αναλαµβάνει την κάλυψη άλλων ταµείων που τυχών ενταχθούν στο 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ότι αναπροσαρµόζει τη χρηµατοδότηση σε επίπεδα που θα 

αποτρέπουν πρόσθετες επιβαρύνσεις του ΙΚΑ.  

∆ιαµορφώνεται για πρώτη φορά ενιαίο θεσµικό πλαίσιο για την εθελούσια 

δηµιουργία ΝΠΙ∆, µε αντικείµενο την ανάπτυξη ασφαλιστικών υπηρεσιών 

επιπρόσθετης ασφάλισης. Έτσι, εισάγεται το θεσµικό πλαίσιο για τη λειτουργία και 

την ανάπτυξη της συµπληρωµατικής- επαγγελµατικής ασφάλισης στην Ελλάδα, βάση 

λειτουργίας της οποίας αποτελεί το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα. Πρόκειται για φορείς 

επιπρόσθετης ασφάλισης, οι οποίοι δεν εντάσσονται στο δηµόσιο ασφαλιστικό 

σύστηµα.  

Συνιστώνται νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα 

οποία ιδρύονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην επωνυµία 

τους περιλαµβάνεται η ένδειξη ‘’Ταµείο επαγγελµατικής ασφάλισης –ν.π.ι.δ. Τα 

ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης έχουν ως σκοπό την παροχή στους ασφαλισµένους 

και στους δικαιούχους των παροχών, επαγγελµατικής ασφαλιστικής προστασίας 

πέραν από της παρεχόµενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για τους 

ασφαλιστικούς κινδύνους και ενδεικτικά για τους κινδύνους γήρατος, θανάτου, 

αναπηρίας, επαγγελµατικού ατυχήµατος, ασθένειας, διακοπής της εργασίας. 

Χορηγούν παροχές σε είδος ή σε χρήµα που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ. Τα 

ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης ιδρύονται προαιρετικά ανά επιχείρηση ή κλάδο ή 

κλάδους εργαζοµένων ή των εργοδοτών ή µε συµφωνία των εργοδοτών και των 

εργαζοµένων, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των ασφαλισµένων κατά 

επιχείρηση ή επαγγελµατικό κλάδο υπερβαίνει τους 100.Επίσης ιδρύονται µε 

πρωτοβουλία των αυτοτελώς απασχολουµένων ή των ελεύθερων επαγγελµατιών ή 

των αγροτών ή των επαγγελµατικών τους οργανώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

αριθµός των ασφαλιζόµενων µελών τους υπερβαίνει τους 100.Τα ταµεία 
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επαγγελµατικής ασφάλισης  που χορηγούν συνταξιοδοτικές παροχές λειτουργούν µε 

βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα. 

Επίσης στα πλαίσια περιορισµού των κοινωνικών πόρων καταργούνται 

ρυθµίσεις περί επιβολής τους  στο κεφάλαιο των ΑΕ και ΕΠΕ .(µορ5333 (2002-2004)) 

Όσον αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη (οµάδων, παροχών, αναγνώριση 

χρόνου) (ασκ), συστήνεται στον ΟΓΑ  κλάδος µε λογιστική και οικονοµική 

αυτοτέλεια, ο Λογαριασµός Αγροτικής Εστίας, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες 

κοινωνικού- ψυχαγωγικού χαρακτήρα στον αγροτικό πληθυσµό, παρόµοιες µε 

εκείνες που παρέχει ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας στους ασφαλισµένους του 

αστικού πληθυσµού  

Ως σκοποί του λογαριασµού αυτού ορίζονται, η δηµιουργία και η διανοµή 

οργανωµένων προγραµµάτων κοινωνικού τουρισµού (διακοπών και εκδροµών), η 

δωρεάν παροχή εισιτηρίων για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και η 

παροχή δωρεάν βιβλίων. Για λόγους καθαρά  ενηµερωτικούς  και παιδευτικούς, 

προβλέπεται επίσης η συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 

αντικειµενικό στόχο την ενηµέρωση των ελλήνων αγροτών για το τι συµβαίνει στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αγροτικό χώρο.  

Οι πόροι του Λογαριασµού, προέρχονται από µηνιαία ατοµική εισφορά των 

ασφαλισµένων στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, καθώς και ισόποση 

κρατική επιχορήγηση. 

Η παραπάνω εισφορά των αγροτών και του προσωπικού του ΟΓΑ αναπροσαρµόζεται 

ανά τριετία µε βάση το µέσο όρο του ποσοστού αύξησης των ασφαλιστικών 

κατηγοριών της προηγούµενης τριετίας.(ασκ9334 (2002-2003)) 

Καθορίζεται επίσης η ασφάλιση των διαζευγµένων (άνδρα ή γυναίκα) ο/ η οποίος/α 

δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου του/ της πρώην συζύγου από το ∆ηµόσιο, τους 

φορείς κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και του ΝΑΤ µε  προϋποθέσεις.  

Το έτος αυτό επεκτείνονται τα δικαιώµατα συνταξιοδότησης αναπήρων πολεµικής 

περιόδου και στους αναπήρους ειρηνικής περιόδου, καθώς διευρύνεται και η 

κατηγορία των ατόµων µε αναπηρίες που δικαιούνται επίδοµα. 

Θεσµοθετείται η ασφάλιση όλων των αµοιβόµενων εργαζοµένων του πρωτογενή 

τοµέα στον ΟΓΑ , καθώς και η ασφάλιση συγγραφέων στον ΟΑΕΕ.  
                                                 
333 ν.3029/2002, αρ.4, αρ.7, παρ.1,2,3,5, ν.3050/2002, αρ.13, παρ.14 
334 ν.3050/2002, αρ.1-5 
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Επίσης επεκτείνεται η καταβολή του διπλάσιου εφάπαξ και για τα θύµατα από βίαιο 

συµβάν.(ασκ10335 (2004)) 

Σχετικά µε τη συµµετοχή στη διοίκηση (συµ), ο διορισµός των προέδρων των 

Ταµείων Γεωργικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΣΟ), Ασφαλίσεως 

Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ), Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων 

(ΤΑΝΠΥ), Νοµικών, Οργανισµού Ασφάλισης Προσωπικού ∆ΕΗ (ΟΑΠ-∆ΕΗ), 

Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ), Αρωγής Προνοίας 

Προσωπικού ΟΤΕ, Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων 

Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ)κλπ, γίνεται ύστερα από διαβούλευση του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων και των 

εργοδοτών που έχουν σχέση µε τον ασφαλιστικό φορέα. (συµ4336 (2004)) 

Στο πεδίο της οργανωτικής διάρθρωσης (οργ) τέλος, συστήνεται η Εθνική 

Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) µε διοικητική αυτοτέλεια και η οποία παρακολουθεί 

υποχρεωτικά την πορεία των αναλογιστικών δεδοµένων όλων των ασφαλιστικών 

οργανισµών που είναι ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ και υπάγονται στον νόµο αυτό ή που τελούν 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλου 

Υπουργείου. Προβαίνει σε ετήσιους τακτικούς ελέγχους καθενός από τους 

οργανισµούς αυτούς και σε έκτακτους όποτε αυτό ζητηθεί από τον φορέα ή τον 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή τον εποπτεύοντα τον φορέα 

Υπουργό ή και µε δική της πρωτοβουλία ή αν προσκληθεί από τον ασφαλιστικό 

φορέα.  Πριν την ίδρυση ενός ασφαλιστικού φορέα συντάσσει έκθεση βιωσιµότητας. 

Προσδιορίζει τις προδιαγραφές των αναλογιστικών µελετών και συντάσσει τους 

ελληνικούς αναλογιστικούς πίνακες.  Συλλέγει τα αναγκαία για το έργο της στοιχεία 

και συνεργάζεται µε αντίστοιχες ξένες ή διεθνείς αρχές. (οργ10337  (2002-2003)) 

Παρατηρείται µείωση σε 45% στους εργοδότες που παραβιάζουν την 

παραγραφή στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ, καθώς θεσπίζονται και  µειώσεις  

αντίστοιχα 45%, 10%,10%,30%, 30%  στις κυρώσεις που επιβάλλονται, µε την 

σύνταξη Πράξεως Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.), στους 

εργοδότες για παραβάσεις τους, σχετικά µε την υποβολή Α.Π.∆, εκτός από την 

περίπτωση της υποβολής ανακριβούς Α.Π.∆, όπου το ποσό παραµένει 30%. 

                                                 
335 ν.3232/2004, αρ.4,5,6,7, αρ.22, παρ.9 
336 ν.3232/2004, αρ.23 
337 ν.3029/2002, αρ.9 
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Επίσης δεν ισχύουν οι διατάξεις µε τις οποίες είχε θεσπισθεί υποχρέωση των 

εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, όταν διέκοπταν την απασχόληση του συνόλου του 

προσωπικού τους και των εργοδοτών Οικοδοµοτεχνικών Έργων, όταν διέκοπταν τις 

εργασίες τους για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών, να υποβάλλουν Έκτακτη  

Α.Π.∆. 

  Η κατάργηση της Έκτακτης  Α.Π.∆., η οποία επιφέρει και ταυτόχρονη κατάργηση 

των κυρώσεων, που προβλέπονταν αφορά όσες περιπτώσεις η διακοπή της 

απασχόλησης του συνόλου του προσωπικού του εργοδότη έλαβε χώρα από 1/1/04 και 

µετά. 

Καθορίζονται επίσης ρυθµίσεις σχετικά µε το Ειδικό Βιβλίο Νεπροσλαµβανόµενου 

Προσωπικού.  

-Στον οργανωτικό –διοικητικό σκέλος συστήνεται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ Γενική ∆ιεύθυνση 

Πληροφορικής που αποσκοπεί στην προώθηση και υλοποίηση στρατηγικών σχεδίων 

που αφορούν στην επέκταση και βελτίωση του Πληροφοριακού συστήµατος και στην 

αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό όλων των λειτουργιών και υπηρεσιών του ιδρύµατος. 

Το ΚΗΥΚΥ το οποίο είναι ν.π.ι.δ., µεταφέρεται από την ισχύ του νόµου αυτού ως 

σύνολο αρµοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως αυτοτελές 

ν.π.ι.δ. υπό την εποπτεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Τροποποιούνται και συµπληρώνονται οι ρυθµίσεις περί Κανονισµών για τη 

∆ιοικητική Οργάνωση και Οικονοµική Οργάνωση και λογιστική λειτουργία της 

Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθώς και για οποιαδήποτε µελλοντική τροποποίησή 

τους. (οργ11338 (2004)) 

 

Συνοπτικά, τελειώνοντας την περιγραφή της  Ταξινόµησης κατά Αύξουσα 

Ιεραρχία (CAH), θα ήταν χρήσιµο να αναφερθεί  περιεκτικά ο κύριος χαρακτηρισµός 

της κάθε υπό-οµάδας από τις έξι τελικές οµάδες, στις οποίες αναλύεται η   χρονική 

περίοδος  της µελέτης (1974-2002) και στις οποίες οδήγησε το δενδρόγραµµα της 

CAH. Για να είναι συγχρόνως εύκολη η αναφορά τους στην Παραγοντική Ανάλυση 

Αντιστοιχιών (AFC), η οποία ακολουθεί, συµβολίζονται και αριθµητικά. Με αυτό τον 

τρόπο, η σχετική διερεύνηση-σύγκριση των οµάδων  οδήγησε στις παρακάτω 

διαπιστώσεις: 

                                                 
338 ν.3232/2004,αρ. 9, αρ.28, αρ.30, αρ.32, παρ.16 
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- η 1η οµάδα, η οµάδα Α1(1974-1983) αντικατοπτρίζει µια εποχή που αναζητά 

ταυτότητα, µε διαφοροποιήσεις µεταξύ των ασφαλιστικών ταµείων, µε συγκριτικό 

της γνώρισµα ωστόσο, την κατοχύρωση δικαιωµάτων κοινωνικής ασφάλισης και 

ένα κράτος το οποίο είναι περισσότερο γενναιόδωρο όσον αφορά στις παροχές του. 

Την υποπερίοδο αυτή, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης τόσο για τη γενική 

κατηγορία ασφαλισµένων όσο και για τις ειδικές κατηγορίες, για  πλήρη αλλά και  

µειωµένη σύνταξη, παρόλο που διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον ασφαλιστικό 

φορέα, είναι µικρότερα από εκείνα που θα ακολουθήσουν µετά το 1990.  Επίσης, ο 

τρόπος υπολογισµού των συντάξεων διαφοροποιείται αλλά γενικά οδηγεί σε 

συνδυασµό µε το χρονικό διάστηµα στο οποίο υπολογίζονται οι συντάξιµες αποδοχές, 

αλλά και τη βάση των συντάξιµων αποδοχών, σε συγκριτικά µεγαλύτερες συντάξεις. 

Θεσπίζονται γενικά κατώτερα και ανώτερα όρια συντάξεων όπως και γενική 

προστασία της απόλυτης αναπηρίας. Οι ασφαλιστικές εισφορές διαφοροποιούνται 

ανάλογα µε τη φύση των ασφαλιστικών ταµείων και οι συγχωνεύσεις που 

παρατηρούνται δεν είναι γενικευµένης έκτασης ενώ στην αξιοποίηση της περιουσίας 

των ασφαλιστικών φορέων η ασφάλεια υπερτερεί έναντι της απόδοσης. 

 

- Η 2η οµάδα, η οµάδα Α2 (1984-1989) ακολουθεί τη λογική της προηγούµενής της 

και επεκτείνει κατοχυρωµένα δικαιώµατα. 

Ευνοϊκότερες ρυθµίσεις συνταξιοδότησης επεκτείνονται σε κατηγορίες 

ασφαλισµένων και καθιερώνεται η Αυτόµατη Τιµαριθµική Αναπροσαρµογή των 

συντάξεων. Καταργούνται κρατήσεις στις συντάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων, των 

αγροτών για τα χονδρικά πωλούµενα προϊόντα ενώ συγχρόνως καταργείται 

εισφοροαπαλλαγή για κάποιες επιχειρήσεις και θεσπίζονται νέες κυρώσεις σε βάρος 

εργοδοτών που δεν τηρούν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Καθιερώνεται η 

χορήγηση επιδοµάτων γάµου και παιδιών στο ακέραιο σε κάθε εργαζόµενο 

ανεξάρτητα από φύλο. Επεκτείνεται η ασφαλιστική κάλυψη σε οµάδες και παροχές, 

ορίζεται η πλειοψηφία των εργαζοµένων και συνταξιούχων στα ∆.Σ των 

ασφαλιστικών ταµείων, επεκτείνονται πρόστιµα κατά της εισφοροδιαφυγής.    

  

- Η 3η οµάδα, οµάδα Β1.1 (1990-1991), είναι η περίοδος όπου εισάγονται  νέα 

δεδοµένα και νέα νοοτροπία όσον αφορά στις εξεταζόµενες µεταβλητές, αποτελεί 

την αφετηρία µιας διαφορετικής  µε εκείνης των δύο προηγούµενων περιόδων 
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νοοτροπίας, µε αυστηρότερες προϋποθέσεις  όρων και παροχών συνταξιοδότησης, 

αλλαγής σκηνικού αντίληψης για καθιερωµένες µέχρι τότε καταστάσεις. 

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και ο συντάξιµος χρόνος τόσο στη γενική όσο 

και στην κατηγορία των µητέρων αλλά και των εργαζοµένων στα βαριά επαγγέλµατα   

αυξάνονται, ο υπολογισµός των συντάξεων αλλά και οι προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης διαφοροποιούνται µεταξύ ασφαλισµένων της ίδιας επαγγελµατικής 

κατηγορίας, η Αυτόµατη Τιµαριθµική Αναπροσαρµογή καταργείται, τα κριτήρια 

απονοµής συντάξεων αναπηρίας γίνονται αυστηρότερα, οι ασφαλιστικές εισφορές 

αυξάνονται, η αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών φορέων δίνει έµφαση 

στην απόδοση έναντι της ασφάλειας, η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται σε 

εργαζοµένους µερικής απασχόλησης.  

 

- Η 4η οµάδα, οµάδα Β1.2.1 (1992-1996) χαρακτηρίζεται κυρίως από την 

αποκρυστάλλωση και επέκταση των τάσεων που άρχισαν να διαφαίνονται στην 

προηγούµενη περίοδο, µε αλλαγές δοµικής φύσης κυρίως σε θέµατα προϋποθέσεων 

συνταξιοδότησης και υπολογισµού συντάξιµων αποδοχών. 

Με τον τρόπο αυτό, πραγµατοποιείται διάκριση ασφαλισµένων όλων των 

επαγγελµατικών κατηγοριών σε ‘’παλαιούς’’ και ‘’νέους’’, µε ενιαιοποίηση των 

προϋποθέσεων για τους ‘’νέους’’ γενικά αυστηρότερες.  Γίνονται εκτεταµένες 

αυξήσεις ορίων ηλικίας και συντάξιµου χρόνου, τόσο για τις γενικές όσο και για τις 

ειδικές κατηγορίες ασφαλισµένων και ενθαρρύνεται η παραµονή τους στον 

εργασιακό βίο. Μειώνεται το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης, το οποίο σε 

συνδυασµό µε τη συρρίκνωση της βάσης υπολογισµού της και τη διεύρυνση του 

χρόνου υπολογισµού της  οδηγεί σε µικρότερη σύνταξη. Οι ασφαλιστικές εισφορές 

αυξάνονται ενώ θεσµοθετείται η συµµετοχή του κράτους στη χρηµατοδότηση για 

τους ‘’νέους’’ ασφαλισµένους. Θεσµοθετείται επιπλέον, το πλαίσιο για συγχωνεύσεις 

και ενοποιήσεις φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Ορίζονται αυστηροί περιορισµοί 

στην εργασία των συνταξιούχων. Επεκτείνονται τα µέτρα περιστολής της 

εισφοροδιαφυγής και καθιερώνονται µελέτες για τη ‘’βιωσιµότητα’’ του Συστήµατος 

Κοινωνικής Ασφάλισης.    

 

- Η 5η οµάδα, οµάδα Β1.2.2(1997-2001) χωρίς να αποσπάται ολοκληρωτικά από τη 

συγγενή ευρύτερη οµάδα στην οποία ανήκει (1990-2002) περιλαµβάνει 

τροποποιήσεις και βελτιωτικές απόπειρες σε επιµέρους στοιχεία. 

 416



Ειδικότερα, γίνεται επαναφορά ευνοϊκότερων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης 

στο ΙΚΑ µε 35ετία  αλλά και θεσπίζονται ευνοϊκές προϋποθέσεις µειωµένης σύνταξης 

για χρόνο που διανύεται στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, µειώνονται οι 

εισφορές ειδικών κατηγοριών εργαζοµένων, αλλά και εργοδοτών, διευρύνεται η 

δυνατότητα αξιοποίησης των αποθεµατικών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, 

καθιερώνεται ανταποδοτικό σύστηµα  στην κύρια ασφάλιση των αγροτών και η 

αναπροσαρµογή των συντάξεών τους γίνεται σύµφωνα µε εκείνη των δηµοσίων 

υπαλλήλων. 

   

- Τέλος, η 6η οµάδα, οµάδα Β2 (2002-2004) αφορά στην περίοδο που διανύει ένα 

δρόµο προς νέες οικονοµικό- κοινωνικές συνθήκες, προσαρµοσµένες σε 

ευρωπαϊκές κατευθύνσεις µε τάσεις ενιαιοποίησης προϋποθέσεων συνταξιοδότησης 

και µε βαρύτητα σε οργανωτικές και λειτουργικές προσαρµογές του Συστήµατος 

Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Ενδεικτικά, η εναρµόνιση προϋποθέσεων µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών 

εργαζοµένων και µεταξύ διαφόρων φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και 

πρόνοιας, το µειωµένο ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης ∆ηµοσίου και Ειδικών 

Ταµείων  και η αύξηση του ποσοστού των ‘’νέων’’ ασφαλισµένων, ο ορισµός σε 70% 

της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε  της κατώτατης σύνταξης, η κατάργηση της εισφοράς συνταξιούχων 

και µείωση των ασφαλιστικών εισφορών ως κίνητρα αύξησης της απασχόλησης, η 

ίδρυση Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Μισθωτών, η δυνατότητα τοποθέτησης ανέργων 

σε θέσεις πλήρους ή µερικής απασχόλησης µε αµοιβή το επίδοµα ανεργίας, η 

εισαγωγή του θεσµικού πλαισίου της συµπληρωµατικής ασφάλισης στην Ελλάδα, ο 

οικονοµικός και λειτουργικός έλεγχος µέσω της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, η 

µείωση προστίµων παραβιάσεων εισφοροδιαφυγής και η επέκταση ασφάλισης 

ειδικών ‘’ευπαθών’’ κατηγοριών,  αποτελούν αντιπροσωπευτικές εκφάνσεις σε νέα 

δεδοµένα, η κριτική αντιµετώπιση των οποίων επαφίεται στο πολιτικό-ιδεολογικό 

‘’µικροσκόπιο’’ ανάλυσής τους. 
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4.3. Αποτελέσµατα της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (AFC) 
 

4.3.1. Γενική επισκόπηση 

Με την Ταξινόµηση κατά Αύξουσα Ιεραρχία διαπιστώνεται η οµαδοποίηση 

ετών και ιδιοτήτων και σκιαγραφείται η σχέση που υπάρχει µεταξύ τους. 

∆ηµιουργούνται δηλαδή οι χρονικές περίοδοι µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά που 

τις διακρίνουν.  

Στη συνέχεια θα ήταν σηµαντικό να αναφερθεί ο περιγραφικός ρόλος της 

Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (AFC), η οποία λειτουργεί συµπληρωµατικά 

µε την Ταξινόµηση κατά Αύξουσα Ιεραρχία διαδραµατίζει όµως ένα διαφορετικό 

ερµηνευτικό ρόλο. 

 

4.3.2. Περιγραφή του 1ου Παραγοντικού Άξονα 

 

Ως εκ τούτου, ο πρώτος παραγοντικός άξονας αναδεικνύει την χρονική 

διάταξη των ετών και την αντιπαράθεση των  ακραίων καταστάσεων του φαινοµένου 

που µελετάται. Πρόκειται για τις Α1 και Β2 οµάδες της Ταξινόµησης όπως 

περιγράφεται παραπάνω δηλ την 1η  (1974-1983) η οποία ανήκει στην ευρύτερη 

οµάδα Α (1974-1989) και την 6η χρονική περίοδο (2002), η οποία ανήκει στην 

ευρύτερη οµάδα Β (1990-2002) µε τις ιδιότητες που τις διακρίνουν. Έτσι η 

συγκεκριµένη αντιπαράθεση δείχνει κυρίως την κατοχύρωση δικαιωµάτων µέσα από 

τις καταστατικές διατάξεις των ασφαλιστικών φορέων σε ένα πολυκερµατισµένο 

Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης από τη µία πλευρά  και την πορεία και προσαρµογή 

σε νέες συνθήκες και δεδοµένα από την άλλη µε παρεµβάσεις σε αρχικές 

καταστάσεις αλλά και  µερικές τροποποιήσεις- βελτιώσεις  κάποιων στοιχείων που 

εισήχθησαν στην αρχή της 4ης περιόδου (1992) όπου συνεχίσθηκαν οι  καθοριστικές 

αλλαγές που παρατηρήθηκαν το 1990-1990 για την πλειοψηφία των εξεταζόµενων 

µεταβλητών, όπως αναφέρθηκαν στην ανάλυση της Ταξινόµησης κατά Αύξουσα 

Ιεραρχία (CAH) (Σχήµα 4.9). 
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Σχήµα 4.9.  AFC-Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης-1ος Παραγοντικός Άξονας  

  

Οι ιδιότητες οι οποίες συµβάλλουν σηµαντικότερα στο να λάβει ο πρώτος 

παραγοντικός άξονας τη συγκεκριµένη θέση του απεικονίζονται µε έντονη γραφή. Η 

απεικόνιση των σηµείων στον άξονα αυτό όπως και στον δεύτερο αλλά και στο 

παραγοντικό επίπεδο δε πραγµατοποιείται µε γεωµετρική ακρίβεια, καθώς σηµασία 

έχει η απεικόνιση του φαινοµένου µέσα από την διαφορετική ερµηνευτική θεώρηση 

που επιτελεί κάθε φορά ο χώρος των δύο διαστάσεων. 

 Παρατηρείται ότι ο πρώτος παραγοντικός άξονας αντιπαραθέτει την αρχική 

ευρύτερη χρονική περίοδο των ετών 1974-1989 µε την τελική ευρύτερη περίοδο 

1992-2004 µε έκδηλη την απουσία µόνο της µέσης περιόδου1990-1991. Ύστερα από 

προσεχτική ερµηνευτική µελέτη της εικόνας που παρέχεται αντιπαρατίθενται η 

αρχική περίοδος (κυρίως 1974-1983) µε την τελική (κυρίως το τµήµα της που 

αναφέρεται στα έτη 1992-1996), αφού τα κύρια σηµεία που διαµορφώνουν τη 

συγκεκριµένη θέση του άξονα είναι οι ιδιότητες των περιόδων αυτών. Εξάλλου ο 

άξονας αυτός µε την ανάδειξη της χρονικής διάταξης των ετών χαρακτηρίζεται 

σηµαντικότερα από τις προαναφερόµενες χρονικές περιόδους.  

 Αναλυτικότερα µε COR µεγαλύτερο από την τιµή 150, οι ιδιότητες οι οποίες 

συµβάλλουν περισσότερο στη θέση του άξονα αναγράφονται µε έντονη γραφή και 

αναφέρονται στα έτη 1974-1989 δεξιά του άξονα και 1992-2001 αριστερά του άξονα. 
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Αν όµως ληφθούν υπόψη τα αντίστοιχα COR µε τιµές µεγαλύτερες από 100, τότε 

περιλαµβάνονται και τα έτη 2002-2004 µε τις αντίστοιχες ιδιότητές τους ως 

σηµαντικά σηµεία για τη διαµόρφωση της θέσης του πρώτου παραγοντικού άξονα. 

 Πιο συγκεκριµένα, µε βάση τις ιδιότητες που συµβάλλουν σηµαντικότερα στη 

δηµιουργία του πρώτου παραγοντικού άξονα µπορούν να συναχθούν τα ακόλουθα 

συµπεράσµατα. 

 ∆εξιά του άξονα, σηµαντικότερο ρόλο στη δηµιουργία του παίζουν οι 

ιδιότητες οηγ3 (υποχρεωτική η συνταξιοδότηση των τακτικών δηµοσίων υπαλλήλων  

µε 35 χρόνια πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και τη συµπλήρωση του 56ου έτους 

ηλικίας  και κατάργηση της προϋπόθεσης 5ετούς ασφάλισης σε αγροτικές εργασίες 

κατά την τελευταία δεκαετία πριν τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας) αλλά και οι 

οηγ1(διαφοροποίηση ορίων ηλικίας-συντάξιµου χρόνου ανάλογα µε τις καταστατικές 

διατάξεις ίδρυσης των ασφαλιστικών φορέων) και οηγ2 (επέκταση της 

συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ µε 35 χρόνια πραγµατικής ασφάλισης).  

Επίσης σηµαντική είναι η συνεισφορά των ιδιοτήτων οηβ2 (επέκταση στο 55ο 

έτος ως όριο ηλικίας για εργαζόµενους σε ορυχεία-λιγνιτωρυχεία), αλλά και 

οηβ1(άνδρες 60 και γυναίκες 55 ετών) και οηβ3 (καθιέρωση 55ου έτους για 

εργαζόµενους σε µεταλλεία- λιγνιτωρυχεία) όπως και η ιδιότητα οηµ1(ισχύ 15ετίας 

ως συντάξιµου χρόνου και 42ου έτους για το ∆ηµόσιο, 55ου για το ΙΚΑ ως όριο 

ηλικίας για µητέρες).  

Κατά τον ίδιο τρόπο, οι ιδιότητες µσυ2 (επέκταση ρυθµίσεων, για γενική 

κατηγορία  στο 56ό έτος  και µε 10500 ηµέρες ασφάλισης), αλλά και µσυ1(ισχύ 

καταστατικών διατάξεων (60ο άνδρες  –55 γυναίκες και 4050 συντάξιµο χρόνο ή 

10.000ηµέρες ασφάλισης συντάξιµο χρόνο, ΙΚΑ:µητέρα 50ό έτος και 5.500 

συντάξιµο χρόνο, ∆ηµόσιο, Ειδικά Ταµεία: 60ό άνδρες, 65ό γυναίκες), 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη µορφή του 1ου παραγοντικού άξονα. 

Στη συνέχεια, οι ιδιότητες ανα1(διαφοροποίηση τρόπου υπολογισµού και 

ποσοστού αναπλήρωσης συντάξεων), συχ1(διαφοροποίηση χρόνου ο οποίος 

λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό των συντάξεων: ΙΚΑ: τελευταίας διετία, 

∆ηµόσιο:τελευταίος µήνας κλπ), συα1(υπολογισµός επιδοµάτων δώρων εορτών στο 

ΙΚΑ), ανπ2 (καθιέρωση αυτόµατης αναπροσαρµογής µε κριτήριο την αύξηση του 

κατώτατου ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη-∆ιαφοροποίηση µε ίδιο ή άλλα 

κριτήρια στη νοµοθεσία άλλων ασφαλιστικών οργανισµών) αλλά και ανπ1 

(‘’δυναµική’’ αναπροσαρµογή συντάξεων, δηλ. απόφαση ∆Σ ασφαλιστικού φορέα 
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για το αν και πότε θα αυξηθούν οι συντάξεις Από το 1976 περιορισµός δυναµικής 

αναπροσαρµογής στο ΙΚΑ) και ανπ3 (καθιέρωση ΑΤΑ), είναι οι ιδιότητες εκείνες, 

σχετικά µε τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης και στις οποίες  επίσης οφείλεται 

σηµαντικά η θέση του πρώτου άξονα. 

 Αναφορικά µε τα κατώτατα όρια συντάξεων οι ιδιότητες κος2 (ΙΚΑ: 

καθιέρωση στα 18 ΗΑΕ για συντάξεις γήρατος- αναπηρίας και στα 16 για συντάξεις 

θανάτου) αλλά και κος1 (µη συστηµατοποιηµένες γενικές ρυθµίσεις για κατώτατα 

όρια), συµµετέχουν σηµαντικά στη δηµιουργία του συγκεκριµένου άξονα. 

Το ίδιο ισχύει και για τα ανώτατα όρια συντάξεων, όπου οι ιδιότητες  

αος1(απουσία γενικών θεσµοθετηµένων διατάξεων όπου στο ΙΚΑ το συνολικό ποσό 

συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου µαζί µε προσαυξήσεις δε µπορεί να 

ξεπερνά το 25πλάσιο του  τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής  κλάσης βάση 

της οποίας έχει υπολογιστεί η  σύνταξη) αλλά και αος2 (θέσπιση γενικού ανώτατου 

ορίου: οι ακαθάριστες αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου), ‘’ευθύνονται’’ 

µαζί µε τις υπόλοιπες αναφερόµενες για την παροχή πληροφορίας από τον 1ο άξονα. 

Επιπρόσθετα, οι ιδιότητες σαν2(θεσµοθέτηση γενικής προστασίας απόλυτης 

αναπηρίας- επέκταση σε ασφαλιστικούς φορείς) αλλά και σαν1(διαφοροποίηση 

κριτηρίων µεταξύ των ασφαλιστικών φορέων (ΙΚΑ: µε ποσοστό µεγαλύτερο του 67% 

απονοµή πλήρους σύνταξης, µε 50-66% τα ¾ της σύνταξης), αναφέρονται ως 

σηµαντικές. 

Παρόµοια, οι ιδιότητες εσφ2 (µείωση εισφορών ορισµένων επιχειρήσεων στα 

πλαίσια της πολιτικής για την περιφερειακή ανάπτυξη - διακανονισµοί εξόφλησης 

εισφορών από καθυστερούµενες εισφορές προς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης) 

αλλά και εσφ1 (διαφοροποίηση και αποκλίσεις ανάλογα µε τη µορφή του 

ασφαλιστικού φορέα (γενικά για τους κλάδους µισθωτών οι εργοδότες καταβάλλουν 

διπλάσια σχεδόν εισφορά από τους εργαζόµενους, αυτοαπασχολούµενοι: 

επιβαρύνονται οι ίδιοι, δηµόσιοι υπάλληλοι: µικρότερες εισφορές) και εσφ3 

(κατάργηση των κρατήσεων επί των συντάξεων για τους δηµοσίους υπαλλήλους, 

θέσπιση νέων κυρώσεων σε βάρος εργοδοτών που δεν τηρούν τις ασφαλιστικές τους 

υποχρεώσεις, κατάργηση  εισφοράς αγροτών για ΟΓΑ στα χονδρικώς πωλούµενα 

αγροτικά προϊόντα, κατάργηση εισφοροαπαλλαγής για κάποιες επιχειρήσεις), 

αποτελούν χαρακτηριστικά τα οποία διαµορφώνουν τον υπό µελέτη άξονα. Επίσης, οι 

ιδιότητες συγ1(περιορισµένη έκταση συγχωνεύσεων αλλά και δηµιουργία νέων 

ταµείων, κλάδων, Λογαριασµών) και συγ2 (σύσταση νέου ταµείου (ΤΕΑΜ)-σύσταση 
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νέου Κλάδου στο ΤΕΑΜ), αξπ2 (σχετική υποχώρηση υπερβολικών περιορισµών) 

αλλά και αξπ1 (περιορισµοί, υπεροχή ασφάλειας έναντι απόδοσης), 

ερσ1(διαφοροποίηση ρυθµίσεων όσον αφορά την εργασία συνταξιούχων, ανήκουν 

στις ιδιότητες εκείνες µε σηµαντική συµβολή στη θέση που λαµβάνει ο πρώτος 

άξονας. 

 Οι ιδιότητες  ερσ1 (αναστολή της σύνταξης αν διαπιστωθεί και ορισµένο 

επάγγελµα (π.χ ∆ηµόσιος Υπάλληλος) ή ύψος αποδοχών του δικαιούχου 

(συνταξιούχος ΙΚΑ) αλλά και ερσ2 (η εργασία στο ΙΚΑ µε το καθεστώς 

συνταξιοδότησης της 35ετίας  αποτελεί απόλυτο κώλυµα για σύνταξη), 

διαµορφώνουν σηµαντικά τον άξονα.   

 Σηµαντικά χαρακτηριστικά για την από δεξιά διαµόρφωση της θέσης του 

άξονα αποτελούν οι ιδιότητες ανε1 (χρηµατική στήριξη ανέργου µέσω επιδόµατος), 

αλλά και ανε2 (καθορισµός επιδόµατος για  προστασία από την ανεργία), οιε1 

(χορήγηση επιδοµάτων από ∆ΛΟΕΜ ) αλλά και οιε2 (καθιέρωση χορήγησης 

επιδοµάτων γάµου και παιδιών στο ακέραιο σε κάθε εργαζόµενο σύζυγο ή γονέα 

ανεξάρτητα από φύλο).  

Τέλος, στις ιδιότητες µορ1 (πολλαπλότητα συστηµάτων, πολυκερµατισµός 

ρυθµίσεων, διαφοροποίηση χαρακτηριστικών των ασφαλιστικών φορέων), 

ασκ1(προϋπάρχουσες ρυθµίσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του κύριου όγκου οµάδων 

εργαζοµένων και των βασικών παροχών ασφαλιστικής κάλυψης) αλλά και ασκ3 

(αναγνωρίσεις χρόνου για λόγους κυρίως εθνικούς (π.χ οµογενείς που 

επαναπατρίζονται, νεοπολεµιστές)-επέκταση παροχών (π.χ επιδόµατα µητρότητας), 

οργ1(πρόβλεψη µέτρων κυρώσεων και µέτρων µελέτης οικονοµικής βιωσιµότητας 

ΣΚΑ) αλλά και οργ3 (επέκταση µέτρων κατά της εισφοροδιαφυγής (εφάπαξ πρόστιµο 

50%), οφείλει σηµαντικά ο 1ος παραγοντικός άξονας τη µορφή του από τη δεξιά 

πλευρά. 

 Είναι φανερό ότι οι προαναφερόµενες ιδιότητες αποτελούν τα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά των ετών 1974-1989, µαζί µε τα οποία αποτελούν την 1η και 2η 

οµάδα όπως προκύπτει από την εφαρµογή της Ταξινόµησης Κατά Αύξουσα Ιεραρχία. 

 Από την αντίθετη πλευρά του (αριστερά), ο άξονας χαρακτηρίζεται από οηγ6 

(εκτεταµένες  γενικές  αυξήσεις σε ΙΚΑ, Ειδικά Ταµεία, ∆ηµόσιο, ενιαίο όριο ηλικίας 

(65 ετών) και ελάχιστου συντάξιµου χρόνου (15 χρόνια) για τους ‘’νεους 

ασφαλιζόµενους’’ (δηλ. όσους προσλήφθηκαν µετά την 1/1/93), µεταβατικές 

διατάξεις µε νέες αυξήσεις των ήδη ασφαλισµένων (δηλαδή των ασφαλισµένων µέχρι 
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31/12/92), αλλά κυρίως από οηγ7 (επαναφορά διατάξεων για απονοµή σύνταξης στο 

58ο έτος ηλικίας (αντί 60ου) µε το καθεστώς 35ετίας στο ΙΚΑ), και λιγότερο από οηγ8 

(-Συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας για όσους προσλήφθηκαν  στο ∆ηµόσιο από 

1/1/1983 µέχρι και 31/12/1992 και έχουν 37 έτη ασφάλισης. Το ίδιο ισχύει και για 

τους νέους ασφαλισµένους από 1/1/1993. 

- ∆υνατότητα θεµελίωσης δικαιώµατος συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας  και µε 

37 έτη ασφάλισης ή 11.100 ηµέρες ασφάλισης, εφόσον αυτά τα έτη είναι 

πραγµατικής εξαρτηµένης εργασίας, για τους  µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους του 

ΙΚΑ και για τους από 1/1/1983 µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους στα Ειδικά Ταµεία. 

Η ίδια ρύθµιση ισχύει και για τους νεοασφαλιζόµενους από 1/1/1993 και µετά. 

- Για τους από 1/1/1983 µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους το απαιτούµενο όριο 

ηλικίας µειώνεται από το 60ό στο 58ο για τους άνδρες και εναρµονίζεται µε αυτό των 

γυναικών. 

-∆υνατότητα σε γυναίκες υπαλλήλους  που αποχωρούν της υπηρεσίας µε 

δεκαπενταετή συντάξιµη υπηρεσία να λαµβάνουν σύνταξη µετά τη συµπλήρωση του 

60ού έτους ηλικίας τους αντί του 65ου ). 

 Επίσης χαρακτηρίζεται σηµαντικότερα από οηβ4 (αύξηση ορίων ηλικίας στο 60ό για 

γυναίκες, εξοµοίωση δηλαδή, όριο ηλικίας ανδρών και γυναικών  στο 60ό έτος 

ηλικίας για τους ‘’νέους ασφαλισµένους’’), οηβ5 (χορήγηση πλήρους σύνταξης µε τις 

διατάξεις της 35ετίας στο 55ο έτος ηλικίας για τους ασφαλισµένους που έχουν 10.500 

ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 ηµέρες ασφάλισης  έχουν διανυθεί στον 

κλάδο των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων) και οηβ6 (υπολογισµός της 

στρατιωτικής θητείας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα, επιµήκυνση του 

διαστήµατος των 10 ετών σε 13 µέσα στα οποία θα πρέπει να συµπληρωθούν οι 1000 

ηµέρες εργασίας πριν τη συµπλήρωση του απαιτούµενου ορίου ηλικίας για 

συνταξιοδότηση).  

Σχετικά µε την µεταβλητή οηµ αυτή που συµβάλλει περισσότερο στη θέση 

του άξονα είναι η ιδιότητα οηµ4 (-αύξηση ορίων ηλικίας και συντάξιµου χρόνου για 

ασφαλισµένες µέχρι 31/12/92, 

  -αύξηση ορίων ηλικίας και συντάξιµου χρόνου -καθιέρωση κοινών ορίων ηλικίας 

για ‘’νέες     ασφαλισµένες’’  στο 55ο έτος και µε 20 έτη ασφάλισης- µητέρες µε τρία 

ή περισσότερα παιδιά 20 έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας το 56ο µε 3, 53ο µε 4 και 

50ό µε 5 παιδιά) και λιγότερο η οηµ5 (υπολογισµός πλασµατικού χρόνου ασφάλισης 
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για τις εργαζόµενες µητέρες ενός έτους για το πρώτο παιδί, ενάµιση έτους για το 

δεύτερο παιδί και δύο ετών για το τρίτο παιδί). 

Η ιδιότητα µσυ5 (αύξηση ορίων ηλικίας και συντάξιµου χρόνου σε όλους τους 

ασφαλιστικούς φορείς -60ό έτος για ‘’νέους ασφαλισµένους ‘’ γενικά και 50ό για 

µητέρες ) συµβάλλει σηµαντικότερα στη δηµιουργία του άξονα και ακολουθούν οι 

µσυ7 (δυνατότητα λήψης µειωµένης σύνταξης λόγω 35ετίας στο 56ο έτος εφόσον από 

τις 10500 ηµέρες ασφάλισης οι 7.500 στα ΒΑΕ), µσυ8 (µείωση  του ποσού της 

µειωµένης σύνταξης µισθωτών σε 1/267 του ποσού αυτής αντί 1/200 που ίσχυε µέχρι 

τότε) και µσυ7 (χορήγηση µειωµένης σύνταξης στο 53ο έτος για τους ασφαλισµένους 

που έχουν 10.500 ηµέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 7.500 έχουν διανυθεί στα 

ΒΑΕ).  

Η ιδιότητα ανα4 (για παλαιούς ασφαλισµένους  κύρια σύνταξη 80% και 

επικουρική καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετά από σύνταξη αναλογιστικής µελέτης , γνώµη του ∆Σ 

κάθε επικουρικού φορέα και γνωµοδότηση του ΣΚΑ, ανάλογα µε την οικονοµική 

κατάσταση του κάθε φορέα. Για νέους ασφαλισµένους: κάθε έτος ασφάλισης θα 

ισοδυναµεί για την κύρια σύνταξη  µε το 1,714%  και για την επικουρική  µε  το 

0,57% των συντάξιµων αποδοχών του ασφαλισµένου. ∆ηλ. ποσοστό αναπλήρωσης 

60% και 20% των συντάξιµων αποδοχών) αλλά περισσότερο η ανα5 αντικατάσταση 

διάταξης που όριζε ότι το ποσό της επικουρικής σύνταξης από 1/1/98 δε θα 

υπερβαίνει το 20% των συντάξιµων αποδοχών. Ορίζεται ότι  αυτό το ποσό 

καθορίζεται  µε απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

µετά από αναλογιστική µελέτη  και γνώµη των ∆Σ του κάθε φορέα και ανάλογα µε 

την οικονοµική κατάσταση του κάθε φορέα) συµβάλλουν σηµαντικότερα στη 

δηµιουργία του πρώτου άξονα. 

 Στη συνέχεια αναδεικνύεται η σηµαντικότητα στη δηµιουργία του άξονα της 

ιδιότητας συχ3 (επέκταση χρόνου υπολογισµού στην τελευταία  πενταετία για όλα τα 

ασφαλιστικά ταµεία ) και λιγότερο της συχ4 (υπολογισµός της σύνταξης µε βάση τα  

καλύτερα πέντε (διάσπαρτα) έτη της τελευταίας δεκαετίας), ενώ η ιδιότητα συα3 

(σταδιακή κατάργηση υπολογισµού δώρων εορτών στο σύνολο των αποδοχών), 

συµβάλλει σηµαντικά στη θέση του άξονα µε µικρότερη τη συµβολή της συα3 

(συνυπολογισµός επιδόµατος 176 ευρώ στις συντάξεις, αύξηση κατά 7/35 της 

σύνταξης  ανά έτος). 
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 Σηµαντική είναι επίσης η συµβολή της ανπ5 (αναπροσαρµογή σύµφωνα µε 

ποσοστό αναπροσαρµογής συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων, στα πλαίσια των 

οικονοµικών δυνατοτήτων του κάθε ασφαλιστικού ταµείου), ενώ σηµαντικότερη της 

ανπ7 (αναπροσαρµογή των συντάξεων και των κατωτάτων ορίων του ΙΚΑ, ΙΚΑ-

ΤΕΑΜ, ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ και των Ειδικών Ταµείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

αλλά επίσης και του ΝΑΤ, µε κλιµάκωση της ετήσιας τιµαριθµικής αναπροσαρµογής 

των συντάξεων και την εισοδηµατική πολιτική). 

Σε σχέση µε τη µεταβλητή κος η ιδιότητα κος6 (αύξηση κατά 50% του ποσού των 

Κατώτερων ορίων συντάξεων για ‘’νέους’’ ασφαλισµένους) συµβάλλει 

σηµαντικότερα ενώ και οι κος4 (για ‘’νέους’’ ασφαλισµένους: ποσό σύνταξης που 

αντιστοιχεί σε 15 χρόνια ασφάλισης υπολογιζόµενο στο µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 

31/12/91 αναπροσαρµοζόµενο µε το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων), 

κος5 (θέσπιση Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για ενίσχυση 

χαµηλοσυνταξιούχων ∆ηµοσίου), κος7 (η κατώτατη σύνταξη ορίζεται στο 70%  του 

κατώτατου  µισθού  εγγάµου  µε πλήρη απασχόληση, όπως αυτός καθορίζεται από 

την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε έτους 2000 στο ΙΚΑ και στο 50% του πρωτοδιοριζόµενου κλητήρα στο 

∆ηµόσιο) ακολουθούν σε σηµαντικότητα. 

 Η ιδιότητα αος4 (για ‘’νέους’’ ασφαλισµένους: το ακαθάριστο βασικό ποσό 

µηνιαίας σύνταξης γήρατος όχι µεγαλύτερο από το 4πλάσιο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

καθώς και µε 35ετία όχι  µεγαλύτερο από το 80%των συντάξιµων αποδοχών) ανήκει 

σε εκείνες που συµβάλλουν σηµαντικά στη θέση του άξονα, όπως και η σαν4 

(Καθορισµός αυστηρότερων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας για 

τους ασφαλιζόµενους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης) 

 Σχετικά µε τη µεταβλητή εσφ, σηµαντικότερα η εσφ5 (νέες αυξήσεις ενιαίων   

εισφορών τόσο για τους ‘’νέους ‘’ όσο και για τους ‘’παλαιούς’’ ασφαλισµένους) 

καθώς και λιγότερο η εσφ7 (διευκολύνσεις εργοδοτών – µείωση ασφαλιστικών 

εισφορών) συµβάλλουν στη δηµιουργία του άξονα. Κατά τον ίδιο τρόπο η 

συγ4(θεσµοθέτηση πλαισίου για συγχωνεύσεις και οµαδοποιήσεις φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης) και η συγ5 (επέκταση συγχωνεύσεων- ενοποιήσεων) 

συµβάλλουν σηµαντικότερα ενώ ακολουθεί η συγ6 (Από 1/1/2008 στο νέο ενιαίο 

ασφαλιστικό οργανισµό µισθωτών   ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης 

Μισθωτών) εντάσσονται αυτοδίκαια οι κλάδοι κύριας σύνταξης των Ειδικών 

Ταµείων.  
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-Οργανωτικός διαχωρισµός ΙΚΑ- ΤΕΑΜ -∆ηµιουργία  ξεχωριστού επικουρικού 

ταµείου µισθωτών (ΕΤΕΑΜ)- ενοποίηση ταµείων). 

 Η ιδιότητα αξπ7 (καθορισµός πλαισίου αξιοποίησης των αποθεµατικών των 

ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης) αλλά περισσότερο η αξπ6 (αύξηση του 

ποσοστού των αποθεµατικών των ταµείων που θα επενδύονται στο χρηµατιστήριο) 

παίζουν το ρόλο τους στη δηµιουργία του άξονα, όπως το ίδιο κάνουν και η ερσ5 

(αυστηρές προϋποθέσεις-περιορισµοί εργασίας συνταξιούχου) αλλά πολύ 

περισσότερο η ερσ6 (αυστηρότερες προϋποθέσεις εργασίας συνταξιούχου). 

 Αναφορικά µε τη µεταβλητή ανε, κυρίως η ιδιότητα ανε4 (συµψηφισµός 

επιδοµάτων ανεργίας µε προγράµµατα κατάρτισης- απασχόλησης και παραγραφή 

αξίωσης για επιδότηση ανεργίας)  και λιγότερο η ανε5 (καθορισµός όρων και 

προϋποθέσεων χορήγησης επιδόµατος στους µακροχρόνια ανέργους µε δαπάνη που 

θα καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό) συµβάλλει στη θέση του άξονα.  

Η ιδιότητα οιε4 (γενίκευση της καταβολής του επιδόµατος στον ένα µόνο σύζυγο 

όταν και οι δυο σύζυγοι δικαιούνται το επίδοµα από οποιαδήποτε πηγή του ∆ηµοσίου 

ή Ιδιωτικού τοµέα) διαδραµατίζει επίσης σηµαντικό ρόλο για τη θέση του άξονα. 

Οι ιδιότητες µορ3 (ενιαίο σύστηµα  κοινωνικής ασφάλισης  για ‘’νέους’’  

ασφαλισµένους (προσληφθέντες από 1/1/93)- θέσπιση τακτικής χρηµατοδότησης 

κράτους), µορ4 (καθιέρωση ανταποδοτικού συστήµατος κύριας ασφάλισης αγροτών) 

και µορ5 (εισαγωγή του θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία και ανάπτυξη της 

συµπληρωµατικής-επαγγελµατικής ασφάλισης στην Ελλάδα) εκφράζουν τη 

σηµαντικότητα της µεταβλητής  µορ στη δηµιουργία του άξονα. 

Η ιδιότητα ασκ8 (εξοµοίωση του  χήρου  µε τη χήρα στο δικαίωµα συντάξεως 

λόγω θανάτου/ συρρίκνωση προϋποθέσεων)κυρίως, η ασκ9 (σύσταση Λογαριασµού 

Αγροτικής Εστίας- επέκταση υπηρεσιών κοινωνικού- ψυχαγωγικού χαρακτήρα στον 

ασφαλισµένο αγροτικό πληθυσµό) και η ασκ6 (επαναχορήγηση  συντάξεων  σε 

αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης συνταξιούχους ΟΓΑ –συνυπολογισµός στο χρόνο 

ασφάλισης και εκείνου της προαιρετικής ασφάλισης), εκπροσωπούν τη σχετική 

σηµαντικότητα της µεταβλητής ασκ στη δηµιουργία του άξονα. 

  

Συµπερασµατικά, ο πρώτος παραγοντικός άξονας απεικονίζει την χρονική διάταξη 

ετών και των προσδιοριστικών χαρακτηριστικών τους-ιδιοτήτων και κυρίως την 

αντιπαράθεση ακραίων καταστάσεων, οι οποίες εδώ αποδίδονται µε τις αντίστοιχες 

περιόδους και τα γνωρίσµατά τους. 
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 Με τον τρόπο αυτό απουσιάζει η απεικόνιση των ετών 1990-1991 και των 

ιδιοτήτων τους, τα οποία από άποψη στατιστικής σηµασίας δε συµβάλλουν καθόλου 

στη δηµιουργία αυτού του άξονα και από θεωρητικής άποψης αυτό εξηγείται από την 

εκπροσώπηση αυτής της οµάδας της µεσαίας κατάστασης, η οποία δεν έχει θέση στον 

συγκεκριµένο άξονα. 

 Η αντιπαράθεση επικεντρώνεται από τα δεξιά στις περιόδους 1974-1983 και 

1984-1989 οι οποίες σχηµατίζουν την αρχική περίοδο 1974-1989 και από αριστερά 

στις περιόδους 1992-1996, 1997-2001 και 2002-2004,οι οποίες ανήκουν στην 

ευρύτερη περίοδο 1992-2004. 

  Η περίοδος 1974-1983 εκφράζει µια αρχικά διαµορφωµένη από πριν περίοδο 

µε απουσία ενιαίων ρυθµίσεων αλλά κατοχυρωµένα δικαιώµατα σε διαφορετική 

απόχρωση για τους επιµέρους ασφαλιστικούς φορείς καθώς µε την περίοδο 1984-

1989 επεκτείνονται και συµπληρώνονται τα παραπάνω δικαιώµατα στην ίδια βάση 

της διαφοροποίησης. 

Σε αντιπαράθεση, η περίοδος 1992-1996 διέπεται από την εγκαθίδρυση και 

θεµελίωση αλλαγής πνεύµατος όσον αφορά τις πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης 

σχετικά µε τις εξεταζόµενες µεταβλητές και σε σύγκριση µε την προκάτοχο περίοδο. 

Η ευρύτερη αυτή οµάδα, η οποία αντιπαρατίθεται στην προηγούµενη, απαρτίζεται 

από επιµέρους µε τις οποίες εδραιώνεται η νέα φιλοσοφία αλλαγής δεδοµένων (1992-

1996), και οι οποίες χωρίς να αποποιούνται το χαρακτήρα των  διαγραφόµενων πλέον 

αλλαγών της γενεσιουργού τους ευρύτερης οµάδας, διαφοροποιούνται σε επιµέρους 

γνωρίσµατα, όπως η βελτίωση επιµέρους εκφάνσεων αλλά όχι γενικότερης  ριζικής 

άρνησης (1997-2001) και έµφαση σε διαρθρωτικές-λειτουργικές προσαρµογές αλλά 

και συµπληρωµατικότητα της στα πλαίσια της νέας ‘’φιλοσοφίας’’ που 

διαµορφώνεται. 
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4.3.3. Περιγραφή του 2ου  Παραγοντικού Άξονα  

 

Από την άλλη πλευρά, ο δεύτερος παραγοντικός άξονας δείχνει την 

αντιπαράθεση των ακραίων καταστάσεων µε τη µέση κατάσταση. Με αυτό τον 

τρόπο, διαχωρίζει τα έτη 1990 και 1991 από την προηγούµενη χρονική περίοδο 

(1974-1989 και 1992-2004) και αυτό δικαιολογείται ερµηνευτικά από το γεγονός ότι 

σε αυτά ακριβώς τα έτη γίνεται η έναρξη µιας ‘’αλλαγής πνεύµατος’’ και 

παρατηρείται µια διαφορετική ‘’λογική’’, σε σχέση µε την υπόλοιπη  περίοδο, σε 

βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της εφαρµοζόµενης πολιτικής Κοινωνικής 

Ασφάλισης, όπως σκιαγραφείται από τις εξεταζόµενες µεταβλητές. (Σχήµα 4.10). 

Πρόκειται για µια λογική καινούργια σε σχέση µε το πνεύµα που προϋπήρχε αλλά και 

προάγγελος τάσεων για τις περιόδους που θα ακολουθήσουν. 

 

 
 

Σχήµα 4.10. AFC- Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης-2ος Παραγοντικός 

Άξονας 

 

 Πιο αναλυτικά, τα έτη 1990-1991 µαζί µε τις ιδιότητες που τα χαρακτηρίζουν 

όπως αντιπαρατίθενται µε τις υπόλοιπες περιόδους ευθύνονται για τη δηµιουργία του 

δεύτερου παραγοντικού άξονα.  

 428



Η µέση κατάσταση η οποία απαρτίζεται από τα έτη 1990-1991, καθώς και τα 

έτη 1992-1996, αντιπαρατίθεται µε την ακραία-τελική περίοδο η οποία αναφέρεται 

στα έτη 2002-2004. Αυτές οι κύριες αντιπαραθέσεις ετών, µαζί µε τις ιδιότητες που 

τις συνθέτουν αποτελούν τις αντιπαρατιθέµενες οµάδες οι οποίες συµβάλλουν 

σηµαντικότερα στη θέση του δεύτερου παραγοντικού άξονα. Οι απεικονίσεις αυτές 

στο σχήµα του δεύτερου άξονα παρατίθενται µε έντονη γραφή και αφορούν τα 

υψηλότερα COR (µε τιµή µεγαλύτερη από 100), από τα οποία και αντλείται η 

σηµαντικότητά τους. Αν όµως, ληφθούν υπόψη και µικρότερα COR (µε τιµή 

µικρότερη από 100), τότε µπορεί στη µεσαία περίοδο να αντιπαρατεθεί στα δεξιά του 

άξονα και η πρώτη ακραία οµάδα της υπό µελέτη περιόδου, 1974-1983 µαζί µε τα 

χαρακτηριστικά της. Με τον τρόπο αυτή υπάρχει η πλήρη αντιπαράθεση των µεσαίων 

από τις ακραίες οµάδες ετών και ιδιοτήτων τους. 

Πρόκειται για αντιπαράθεση των ιδιοτήτων της περιόδου η οποία αποτελεί 

σηµείο-τοµή για την πολιτική της κοινωνικής ασφάλισης µε θεσµοθέτηση αλλαγών 

σε καθιερωµένες καταστάσεις (1990-1991) καθώς και τις ιδιότητες εντατικοποίησης 

συνιστωσών του νέου πνεύµατος (1992-1996) από τη µία πλευρά  µε τις ιδιότητες της 

περιόδου κατά την οποία επιχειρούνται επιµέρους τροποποιήσεις-βελτιώσεις, 

λειτουργικές και οργανωτικές προσαρµογής στα πλαίσια του πνεύµατος που ήδη 

διαφαίνεται από τις αρχές του 1990 (2002-2004). Στο σηµείο αυτό µπορεί να 

προστεθεί και η πρώτη ακραία οµάδα κατοχύρωσης δικαιωµάτων (1974-1983), µε 

υποδεέστερη ωστόσο συµβολή στη δηµιουργία του δεύτερου παραγοντικού άξονα. 

 Πιο συγκεκριµένα, δεξιά του άξονα, όπως φαίνεται από το αντίστοιχο σχήµα, 

οι οµάδες που ξεχωρίζουν αποτελούνται από τα  έτη 1990-1992 και τις αντίστοιχες 

ιδιότητες που τα περιβάλλουν. Ακολουθεί η οµάδα των ετών 1992-1996 µε τις 

προσδιοριστικές τους ιδιότητες . 

Όπως προαναφέρθηκε, το θεωρητικό ερµηνευτικό ενδιαφέρον της ανάδειξης 

των συγκεκριµένων ετών συνίσταται στην υποδήλωση έναρξης αλλαγής του 

πνεύµατος των πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης όσον αφορά στην αντιµετώπιση 

δοµικών συστατικών  στοιχείων της. Η περίοδος 1992-1996, µε ιδιαίτερη τη 

βαρύτητα του έτους 1992, αποτελεί συνέχεια και επέκταση των διαδικασιών που 

άρχισαν την προηγούµενη περίοδο 1990-1991 και µε την παρούσα 

αποκρυσταλλώνονται και εντείνονται. 

 Σηµαντική εποµένως αναδεικνύεται η συµβολή των ιδιοτήτων που 

αναφέρονται στις προαναφερόµενες περιόδους στη διαµόρφωση του δεύτερου άξονα. 
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Πιο συγκεκριµένα, οι ιδιότητες που συµβάλλουν σηµαντικότερα στη δηµιουργία από 

αριστερά   του δεύτερου άξονα είναι οι εξής:  

-Σχετικά µε τη µεταβλητή οηγ (όρια ηλικίας  και συντάξιµος χρόνος για τη γενική 

κατηγορία ασφαλισµένων ), οι ιδιότητες: 

οηγ4 (πρώτες ρυθµίσεις αύξησης ορίων ηλικίας και συντάξιµου χρόνου), οηγ5 

(συµπληρωµατικές διατάξεις) και κυρίως οηγ6 (εκτεταµένες  γενικές  αυξήσεις σε 

ΙΚΑ, Ειδικά Ταµεία, ∆ηµόσιο, θέσπιση ενιαίου ορίου ηλικίας (65 ετών) και 

ελάχιστου συντάξιµου χρόνου (15 χρόνια) για τους ‘’νεους ασφαλιζόµενους’’ (δηλ.  

όσους προσλήφθηκαν µετά την 1/1/93), µεταβατικές διατάξεις µε νέες αυξήσεις των 

ήδη ασφαλισµένων (δηλ. των ασφαλισµένων µέχρι 31/12/92).  

-Αναφορικά µε τη µεταβλητή οηβ (όρια ηλικίας -συντάξιµος χρόνος για τους 

εργαζόµενους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα και σε υπόγειες στοές-

µεταλλεία – λιγνιτωρυχεία), οι ιδιότητες οηβ3 (αύξηση συντάξιµου χρόνου  από 4050 

σε 4500 ηµέρες εργασίας ( για όσους ασφαλιζόµενους συµπληρώνουν το συντάξιµο 

έτος µετά το 1993) και οηβ4 ( αύξηση ορίων ηλικίας στο 60ό για γυναίκες, 

εξοµοίωση δηλαδή ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών  στο 60ό έτος ηλικίας για 

τους ‘’νέους ασφαλισµένους’’). 

-Οι ιδιότητες οηµ2 (πρώτες αυξήσεις ορίων  ηλικίας στο ∆ηµόσιο- συντάξιµου 

χρόνου σε Ειδικά Ταµεία και συνταξιοδότηση για τις µητέρες µε τρία παιδιά 20έτη 

ανεξάρτητα ορίου ηλικίας), οηµ3 (συµπληρωµατικές ρυθµίσεις) και οηµ4 ( αύξηση 

ορίων  ηλικίας και  συντάξιµου χρόνου για ασφαλισµένες µέχρι 31/12/92,αύξηση 

ορίων  ηλικίας και  συντάξιµου χρόνου -καθιέρωση κοινών ορίων ηλικίας για ‘’νέες     

ασφαλισµένες’’  στο 55ο έτος και µε 20 έτη ασφάλισης- µητέρες µε τρία ή 

περισσότερα παιδιά 20 έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας 56ο µε 3, 53ο µε 4 και 50ό µε 

5 παιδιά)  σχετικά µε τη µεταβλητή οηµ (όρια ηλικίας - συντάξιµος χρόνος  για 

µητέρες). 

-Οι ιδιότητες µσυ4 (αύξηση συντάξιµου χρόνου από 4050 σε 4500 από1992 (ΙΚΑ) για 

σύνταξη στο 65-55) και µσυ5 (αύξηση ορίων ηλικίας και συντάξιµου χρόνου σε 

όλους τους ασφαλιστικούς φορείς, καθιέρωση στο 60ό έτος για ‘’νέους 

ασφαλισµένους ‘’ γενικά και 50ό για µητέρες), σχετικά µε τη µεταβλητή µσυ 

(µειωµένη σύνταξη µε µειωµένο όριο ηλικίας). 

- Όσον αφορά την µεταβλητή ανα (Ποσοστό αναπλήρωσης σύνταξης – τρόπος 

υπολογισµού σύνταξης), οι ιδιότητες ανα2 (∆ηµόσιο, Ειδικά Ταµεία: κατάργηση 

υπολογισµού σύνταξης µε 35α για τους ασφαλισµένους από 1/1/83), ανα3 
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(συµπληρωµατικές ρυθµίσεις), ανα4 (για παλαιούς ασφαλισµένους κύρια σύνταξη 

80% και επικουρική καθορίζεται µε απόφαση του Υπ. Υγείας Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετά από σύνταξη αναλογιστικής µελέτης , γνώµη του ∆Σ 

κάθε επικουρικού φορέα και γνωµοδότηση του ΣΚΑ, ανάλογα µε την οικονοµική 

κατάσταση του κάθε φορέα, για νέους ασφαλισµένους: κάθε έτος ασφάλισης θα 

ισοδυναµεί για την κύρια σύνταξη  µε το 1,714%  και για την επικουρική  µε  το 

0,57% των συντάξιµων αποδοχών του ασφαλισµένου. ∆ηλ. ποσοστό αναπλήρωσης 

60% και 20% των συντάξιµων αποδοχών). 

-Αναφορικά µε τη µεταβλητή συχ (χρόνος υπολογισµού συντάξιµων αποδοχών), οι 

ιδιότητες συχ2 (αύξηση χρόνου υπολογισµού στην τελευταία  πενταετία) και συχ3 

(επέκταση χρόνου υπολογισµού στην τελευταία  πενταετία για όλα τα ασφαλιστικά 

ταµεία). 

-Για τη µεταβλητή συα (συντάξιµες αποδοχές) η ιδιότητα συα2 (σταδιακή κατάργηση 

υπολογισµού δώρων εορτών στο σύνολο των αποδοχών). 

-Για τη µεταβλητή ανπ (αναπροσαρµογή συντάξεων),οι ιδιότητες ανπ4 (κατάργηση  

ΑΤΑ- Αναπροσαρµογή σύµφωνα  µε το ποσοστό αναπροσαρµογής των αποδοχών 

των δηµοσίων υπαλλήλων) και ανπ5 (αναπροσαρµογή σύµφωνα µε ποσοστό 

αναπροσαρµογής συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων, στα πλαίσια των 

οικονοµικών δυνατοτήτων του κάθε ασφαλιστικού ταµείου). 

-Οι ιδιότητες κος3 (καθορισµός κατώτατων ορίων συντάξεων στα ποσά όπως αυτά 

έχουν διαµορφωθεί στις 30/9/90 κατά κατηγορία δικαιούχων αναπροσαρµοζόµενα 

εφεξής. Αποδέσµευση ΚΟΣ από 20 και 18 ΗΑΕ και κος4 (για ‘’νέους’’ 

ασφαλισµένους: ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί σε 15 χρόνια ασφάλισης 

υπολογιζόµενο στο µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 31/12/91 αναπροσαρµοζόµενο µε το 

εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων) σχετικά µε τη µεταβλητή κος (Κατώτερα 

Όρια Συντάξεων).   

-Η ιδιότητα αος3 (θέσπιση γενικού περιορισµού για το φαινόµενο της συρροής 

συντάξεων ώστε το ποσό σύνταξης να µην ξεπερνάει το 50πλάσιο του εκάστοτε 

τεκµαρτού  ηµεροµισθίου της 22ης ασφαλιστικής κλάσης) σχετικά µε τη µεταβλητή 

αος (Ανώτατα Όρια Συντάξεων). 

-Η ιδιότητα σαν3 (αύξηση ποσοστού αναπηρίας ως κριτηρίου για απονοµή σύνταξης: 

µε ποσοστό µεγαλύτερο του 80% πλήρης σύνταξη, µε 67%-79% τα ¾ της σύνταξης 

και µε 50%-66% το ½ της σύνταξης), για τη µεταβλητή σαν (συντάξεις αναπηρίας). 
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-Σχετικά µε τη µεταβλητή εσφ (Ασφαλιστικές εισφορές), οι ιδιότητες εσφ4 (αυξήσεις 

στις εισφορές ΙΚΑ, Ειδικών Ταµείων, ∆ηµοσίου Αυτοαπασχολούµενων) και εσφ5  

(νέες αυξήσεις ενιαίων εισφορών τόσο για τους ‘’νέους ‘’ όσο και για τους 

‘’παλαιούς’’ ασφαλισµένους). 

-Αναφορικά µε τη µεταβλητή συγ (συγχωνεύσεις Ασφαλιστικών Ταµείων), η ιδιότητα 

συγ4 (θεσµοθέτηση πλαισίου για συγχωνεύσεις και οµαδοποιήσεις φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης). 

-Για την µεταβλητή αξπ (Αξιοποίηση φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης), οι ιδιότητες 

αξπ3 (επέκταση περιθωρίων ‘απόδοσης’ έναντι ‘ασφάλειας’) και αξπ4 (συνέχιση 

επέκτασης ρυθµίσεων  στα πλαίσια της ‘απελευθέρωσης’ της αγοράς) 

-Για τη µεταβλητή ερσ (εργασία συνταξιούχου), η ιδιότητα ερσ5 (αυστηρές 

προϋποθέσεις-περιορισµοί εργασίας συνταξιούχου) 

-Η ιδιότητα ανε3 (επέκταση ρυθµίσεων επιδόµατος ανεργίας) σχετικά µε τη 

µεταβλητή ανε (επίδοµα ανεργίας) 

-Η ιδιότητα οιε3 (επέκταση της υπαγωγή στον ∆ΛΟΕΜ όλων των απασχολουµένων 

στη γεωργία και κτηνοτροφία µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας),σχετικά µε την 

µεταβλητή οιε (οικογενειακό επίδοµα) 

-Οι ιδιότητες µορ2 (διάκριση κατηγοριών ασφαλισµένων  της ίδιας επαγγελµατικής 

κατηγορίας (δηµόσιοι υπάλλοιλοι) ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης) και 

µορ3 (διάκριση σε ‘’παλαιούς’’ και ‘’νέους’’  ασφαλισµένους (ενιαίο σύστηµα όρων 

κοινωνικής ασφάλισης  για ‘’νέους’’  ασφαλισµένους (προσληφθέντες από 1/1/93)- 

θέσπιση τακτικής χρηµατοδότησης κράτους) αναφορικά µε τη µεταβλητή µορ 

(Μορφή  ρυθµίσεων Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης ) 

-Ως προς τη µεταβλητή ασκ (Ασφαλιστική κάλυψη (οµάδων, παροχών, αναγνώριση 

χρόνου), η ιδιότητα ασκ5 (επέκταση ασφάλισης στους εργαζόµενους µε µερική 

απασχόληση- επέκταση ασφάλισης παροχών (π.χ προαιρετική ασφάλιση στο 

Λογαριασµό Αυτασφάλισης σε µη ασφαλισµένους σε άλλα ταµεία) -οµάδων 

εργαζοµένων (απασχολούµενοι µε το σύστηµα φασόν- παθόντες από βίαιο συµβάν 

και θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών) 

-Ως προς τη µεταβλητή συµ (Συµµετοχή στη ∆ιοίκηση), οι ιδιότητες συµ2 

(πλειοψηφία ασφαλισµένων και συνταξιούχων στα ∆Σ των ασφαλιστικών ταµείων) 

-Σχετικά µε τη µεταβλητή οργ, οι ιδιότητες οργ4 (επιπρόσθετο πρόστιµο 

παραβιάσεων καταχώρησης αλλοδαπών), οργ5  (αύξηση εφάπαξ προστίµου σε 75% 

σε περιπτώσεις παράλειψης καταχώρησης απασχολούµενων  αλλοδαπών αλλά και 
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συνταξιούχων γήρατος ή αναπηρίας του ΙΚΑ), τήρηση βιβλίου ηµερήσιων δελτίων 

απασχολούµενου προσωπικού οικοδοµικών και τεχνικών έργων και οργ6 επέκταση 

µέτρων περιστολής της εισφοροδιαφυγής και καθιέρωση µελετών για την 

βιωσιµότητα του ΣΚΑ. 

 Στη δεξιά πλευρά του άξονα ξεχωρίζουν τα έτη  2002-2004 µε τις αντίστοιχες 

ιδιότητες που τα προσδιορίζουν και αποτελούν την τελευταία (έκτη) οµάδα του 

εξεταζόµενου φαινοµένου. Πρόκειται για τη χρονική περίοδο η οποία περισσότερο 

χαρακτηρίζεται από τροποποιήσεις-βελτιώσεις σε ρυθµίσεις που εισάγουν και 

εντείνουν  τη νέα ‘’φιλοσοφία’’ µε τα έτη 1990-1991 και 1992-1996 αντίστοιχα., τα 

οποία διαφοροποιούν την συνολική περίοδο, εισάγοντας νέα λογική στην 

εφαρµοζόµενη πολιτική κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο δεν αλλάζουν τις βασικές 

κατευθυντήριες γραµµές πολιτικής, οι οποίες προωθούνται µετά το 1990. Επίσης την 

υποπερίοδο αυτή πραγµατοποιούνται  οργανωτικές και λειτουργικές προσαρµογές µε 

βάση τα νέα οικονοµικό-κοινωνικά δεδοµένα. 

Πιο συγκεκριµένα, οι ιδιότητες που συµβάλλουν στη δηµιουργία του 

δεύτερου άξονα από τα αριστερά του είναι: 

- Σχετικά µε τη µεταβλητή οηγ, οηγ8 (συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας για όσους 

προσλήφθηκαν  στο ∆ηµόσιο από 1/1/1983 µέχρι και 31/12/1992 και έχουν 37 έτη 

ασφάλισης. Το ίδιο ισχύει και για τους νέους ασφαλισµένους από 1/1/1993. 

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα θεµελίωσης δικαιώµατος συνταξιοδότησης χωρίς 

όριο ηλικίας  και µε 37 έτη ασφάλισης ή 11.100 ηµέρες ασφάλισης, εφόσον αυτά τα 

έτη είναι πραγµατικής εξαρτηµένης εργασίας, για τους  µέχρι 31/12/1992 

ασφαλισµένους του ΙΚΑ και για τους από 1/1/1983 µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους 

στα Ειδικά Ταµεία. 

Η ίδια ρύθµιση ισχύει και για τους νεοασφαλιζόµενους από 1/1/1993 και µετά. 

Για τους από 1/1/1983 µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους το απαιτούµενο όριο 

ηλικίας µειώνεται από το 60ό στο 58ο για τους άνδρες και εναρµονίζεται µε αυτό των 

γυναικών. 

Ακόµα δίνεται η δυνατότητα σε γυναίκες υπαλλήλους  που αποχωρούν της υπηρεσίας 

µε δεκαπενταετή συντάξιµη υπηρεσία να λαµβάνουν σύνταξη µετά τη συµπλήρωση 

του 60ού έτους ηλικίας τους αντί του 65ου, οηγ9 (επέκταση συνταξιοδότησης µε 37 

έτη ασφάλισης  αποκλειστικά σε ανεξάρτητη δραστηριότητα χωρίς όριο ηλικίας και 

σύνταξη µε 11,5 χρόνια ασφάλισης στο 65ο έτος για τους αυτοαπασχολούµενους.  
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Εναρµόνιση προϋποθέσεων µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών εργαζοµένων και 

µεταξύ διαφόρων φορέων κύριας ασφάλισης και επικουρικής ασφάλισης και 

πρόνοιας). 

-Σχετικά µε τη µεταβλητή οηβ, οηβ6 (υπολογισµός της στρατιωτικής θητείας στα 

Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα, επιµήκυνση του διαστήµατος των 10 ετών σε 13 

µέσα στα οποία θα πρέπει να συµπληρωθούν οι 1000 ηµέρες εργασίας πριν τη 

συµπλήρωση του απαιτούµενου ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση) και οηβ7 

(εναρµόνιση των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων των φορέων επικουρικής 

ασφάλισης των εργαζοµένων στα ΒΑΕ µε τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του 

φορέα κύριας ασφάλισης για τους ασφαλισµένους µέχρι 31-12-1992 µε όριο ηλικίας 

των 60 ετών οι άνδρες και 55 οι γυναίκες για πλήρη σύνταξη). 

-Αναφορικά µε τη µεταβλητή οηµ, οηµ5 (υπολογισµός πλασµατικού χρόνου 

ασφάλισης για τις εργαζόµενες µητέρες ενός έτους για το πρώτο παιδί, ενάµιση έτους 

για το δεύτερο παιδί και δύο ετών για το τρίτο παιδί και οηµ6 (συνταξιοδότηση των 

µητέρων ανάπηρων παιδιών µε ποσοστό αναπηρίας 80% στα 25 έτη χωρίς όριο 

ηλικίας), 

-Για τη µεταβλητή µσυ, µσυ8 (µείωση  του ποσού της µειωµένης σύνταξης µισθωτών 

σε 1/267 του ποσού αυτής αντί 1/200 που ίσχυε µέχρι τότε) και µσυ9 (επέκταση της 

µείωσης  του ποσού της µειωµένης σύνταξης µισθωτών σε 1/267 του ποσού αυτής 

αντί 1/200 και στους ασφαλισµένους τύπου- εξαίρεση της απαίτησης για 

συµπλήρωση των 100 ηµερών κατά το τελευταίο έτος για ανέργους). 

-Για τη µεταβλητή ανα, ανα6 (µείωση από1/1/2008 κατά 1% κατά έτος του ποσοστού 

της σύνταξης για ∆ΕΚΟ, Τράπεζες, ∆ηµόσιο και Ειδικά Ταµεία από 80% σε 70%,  

κατάργηση της διάταξης του ν. 1902/90 σύµφωνα µε τις οποίες η σύνταξη των 

υπαλλήλων του ∆ηµοσίου  και των Ειδικών Ταµείων που διορίζονται από 1/1/1983 

µέχρι 31/12/92 υπολογιζόταν σε πεντηκοστά  και στο εξής υπολογισµός της σε 

τριακοστά πέµπτα,  αναπροσαρµογή τρόπου υπολογισµού της µηνιαίας σύνταξης των 

από 1/1/1993 µισθωτών ασφαλισµένων. Έτσι, αυξάνεται το ποσoστό σε 2% από 

1,714% επί των µηνιαίων συντάξιµων αποδοχών µε αποτέλεσµα την αύξηση του 

ποσού της µηνιαίας σύνταξης. 

Έτσι, για 35 χρόνια ασφάλισης ο συνταξιούχος θα δικαιούται πλέον το 70%  των 

συντάξιµων αποδοχών αντί του 60% που ίσχυε πριν) και ανα7 (επέκταση και στους 

από 1/11993 ασφαλισµένους τύπου και στους οργανισµούς κύριας ασφάλισης 

ελεύθερων επαγγελµατιών και ανεξάρτητα απασχολουµένων της αύξησης 
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υπολογισµού της λόγω γήρατος και αναπηρίας χορηγούµενης µηνιαίας σύνταξης σε 

2% των µηνιαίων συντάξιµων αποδοχών για κάθε έτος ασφάλισης) 

-Για τη µεταβλητή συχ, συχ4 (υπολογισµός της σύνταξης µε βάση τα  καλύτερα πέντε 

(διάσπαρτα) έτη της τελευταίας δεκαετίας και  συχ5 (για τους ασφαλιζόµενους σε 

ταµεία µισθωτών που είναι αυτοτελώς απασχολούµενοι ισχύουν τα 5  ηµερολογιακά 

έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης και υπολογισµός εφάπαξ 

ΤΠ∆Υ µε βάση τις αποδοχές της τελευταίας 5ετίας. 

-Σχετικά µε τη µεταβλητή συα, συα3 (συνυπολογισµός επιδόµατος 176 ευρώ στις 

συντάξεις, αύξηση κατά 7/35 της σύνταξης  ανά έτος και συα4 (καθορισµός 

συντάξεων συγχωνευθέντων ταµείων ΕΤΕΑΜ- εναρµόνιση προϋποθέσεων 

προσαύξησης ΤΕΑ∆Υ µε ∆ηµοσίου). 

-Σχετικά µε τη µεταβλητή ανπ, ανπ7 (αναπροσαρµογή των συντάξεων και των 

κατωτάτων ορίων του ΙΚΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ και των Ειδικών Ταµείων 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης αλλά επίσης και του ΝΑΤ, µε κλιµάκωση της 

ετήσιας τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των συντάξεων και την εισοδηµατική 

πολιτική). 

- Αναφορικά µε τη µεταβλητή κος, κος7 (η κατώτατη σύνταξη ορίζεται στο 70%  του 

κατώτατου  µισθού  εγγάµου  µε πλήρη απασχόληση, όπως αυτός καθορίζεται από 

την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε έτους 2000 στο ΙΚΑ και στο 50% του πρωτοδιοριζόµενου κλητήρα στο 

∆ηµόσιο) και κος8 (επέκταση της ρύθµισης υπολογισµού των κατώτατων ορίων στο 

70% του κατωτάτου µισθού εγγάµου µε πλήρη απασχόληση, όπως αυτός είχε 

καθορισθεί από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. έτους 2002 και για τους αυτοαπασχολούµενους και 

για τους ασφαλισµένους των ταµείων τύπου) 

-Για τη µεταβλητή εσφ, εσφ8 (κατάργηση από 1/1/2008 της ειδικής εισφοράς των 

συνταξιούχων, καθώς και σταδιακή µείωση από 1/1/2008 κατά 1% των υψηλότερων 

εργατικών  εισφορών  ώστε να περιοριστούν στο 6,67%) και εσφ9 (µείωση µη 

µισθολογικού κόστους (εισφορών) ως κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης – 

διακανονισµοί ρύθµισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εισφοράς 

συνταξιούχων) 

-Σχετικά µε τη µεταβλητή συγ, συγ6  (από 1/1/2008 στο νέο ενιαίο ασφαλιστικό 

οργανισµό µισθωτών   ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών) 

εντάσσονται αυτοδίκαια οι κλάδοι κύριας σύνταξης των Ειδικών Ταµείων. Επίσης, 

οργανωτικός διαχωρισµός ΙΚΑ- ΤΕΑΜ -∆ηµιουργία  ξεχωριστού επικουρικού 
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ταµείου µισθωτών (ΕΤΕΑΜ)- ενοποίηση ταµείων) και  συγ7 (αναθεώρηση 

ενοποίησης λόγω ενδοκλαδικών προβληµάτων αλλά και διαφοράς στις αποδοχές)  

-Για τη µεταβλητή αξπ, αξπ7 (καθορισµός πλαισίου αξιοποίησης των αποθεµατικών 

των ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης) και αξπ8 (επέκταση ενίσχυσης της λογικής 

‘’απόδοση’’ και στον ΟΓΑ). 

-Για τη µεταβλητή ερσ, ερσ6 (αυστηρότερες προϋποθέσεις εργασίας συνταξιούχου) 

-Αναφορικά µε τη µεταβλητή ανε, ανε5 (καθορισµός όρων και προϋποθέσεων 

χορήγησης επιδόµατος στους µακροχρόνια ανέργους µε δαπάνη που θα καταβληθεί 

από τον κρατικό προϋπολογισµό) και ανε6 (δυνατότητα τοποθέτησης ανέργου σε 

θέση εργασίας µε πλήρη ή µερική απασχόληση για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση 

ανεργίας και µε αµοιβή ίση µε το επίδοµα ανεργίας). 

-Σχετικά µε τη µεταβλητή οιε, οιε4  (γενίκευση της καταβολής του επιδόµατος στον 

ένα µόνο σύζυγο όταν και οι δυο σύζυγοι δικαιούνται το επίδοµα από οποιαδήποτε 

πηγή του ∆ηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα). 

-Για τη µεταβλητή µορ, µορ5 (εισαγωγή του θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία και 

ανάπτυξη της συµπληρωµατικής-επαγγελµατικής ασφάλισης στην Ελλάδα). 

-Σχετικά µε τη  µεταβλητή ασκ, ασκ9 (σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας- 

επέκταση υπηρεσιών κοινωνικού- ψυχαγωγικού χαρακτήρα στον ασφαλισµένο 

αγροτικό πληθυσµό) και ασκ10 (επέκταση ασφάλισης ειδικών κατηγοριών 

(διαζευγµένοι, άτοµα µε αναπηρίες, αναγνώριση χρόνου λόγω ανεργίας). 

-Σχετικά µε τη µεταβλητή συµ, συµ3 (πλειοψηφία στα ∆Σ των ασφαλιστικών 

οργανισµών οι κυβερνητικοί υπάλληλοι) και συµ4 (διορισµός ∆.Σ συγκεκριµένων 

ταµείων ύστερα από διαβούλευση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων και των εργοδοτών) 

  -Τέλος, για τη µεταβλητή οργ, οργ10 (σύσταση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής 

(ΕΑΑ) και οργ11 (µείωση προστίµων παραβιάσεων ΑΠ∆ και παραγραφών στο 

Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ- σύσταση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Πληροφορικής – Μεταφορά ΚΗΥΚΥ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 

 Η εµφάνιση της πρώτης οµάδας στην δεξιά πλευρά του άξονα ως µέρος της 

αντιπαράθεσης στην οποία οφείλει τη θέση του, δεν είναι σηµαντική στατιστικά, 

αλλά από θεωρητικό και µόνο ενδιαφέρον, ως αντιπαράθεση της ακραίας ως προς τη 

µεσαία κατάσταση αναφέρεται ότι αυτή αποτελείται από τα έτη 1974-1983 και τις 

ιδιότητες που τη συνθέτουν, οι οποίες συµπυκνώνονται σε κατοχύρωση δικαιωµάτων 

σε ένα σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης πολυκερµατισµένο και διαφοροποιηµένο ως 
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προς τις επιµέρους συνιστώσες του (ασφαλιστικά ταµεία), µε χαρακτηριστικά 

διαµορφωµένα από την πριν την εξεταζόµενη περίοδο. 

 

 Συµπερασµατικά, ο δεύτερος παραγοντικός άξονας αναδεικνύει τη 

σπουδαιότητα της αντιπαράθεσης της µεσαίας από την ακραία κατάσταση. Ως µεσαία 

κατάσταση ξεχωρίζουν τα έτη 1990-1991, στην διάρκεια των οποίων επιτελείται και 

η πρώτη απόπειρα αλλαγής δεδοµένων στη µέχρι τότε ακολουθούµενη πολιτική της 

κοινωνικής ασφάλισης. Έπονται τα έτη 1992-1996 όπου η απόπειρα αυτή λαµβάνει 

περισσότερο έντονη µορφή αφού προχωράει παραπέρα σε ότι άρχισε να διαφαίνεται 

ως αλλαγή στην προηγούµενη. Η συνολική αυτή περίοδος 1990-1996, ιδιαίτερης 

αξίας στην σηµατοδότηση των εξελίξεων πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης  

αντιπαρατίθεται στην ακραία περίοδο 2002-2004 µε τις ιδιότητές της οι οποίες 

αντιπροσωπευτικά αφορούν βελτιωµένες εκδοχές ρυθµίσεων που εισάγονται την 

αντιπαρατιθέµενη περίοδο, χωρίς να αναιρούν το πνεύµα που εγκαθίσταται από το 

1990, µερικές φορές κιόλας ενισχύοντάς το, καθώς και πολιτικές οργανωτικής-

λειτουργικής φύσης.  
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4.3.4. Περιγραφή του 1ου  Παραγοντικού Επιπέδου 

 

Τέλος, στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο (Σχήµα 4.11) υπάρχει η “αξονική 

τοµογραφία”, η εικονογραφική εκδοχή της εξέλιξης-συνέχειας στο χρόνο του 

φαινοµένου που µελετάται, στο χώρο των δύο διαστάσεων.  

 
 

Σχήµα 4.11. AFC-1ο Παραγοντικό Επίπεδο- Πολιτικές Κοινωνικής 

Ασφάλισης 

 

Έτσι, ξεκινώντας  από την 1η χρονική περίοδο (1974-1983) πάνω δεξιά (F1, 

F2>0), ακολουθεί η 2η (1984-1989) για να δοθεί η σκυτάλη στην 3η (1990-1991), η 

οποία ξεχωρίζει ως το ανώτερο σηµείο της παραβολοειδούς µορφής του σχήµατος 

(εφφέ του Guttman) και να ολοκληρωθεί η διαδροµή µε την τελευταία περίοδο (2002-

2004), όπου προηγούνται τα έτη 1992-1996, µε τις καθοριστικές αλλαγές το 1992 και 

τη συνέχιση τους µέχρι και το 1996 και στη συνέχεια τα έτη 1997-2001, µε την 

ερµηνευτική επεξήγηση η οποία δόθηκε στην περιγραφή της Ταξινόµησης κατά 

Αύξουσα Ιεραρχία και η οποία αφορά την εισαγωγή τροποποιήσεων, χωρίς τη ριζική 

αλλαγή του συνολικού πνεύµατος που διαφαίνεται το 1990-1991 και το οποίο 

εντείνεται µε επιπλέον σηµαντικότερες αλλαγές το 1992. 
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 Σηµειώνεται ότι στο παραγοντικό επίπεδο αποτυπώνονται όλα τα έτη και όλες 

οι ιδιότητες, όπως η σηµαντικότητά τους αναδεικνύεται από τον πρώτο και το 

δεύτερο παραγοντικό άξονα. Με τον τρόπο αυτό όσες ιδιότητες δεν είναι σηµαντικές 

στον πρώτο, είναι στο δεύτερο άξονα. Υπάρχει µε αυτό τον τρόπο η απεικόνιση του 

φαινοµένου στην ολότητά του, επιτρέποντας την παρακολούθηση της πορείας του 

στο χρόνο. 

Έτσι, παραστατικά, η εξεταζόµενη περίοδος ξεκινάει µε την ανάδειξη της 

πρώτης οµάδας  η οποία αφορά τα έτη 1974-1983, θα µπορούσε να ονοµαστεί η 

χρονική περίοδος θεµελίωσης δικαιωµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, τα περισσότερα 

εκ των οποίων προϋπήρχαν της περιόδου αυτής. Τα χαρακτηριστικά- ιδιότητες της 

οµάδας Α1, στα οποία και οφείλεται η διαφοροποίησή της από την Α2 αφορούν 

κυρίως αντανάκλαση καταστατικών ρυθµίσεων ενός πολυκερµατισµένου Συστήµατος 

Κοινωνικής Ασφάλισης (µορ1). Με την έννοια αυτή, τα όρια ηλικίας και ο 

συντάξιµος χρόνος για τη γενική κατηγορία ασφαλισµένων (οηγ1) διαφοροποιούνται 

ανάλογα  µε τις καταστατικές διατάξεις ίδρυσης διαφορετικών  ασφαλιστικών 

φορέων, όσο και διαφορετικών προϋποθέσεων µεταξύ των ίδιων ασφαλιστικών 

φορέων.   

Για τα όρια ηλικίας των εργαζοµένων στα ΒΑΕ ισχύει το 60ο και 55ο όριο 

ηλικίας για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα  καθώς και συντάξιµος χρόνος 4050 

ηµέρες ασφάλισης για ΙΚΑ (οηβ1). Επίσης η διαφοροποίηση ανάλογα µε τα 

καταστατικά ισχύει και για την ειδική κατηγορία των ασφαλισµένων µητέρων (οηµ1). 

Έτσι ισχύει για παράδειγµα συντάξιµος χρόνος 15 έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας 

από 42 (∆ηµόσιο) µέχρι 55(ΙΚΑ).  

Επιπλέον η µειωµένη σύνταξη χορηγείται επίσης µε βάση τις καταστατικές 

διατάξεις του κάθε ασφαλιστικού φορέα (πχ στο 60ό  και 55ό όριο ηλικίας για τους 

άνδρες και τις γυναίκες αντίστοιχα και συντάξιµο χρόνο 4050 ηµέρες εργασίας, στο 

50ό  έτος και συντάξιµο χρόνο 5500 ηµέρες εργασίας για τις µητέρες) (µσυ1). 

Το ποσοστό αναπλήρωσης του συντάξιµου µισθού (ποσοστό µισθού που δίδεται ως 

σύνταξη)  από τις καταστατικές διατάξεις (ανα1). 

Ο χρόνος στον οποίο υπολογίζονται οι συντάξιµες αποδοχές (συντάξιµος 

µισθός) διαφοροποιείται επίσης ανάλογα  µε τις καταστατικές διατάξεις του κάθε 

ασφαλιστικού φορέα και αφορά για παράδειγµα την τελευταία διετία για το ΙΚΑ, τον 

τελευταίο µήνα για το ∆ηµόσιο και τα Ειδικά Ταµεία, το τελευταίο έτος για το OΑΠ- 

∆ΕΗ (συχ1). 
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Στις συντάξιµες αποδοχές (συντάξιµο µισθό) στο ΙΚΑ για παράδειγµα 

συνυπολογίζονται στο ακέραιο τα δώρα των Χριστουγέννων και του Πάσχα και 

διαφοροποιούνται στα υπόλοιπα Ταµεία ανάλογα µε το καταστατικό τους (συα1). 

Για την αναπροσαρµογή των συντάξεων παρατηρείται αρχικά  η εφαρµογή 

της ‘’δυναµικής’’ αναπροσαρµογής, ύστερα δηλαδή από απόφαση των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων των ασφαλιστικών φορέων για το πότε και πως αυτή θα γίνει (ανπ1). 

Αργότερα αυτή περιορίζεται στο ΙΚΑ για να καθιερωθεί στη συνέχεια η αυτόµατη 

αναπροσαρµογή µε κριτήριο την αύξηση του κατώτατου ηµεροµισθίου ανειδίκευτου 

εργάτη, καθώς παρατηρείται επίσης διαφοροποίηση µε το ίδιο ή άλλα κριτήρια στη 

νοµοθεσία άλλων ασφαλιστικών φορέων (ανπ2). 

Για τα κατώτατα όρια συντάξεων παρατηρείται η απουσία 

συστηµατοποιηµένων γενικών ρυθµίσεων (κος1) όπως και για τα ανώτατα όρια 

συντάξεων (αος1) (π.χ στο ΙΚΑ: το συνολικό ποσό συντάξεων γήρατος, αναπηρίας 

και θανάτου µαζί µε προσαυξήσεις δε µπορεί να ξεπερνά το 25πλάσιο του τεκµαρτού 

ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής κλάσης βάση της οποίας έχει υπολογιστεί η σύνταξη.  

Για τις συντάξεις αναπηρίας υπάρχουν διαφοροποιηµένα κριτήρια 

απονοµής.(π.χ για το ΙΚΑ µε ποσοστό αναπηρίας µεγαλύτερο από 67% γίνεται 

απονοµή πλήρους σύνταξης ενώ µε ποσοστό 50-66% απονέµονται τα ¾ της 

σύνταξης) (σαν1). 

Σχετικά µε τις ασφαλιστικές εισφορές υπάρχουν διαφορές ανάλογα µε τη 

µορφή του ασφαλιστικού φορέα (εσφ1). (Γενικά ισχύει η καταβολή των διπλάσιων 

εισφορών των εργοδοτών έναντι των µισθωτών, η επιβάρυνση των ιδίων για τους 

αυτοαπασχολούµενους και µικρότερες σχετικά εισφορές για τους δηµοσίους 

υπαλλήλους). Επίσης παρατηρείται µείωση εισφορών ορισµένων επιχειρήσεων στα 

πλαίσια της πολιτικής για την περιφερειακή ανάπτυξη - διακανονισµοί εξόφλησης 

εισφορών από καθυστερούµενες εισφορές προς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 

(εσφ2). 

Για τις συγχωνεύσεις των ασφαλιστικών ταµείων παρατηρείται ότι αυτές 

έχουν µικρή έκταση καθώς από την άλλη πλευρά συνεχίζουν να δηµιουργούνται νέοι 

(συγ1). Επιπλέον, πραγµατοποιείται η σύσταση νέου ταµείου (ΤΕΑΜ)-σύσταση νέου 

Κλάδου στο ΤΕΑΜ. Σχετικά µε την αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών 

φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης υπάρχουν περιορισµοί και η ασφάλεια υπερτερεί 

έναντι της απόδοσης (αξπ1). 
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Την ίδια περίοδο για την εργασία συνταξιούχων παρατηρείται ότι υπάρχει 

διαφοροποίηση ρυθµίσεων. Αναστολή της σύνταξης παρατηρείται αν διαπιστωθεί και 

ορισµένο επάγγελµα  (π.χ ∆ηµόσιος Υπάλληλος) ή ύψος αποδοχών του δικαιούχου 

(συνταξιούχος ΙΚΑ)(ερσ1) καθώς και ότι η εργασία στο ΙΚΑ µε το καθεστώς 

συνταξιοδότησης της 35ετίας  αποτελεί απόλυτο κώλυµα για σύνταξη (ερσ2). 

Αναφορικά µε την ανεργία, ισχύει η χρηµατική στήριξη του ατόµου µε 

επίδοµα ανεργίας (ανε1) και για το οικογενειακό επίδοµα η χορήγηση επιδοµάτων 

από ∆ΛΟΕΜ (οιε1). 

Σχετικά µε της ασφαλιστική κάλυψη είναι σε ισχύ οι προϋπάρχουσες 

ρυθµίσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του κύριου όγκου οµάδων εργαζοµένων και των 

βασικών παροχών ασφαλιστικής κάλυψης (ασκ1) καθώς πραγµατοποιούνται ακόµα 

επέκταση κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ σε ολόκληρη τη χώρα και σε όλες τις 

κατηγορίες µισθωτών που δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου ταµείου, επέκταση 

επικουρικής ασφάλισης του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ σε όλους τους επικουρικά ανασφάλιστους 

µισθωτούς της χώρας, υπαγωγή νέων οµάδων στην ασφάλιση (π.χ απασχολούµενοι 

στο θέαµα-ακρόαµα και οι απασχολούµενοι µε σύµβαση έργου) και διεύρυνση 

παροχών σε κατηγορίες ασφαλισµένων (π.χ αυτοτελής σύνταξη για την αγρότισσα, 

ανασφάλιστοι υπερήλικες ) (ασκ2). 

Για την συµµετοχή στη διοίκηση των ασφαλιστικών ταµείων ισχύει αρχή της 

τριµερούς συνεργασίας ασφαλισµένων- συνταξιούχων, εργοδοτών και κράτους 

(συµ1). 

Τέλος, για την οργανωτική διάρθρωση, η πρόβλεψη µέτρων κυρώσεων και 

µέτρων µελέτης οικονοµικής βιωσιµότητας ΣΚΑ (οργ1) καθώς και η δηµιουργία του 

ΕΣΙ,  µε τον οργανωτικός διαχωρισµό της Κοινωνικής Ασφάλισης από Υγεία 

αποτελούν στοιχεία της αρχικής περιόδου 

Η σκυτάλη της διαδροµής στο χρόνο παραδίδεται στη δεύτερη οµάδα 

αποτελεί ‘’συγγενή’’ της πρώτης αφού η περίοδος 1984-1989 χαρακτηρίζεται από 

‘’οµοειδές’’ πνεύµα, λειτουργεί συµπληρωµατικά  και γι΄ αυτό µόνο ξεχωρίζει από 

την προηγούµενή της.  

Τα χαρακτηριστικά που διαδέχονται την προηγούµενη οµάδα περί ορίων  

ηλικίας για τη γενική κατηγορία ασφαλισµένων αναφέρονται στην υποχρεωτική 

συνταξιοδότηση των τακτικών δηµοσίων υπαλλήλων  µε 35 χρόνια πραγµατικής 

συντάξιµης υπηρεσίας και τη συµπλήρωση του 56ου έτους ηλικίας καθώς και στην 

κατάργηση της προϋπόθεσης 5ετούς ασφάλισης σε αγροτικές εργασίες κατά την 

 441



τελευταία δεκαετία πριν τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας  (οηγ3), και στην 

επέκταση ρυθµίσεων για τις ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων. Έτσι, στην κατηγορία 

των ΒΑΕ προστίθεται και η ρύθµιση προστασίας για τους εργαζόµενους σε µεταλλεία 

και λιγνιτωρυχεία και σε υπόγειες στοές, η οποία ορίζει ως όριο ηλικίας το 55ό 

ανεξάρτητα συντάξιµου χρόνου (οηβ2). Οι ειδικές ρυθµίσεις για τις µητέρες 

επεκτείνονται (οηµ2). Για τη µειωµένη σύνταξη παρατηρείται επέκταση ρυθµίσεων 

για τις µητέρες (στο 56ο και µε 10.500 ηµέρες ασφάλισης για ΙΚΑ) (µσυ2). 

Καινούργιο στοιχείο προέκτασης της αναπροσαρµογής συντάξεων αποτελεί 

για την εξεταζόµενη περίοδο η καθιέρωση της Αυτόµατης Τιµαριθµικής 

Αναπροσαρµογής (ΑΤΑ), δηλαδή η αύξηση των συντάξεων σύµφωνα µε τον ∆είκτη 

Τιµών του Καταναλωτή (ανπ3). 

Τα κατώτερα όρια συντάξεων ορίζονται στα 20 Ηµεροµίσθια Ανειδίκευτου Εργάτη 

(ΗΑΕ) για τις συντάξεις γήρατος- αναπηρίας και στα 18 για τις συντάξεις θανάτου 

(κος2), ενώ ως ανώτατα όρια σύνταξης θεσπίζονται  οι ακαθάριστες αποδοχές του 

προέδρου του Αρείου Πάγου (αος2). 

Για τις συντάξεις αναπηρίας θεσµοθετείται η γενική προστασία της απόλυτης 

αναπηρίας και κατά συνέπεια η επέκτασή της σε ασφαλιστικούς φορείς (σαν2). 

Όσον αφορά στην αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισµών 

υποχωρούν σχετικά οι περιορισµοί της προηγούµενης περιόδου, εµµένει όµως η ίδια 

συγκρατηµένη λογική (αξπ2). 

Σχετικά µε τις εισφορές, παρατηρείται κατάργηση των κρατήσεων επί των 

συντάξεων για τους δηµοσίους υπαλλήλους, θέσπιση νέων κυρώσεων σε βάρος 

εργοδοτών που δεν τηρούν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, κατάργηση  εισφοράς 

αγροτών για ΟΓΑ στα χονδρικώς πωλούµενα αγροτικά προϊόντα, κατάργηση 

εισφοροαπαλλαγής για κάποιες επιχειρήσεις (εσφ3). 

Αναφορικά µε την εργασία συνταξιούχου, ρυθµίζεται η εργασία 

συνταξιούχων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ερσ4) ενώ για το επίδοµα ανεργίας, γίνεται 

καθορισµός επιδόµατος για  προστασία από την ανεργία (ανε2) και για το 

οικογενειακό επίδοµα θεσπίζεται η καθιέρωση χορήγησης επιδοµάτων γάµου και 

παιδιών στο ακέραιο σε κάθε εργαζόµενο σύζυγο ή γονέα ανεξάρτητα από φύλο 

(οιε2). 

Στο θέµα της ασφαλιστικής κάλυψης, πραγµατοποιούνται αναγνωρίσεις 

χρόνου ασφάλισης  για λόγους κυρίως εθνικούς (π.χ οµογενείς που επαναπατρίζονται, 

νεοπολεµιστές), επέκταση παροχών (π.χ επιδόµατα µητρότητας) (ασκ3) και 
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καθιέρωση σύνταξης σε αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης συνταξιούχους του ΟΓΑ, 

κατάργηση προσωρινών συντάξεων αναπηρίας ΙΚΑ (επιδόµατα αναπροσαρµογής), 

περιορισµούς στα επιδόµατα ασθένειας του ΙΚΑ (ασκ4), στο θέµα της συµµετοχής 

στη διοίκηση υπάρχει η πλειοψηφία ασφαλισµένων και συνταξιούχων στα ∆Σ των 

ασφαλιστικών ταµείων (συµ2) και τέλος στο θέµα της οργανωτικής διάρθρωσης 

επεκτείνονται τα µέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής (µε θέσπιση εφάπαξ προστίµου 

50%) (οργ3). 

Η πορεία της πολιτικής κοινωνικής ασφάλισης ακολουθεί την διαδροµή της 

παραβολοειδούς απεικόνισης στο χώρο των δύο διαστάσεων καταλήγοντας στην 

κορυφή της όπου συναντά τα έτη 1990-1991, τα οποία ξεχωρίζουν, ως σηµεία που 

χωρίζουν την υπό µελέτη περίοδο σε δύο υποπεριόδους την πριν και την µετά από 

αυτά.  Πρόκειται για τη χρονική περίοδο η οποία εισάγει νέες ρυθµίσεις και αλλαγές 

σε πολλές από τις εξεταζόµενες µεταβλητές, όπως είχαν διαµορφωθεί στις 

προηγούµενες χρονικές περιόδους.  

Έτσι, η χρονιά 1990 αποτελεί την αρχή αυξήσεων ορίων ηλικίας και 

συντάξιµου χρόνου ενώ το 1991 κινείται στην τροχιά συµπληρωµατικών διατάξεων 

της προηγούµενης τόσο για τη γενική κατηγορία εργαζοµένων (οηγ4 και οηγ5), όσο 

και για τις ειδικές κατηγορίες ασφαλισµένων (οηβ3 και οηµ2, οηµ3). Συγκεκριµένα, 

αυξάνεται για παράδειγµα ο ελάχιστος συντάξιµος χρόνος από 4050 ηµέρες εργασίας 

σε 4500 για όσους ασφαλισµένους συµπληρώνουν το όριο ηλικίας µετά το 1991, 

αυξάνονται τα όρια ηλικίας στο ∆ηµόσιο και ο συντάξιµος χρόνος στα Ειδικά 

Ταµεία.  

Το ίδιο ισχύει για τη χορήγηση µειωµένης σύνταξης για την οποία ο 

συντάξιµος χρόνος αυξάνεται από 4050 σε 4500 ηµέρες ασφάλισης. Ορίζεται 

ρύθµιση για µητέρες µε 3 ή περισσότερα παιδιά  τα 20 χρόνια ασφάλισης χωρίς όριο 

ηλικίας (µσυ4). 

Για τον υπολογισµό της σύνταξης στο ∆ηµόσιο και στα Ειδικά Ταµεία 

καταργείται ο υπολογισµός µε τα 35α και  θεσµοθετείται ο υπολογισµός µε 50α για 

τους ασφαλισµένους από την 1/1/83 (ανα2, ανα3). Επιπλέον ο χρόνος υπολογισµού 

των συντάξιµων αποδοχών αυξάνεται και ορίζεται στην τελευταία πενταετία για το 

ΙΚΑ (συχ2). 

Όσον αφορά την αναπροσαρµογή των συντάξεων καταργείται η ΑΤΑ και 

καθιερώνεται η αναπροσαρµογή σύµφωνα µε το ποσοστό αναπροσαρµογής των 

αποδοχών των δηµοσίων υπαλλήλων (ανπ4). Επίσης τα κατώτερα όρια συντάξεων 
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αποδεσµεύονται από τα 20 και 18 ΗΑΕ και καθορίζονται σε ποσά όπως αυτά έχουν 

διαµορφωθεί στις 30/9/90 κατά κατηγορία ασφαλισµένων αναπροσαρµοζόµενες 

εφεξής (κος3). 

Για τα ανώτατα όρια συντάξεων θεσπίζεται γενικός περιορισµός για το 

φαινόµενο της συρροής συντάξεων έτσι ώστε το ποσό της σύνταξης να µην ξεπερνάει 

το 50πλάσιο του εκάστοτε τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 22ης ασφαλιστικής κλάσης 

(αος3). 

Για  τις συντάξεις αναπηρίας παρατηρείται αύξηση του ποσοστού αναπηρίας 

ως κριτηρίου για απονοµή σύνταξης ως εξής: για ποσοστό αναπηρίας µεγαλύτερο του 

80% χορηγείται πλήρης σύνταξη, για ποσοστό 67%-79% τα ¾ της σύνταξης και µε 

50%-66% το ½ της σύνταξης (σαν3).  

Επίσης, παρατηρούνται αυξήσεις στις εισφορές ΙΚΑ, ∆ηµοσίου, Ειδικών 

Ταµείων και Αυτοαπασχολουµένων (εσφ2), ενώ όσον αφορά την αξιοποίηση της 

περιουσίας φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης θεσµοθετούνται ρυθµίσεις οι οποίες 

επεκτείνουν τα περιθώρια ‘’απόδοσης’’ έναντι της ‘’ασφάλειας’’(αξπ3). 

Επιπλέον, σχετικά µε την ανεργία, επεκτείνονται οι ρυθµίσεις του επιδόµατος 

ανεργίας (ανε3), σχετικά µε το οικογενειακό επίδοµα, επεκτείνεται η  υπαγωγή στον 

∆ΛΟΕΜ όλων των απασχολουµένων στη γεωργία και κτηνοτροφία µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας (οιε3). 

Σχετικά µε τη µορφή ρυθµίσεων του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης, 

παρατηρείται διάκριση κατηγοριών ασφαλισµένων  της ίδιας επαγγελµατικής 

κατηγορίας (δηµόσιοι υπάλληλοι) ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (µορ2) 

και σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη, γίνεται επέκταση ασφάλισης στους 

εργαζόµενους µε µερική απασχόληση- επέκταση ασφάλισης παροχών (π.χ 

προαιρετική ασφάλιση στο Λογαριασµό Αυτασφάλισης σε µη ασφαλισµένους σε 

άλλα ταµεία) -οµάδων εργαζοµένων (απασχολούµενοι µε το σύστηµα φασόν- 

παθόντες από βίαιο συµβάν και θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών (ασκ5). 

Τέλος για την οργανωτική διάρθρωση επιβάλλεται επιπρόσθετο πρόστιµο 

παραβιάσεων καταχώρησης αλλοδαπών (οργ4) αλλά και αύξηση εφάπαξ προστίµου 

σε 75% σε περιπτώσεις παράλειψης καταχώρησης απασχολούµενων  αλλοδαπών 

αλλά και συνταξιούχων γήρατος ή αναπηρίας του ΙΚΑ. Επίσης πραγµατοποιείται η -

τήρηση βιβλίου ηµερήσιων δελτίων απασχολούµενου προσωπικού οικοδοµικών και 

τεχνικών έργων (οργ5). 
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Ακολουθεί η µετάβαση στην περίοδο 1992-1996, η οποία αποτελεί τµήµα της 

µετά-1990 εποχής. Πρόκειται για µια χρονική περίοδο κατά  την οποία νέες αλλαγές 

πραγµατοποιούνται στο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. Το έτος 1992 αποτελεί έτος καθοριστικό για την εισαγωγή 

νέων ριζικών αλλαγών στην Κοινωνική Ασφάλιση, αποκρυστάλλωση αλλά και 

εντατικοποίηση της αλλαγής ‘’πνεύµατος’’ που άρχισε να συντελείται την 

προηγούµενη χρονική περίοδο (1990-1991). Έτσι στο έτος 1992 πραγµατοποιούνται 

αλλαγές οι οποίες θα επαναπροσδιορίσουν και θα καθιερώσουν δεδοµένες µέχρι τότε 

καταστάσεις στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Σηµείο αναφοράς των αλλαγών αποτελεί καταρχήν η µορφή ρυθµίσεων της 

Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία διαχωρίζει τους ασφαλισµένους σε ‘’νέους’’ (αυτούς 

που προσλήφθηκαν από την 1/1/1993) και σε ‘’παλαιούς’’(αυτούς που 

προσλήφθηκαν µέχρι την 31/12/92) ορίζοντας ενιαίες νέες διατάξεις για τους 

πρώτους και µεταβατικές διατάξεις για τους δεύτερους (µορ3). 

Κάτω από αυτή την αρχή γίνονται εκτεταµένες γενικές αυξήσεις για όλους τους 

ασφαλισµένους και ορίζονται ως ενιαία όρια ηλικίας το 65ο έτος ηλικίας και ως 

ενιαίος ελάχιστος συντάξιµος χρόνος τα 15 έτη ασφάλισης για τη γενική κατηγορία 

των ‘’νέων ‘’ασφαλισµένων (οηγ6). Αυξάνεται επίσης το όριο ηλικίας των γυναικών 

στα ΒΑΕ στο 60ό έτος, όµοιο µε εκείνο των ανδρών (οηβ4) καθώς και τα όρια 

ηλικίας  και ο συντάξιµος χρόνος των µητέρων στο 55ο και 20 έτη ασφάλισης, ενώ 

ορίζεται όριο ηλικίας για τις µητέρες µε 3 ή περισσότερα παιδιά. (οηµ4). Τα όρια 

ηλικίας για µειωµένη σύνταξη επίσης αυξάνονται  για τους ‘’νέους’’ ασφαλισµένους 

στο 60ό και 50ό για τη γενική κατηγορία και τις µητέρες (µσυ5).  

Ως ποσοστό αναπλήρωσης του συντάξιµου µισθού ορίζεται  το 80% για την 

κύρια ασφάλιση και το ύψος της επικουρικής ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση  

του φορέα επικουρικής ασφάλισης και πάντως όχι µεγαλύτερο του 20% των 

συντάξιµων αποδοχών από 1/1/1998 για τους ‘’παλαιούς’’ ασφαλισµένους και το 

60% για την κύρια και το 20% των αποδοχών για την επικουρική σύνταξη για τους 

‘’νέους ασφαλισµένους’’, µειώνεται δηλαδή το ποσοστό αναπλήρωσης (ανα4). Ο 

χρόνος υπολογισµού των συντάξιµων αποδοχών αυξάνεται και επεκτείνεται από το 

ΙΚΑ στην τελευταία πενταετία για όλα τα ασφαλιστικά ταµεία. (συχ3). Σχετικά µε τις 

συντάξιµες αποδοχές επέρχεται η σταδιακή κατάργηση υπολογισµού των δώρων 

εορτών στο σύνολο των συντάξιµων αποδοχών (συα2). Όσον αφορά την 

αναπροσαρµογή των συντάξεων αυτή γίνεται σύµφωνα µε την αναπροσαρµογή των 
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συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων στα πλαίσια των οικονοµικών δυνατοτήτων 

του κάθε ασφαλιστικού ταµείου (ανπ5). 

Ως κατώτατα όρια συντάξεων για τους ‘’νέους’’ ασφαλισµένους ορίζεται το 

ποσό που αντιστοιχεί σε 15 χρόνια ασφάλισης υπολογιζόµενο στο µέσο κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ της 31/12/91 αναπροσαρµοζόµενο µε το εκάστοτε ποσοστό αύξησης 

των συντάξεων (κος4), ενώ ως ανώτατα όρια συντάξεων για τους ‘’νέους’’ 

ασφαλισµένους ορίζεται το ακαθάριστο ποσό σύνταξης γήρατος που δεν υπερβαίνει 

το τετραπλάσιο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ(για τη συρροή συντάξεων) καθώς και µε 

35ετία όχι µεγαλύτερο από το 80% των συντάξιµων αποδοχών (αος4).  

Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές παρατηρούνται νέες αυξήσεις ενιαίων 

εισφορών τόσο για τους “νέους” όσο και για τους “παλαιούς’’ ασφαλισµένους. Νέο 

στοιχείο της περιόδου αποτελεί η τριµερής χρηµατοδότηση του Συστήµατος 

Κοινωνικής Ασφάλισης  µε τη συµµετοχή του κράτους για τους “νέους” 

ασφαλισµένους.  

∆ιαπιστώνεται επίσης η θεσµοθέτηση πλαισίου για συγχωνεύσεις και οµαδοποιήσεις 

φορέων κοινωνικής ασφάλισης (συγ4). 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι καινούργιες ρυθµίσεις και 

αλλαγές που διαδραµατίζονται το έτος 1992 ακολουθούνται από τροποποιήσεις στα 

τελευταία έτη της εξεταζόµενης περιόδου, κάτι που αποτελεί  έκφραση της επόµενης 

περιόδου 1997-2001, η οποία η οποία συνεχίζει στο γενικό πνεύµα της προκατόχου 

της. 

Έτσι, γίνεται επαναφορά διατάξεων για απονοµή σύνταξης στο 58ο έτος (αντί 

του 60ού µε το καθεστώς της συνταξιοδότησης µε 35 χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ 

όπως ίσχυε και πριν το 1990 (οηγ7), δίνεται  δυνατότητα λήψης µειωµένης σύνταξης 

λόγω 35ετίας στο 56ο έτος ηλικίας εφόσον από τις 10500 ηµέρες ασφάλισης οι 7500 

πραγµατοποιήθηκαν στα ΒΑΕ (µσυ6) καθώς και χορήγηση µειωµένης σύνταξης στο 

53ο έτος για τους ασφαλισµένους που έχουν 10.500 ηµέρες ασφάλισης, από τις οποίες 

οι 7.500 έχουν διανυθεί στα ΒΑΕ (µσυ7), σχετικά µε το ποσοστό αναπλήρωσης 

γίνεται αντικατάσταση διάταξης που όριζε ότι το ποσό της επικουρικής σύνταξης από 

1/1/98 δε θα υπερβαίνει το 20% των συντάξιµων αποδοχών. Ορίζεται ότι  αυτό το 

ποσό καθορίζεται  µε απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, µετά από αναλογιστική µελέτη  και γνώµη των ∆Σ του κάθε φορέα και 

ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση του κάθε φορέα (ανα5), θεσπίζεται 

Αναπροσαρµογή των συντάξεων και των κατωτάτων ορίων του ΙΚΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, 
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ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ και των Ειδικών Ταµείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αλλά 

επίσης και του ΝΑΤ, µε κλιµάκωση της ετήσιας τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των 

συντάξεων και την εισοδηµατική πολιτική (ανπ7), θεσπίζεται το Επίδοµα Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για την ενίσχυση των χαµηλοσυνταξιούχων του ∆ηµοσίου 

(κος5), και αυξάνεται κατά 50% το ποσό των κατώτατων ορίων σύνταξης για τους 

‘’νέους’’ ασφαλισµένους (κος6).  

Επίσης µειώνονται οι εισφορές για ειδικές κατηγορίες ασφαλισµένων, 

αυξάνεται το ποσό σύνταξης που δεν υπόκειται σε ειδική εισφορά από 100.000 σε 

120.000δρχ (εσφ6) αλλά επέρχονται και σηµαντικές διευκολύνσεις εργοδοτών και 

µείωση ασφαλιστικών εισφορών τους (εσφ7), αντικαθίσταται διάταξη που προέβλεπε 

µείωση των επικουρικών συντάξεων σε 20% από 1/1/98 ορίζοντας ότι αυτό θα 

καθορίζεται ύστερα από αναλογιστικές µελέτες τη γνώµη του ∆Σ του ασφαλιστικού 

φορέα και του Υπουργείου εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ανάλογα µε 

την οικονοµική κατάσταση του ασφαλιστικού φορέα. Παρατηρείται ακόµα, επέκταση 

των συγχωνεύσεων (συγ4) καθώς και συνέχιση της επέκτασης ρυθµίσεων για την 

αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών φορέων στα πλαίσια της ελεύθερης 

αγοράς (αξπ5) και αύξηση του ποσοστού των αποθεµατικών των ταµείων που θα 

επενδύονται στο χρηµατιστήριο (αξπ6). 

Επιπλέον, για την εργασία συνταξιούχου προβλέπονται αυστηρότερες 

προϋποθέσεις (ερσ6), η περίοδος χαρακτηρίζεται από συµψηφισµό επιδοµάτων 

ανεργίας µε προγράµµατα κατάρτισης- απασχόλησης και παραγραφή αξίωσης για 

επιδότηση ανεργίας (ανε4), ενώ η γενίκευση της καταβολής του επιδόµατος στον ένα 

µόνο σύζυγο όταν και οι δυο σύζυγοι δικαιούνται το επίδοµα από οποιαδήποτε πηγή 

του ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα (οιε4) αποτελεί χαρακτηριστικό της γνώρισµα. 

Επίσης παρατηρείται  η εξοµοίωση του  χήρου  µε τη χήρα στο δικαίωµα συντάξεως 

λόγω θανάτου  µε συρρίκνωση των προϋποθέσεων (ασκ8) και η πλειοψηφία στα ∆Σ 

των ασφαλιστικών οργανισµών των κυβερνητικών υπαλλήλων (συµ3). 

Τέλος, σχετικά µε την οργανωτική διάρθρωση, παρατηρούνται η σύσταση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης  (ΕΥΠΕΑ) στο ΙΚΑ και η εφαρµογή 

µεθόδων µέτρων διασφάλισης των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ, η 

υποχρέωση των εργοδοτών να καταχωρίζουν στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης 

Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού, η σύσταση Γραφείων Ενηµέρωσης Πολιτών 

για την Κοινωνική Ασφάλιση (οργ7), η δηµιουργία της Υπηρεσίας Επιχειρησιακού 

Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Πληροφορικής, η ακρόαση του ασφαλισµένο πριν από 
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την έκδοση δυσµενούς απόφασης γι’ αυτόν, η  βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης όταν 

αυτό ζητηθεί από τον ασφαλισµένο εγγράφως, ο επανακαθορισµός  της σύνθεσης των 

Τοπικών ∆ιοικητικών Επιτροπών (Τ∆Ε) (οργ7) και η καθιέρωση της διαδικασίας 

υποχρέωσης καταβολής της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (ΑΠ∆)- κατάργηση 

ενσήµων (οργ9). 

Τελικά η πορεία της εξεταζόµενης περιόδου σταµατάει στα έτη 2002-2004 τα 

οποία είναι τα έτη των περισσότερο  πρόσφατων µεταρρυθµίσεων  και των 

τελευταίων αλλαγών που διαδραµατίζονται στην Κοινωνική Ασφάλιση  για την υπό 

µελέτη περίοδο, όπως αυτές αναδεικνύονται από τις ιδιότητες που τα πλαισιώνουν.  

Τα νέα δεδοµένα τα οποία εισάγει η οµάδα Β2 (2002) αφορούν στην 

εισαγωγή του θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία και ανάπτυξη της 

συµπληρωµατικής ασφάλισης στην Ελλάδα, το οποίο στηρίζεται στην 

προαιρετικότητα, στη δηµιουργία νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καθώς και 

στην  εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον 

έλεγχο από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α). Με την  Ε.Α.Α επιδιώκεται ο 

έλεγχος και η επιστηµονικά τεκµηριωµένη παρακολούθηση οικονοµικών µεγεθών 

του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν απόρροια 

της πρόβλεψης ενιαίων κανόνων συνταξιοδότησης για όλους τους µισθωτούς, 

ανεξάρτητα από τη µορφή της εργασίας  και το φορέα ασφάλισής τους.  

Ορίζεται επίσης η τριµερής χρηµατοδότηση του Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ. Επισηµαίνεται ότι 

για τα έτη 2003-2008 το Ι.Κ.Α –Ε.Τ.Α.Μ θα χρηµατοδοτείται µε κυµαινόµενα ποσά 

τα οποία αντιστοιχούν στο 1% περίπου του Α.Ε.Π  και για τα έτη 2009-2032 µε ποσό 

ίσο προς το 1% του Α.Ε.Π (µορ5). 

Στα νέα στοιχεία αναφέρεται και η δηµιουργία του ενιαίου φορέα ασφάλισης 

µισθωτών, του Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ καθώς και η σύσταση του νέου οργανισµού 

επικουρικής ασφάλισης µισθωτών µε την επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής 

Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ) και µε τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου 

δικαίου (συγ6) αλλά και αναφέρεται και παράδειγµα αναθεώρησης ενοποίησης λόγω 

ενδοκλαδικών προβληµάτων αλλά και διαφοράς στις αποδοχές (συγ7). 

Όπως προειπώθηκε, οι τάσεις ενιαιοποίησης κανόνων συνταξιοδότησης για 

όλους τους µισθωτούς περιλαµβάνουν τις τροποποιήσεις  στις προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης και στον υπολογισµό της σύνταξης. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα 

συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας για όσους προσλήφθηκαν  στο ∆ηµόσιο από 

1/1/1983 µέχρι και 31/12/1992 και έχουν 37 έτη ασφάλισης. Το ίδιο ισχύει και για 
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τους νέους ασφαλισµένους  από 1/1/1993. ∆ίνεται επίσης η δυνατότητα θεµελίωσης 

δικαιώµατος συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας  και µε 37 έτη ασφάλισης ή 11.100 

ηµέρες ασφάλισης, εφόσον αυτά τα έτη είναι πραγµατικής εξαρτηµένης εργασίας, για 

τους  µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους του ΙΚΑ και για τους από 1/1/1983 µέχρι 

31/12/1992 ασφαλισµένους στα Ειδικά Ταµεία, όπως και για τους 

νεοασφαλιζόµενους από 1/1/1993 και µετά. 

Οι γυναίκες υπάλληλοι  που αποχωρούν της υπηρεσίας µε δεκαπενταετή συντάξιµη 

υπηρεσία µπορούν να λαµβάνουν σύνταξη µετά τη συµπλήρωση του 60ού έτους 

ηλικίας τους αντί του 65ου. Μειώνεται τέλος, από το 60ό στο 58ο έτος το όριο ηλικίας 

συνταξιοδότησης των ανδρών υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, οι οποίοι διορίσθηκαν από 

1/1/1983  µέχρι και 31/12/1992 και έχουν 35 έτη ασφάλισης (οηγ6).Επίσης 

πραγµατοποείται επέκταση συνταξιοδότησης µε 37 έτη ασφάλισης  αποκλειστικά σε 

ανεξάρτητη δραστηριότητα χωρίς όριο ηλικίας και σύνταξη µε 11,5 χρόνια 

ασφάλισης στο 65Ô έτος για τους αυτοαπασχολούµενους καθώς και Εναρµόνιση 

προϋποθέσεων µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών εργαζοµένων και µεταξύ διαφόρων 

φορέων κύριας ασφάλισης και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας. 

Όσον αφορά στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα η στρατιωτική θητεία 

υπολογίζεται στο χρόνο σύνταξης καθώς επιµηκύνεται  το διάστηµα των 10 ετών σε 

13 µέσα στα οποία θα πρέπει να συµπληρωθούν οι 1000 ηµέρες εργασίας πριν τη 

συµπλήρωση του απαιτούµενου ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση (οηβ6). Επιπλέον, 

γίνεται  εναρµόνιση των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων των φορέων επικουρικής 

ασφάλισης των εργαζοµένων στα ΒΑΕ µε τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του 

φορέα κύριας ασφάλισης για τους ασφαλισµένους µέχρι 31-12-1992 µε όριο ηλικίας 

των 60 ετών οι άνδρες και 55 οι γυναίκες για πλήρη σύνταξη (οηβ7). 

Για τις εργαζόµενες µητέρες  γίνεται υπολογισµός πλασµατικού χρόνου 

ασφάλισης ενός έτους για το πρώτο παιδί, ενάµιση έτους για το δεύτερο παιδί και δύο 

ετών για το τρίτο παιδί (οηµ5) ενώ προβλέπεται η συνταξιοδότηση των µητέρων 

ανάπηρων παιδιών µε ποσοστό αναπηρίας 80% στα 25 έτη χωρίς όριο ηλικίας (οηµ6)  

Για τη µειωµένη σύνταξη το ποσοστό ανέρχεται σε  1/267 του ποσού αυτής αντί 

1/200 που ίσχυε µέχρι τότε (µσυ7). Πραγµατοποιείται ακόµα επέκταση της µείωσης  

του ποσού της µειωµένης σύνταξης µισθωτών σε 1/267 του ποσού αυτής αντί 1/200 

και στους ασφαλισµένους τύπου- εξαίρεση της απαίτησης για συµπλήρωση των 100 

ηµερών κατά το τελευταίο έτος για ανέργους (µσυ8). 
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Για στον υπολογισµό της σύνταξης παρατηρείται επαναφορά των 35/35 αντί των 

50/50 στον υπολογισµό των συντάξεων στο ∆ηµόσιο. Ακόµα αυξάνεται η σύνταξη 

από το 60% στο 70% (2% ανά έτος) για τους ασφαλισµένους από1/1/1993 ενώ 

µειώνεται από 1/1/2008 κατά 1% κατ’ έτος το ποσοστό σύνταξης για τις ∆ΕΚΟ για 

τις Τράπεζες και για ∆ηµόσιο φτάνοντας από 80% σε 70% (ανα6), ενώ στη συνέχεια 

γίνεται επέκταση και στους από 1/11993 ασφαλισµένους τύπου και στους 

οργανισµούς κύριας ασφάλισης ελεύθερων επαγγελµατιών και ανεξάρτητα 

απασχολουµένων της αύξησης υπολογισµού της λόγω γήρατος και αναπηρίας 

χορηγούµενης µηνιαίας σύνταξης σε 2% των µηνιαίων συντάξιµων αποδοχών για 

κάθε έτος ασφάλισης (ανα7). Ο υπολογισµός της σύνταξης ορίζεται στα  καλύτερα 

πέντε (διάσπαρτα) έτη της τελευταίας δεκαετίας (συχ4). Επίσης για τους 

ασφαλιζόµενους σε ταµεία µισθωτών που είναι αυτοτελώς απασχολούµενοι ισχύουν 

τα 5  ηµερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης και 

επεκτείνεται ο υπολογισµός εφάπαξ ΤΠ∆Υ µε βάση τις αποδοχές της τελευταίας 

5ετίας (συχ5).   

Η κατώτατη σύνταξη ορίζεται στο 70%  του κατώτατου  µισθού  εγγάµου  µε πλήρη 

απασχόληση, όπως αυτός καθορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε έτους 2000 στο ΙΚΑ και στο 

50% του πρωτοδιοριζόµενου κλητήρα στο ∆ηµόσιο (κος7). Παρατηρείται επίσης, 

επέκταση της ρύθµισης υπολογισµού των κατώτατων ορίων στο 70% του κατωτάτου 

µισθού εγγάµου µε πλήρη απασχόληση, όπως αυτός είχε καθορισθεί από την 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. έτους 2002 και για τους αυτοαπασχολούµενους και για τους 

ασφαλισµένους των ταµείων τύπου (κος8). Προβλέπεται τέλος κατάργηση από 

1/1/2008 της ειδικής εισφοράς των συνταξιούχων καθώς και σταδιακή µείωση από 

1/1/2008 κατά 1% των υψηλότερων εργατικών  εισφορών  ώστε να περιοριστούν στο 

6,67% (εσφ8) καθώς δίνεται έµφαση στη µείωση µη µισθολογικού κόστους 

(εισφορών) ως κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης. Πραγµατοποιούνται επίσης 

διακανονισµοί ρύθµισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών (εσφ9). 

 Σχετικά µε το επίδοµα ανεργίας παρατηρείται καθορισµός όρων και 

προϋποθέσεων για τη χορήγησή του στους µακροχρόνια ανέργους µε δαπάνη που θα 

καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό (ανε5). Επίσης παρέχεται η δυνατότητα 

τοποθέτησης ανέργου σε θέση εργασίας µε πλήρη ή µερική απασχόληση για όσο 

χρόνο διαρκεί η επιδότηση ανεργίας και µε αµοιβή ίση µε το επίδοµα ανεργίας 

(ανε6). Όσο για την ασφαλιστική κάλυψη παρατηρείται η σύσταση Λογαριασµού 

Αγροτικής Εστία καθώς και η επέκταση υπηρεσιών κοινωνικού- ψυχαγωγικού 
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χαρακτήρα στον ασφαλισµένο αγροτικό πληθυσµό (ασκ9). Επιπλέον, η επέκταση 

ασφάλισης σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισµένων (διαζευγµένοι, άτοµα µε αναπηρίες, 

αναγνώριση χρόνου λόγω ανεργίας αποτελεί γνώρισµα της ασφαλιστικής κάλυψης 

για την περίοδο αυτή.  

Ο διορισµός ∆.Σ συγκεκριµένων ταµείων ύστερα από διαβούλευση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε τους εκπροσώπους των 

εργαζοµένων και των εργοδοτών αφορά τη συµµετοχή στη διοίκηση (συµ4) . 

Τέλος η σύσταση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ) (οργ10) αλλά και η 

µείωση προστίµων παραβιάσεων ΑΠ∆ και παραγραφών στο Μητρώο Εργοδοτών του 

ΙΚΑ η σύσταση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γενικής ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής η µεταφορά 

ΚΗΥΚΥ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αποτελούν διαστάσεις της οργανωτικής διάρθρωσης της 

περιόδου (οργ11). 

 

Συµπερασµατικά, µε την ‘’αποκρυπτογράφηση’’ του παραγοντικού 

επιπέδου, διαπιστώνεται ο ξεχωριστός ρόλος της περιόδου 1990-1991, η οποία 

αποτελεί καθοριστική χρονική στιγµή για την απαρχή εισαγωγής νέων στοιχείων που 

αλλάζουν σηµαντικά τη µορφή προϋπαρχόντων στοιχείων κατοχύρωσης (πρώτη 

περίοδος,1974-1983) και επέκτασης δικαιωµάτων  σε ένα πολυκερµατισµένο 

σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης (δεύτερη περίοδος 1984-1989)  την  οποία ακολουθεί  

η τέταρτη περίοδος,1992-2001 αποκρυστάλλωσης των νέων προσανατολισµών, µε 

στοιχεία τους να τροποποιούνται µερικώς µε την πέµπτη περίοδο,1997-2001 και την 

τελική-έκτη περίοδο, 2002-2004, η οποία πλαισιώνεται επιπλέον µε οργανωτικές και 

λειτουργικές παρεµβάσεις. 

Το πρώτο παραγοντικό επίπεδο, µε τη συγκέντρωση της συνολικής 

πληροφορίας της εικόνας του υπό µελέτη φαινοµένου, και την ταυτόχρονη 

απεικόνιση τόσο των ετών, όσο και των ιδιοτήτων που συµβάλλουν σηµαντικά στη 

δηµιουργία των δύο αξόνων των οποίων αποτελεί σύνθεση (1ος άξονας αντιπαράθεση 

ακραίων καταστάσεων, 2ος άξονας: αντιπαράθεση µέσης από ακραία), συµπυκνώνει 

στο χώρο των δύο διαστάσεων τη συνολική εικόνα –αξονική τοµογραφία της 

πολιτικής για την κοινωνική ασφάλιση διαχρονικά. 

Από την έναρξη της εξεταζόµενης περιόδου (1974) µέχρι και τη λήξη της 

(2004), η πολιτική της κοινωνικής ασφάλισης αποτυπώνεται µέσα από την 

αλληλουχία των ιδιοτήτων-χαρακτηριστικών της στο χρόνο, αναδεικνύοντας την 

συµπληρωµατικότητα ή αντιφατικότητα της υπόστασής τους. 
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Η σκιαγράφησή τους µέσα από τον προσδιορισµό της σχετικής σύγκρισης 

ακολουθεί τη χρονική διαδροµή εµµένοντας στα ενδεικτικότερα σηµεία της.  

Έτσι, ξεκινώντας από την περίοδο 19874-1983, µε τις ιδιότητες που συνιστούν την 

καθιέρωση δικαιωµάτων, η σκυτάλη παραδίδεται στην περίοδο 1984-1989, η οποία 

αναλύεται σε ιδιότητες συµπληρωµατικές ως προς το περιεχόµενο µε την προκάτοχό 

της και καθώς και οι δύο συνιστούν τη µεγάλη υποοµάδα 1974-1989 βρίσκονται στην 

ίδια πλευρά του επιπέδου.  

 Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη διαδροµή της καµπύλης –παραβολής, στη 

µέση του επιπέδου συναντάται η χρονική περίοδος 1990-1991, µαζί µε τις ιδιότητες 

που εισάγουν µια νέα εποχή από εννοιολογική άποψη αλλαγής πολιτικής στην 

αντιµετώπιση ζωτικών συνιστωσών της κοινωνικής ασφάλισης. Πραγµατοποιείται 

έτσι η διαδοχική πορεία στα έτη 1992-1996 τα οποία συνιστούν την περίοδο 

αποκρυστάλλωσης των αλλαγών που διαδραµατίζονται. Μετέπειτα, προς την ίδια 

πάντα πλευρά του άξονα, πράγµα που υποδηλώνει την οµοιογένεια του πνεύµατος 

που επικρατεί , µε την έναρξη της αλλαγής φιλοσοφίας, συναντώνται οι περίοδοι 

1997-2001 και 2002-2004, οι οποίες διατηρούν ότι έχει ήδη αρχίσει προηγουµένως να 

διαφαίνεται, ενισχύοντας την ίδια λογική αλλά και επιφέροντας κάποιες επιµέρους 

αλλαγές δοµικού περιεχόµενο σε έναν παράλληλο δρόµο λειτουργικών και 

οργανωτικών παρεµβάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5.1. Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 

5.1.1. Σχετικά µε  τις Πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων 

 

 Με τη µεθοδολογική διαδικασία που ακολουθείται στην παρούσα διατριβή, η 

διάσπαση του υπό µελέτη φαινοµένου στις επιµέρους συνιστώσες του (µεταβλητές-

χαρακτηριστικά πολιτικών των εργασιακών σχέσεων). Στη συνέχεια, αυτά  

επανασυνδέονται σε µια τυπολογία αλληλεπίδρασης τους µέσα στο χρόνο (µε την 

οµαδοποίηση ετών-ιδιοτήτων (αποτελέσµατα CAH) και τις τάσεις που 

καταγράφονται ως αντιπαραθέσεις (αποτελέσµατα AFC). Επιχειρείται τελικά, η 

ένταξη του ειδικότερου ‘’µερικού’’ (πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων στην Ελλάδα), 

στο ευρύτερο ‘’γενικό’’ (πολιτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης) ώστε να 

διερευνηθεί η συγκριτική πορεία. 

 Με αυτή την έννοια, επιδιώκεται µια αναφορά σε αντίστοιχες εξελίξεις στο 

πεδίο των ευρωπαϊκών θεσµοθετηµένων πολιτικών για τις εργασιακές σχέσεις. 

 Με την προσχώρηση της χώρας µας στην ΕΟΚ (σήµερα Ευρωπαϊκή Ένωση), 

το 1979, το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο, αποτελεί εσωτερικό δίκαιο, το οποίο 

υπερισχύει της  εθνικής νοµοθεσίας.  

Σε αυτό καταγράφονται η ιδρυτική Συνθήκη της ΕΟΚ, η οποία αποτελεί το 

Συνταγµατικό της Χάρτη µε τις µετέπειτα µετεξελίξεις της καθώς και οι 

‘’Κανονισµοί’’ (γενικής άµεσης δέσµευσης), οι ‘’Οδηγίες’’ του Συµβουλίου 

(δεσµευτικής ισχύος  ως προς το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα), οι ‘’Αποφάσεις’’ της 

Επιτροπής ή του Συµβουλίου (δεσµευτικές µόνο για τα κράτη στα οποία 
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απευθύνονται), οι ‘’Συστάσεις’’ και ‘’Γνώµες’’ της Επιτροπής ή του Συµβουλίου (όχι 

δεσµευτικές ή υποχρεωτικές), τα οποία απορρέουν από αυτή. 

Γενικότερα η δεκαετία του 70 στην ευρωπαϊκή Ένωση, συνδεδεµένη µε τα 

πρώτα κύµατα οικονοµικών αναδιαρθρώσεων, καταγράφεται ως µία περίοδος 

κοινοτικών πρωτοβουλιών µε τη µορφή Οδηγιών για τη διασφάλιση των 

εργαζοµένων απέναντι στα νέα δεδοµένα (οµαδικές απολύσεις, αφερεγγυότητα 

εργοδότη κλπ) (Κουζής, 2001 σ.67). 

Έτσι, παρόλο τον αποσπασµατικό αρχικό χαρακτήρα της ΕΕ σχετικά µε τις  

θεσµικές παρεµβάσεις στις εργασιακές σχέσεις, επιδιώκεται η προστασία των 

εργαζοµένων σε γενικότερα εργασιακά δικαιώµατα 

 Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των δικαιωµάτων του Ανθρώπου (1950) και  ο 

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (1961) ο οποίος κυρώθηκε στην Ελλάδα το 1984, 

αποτελούν  ενδιαφέρον για το Εργατικό ∆ίκαιο ως Συνθήκες οι οποίες αναφέρονται  

στο δικαίωµα της εργασίας, της δίκαιης αµοιβής, της ίσης µεταχείρισης των δύο 

φύλων και στις συνδικαλιστικές ελευθερίες, γενικά, χωρίς να ρυθµίζουν 

συγκεκριµένα µέτρα για την υλοποίηση των στόχων τους (Ντάσιος, 1999, σ.169).  

Μετά την Ενιαία Πράξη (1986) και την προοπτική της ενιαίας αγοράς, 

υιοθετείται ο Χάρτης των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων (1989). Ωστόσο, 

µόνο για τα θέµατα της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας απαιτείται ειδική 

πλειοψηφία, ενώ για τη λήψη αποφάσεων σε άλλα ζητήµατα η απαίτηση οµοφωνίας 

εµποδίζει την υιοθέτησή τους. Πρόκειται εποµένως για κείµενο περισσότερο 

διακηρυκτικού χαρακτήρα όσον αφορά σε δικαιώµατα ελεύθερης κυκλοφορίας 

προσώπων, απασχόλησης και αµοιβής, βελτίωσης συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, 

ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και συλλογικής διαπραγµάτευσης, επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης, ισότητας µεταχείρισης των δύο φύλων, προστασίας νέων και 

µειονεκτούντων ατόµων κ.ά. 

Φαίνεται εποµένως, ότι από τη δηµιουργία της  και στην εξελικτική της 

πορεία, η Ε.Ε δεν προσανατολίστηκε στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πλαισίου 

πολιτικών για τις εργασιακές σχέσεις, σκηνικό που ωστόσο µεταβάλλεται µετά το 

1990.  

Στη δεκαετία του 1990, η πολιτική της ΕΕ για τις εργασιακές σχέσεις 

µεταλλάσσεται σε έναν παράγοντα διαµόρφωσης κεντρικών κατευθύνσεων προς την 

πορεία αυτών στις χώρες- µέλη, µε συγκεκριµένους προσανατολισµούς που κινούνται 
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στον άξονα της ευελιξίας της εργασίας ενόψει της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 

και της απασχόλησης. 

Με τη Συνθήκη του Μάαστριχ (1991), η οποία αναθεώρησε την ιδρυτική 

Συνθήκη της Ρώµης, ο Χάρτης Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των 

εργαζοµένων, αποτελεί µέρος του Πρωτοκόλλου Κοινωνικής Πολιτικής, το οποίο 

αποτελεί κείµενο µε υποβαθµισµένο πολιτικό και νοµικό κύρος, χωρίς τη γενικότερη 

αναθεώρηση του κεφαλαίου της κοινωνικής πολιτικής της ιδρυτικής 

Συνθήκης.(Σακελλαρόπουλος, 1995)   

Στη νέα συνθήκη κάνει εµφάνιση η αρχή της επικουρικότητας -σύµφωνα µε 

την οποία, η κοινοτική νοµοθεσία δεν παρεµβαίνει σε περίπτωση που η εθνική 

νοµοθεσία είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην υλοποίηση αντίστοιχων στόχων ‘’σε 

ικανοποιητικό βαθµό’’- ως προσπάθεια διατήρησης ισορροπιών στο εσωτερικό της 

Ένωσης  που ευνοεί ουσιαστικά την καθυστέρηση της ανάπτυξης της κοινοτικής 

κοινωνικής πολιτικής (Κουζής, 2001, σ.69).  

Στο Λευκό Βιβλίο για την ‘’Ανάπτυξη-Ανταγωνιστικότητα- Απασχόληση’’, 

το θέµα της ανεργίας µετατρέπεται σε σηµείο αναφοράς για την εκκίνηση µέτρων που 

θα αφορούν στην αναµόρφωση του τοπίου των εργασιακών σχέσεων. Συγκεκριµένα, 

το χαµηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας έναντι των 

κύριων ανταγωνιστριών της, ΗΠΑ και Ιαπωνία, καθώς και το υψηλό κόστος εργασίας 

(µισθολογικό και µη µισθολογικό) σε σχέση µε άλλες τις άλλες χώρες ευθύνεται για 

την ανεργία που σηµειώνεται στην Ε.Ε. 

Ειδικότερα,  η έλλειψη ευελιξίας στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, κρίνεται 

ότι στερεί από τις επιχειρήσεις τα κίνητρα για την διατήρηση και αύξηση της 

απασχόλησης. Κατά συνέπεια, για την τόνωση της απασχόλησης απαιτείται ριζική 

µεταρρύθµιση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, ώστε να τονωθεί η απασχόληση 

(Ιωακείµογλου, Κουζής, Ροµπόλης, Ρυλµόν, κλπ, 1994).  

Με την παραπάνω έννοια, οι στόχοι που τίθενται για την αύξηση της 

απασχόλησης, όσον αφορά στις αλλαγές στην αγορά εργασίας, συνίστανται µεταξύ 

των άλλων, στη µεταρρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, οι οποίες 

συγκεκριµενοποιούνται στην ευρύτερη κατανοµή θέσεων και εισοδήµατος µέσα από 

την ανάπτυξη των ευέλικτων µορφών εργασίας, την αναδιοργάνωση του εργάσιµου 

χρόνου, την προσαρµογή της φορολόγησης στις ανάγκες προώθησης της 

απασχόλησης και τη βελτίωση της προσαρµοστικότητας επιχειρήσεων και 

εργαζοµένων στην αγορά εργασίας. 
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Ειδικότερα, για τη µείωση του κόστους εργασίας, προτείνεται η επιδίωξη 

πολιτικών και κοινωνικών συµφωνιών ώστε τα κέρδη της οικονοµικής ανάπτυξης να 

µην απορροφώνται µόνο από τους ήδη απασχολούµενους αλλά να κατευθύνονται και 

στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µε κεντρικό άξονα τον περιορισµό των 

µισθολογικών αυξήσεων. Πρόκειται για το µοίρασµα µιας θέσης εργασίας και 

εποµένως και του αντίστοιχου µισθού σε περισσότερους εργαζόµενους (∆ελιβάνη, 

2001). 

Επιπρόσθετα, η αύξηση της ευελιξίας, επιδιώκεται από τη Λευκή Βίβλο µε 

συγκεκριµένες κατευθυντήριες πολιτικές. Η µεταρρύθµιση του νοµικού πλαισίου για 

τη µερική απασχόληση µε τη διασφάλιση των εργασιακών και κοινωνικών 

δικαιωµάτων των µερικώς απασχολουµένων και η ανάπτυξή της κυρίως σε 

εθελοντική βάση καθώς και η διαπραγµάτευση της ισορροπίας της κοινωνικής 

προστασίας µεταξύ των µερικώς και πλήρως απασχολουµένων, αποτελούν µία από 

αυτές. Η µείωση των υπερωριών µέσω της ελαχιστοποίησης των τεχνητών 

χρηµατοοικονοµικών κινήτρων στους έχοντες εισοδήµατα άνω του µέσου όρου, ώστε 

να µην απασχολούνται πέρα του µέσου εργάσιµου χρόνου, η µείωση του εργάσιµου 

χρόνου υπολογισµένου σε ετήσια βάση µε αύξηση όµως των ωρών εργασίας 

ηµερησίως για κάποια διαστήµατα (διευθέτηση χρόνου εργασίας) σε συνδυασµό µε 

την ευνοϊκή αντιµετώπιση των αδειών για λόγους προσωπικούς, σταδιοδροµίας και 

κατάρτισης, αναφέρονται επίσης ως πολιτικές ευελιξίας. Τέλος, η ανάπτυξη του 

κοινωνικού διαλόγου και της συλλογικής διαπραγµάτευσης ως βασικά µέσα για την 

επίτευξη των αλλαγών και η µείωση του µη µισθολογικού κόστους µέσω των 

φορολογικών κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για τη δηµιουργία θέσεων χαµηλής 

ειδίκευσης, αποτελούν, σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, την έναρξη µιας 

διαφορετικής νοοτροπίας η οποία αντανακλά την ένταση της διεθνοποίησης της 

οικονοµίας  µε όρους απελευθέρωσης των αγορών που εκδηλώνονται κυρίως στον 

υπερατλαντικό χώρο και στο ιδιαίτερα χαµηλό εργασιακό κόστος των χωρών του 

τρίτου κόσµου (Κουζής, 2001, 2004). 

Παρόλη την απουσία  νοµικών δεσµεύσεων, οι παραπάνω κατευθύνσεις, 

ωστόσο, καταµαρτυρούν τους νέους προσανατολισµούς, που καταγράφονται σε 

επίπεδο ευρωπαϊκών πολιτικών προς τις εθνικές κυβερνήσεις, υπό το βάρος των 

περιοριστικών εθνικών πολιτικών προσηλωµένων στην αυστηρότητα των 

προγραµµάτων σύγκλισης. 
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Φαίνεται εποµένως ότι το ενδιαφέρον της ΕΕ, στην εποχή µετά το Μάαστριχτ 

µετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο σε προσανατολισµούς διαφορετικούς από την 

πριν το Μάαστριχτ εποχή. 

Οι Οδηγίες που συντάσσονται αυτή την περίοδο αναδεικνύουν τη µετατόπιση 

η οποία παρατηρείται  στη νοοτροπία πολιτικών για τις εργασιακές σχέσεις. 

Έτσι, δίπλα στις Οδηγίες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων 

(Οδηγία 68/360 για την κατάργηση των περιορισµών µετακίνησης και διαµονής των 

εργαζοµένων και των οικογενειών τους, Οδηγία 90/364 για το δικαίωµα διαµονής, 

Οδηγία 90/365 για το δικαίωµα διαµονής εργαζοµένων µισθωτών και µη µισθωτών 

που βρίσκονται εκτός επαγγελµατικής δραστηριότητας)  την ισότητα µεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών (Οδηγία 75/117 για την ισότητα στην αµοιβή, 76/207 για την 

ισότητα µεταχείρισης στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την επαγγελµατική 

κατάρτιση και τις συνθήκες εργασίας), την υγεία και ασφάλεια (Οδηγία- πλαίσιο 

89/391 για την βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων και εξειδίκευσή 

της µε σειρά ειδικότερων οδηγιών), τις οµαδικές απολύσεις (οδηγία 75/129), την 

προστασία µητρότητας και οικογένειας (Οδηγία 92/85 για την υγεία και ασφάλεια 

εργασίας εγκύων γυναικών, µετά τον τοκετό και κατά τον θηλασµό, Οδηγία 96/34 για 

τη γονική άδεια), την προστασία των παιδιών και νέων εργαζοµένων (Οδηγία94/33)  -

άξονες στους οποίους κινείται η ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων αρχικά-  κάνουν 

την εµφάνισή τους από το 1990 νέες,  σχετικά µε τις ατοµικές συµβάσεις (Οδηγία 

91/533 για την υποχρέωση του εργοδότη να πληροφορεί τον εργαζόµενο για το 

περιεχόµενο της εργασιακής σχέσης, 91/383 για την υγεία και ασφάλεια σε 

περίπτωση δανεισµού εργαζοµένων), το χρόνο εργασίας (Οδηγία 93/104) και τη 

συµµετοχή εργαζοµένων (Οδηγία 94/45 για τα ευρωπαϊκά συµβούλια 

επιχειρήσεων),το περιεχόµενο των οποίων υπαγορεύεται από τις έννοιες της ευελιξίας 

στην απασχόληση, τις αποδοχές και το χρόνο εργασίας. 

Στη συνέχεια, στη Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997), το πρωτόκολλο 

κοινωνικής πολιτικής εντάσσεται στο κύριο µέρος της. Το νέο κοινοτικό κείµενο 

κάνει µνεία στον Κοινωνικό Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων αλλά και στον 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συµβουλίου της Ευρώπης χωρίς ωστόσο να την 

ακολουθούν νοµικές δεσµεύσεις παρά ένας γενικός προσανατολισµός στην πολιτική 

της Ένωσης. Η αναφορά σε κοινωνικούς στόχους προώθησης από την ΕΕ όπως η 

απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, η ισότητα µεταχείρισης, ο 

κοινωνικός διάλογος και η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων δεν αλλοιώνει το κύριο 
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µέληµα των κυρίαρχων αντιλήψεων στους κόλπους της. Πρόκειται για την  επιµονή 

στην επίτευξη οικονοµικών στόχων κυρίως µέσα από την δηµιουργία της 

Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ) και στην προσήλωση στα σχετικά 

κριτήρια ονοµαστικής σύγκλισης (πληθωρισµός, δηµόσιο έλλειµµα, δηµόσιο χρέος. 

Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και του Άµστερνταµ, διευρύνεται το 

περιεχόµενο των κοινωνικών δικαιωµάτων που απαιτούν ειδική πλειοψηφία αντί 

οµοφωνία καθώς και η ανάδειξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου  ενώ ρητώς 

εξαιρούνται της κοινοτικής  ρύθµισης θέµατα όπως οι µισθοί, το δικαίωµα του 

συνεταιρίζεσθαι, η απεργία και η ανταπεργία. (Κουζής, 2001) 

Την ίδια περίοδο, µε το Πράσινο Βιβλίο για την Σύµπραξη για µια νέα  

οργάνωση της Εργασίας (1997), η ΕΕ παρεµβαίνει πιο άµεσα στο πεδίο των 

εργασιακών σχέσεων, και όχι έµµεσα µέσα από τη διαµόρφωση ευρύτερων 

πολιτικών, κυρίως αναφορικά µε την απασχόληση, οι οποίες επηρεάζουν το 

περιεχόµενο των εργασιακών σχέσεων. 

Η νέα διάσταση, η οποία δίνεται στο περιεχόµενο των πολιτικών ευελιξίας 

αφορά στην απαραίτητη εξεύρεση των προϋποθέσεων που θα επιτυγχάνουν τη 

συναίνεση των εργαζοµένων και θα διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή.  

Η επίτευξη των ονοµαστικών όρων σύγκλισης εξακολουθεί όµως να είναι το 

πρίσµα κάτω από το οποίο αντιµετωπίζονται οι πολιτικές εργασιακών σχέσεων. 

Έτσι, η προσαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας στις νέες τάσεις που 

διαµορφώνονται στον τοµέα της απασχόλησης, η αλλαγή του τρόπου καθορισµού 

των µισθών, η ρύθµιση του χρόνου εργασίας, , η αξιοποίηση των νέων τάσεων στον 

τοµέα της απασχόλησης για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών, η ανάπτυξη της 

ευελιξίας του τρόπου οργάνωσης των δηµοσίων υπηρεσιών και η παροχή κατάλληλης 

υποστήριξης στις επιχειρήσεις, για να προβούν σε αλλαγές µε βάση τη νέα οργάνωση 

της εργασίας, αποτελούν τις επιµέρους επιδιώξεις της ΕΕ, όπως αυτές απορρέουν από 

το συγκεκριµένο βιβλίο (Κουζής, 2001, σ.78-80). 

Με την καθιέρωση του θεσµού της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης 

το 1997, µέσω των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης για την Απασχόληση, συντονίζονται για 

πρώτη φορά  οι πολιτικές των κρατών-µελών για την αγορά εργασίας. 

Η σκυτάλη της προηγούµενης εναρµόνισης παραδίδεται µε αυτό τον τρόπο 

στο συντονισµό πολιτικών για την απασχόληση, µε την ευελιξία να αποτελεί 

κεντρική έννοια των πολιτικών εργασιακών σχέσεων.    
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Μετά τη Σύνοδο του Λουξεµβούργου (1998), η ευελιξία της εργασίας 

αποτελεί βασική παράµετρο της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων στα νέα 

δεδοµένα απασχόλησης. 

Νέες Κοινοτικές Οδηγίες, όπως η Οδηγία 97/81 για την µερική απασχόληση, 

η Οδηγία 99/70 για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου, καθώς και η Οδηγία 98/59 για 

τις οµαδικές απολύσεις, αποτελούν επιπλέον εκφάνσεις της διεύρυνσης 

ελαστικοποίησης του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, ως αντανάκλαση των επιχειρούµενων 

ευελιξιών στην αγορά εργασίας. 

Εξάλλου, σε όλες τις Συνόδους Κορυφής µε αντικείµενο το πρόβληµα της 

απασχόλησης (όπως στο Έσσεν, το Άµστερνταµ, το Λουξεµβούργο κλπ), η κεντρική 

επιλογή της µεταρρύθµισης της αγοράς εργασίας στην κατεύθυνση της ευελιξίας 

αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των ευρωπαϊκών επιλογών για τις εργασιακές 

σχέσεις. 

Η Σύνοδος της Λισσαβόνας (2000) θέτει ως στόχο µέχρι το 2010, η ΕΕ να 

γίνει η περισσότερο δυναµική και ανταγωνιστική οικονοµία στον κόσµο, ικανή να 

δηµιουργεί βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

απασχόλησης, µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και σεβασµό προς το περιβάλλον. 

Με την ανοιχτή µέθοδο συντονισµού επιδιώκεται η µεγαλύτερη σύγκλιση 

ενεργειών για την επίτευξη των σκοπών της λεγόµενης Στρατηγικής της Λισσαβόνας.   

Οι συνιστώσες του παραπάνω στόχου  συµπληρώθηκαν και εξειδικεύτηκαν 

στα Εαρινά Ευρωπαϊκά Συµβούλια που ακολούθησαν, στα οποία επιχειρείται η 

αποτίµηση της παραπάνω στρατηγικής. 

Οι κατευθύνεις που δίνονται επικεντρώνονται µεταξύ των άλλων στους 

γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής που θα ακολουθηθεί, στην 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση αλλά και τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις 

στις αγορές εργασίας των επιµέρους χωρών µε κέντρο την περισσότερη ευελιξία. 

Ενδεικτικά στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών (2003), ‘’ο 

εκσυγχρονισµός της εργατικής νοµοθεσίας για ευελιξία αλλά και ασφάλεια, µε τη 

χαλάρωση των υπερβολικά περιοριστικών ρυθµίσεων που επηρεάζουν την δυναµική 

της αγοράς εργασίας αλλά και το σεβασµό των κοινωνικών εταίρων σύµφωνα µε την 

εθνική ‘’πρακτική’’ αποτελεί βασική επιλογή των ευρύτερων διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. 

Επιπλέον, σε Έκθεση σχετικά µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας (2004), 

γίνεται επίκληση στην κατανόηση από τους πολίτες του νέου οικονοµικού και 
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κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο πρέπει να προσαρµοστεί η αγορά εργασίας και 

άρα της συναίνεσης για την ανάγκη άµεσων αλλαγών. 
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5.1.2. Σχετικά µε Πολιτικές για την Κοινωνική Ασφάλιση 

 

∆ιερευνώντας τις Συνθήκες ,οι οποίες  αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αντίστοιχη δηλαδή νοµοθεσία της, αποκαλύπτεται µε αδρές 

γραµµές η πορεία κατευθύνσεών της  στο θέµα της κοινωνικής ασφάλισης.  Με αυτό 

τον τρόπο από την αρχή της συγκρότησής της Ευρωπαϊκής Ένωσης  παρατηρείται η 

αναφορά στο συντονισµό των διατάξεων των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής 

ασφάλισης. Ως στόχος αναφέρεται η διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων 

των εργαζοµένων που διακινούνται µέσα στα γεωγραφικά πλαίσια των χωρών- µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης άσχετα του κράτους µέλους όπου τα δικαιώµατα 

αποκτήθηκαν (άρθρο 51 της Συνθήκης της Ρώµης - άρθρο 42 της Ενοποιηµένης  

Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ).  

Με τον Κανονισµό 1408/71 ο συντονισµός επιµέρους εθνικών πολιτικών 

κοινωνικής ασφάλισης απορρέει ως επιβοηθητικό στοιχείο διασφάλισης της 

ανεµπόδιστης ελεύθερης διακίνησης των προσώπων και όχι ως παράγοντας 

πρωταρχικής σπουδαιότητας. 

Επίσης παρέχεται η ευχέρεια ύστερα από οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου 

να εκδοθούν οδηγίες για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών οι οποίες έχουν άµεση επίπτωση στην 

εγκαθίδρυση και/ ή τη λειτουργία της κοινής αγοράς (άρθρο 100 της Συνθήκης της 

Ρώµης - άρθρο 94 της Ενοποιηµένης Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας). 

Η γενική διατύπωση σύµφωνα µε την οποία η παρέµβαση της Κοινότητας 

κρίνεται αναγκαία για την πραγµατοποίηση οποιουδήποτε από τους στόχους της στο 

πλαίσιο λειτουργίας της κοινής αγοράς, συνεπάγεται ότι για τοµείς που δεν υπάγονται 

στην αποκλειστική της αρµοδιότητα όπως η κοινωνική ασφάλιση ισχύει η αρχή της 

επικουρικότητας (άρθρο 5 -πρώην άρθρο 3Β) της ενοποιηµένης Συνθήκης για την 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) 

 Με τον τρόπο αυτό, δεν προβλέπεται από την αρχή εναρµόνιση των 

πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης αλλά τα κράτη-µέλη διατηρούν τα εθνικά 

Συστήµατα Κοινωνικής Ασφάλισης (άρθρα 45-51 ιδρυτικής Συνθήκης).  Μόνο 

δηλαδή η αδυναµία ανάληψης δράσης από τα κράτη  µέλη οδηγεί σε πρωτοβουλίες 

σε κοινοτικό επίπεδο (άρθρο 235 της Συνθήκης της Ρώµης – άρθρο 308 της 

Ενοποιηµένης Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας). 
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Επιπλέον, στις διατάξεις που αφορούν την κοινωνική πολιτική αναφέρεται ότι 

η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλειας όταν αυτά 

κρίνονται αναγκαία από τις διαδικασίες που προβλέπει η Συνθήκη και από την 

προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, σύµφωνα 

πάντα µε την αρχή της επικουρικότητας (άρθρα 117-118 της Συνθήκης της Ρώµης – 

άρθρα 136- 137 της Ενοποιηµένης Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας). 

∆ιαπιστώνεται ότι µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997), η οποία 

συµπληρώνει την Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη του Μάαστριχ) 

(1992), οριοθετείται ένα πλαίσιο διατάξεων κοινωνικής προστασίας µε στόχο την 

προώθηση και το συντονισµό των εθνικών πολιτικών για την ενίσχυση της 

κοινωνικής πολιτικής. Τα γοργά βήµατα για την επίτευξη της οικονοµικής και 

νοµισµατικής σύγκλισης, εισάγουν µια νέα οικονοµικό-κοινωνική πραγµατικότητα, 

όπου η συνολική ευρωπαϊκή πολιτική θεώρηση του θέµατος της κοινωνικής 

προστασίας καθίσταται ζωτικής σηµασίας. Φαίνεται έτσι, µε τη µετάβαση στη µετά- 

ΟΝΕ εποχή οι συνθήκες να µεταβάλλονται σηµαντικά. Στο συµπέρασµα αυτό οδηγεί 

η διαπίστωση ότι την αρχική µεµονωµένη νοµοθετική ρύθµιση για την κοινωνική 

ασφάλιση µόνο των ελεύθερα διακινούµενων εργαζοµένων στις χώρες µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθεί µια προσπάθεια συντονισµού των εθνικών 

συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, στα πλαίσια επίτευξης των οικονοµικών και 

νοµισµατικών στόχων της ενιαίας αγοράς. 

Οι αρχικές διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες η ευθύνη και η αρµοδιότητα για 

τη λειτουργία ενός συστήµατος συντάξεων ανήκει στις επιµέρους κυβερνήσεις 

(άρθρα 47-51 Συνθήκης της Ρώµης) δεν έχουν αλλάξει. Ωστόσο, µε τη Συνθήκη του 

Μαάστριχτ  και µε το Λευκό Βιβλίο, τα εθνικά Συστήµατα Κοινωνικής Ασφάλισης 

προσδένονται αναπόσπαστα στο άρµα των στόχων της οικονοµικής πολιτικής, 

προετοιµάζοντας το έδαφος για αυστηρότερες δεσµεύσεις στην εποχή της ΟΝΕ. 

Μετά τη θέσπιση της ΟΝΕ, παρόλο που τα κράτη- µέλη έχουν την ευθύνη των 

συνταξιοδοτικών συστηµάτων, διασαφηνίστηκε πλήρως και ρητώς  (άρθρα 105Γ, 

παρ.1 και 104 παρ.1 της ενοποιηµένης Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας), ότι πρώτιστοι στόχοι της ΟΝΕ (στους οποίους προσαρµόζονται και 

‘’πειθαρχούν’’ όλοι οι υπόλοιποι) αποτελούν η σταθερότητα των τιµών και τα υγιή 

δηµόσια οικονοµικά, δηλαδή ο περιορισµός των κρατικών προϋπολογισµών.  
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Επίσης, συστάθηκε ένα σύστηµα συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών των 

χωρών-µελών (άρθρο 103, παρ.2) και ένα σύστηµα πολυµερούς εποπτείας και 

παρακολούθησης των οικονοµικών πολιτικών (άρθρο 103, παρ.3-4). 

Επιπλέον, προβλέφθηκε η επιβολή κυρώσεων σε βάρος της χώρας-µέλους που δε 

συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις των ευρωπαϊκών οργάνων, σε σχέση µε το 

συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής. 

Με τον τρόπο αυτό αν και η ευθύνη και η αρµοδιότητα για τα ΣΚΑ ανήκει κατ’ 

αρχήν στις εθνικές κυβερνήσεις, το εκάστοτε όµως  ύψος των αντίστοιχων δαπανών 

και της αναγκαίας χρηµατοδότησης τους, υπόκειται στη µετά-ΟΝΕ εποχή σε έλεγχο 

από τα ευρωπαϊκά όργανα, µέσα στα πλαίσια του συντονισµού των οικονοµικών 

πολιτικών των κρατών-µελών. 

Η ίδια στόχευση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας υπηρετείται άλλωστε και από 

το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που έχουν αποδεχθεί οι χώρες-µέλη της 

ζώνης του ευρώ (Ροµπόλης Σ., Ρωµανιάς Γ., 2004). 

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις µεταρρυθµίσεις των εθνικών 

ΣΚΑ µπορούν να αναγνώθουν εποµένως, κάτω από το παραπάνω  πρίσµα της ΟΝΕ 

και της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας  

Έτσι, σε ‘’Ανακοίνωση’’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM 622,2000) για τις 

συντάξεις, παρότι  οι εθνικές κυβερνήσεις παραµένουν οι κύριες αρµόδιες για 

άσκηση της πολιτικής κοινωνικής ασφάλισης, προστίθεται ότι οι χώρες –µέλη έχουν 

πολλά να µάθουν η µία από την άλλη σχετικά. Επίσης, καθώς η φερεγγυότητα των 

συνταξιοδοτικών συστηµάτων συνιστά ουσιώδες στοιχείο της κοινωνικής 

προστασίας, που µε τη σειρά της αποτελεί θεµελιώδη στόχο της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα (αρ.2), το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει ήδη ζητήσει µια 

συνεργασία των χωρών- µελών στον τοµέα ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση µε 

την φερεγγυότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων.  

 Προσανατολιστικό στοιχείο του περιεχοµένου της παραπάνω Ανακοίνωσης 

είναι η επίκληση του συνδυασµού των τριών πυλώνων των συνταξιοδοτικών 

συστηµάτων οι οποίοι αποτελούνται από την κύρια, την επαγγελµατική και ιδιωτική 

ώστε να επιτευχθεί η επάρκεια των συντάξεων ως πρώτη αρχή και προτεραιότητα. Η 

αµοιβαία στήριξη και συντονισµός των τριών πυλώνων επιδιώκεται.  

Επίσης, αναφέρεται ότι οι συντάξεις θα πρέπει να είναι ανάλογες µε τις ασφαλιστικές 

εισφορές του ασφαλισµένου, αναδεικνύοντας την προτίµηση της Επιτροπής στην 
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ανταποδοτικότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και στον περιορισµό των 

προνοιακού χαρακτήρα παροχών.  

Σχετικά µε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης περιορίζεται να παρατηρήσει ότι η 

παράταση του χρόνου εργασίας (που σηµαίνει αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης) 

επιφέρει αυξηµένο ύψος συντάξεων, λόγω ακριβώς του ανταποδοτικού χαρακτήρα 

του νέου προτεινόµενου συστήµατος. Συνεπώς µε έµµεσο αλλά σαφή τρόπο η 

Επιτροπή εκφράζει την άποψη των αυξηµένων ορίων ηλικίας  

Μεγάλη σπουδαιότητα φαίνεται να υποκρύπτει η άποψη της Επιτροπής ότι 

οποιαδήποτε αλλαγή στα συνταξιοδοτικά συστήµατα οφείλει να είναι ανάλογη ώστε 

να µην περιορίζει τα όρια και των λοιπών µη κοινωνικών δαπανών των κρατικών 

προϋπολογισµών (Ροµπόλης, Ρωµανιάς, 2004). 

 Η συνεργασία αυτή στον τοµέα ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση µε τη 

φερεγγυότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, όπως ζητήθηκε από το Συµβούλιο 

έχει εξελιχθεί µετά τη Σύνοδο Κορυφής του Λάεκεν (2001), στην καθιέρωση της 

‘’ανοικτής µεθόδου συντονισµού’’ στα πλαίσια της οποίας εκπονήθηκε η πρώτη 

συναφής έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το έτος 2003. 

Με τη Συνθήκη της Νίκαιας (2001), ορίζεται ότι η Κοινότητα υποστηρίζει και 

συµπληρώνει, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, µεταξύ των άλλων τη δράση 

των κρατών- µελών στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής 

προστασίας των εργαζοµένων. Έτσι, το Συµβούλιο δύναται να θεσπίζει µέτρα 

ενθάρρυνσης και συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών καθώς και τις ελάχιστες 

προδιαγραφές, οι οποίες εφαρµόζονται σταδιακά ανάλογα µε τις συνθήκες που 

υφίστανται σε κάθε κράτος µέλος.  

Επιπλέον, η  πανευρωπαϊκή συνδιάσκεψη η οποία πραγµατοποιήθηκε στη 

Χάγη (2002) µε θέµα: «Η πρόκληση της κοινωνικής ασφάλισης», είχε στόχο τη 

διαµόρφωση ενός κειµένου συστάσεων για το µέλλον της κοινωνικής ασφάλισης. Η 

επισκόπηση των σχετικών συζητήσεων σε συνδυασµό µε τις γενικότερες εξελίξεις 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει την σταδιακή αλλά σταθερή πορεία προς τη 

δηµιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης δεσµευτικού για 

όλες τις χώρες µέλη. Τα κοινά χαρακτηριστικά του συστήµατος φαίνεται κυρίως να 

αφορούν: 

- στο θέµα των εισφορών ή φορολογικών εισροών, 

- στο θέµα του εύρους της κοινωνικό-ασφαλιστικής κάλυψης του πληθυσµού, 
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- στο θέµα της επάρκειας των κοινωνικό-ασφαλιστικών παροχών (ποσοστό 

αναπλήρωσης, έννοια συντάξιµου µισθού, αναπροσαρµογή συντάξεων), 

- στο θέµα των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (όρια ηλικίας, ελάχιστη συντάξιµη 

υπηρεσία, προϋποθέσεις συνταξιοδοτικών παροχών προς τη χήρα και τα ορφανά, 

έννοια ανικανότητας, συνταξιοδότηση µητέρων, αναγνώριση χρόνου 

στρατιωτικής θητείας και χρόνου σπουδών) 

Επιµέρους προσεγγίσεις της συνόδου της Χάγης δείχνουν ότι ο ρόλος του 

κράτους περιορίζεται στη διασφάλιση των νοµικών, οργανωτικών και λειτουργικών 

προϋποθέσεων για την παροχή της κοινωνικό- ασφαλιστικής προστασίας, χωρίς όµως 

το κράτος να είναι υποχρεωµένο να παρέχει το ίδιο τις αναγκαίες ασφαλιστικές 

παροχές. Επίσης, η τάση για περιορισµό των κρατικών εγγυήσεων και την µετατροπή 

των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης από συστήµατα καθορισµένων παροχών σε 

συστήµατα καθορισµένων εισφορών, µεταθέτει τον κίνδυνο επαρκούς ή όχι 

αξιοποίησης των καταβαλλόµενων εισφορών από το κράτος στους ίδιους τους 

ασφαλισµένους. Η υποστήριξη ανάγκης συνύπαρξης  του δηµόσιου κοινωνικο- 

ασφαλιστικού συστήµατος µε σχετικά συµπληρωµατικά στοιχεία ιδιωτικού 

χαρακτήρα, αποτελεί µια ακόµα κατεύθυνση για τα ευρωπαϊκά συστήµατα 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Παρατηρείται εποµένως, ότι η µακρά ιστορία των  εθνικών συστηµάτων 

κοινωνικής ασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ των οποίων και του  

ελληνικού, αλλάζει µορφή, καθώς τα συστήµατα αντιµετωπίζουν την ανάγκη 

µεταρρύθµισης και προσαρµογής στις µεταβαλλόµενες οικονοµικές και κοινωνικές 

συνθήκες (Ρωµανιάς Γ.,2002).   

Η Σύνοδος της Χάγης αποτελεί ένα σηµαντικό σταθµό σε µια 

προδιαγεγραµµένη πορεία µετάβασης προς ένα ενιαίο και δεσµευτικό πανευρωπαϊκό 

σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. 

Επιπλέον, το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο αντίκειται στον τρόπο 

χρηµατοδότησης του ΣΚΑ µε κοινωνικούς πόρους. Συγκεκριµένα, το ∆ικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε ότι η επιβάρυνση των συναλλαγών µε έµµεσους 

φόρους υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο του ελληνικού συστήµατος 

αντίκειται στην Κοινοτική Οδηγία περί έµµεσων φόρων επί των συγκεντρώσεων 

κεφαλαίων εάν η επιβάρυνση αυτή είναι υπερβολική και εµποδίζει την ίδρυση ή 

συνένωση επιχειρήσεων (Απόφαση ∆ικαστηρίου της 19ης Μαρτίου 2002 στην 

υπόθεση C-426/98 Επιτροπή κατά Ελληνικής ∆ηµοκρατίας).  
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Κατά συνέπεια, η ελληνική νοµοθεσία προσαρµόζεται τα τελευταία έτη 

αντίστοιχα.  

Με τις αποφάσεις του Εαρινού Συµβουλίου των αρχηγών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης τον Μάρτιο του 2003, διαµέσου της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού  γίνονται 

συστάσεις ενόψει των  ‘’δυσµενών’’ εξελίξεων των συνταξιοδοτικών δαπανών  

(2000-2050) για έλεγχό τους κάτω από το πρίσµα της δηµοσιονοµικής πολιτικής και 

της γενικότερης υπαγωγής της κοινωνικής στην οικονοµική πολιτική της ελεύθερης 

αγοράς. 

 Πρόκειται για ένα σκηνικό το οποίο αντανακλάται και στις αποφάσεις του 

Εαρινού Συµβουλίου των αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004. 
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5.2 Συµπεράσµατα 
 

5.2.1. Σχετικά µε τις πολιτικές για τις Εργασιακές Σχέσεις 

 

 Μέσα από τη συγκεκριµένη εργασία επιχειρήθηκε η σκιαγράφηση της 

εργασιακής πολιτικής, µε την παρακολούθηση συγκεκριµένων παραµέτρων οι οποίες 

εντάσσονται στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων και της εργατικής νοµοθεσίας 

που τις διέπει. Επειδή η εργατική νοµοθεσία είναι η αποκρυστάλλωση πολιτικών 

αποφάσεων και ενεργειών, αποτελεί και ένδειξη τάσεων και κατευθύνσεων πολιτικής.  

Μέσα εποµένως από την προσπάθεια να γίνει µια ενδεικτική απεικόνιση των 

πολιτικών εργασιακών σχέσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου 1974-2004, καταρχήν 

δεχθήκαµε ότι µπορεί να γίνει αριθµητική απεικόνιση ποιοτικών µεταβλητών αφού το 

1 δεν µπορεί να εκφράζει ότι το 2 και ότι ο ένας συµβολισµός δεν αντικρούεται 

λογικά και στατιστικά από τον άλλο. Με την αρίθµηση  δόθηκε περισσότερο η έννοια 

της κωδικοποίησης και όχι η υπεροχή της µιας ιδιότητας από την άλλη, σχετικά µε τη 

θέσπιση µέτρων για τις συγκεκριµένες παραµέτρους που επιλέχθηκαν. Συνακόλουθα,  

οι µέθοδοι της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών και της Ταξινόµησης κατ’ 

αύξουσα ιεραρχία καθώς και η συµπλήρωση και η επιβεβαίωση της µιας από την 

άλλη, οδήγησαν στη συναγωγή συµπερασµάτων για το εργασιακό τοπίο. 

Έτσι µε αδρές αλλά διεξοδικές πινελιές, προσπαθήσαµε να επισηµάνουµε τα 

χαρακτηριστικά της υπό µελέτη περιόδου, τις επιµέρους περιόδους της µε τις 

αντίστοιχες οµάδες ιδιοτήτων, την ταξινόµησή τους αλλά και τη διαφοροποίηση της 

µιας από την άλλη, ώστε να δούµε την πορεία των επιλεγµένων παραµέτρων µέσα 

στο χρόνο. 

Η  επιλογή των µεταβλητών, όπως αποδείχθηκε από τα αποτελέσµατα των 

µεθόδων ανάλυσης δεδοµένων, κατόρθωσε να δώσε µια απεικόνιση ουσιαστικών 

στοιχείων των πολιτικών εργασιακών σχέσεων και της διαχρονικής τους 

διαµόρφωσης ως αντικείµενα εργασιακής πολιτικής. 

Χωρίς να γίνει καµία απολύτως προηγούµενη υπόθεση, η Παραγοντική 

Ανάλυση Αντιστοιχιών και η Ιεραρχική Ταξινόµηση µπόρεσαν να  «διαβάσουν» 

αλλά και να «µελετήσουν» την ιστορία του θεσµικού πλαισίου των εργασιακών 

σχέσεων. Έγιναν µε αυτό τον τρόπο τα εργαλεία συνολικής περιγραφής και ερµηνείας 

ενός φαινοµένου µέσα στο χρόνο. 
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Όπως  ανακύπτει µέσα από την ανάλυση, οι κύριες διαπιστώσεις στις οποίες 

οδηγούµαστε µέσα από αυτή είναι ότι, µε αφετηρία το 1974 και τέρµα το 2004, η 

πορεία των εργασιακών σχέσεων µέσω των πολιτικών που ακολουθήθηκαν, µπορεί 

να χαρακτηριστεί τόσο από οµοειδείς καταστάσεις όσο αφορά κάποιες συνιστώσες 

τους,  όσο και από τελείως ετερογενή στοιχεία όσο αφορά κάποιες άλλες.  

            Πρόκειται για την ασυνέχεια του φαινοµένου µέσα στη συνέχειά του (J.-

P.Benjécri,1979).  Πρόκειται για µια πορεία η οποία η οποία ταλαντεύεται ανάµεσα 

στην καθιέρωση βασικών εργασιακών δικαιωµάτων αλλά και στην τάση χαλάρωσής 

τους, σε µια προσπάθεια  αµφισβήτησης, και εκ νέου επαναπροσδιορισµού τους. 

∆ιαπιστώθηκε από την ανάλυση ότι τέσσερις χρονικές περίοδοι µπορούν να 

απεικονίσουν µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους την συνολική εξεταζόµενη 

περίοδο. Σαφώς ο χαρακτηρισµός της κάθε περιόδου δεν έγινε αυθαίρετα αφού για 

τον ορισµό του στηριχθήκαµε στα κύρια χαρακτηριστικά της κάθε µιας και στην 

δυνατότητα διάκρισής της µιας περιόδου σε σχέση µε την άλλη. ∆εν αποτελεί όµως ο 

ορισµός αυτός εξαντλητική και λεπτοµερή περιγραφή των πεπραγµένων σε µια 

χρονική περίοδο, καθώς κάποια στοιχεία µιας περιόδου µπορεί να είναι κοινά και σε 

κάποια άλλη. Όµως ο κεντρικός προσανατολισµός µας παραµένει το τι κυρίως 

χαρακτηρίζει την κάθε περίοδο όπως αυτό διαπιστώνεται µέσα από την οµαδοποίηση 

των ιδιοτήτων από τις µεθόδους της Παραγοντικής Ανάλυσης και της Ιεραρχικής 

Ταξινόµησης.  

Οι δύο µέθοδοι ανάλυσης δεδοµένων έδωσαν συµπληρωµατικά τα ίδια 

αποτελέσµατα, πέρα από την κάθε πιθανή υποκειµενική προσέγγιση -η οποία αφορά 

σε κάθε πολιτικό-οικονοµικό και κοινωνικό φαινόµενο- αντικατοπτρίζοντας 

αντικειµενικά γεγονότα και καταστάσεις υπάρχουσες. Οι τέσσερις χρονικές περίοδοι 

µαζί µε τα χαρακτηριστικά τους, όπως αναδείχθηκαν από την ανάλυση, ακολουθούν 

τη λογική ότι οι εξελίξεις αντανακλούν την εποχή τους, σε µια διαλεκτική και σπάνια 

συγκρουσιακή σχέση µε το ευρύτερο περιβάλλον µέσα στο οποίο συναντούνται, µε 

το ευρύτερο ευρωπαϊκό εργασιακό «γίγνεσθαι», στη συγκεκριµένη εργασία. 

Έτσι, τα γεγονότα δεν µπορούν να ερµηνευθούν αποσπασµένα και αυτόνοµα από το 

γενικό πλαίσιο και κλίµα της συγκεκριµένης ιστορικής συγκυρίας. 

 Η πρώτη περίοδος, η οποία αναδείχθηκε µέσα από την ανάλυσή µας είναι η 

µεταβατική περίοδος όσον αφορά το πέρασµα από την περίοδο της δικτατορίας σε 

µια ‘’εκδηµοκρατισµένη’’ αστική περίοδο, όπου το Σύνταγµα του 1975 µε την 

καθιέρωση δικαιωµάτων υποστηρίζει το κοινωνικό κράτος, κύρια έκφραση του 

 468



οποίου αποτελεί και το εργατικό δίκαιο. Έτσι, µε τη µετά-δικτατορική περίοδο και 

για µια δεκαετία περίπου (1974-1983), η εργασιακή πολιτική αποτελεί συνέχεια µιας 

περιόδου που ανέκοψε η χούντα και η οποία ρύθµιζε θέµατα ατοµικού εργασιακού 

δικαίου, τα οποία ενσωµατώνουν την ανάγκη προστασίας που ανακύπτει από το 

φορντικό µεταπολεµικό µοντέλο των βιοµηχανικά ανεπτυγµένων οικονοµιών.  

Με αυτό τον τρόπο, σε διεθνές επίπεδο, οι ∆ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας 

ρυθµίζουν θέµατα που αφορούν στη µείωση του χρόνου εργασίας, στα εργατικά 

ατυχήµατα, στην υγιεινή και ασφάλεια, στην προστασία γυναικών και στη θέσπιση 

επιδοµάτων, ως άµυνα απέναντι στους κινδύνους που προκύπτουν από την ανάπτυξη 

του κεφαλαίου, στα πλαίσια καλύτερων συνθηκών εργασίας και ως αντανάκλαση 

αγώνων διεκδίκησης των εργαζοµένων. Στη χώρα µας µάλιστα υπάρχει µια χρονική 

υστέρηση στην επικύρωση ∆ΣΕ, όπως και χρονική υστέρηση νοµικής θεµελίωσης 

δικαιωµάτων που η πρακτική αναδεικνύει, καθώς κατά το µεσοπόλεµο, όταν 

ρυθµίζονται για πρώτη φορά οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας και οι συλλογικές 

διαφορές, η δικτατορία του Μεταξά και οι περίοδοι της κατοχής και του εµφυλίου δεν 

ευνοούν την ανάπτυξη του συλλογικού εργατικού δικαίου, αφού αναστέλλουν κάθε 

έννοια θεωρητικής του τεκµηρίωσης, παρόλο που στην πράξη εργατικοί αγώνες 

υπήρχαν ανεξάρτητα από τη νοµική τους υποστήριξη.  

 Είναι εποµένως µε το Σύνταγµα και τη δειλή ανάκαµψη προϋπάρχουσων  

διατάξεων, µε τα οποία γίνεται το ξεκίνηµα  της µελέτης µας για τις εργασιακές 

σχέσεις την πρώτη δεκαετία της εξεταζόµενης περιόδου, την δεκαετία αναζήτησης 

ταυτότητας όσον αφορά και τα εργασιακά. 

 Παίρνοντας τη σκυτάλη η δεύτερη χρονική περίοδος (1984-1989), 

αναδεικνύεται σε εποχή κατοχύρωσης εργασιακών δικαιωµάτων, τα οποία η 

πρακτική προ πολλού και σε πολλά σηµεία της ιστορίας έχει αναδείξει.  

Είναι η περίοδος όπου η Ελλάδα, ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναρµονίζεται 

όσον αφορά θεµελιώδη εργασιακά δικαιώµατα µε την κοινοτική νοµοθεσία. Είναι η 

εποχή που το κοινωνικό πρόσωπο της Κοινότητας αποτυπώνεται σε ένα ευρύ φάσµα 

ρυθµίσεων. Αυτή την περίοδο ενισχύονται οι θεσµοί της προηγούµενης περιόδου και 

κυριαρχούν οι όροι «συνδιαχείριση» και «κοινωνικός έλεγχος» καθώς και η 

αναγνώριση συνδικαλιστικών ελευθεριών.   

 Με το πέρασµα στην τρίτη χρονική περίοδο (1990-1997), η αλλαγή 

φιλοσοφίας που αποπνέει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση διαχέεται και στο 

ελληνικό εργασιακό τοπίο όσον αφορά τάσεις εργασιακής πολιτικής. Η διέξοδος από 
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την ανεργία, όπως αντιµετωπίζεται µέσα από τη Λευκή Βίβλο, για την «Ανάπτυξη- 

Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση » µπορεί να γίνει µέσα από την ευελιξία της 

αγοράς εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται µε την διάχυση των άτυπων µορφών 

απασχόλησης, όπως και της µερικής απασχόλησης, της διευθέτησης του χρόνου 

εργασίας, την ελαστικοποίηση της νοµοθεσίας µε τη σύγκλιση των εθνικών 

νοµοθεσιών και του εργατικού δικαίου σ’ ένα ενιαίο κοινοτικό καθεστώς όσον αφορά 

τις εργασιακές σχέσεις.  

Οι αλλαγές οι οποίες δροµολογούνται για τις εργασιακές σχέσεις εντάσσονται 

µέσα στις γενικότερες κατευθυντήριες γραµµές της µείωσης του κόστους εργασίας, 

της συνεχούς συγκράτησης των µισθών, της δηµιουργίας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς,  

της αύξησης της κινητικότητας των εργαζοµένων, της δηµιουργίας δεκαπέντε 

εκατοµµυρίων νέων θέσεων εργασίας από τις οποίες τα πέντε εκατοµµύρια θα 

αποτρέπουν απλώς την αύξηση της ανεργίας, της ανακατάταξης των ανέργων, της 

‘’δια βίου’’ εκπαίδευσης και κατάρτισης, της επιδίωξης δηµιουργίας κλίµατος 

συναίνεσης και ‘’κοινωνικού διαλόγου’’.  

 Η παραπάνω ελαστικοποίηση της εργασιακής νοµοθεσίας η οποία εισάγεται 

στην Ελλάδα την περίοδο 1990- 1997, θα πάρει µεγαλύτερες διαστάσεις στην τέταρτη 

εξεταζόµενη περίοδο του 1998-2000. Σ’ αυτή την περίοδο ενισχύονται η ευελιξία του 

χρόνου εργασίας, προωθείται η µερική απασχόληση, υποβαθµίζονται οι κλαδικές 

συµβάσεις εργασίας µε την ρύθµιση των κατωτάτων ορίων αµοιβών µέσα από 

τοπικές και ατοµικές συµβάσεις για περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί 

«προβληµατικές» λόγω υψηλής ανεργίας, αυξάνονται τα όρια οµαδικών απολύσεων, 

εισάγονται τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας. Στόχος όλων αυτών των 

ενεργειών η αύξηση της «απασχολησιµότητας», ενός νέου όρου, ο οποίος υποκαθιστά 

τον όρο «απασχόληση» και «εργασία» καθώς και η δηµιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης πολλές από τις οποίες στερούνται των κλασικών και ζητούµενων 

χαρακτηριστικών της σταθερότητας και της µονιµότητας. 

 Στο σηµείο αυτό της εργασίας θα πρέπει να τονισθεί ότι η συνολική υπό 

µελέτη περίοδος 1974-2000, δεν λειτουργεί στατικά αλλά είναι ένα κοµµάτι µες στο 

χώρο και το χρόνο, ο οποίος αποκτάει πλέον διαστάσεις παγκοσµιοποίησης. Σ’ αυτά 

τα πλαίσια, όπως το «πριν» την αρχή της εξεταζόµενης περιόδου (1974) έτσι και το 

«µετά» του τέλους της (2004), εξαρτάται άµεσα από τις γενικότερες ευρωπαϊκές και 

παγκόσµιες τάσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται σε σύνορα και οι οποίες απεικονίζουν 

τον υπαρκτό κάθε φορά συσχετισµό δυνάµεων. 
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 Οι συγκεκριµένες στατιστικές µέθοδοι ανάλυσης δεδοµένων, η Παραγοντική 

Ανάλυση Αντιστοιχιών και η Ταξινόµηση κατ’ αύξουσα ιεραρχία µέσα από τη 

δυναµική τους να αποτυπώνουν και να ερµηνεύουν ένα φαινόµενο, έγιναν στην 

περίπτωσή µας το εργαλείο ανάλυσης της διαχρονικής πορείας των εργασιακών 

σχέσεων µέσα από τις χρονικές περιόδους τις οποίες ανέδειξαν. 

Εκτός από  τις περιόδους που αυτές ανέδειξαν, έδωσαν όµως και τη δυνατότητα 

ερµηνείας της εξέλιξης της κάθε ιδιότητας µέσα στο χρόνο, ως δυνατότητα 

αµφίδροµης σχέσης που εντάσσει το ειδικό µέσα   στο ειδικό  και ανάγει το ειδικό ως 

αναπόσπαστο κοµµάτι του γενικού.  

 Το επίδοµα παραγωγικότητας απουσιάζει από την 1η και 2η περίοδο ή 

εµφανίζεται δειλά ως πριµ παραγωγικότητας σε µεµονωµένες επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τοµέα, ενώ ενθαρρύνεται την 3η περίοδο.   

  Όσον αφορά στο σηµαντικό θέµα της υγιεινής και ασφάλειας, το κύριο σώµα 

των διατάξεων που αυτή αφορά έχει διαµορφωθεί στις τρεις πρώτες χρονικές 

περιόδους, ακολουθώντας µια διαχρονική εικόνα ενίσχυσης της νοµοθεσίας που 

διέπει τη βελτίωση των συνθηκών  στο χώρο εργασίας και αντίστοιχη προσαρµογή 

της στις κοινοτικές διατάξεις. Οι συνεχείς βελτιώσεις της νοµοθεσίας για την 

εργασιακή υγιεινή και ασφάλεια απορρέουν από το αυτονόητο δικαίωµα προστασίας 

για σωµατική υγεία και ακεραιότητα στο χώρο εργασίας, καθώς και ως προσπάθεια 

αντιµετώπισης των αιτιών εργατικών ατυχηµάτων, τα οποία µαστίζουν χιλιάδες 

εργαζόµενους. Η ίση µεταχείριση νοµοθετικά καθιερώθηκε και διευρύνθηκε, 

αντανακλώντας κοινοτικές διατάξεις και ακολουθώντας την εξέλιξη της ιστορίας 

αλλά εκφάνσεις διάκρισης-πάντα από άποψη νοµοθετική- έχουν ισχύ σε όλη την 

εξεταζόµενη περίοδο. Επίσης η διάκριση ισχύος των όρων των ΣΣΕ (εκτός από τις 

ΕΓΣΣΕ) µόνο σε όσους την έχουν υπογράψει,  εντάσσεται στις περιπτώσεις 

ανισότητας που συναντούνται. 

 Η εικόνα όµως που επίσης ξεκάθαρα αναδεικνύεται από την ανάλυση του 

φαινοµένου της διαχρονικής εξέλιξης των εργασιακών σχέσεων, µέσα από την  

συγκεκριµένη εργασία, συνίσταται στην τροπή των πραγµάτων που αναφέρονται στα 

χρονικά όρια εργασίας, σε συνδυασµό µε τη µερική απασχόληση, το θεσµό των 

συλλογικών διαπραγµατεύσεων, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και το δικαίωµα 

εκπροσώπησης των εργαζοµένων, τους φορείς δράσης για την υλοποίηση πολιτικών 

απασχόλησης, τα όρια των οµαδικών απολύσεων. Πρόκειται για τα στοιχεία εκείνα 

των εργασιακών σχέσεων, τα οποία και αποτελούν, όπως διαπιστώθηκε από τις 
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µεθόδους ανάλυσης δεδοµένων, τους περισσότερο πρόσφορους τοµείς 

ελαστικοποίησης της εργασιακής νοµοθεσίας. Σε συνδυασµό µε τη θεσµοθέτηση και 

επέκταση ρυθµίσεων για την εργασία ορισµένου χρόνου καθώς και την άτυπη και 

προσωρινή απασχόληση οι οποίες αναπτύσσονται ως νέες µορφές µη εξαρτηµένης 

εργασιακής σχέσης, το ευέλικτο πρότυπο των εργασιακών σχέσεων εντείνεται.  

 Σχετικά µε τη συµµετοχή και την εκπροσώπηση των εργαζοµένων, στην 

πράξη αυτή είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από την νοµοθετική της αναγνώριση. Έτσι, 

εκτός από τη συνταγµατική της αναγνώριση στην 1η περίοδο, η νοµοθετική της 

κατοχύρωση συντελείται στη 2η χρονική περίοδο µε τη θέσπιση των συνδικαλιστικών 

ελευθεριών και δικαιωµάτων εκπροσώπησης. Στην 3η χρονική περίοδο δίπλα στις 

παραδοσιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες σχεδόν πάντα εκφράζουν και το 

συγκεκριµένο κοµµατικό συσχετισµό, µέσα στη δεδοµένη κάθε φορά τάξη 

πραγµάτων, κυριαρχούν και οι Ενώσεις Προσώπων τα συµβούλια των εργαζοµένων, 

τα οποία θεσπίστηκαν για λόγους συµπληρωµατικής-για κάποιους- ή ανταγωνιστικής 

-κατά άλλους- λειτουργίας  µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Την ίδια περίοδο 

1990-1997, απελευθερώνονται οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις, αναγνωρίζονται η 

κλαδική και επιχειρησιακή και ορίζεται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης για τον 

εργαζόµενο.  

Το πέρασµα από τις  «πιο αντιπροσωπευτικές» συνδικαλιστικές οργανώσεις, στην 

«πιο αντιπροσωπευτική» συνδικαλιστική οργάνωση, η θέσπιση του «δηµοσίου 

διαλόγου» (3η περίοδο) και η υπεροχή των ατοµικών συµβάσεων εργασίας σε 

περιπτώσεις ιδιαίτερα ευπαθών περιοχών υψηλής ανεργίας (4η περίοδο), στοχεύουν 

στην αποτροπή απεργίας και την καθιέρωση ενός κλίµατος «συναίνεσης» και 

εργασιακής και κατ’ επέκταση κοινωνικής ειρήνης µέσα σε δεδοµένα πλαίσια και µε 

προκαθορισµένους όρους. 

 Στην ίδια λογική της ελαστικοποίησης της εργατικής νοµοθεσίας εντάσσεται 

και η µείωση από 50 εργαζοµένους σε  20 εργαζοµένους για την ικανότητα 

υπογραφής ΣΣΕ, καθώς και η µείωση συµµετοχής των εργαζοµένων από 10  σε 5 στις 

ενώσεις προσώπων για την υπογραφή συµφωνιών διευθέτησης του χρόνου εργασίας. 

 Η ελαστικοποίηση και η ευελιξία, οι οποίες αρχίζουν να εµφανίζονται από το 

1990 και µετά ισχυροποιούνται και αποτελούν πολιτικούς όρους στο λεξιλόγιο των 

εργασιακών σχέσεων την τελική περίοδο ανάλυσής µας (1998-2004). 

Για την «ανάπτυξη και την παραγωγικότητα», που η Λευκή Βίβλος προτρέπει 

και «για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας» των επιχειρήσεων, το οποίο γίνεται 
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ορόσηµο της πιο πρόσφατης κατάστασης στην αγορά εργασίας, η ευελιξία αποτελεί 

το σηµείο αναφοράς των παραπάνω προτροπών για την αντιµετώπιση της ανεργίας.  

Από την πλευρά των παραπάνω προτροπών, οι εκφραστές τους τονίζουν ότι η 

διευθέτηση του χρόνου εργασίας όπου αυτή εφαρµόζεται και µε τις προϋποθέσεις που 

τίθενται, δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αυξάνει την παραγωγικότητά της 

απασχολώντας το προσωπικό της στις περιόδους αιχµής αλλά και στον εργαζόµενο 

να απολαµβάνει µια µορφή άδειας αντίστοιχη των επιπλέον ωρών που εργάστηκε. 

Επιπλέον µε την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας των 

επιχειρήσεων στο σύνολό τους, µεσοπρόθεσµα δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.   

Όσον αφορά στην κατάργηση της υπερεργασίας και στην αύξηση της υπερωρίας, 

αυτές δίνουν τη δυνατότητα να µην προσφεύγει ο εργοδότης στους ήδη υπάρχοντες 

εργαζόµενους για την κάλυψη των αναγκών του αλλά να προσλαµβάνει επιπλέον 

προσωπικό, ώστε να δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.  

Επιπλέον, µε την εργασία µερικής απασχόλησης, η οποία στοχεύει στην µείωση της 

ανεργίας ο εργαζόµενος συνδυάζει τις επαγγελµατικές µε τις οικογενειακές του 

υποχρεώσεις.  

Στην επίλυση του φαινοµένου της ανεργίας εντάσσεται και η νοµοθεσία η 

οποία επιτρέπει σε ιδιωτικά γραφεία να λειτουργούν ως σύµβουλοι εργασίας καθώς 

και η δυνατότητα παράκαµψης των κλαδικών συµβάσεων εργασίας µε τοπικές ή 

ατοµικές για τις οριζόµενες ως προβληµατικές -υψηλής ανεργίας περιοχές.  

 Από την άλλη πλευρά αµφισβητήσεις και προβληµατισµοί διέπουν τη λογική 

της ευρύτερης ελαστικοποίησης της εργατικής νοµοθεσίας από τους επικριτές της.  

Η «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας υιοθετείται από αυτούς ως «απορύθµιση», 

αφού καταστρατηγείται το 8ωρο και το 40ωρο, το οποίο ύστερα από µακρά πορεία 

διεκδικήσεων κατοχυρώθηκε. Σε συνδυασµό µε την κατάργηση της υπερεργασίας 

επιχειρείται, κατά αυτούς, η αποφυγή πληρωµής της επιπλέον εργασίας και η µη 

αντιστοιχία αξίας της επιπλέον δουλεµένης εργασίας  µε την ίσης διάρκειας άδειας. 

Έτσι µε την ενίσχυση της ευελιξίας, ο εργαζόµενος µετατρέπεται σε αντικείµενο 

εκµετάλλευσης, αντικείµενο µειωµένων εργατικών δικαιωµάτων, τα οποία 

αντιστοιχούν στην µερική απασχόληση, υποχείριο συµβάσεων που εξασφαλίζουν- αν 

εξασφαλίζουν- το βασικό µισθό, µέσα από τα Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης και 

µάρτυρας της αµφιλεγόµενης δράσης των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας, 

όταν αυτά υποκαθιστούν σε σηµαντικό βαθµό τον κρατικό φορέα µέριµνας. 

Υποκαθίσταται έτσι, η µικρότερη ανεργία µε τη µεγαλύτερη φτώχια, καθώς µε την 
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αύξηση των µερικώς απασχολουµένων και µε δεδοµένη την αµετάβλητη κατανοµή 

του εισοδήµατος το «περισσότερο κακό» αντικαθίσταται από το «λιγότερο κακό», 

χωρίς αυτό να επιφέρει βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας της 

ευρύτερης µάζας των εργαζοµένων. Στην ίδια λογική ενσωµατώνεται και η άποψη ότι 

καταστρατήγηση της νοµοθεσίας γίνεται συχνά εις βάρος των εργαζοµένων και σε 

άγνοιά τους για αυτή, πόσο µάλλον αν υπάρχει και το νοµοθετικό υπόβαθρο στήριξης 

και αναφοράς ευέλικτης αντιµετώπισής τους και µε δεδοµένο το πρόβληµα της 

ανεργίας και τις µειωµένες αντιστάσεις αντίδρασης. 

 Όπως γίνεται αντιληπτό από την προηγούµενη αντιπαράθεση δύο υπαρκτών 

στην πραγµατικότητα αντιλήψεων, ο τρόπος κριτικής τους διαφέρει ανάλογα από 

ποια  οπτική γωνία αυτή γίνεται. Το βέβαιο είναι ότι η συστηµική ανάλυση  των 

πραγµάτων έχει πάντα να προσφέρει τη δική της συµβολή στην αποκρυπτογράφηση 

γεγονότων, εξελίξεων και καταστάσεων, από τον ευρύτερο χώρο της οικονοµικής, 

πολιτικής και κοινωνικής επιστήµης.  

Στην παρούσα εργασία µε βάση τα γεγονότα της εργασιακής νοµοθεσίας 

κατασκευάσαµε τον πίνακα δεδοµένων µας, όπου τα δεδοµένα µας τα δίνει η ίδια η 

εργασιακή πραγµατικότητα. Καταλήξαµε επίσης σε διαπιστώσεις στις οποίες η 

εγκυρότητα των µεθόδων της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών και της 

Ταξινόµησης κατ’ αύξουσα ιεραρχία µας οδήγησε.   

Στόχος της συγκεκριµένης εργασίας δεν είναι η διερεύνηση των κριτικών θέσεων, 

τοποθετήσεων και αναλύσεων όσον αφορά στην βαθύτερη ερµηνεία και κριτική  των 

πεπραγµένων και των  προεκτάσεων τους σχετικά µε τη βαθύτερη λογική και 

διάρθρωση των επιτελούµενων αλλαγών. ∆εν αποτελεί επίσης στόχο η εστίαση στις  

επιπτώσεις τους στην απασχόληση στη µείωση της ανεργίας και στην 

αποτελεσµατικότητα των συγκεκριµένων κάθε φορά νοµοθετικών µέτρων, αφού αυτά 

δεν προκύπτουν µέσα από την παρούσα εργασία  αλλά αποτελούν ένα καινούργιο 

κεφάλαιο θεωρητικής διερεύνησης, στη βάση της αναπαράστασης του σκηνικού της 

πραγµατικότητας. Σίγουρα όµως η διαχρονική µελέτη της εργασιακής πολιτικής 

µπορεί να οδηγήσει σε σκέψεις και προβληµατισµούς όσον αφορά τις επιπτώσεις 

στον κόσµο της εργασίας. Σίγουρα επίσης πιστεύουµε ότι το τέλος µιας εργασίας 

είναι πάντα η αρχή της συνέχειάς της ή η αρχή κάποιας καινούργιας.  

 Ο τιθέµενος από την αρχή σκοπός της εργασίας συνίσταται στη διαχρονική 

παράθεση γεγονότων που συνιστούν το φαινόµενο πολιτικών στις εργασιακές σχέσεις 

και στην υποδήλωση µέσα από αυτά της διαχρονικής εξέλιξης της εργασιακής 
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πολιτικής. Μέσα από τη χρησιµοποίηση των µεθόδων της Παραγοντικής Ανάλυσης 

Αντιστοιχιών και της Ταξινόµησης κατ’ αύξουσα ιεραρχία, ο παραπάνω σκοπός 

επιτεύχθηκε σε σηµαντικό βαθµό. 

 Μια πρώτη προσέγγιση του φαινοµένου, µε παράλληλη εισαγωγή µιας νέας 

µεθοδολογικής προσέγγισης έγινε. Για µια περισσότερο ολοκληρωµένη απεικόνιση 

των εργασιακών σχέσεων και της πολιτικής που τις διέπει, µια σύγκριση µε τα 

πράγµατα όπως έχουν σε άλλες χώρες µέλη θα µπορούσε επίσης να επιχειρηθεί, ώστε 

να διαπιστωθεί η σύγκλιση, απόκλιση, διαφοροποίηση ή οµοιογένεια συγκεκριµένων 

θεσµών. Επίσης θα µπορούσε να γίνει µια συγκριτική παράθεση των αποτελεσµάτων 

των εκάστοτε θεσµών διαχρονικά (π.χ µερική απασχόληση-ανεργία). 

 Η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και η Ταξινόµηση κατ’ αύξουσα 

ιεραρχία, τέθηκαν εποµένως στην υπηρεσία ενός κοινωνικού, µε προεκτάσεις 

οικονοµικές και πολιτικές, φαινοµένου: εκείνου των πολιτικών των εργασιακών 

σχέσεων µέσα από τη νοµοθεσίας που τις διέπει. Η αναπαράσταση της 

πραγµατικότητας βασικών εκφάνσεων του φαινοµένου. 

 Η αναζήτηση γνώσης και η επακόλουθη κριτική τους, πέρα από την 

προσαρµογή της στο αντίστοιχο θεωρητικό µικροσκόπιο µε το οποίο ατενίζονται,   

ανήκει στον καθένα εµπλεκόµενο. Αυτό επειδή αφορά στον καθένα, ανάλογα µε την 

ιδιότητά του µέσα στο πλέγµα των παραγωγικών σχέσεων και των κέντρων λήψης 

αποφάσεων  αλλά πάνω απ’ όλα αφορά στους τελικούς αποδέκτες των ρυθµίσεων 

αφήνοντας στην κρίση του χρόνου και της ιστορίας τη διάψευση κάποιων πλευρών 

και προσδοκιών και την επιβεβαίωση κάποιων άλλων.  
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5.2.2. Σχετικά µε τις πολιτικές για την κοινωνική Ασφάλιση 

 

Η εφαρµογή µεθόδων της Ανάλυσης ∆εδοµένων, συγκεκριµένα της 

Ταξινόµησης Κατά Αύξουσα Ιεραρχία και της Παραγοντικής Ανάλυσης 

Αντιστοιχιών, αποδεικνύεται ιδιαίτερης σηµασίας ως προς την ερµηνευτική 

απεικόνιση του φαινοµένου της κοινωνικής ασφάλισης, µέσα από τον πολυδιάστατο 

ρόλο των διαφορετικών εκφάνσεων της όπως αποδίδονται τόσο µε την CAH και το 

δενδρόγραµµά της όσο και µε τη AFC και τις τρεις εκδοχές των αποτελεσµάτων της, 

τον πρώτο, το δεύτερο άξονα και το πρώτο παραγοντικό της επίπεδο. 

∆ιαπιστώνεται η επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων της µιας µεθόδου από την 

άλλη αλλά συγχρόνως αναδεικνύεται η ξεχωριστή συµβολή της καθεµιάς ως προς την 

πολύπλευρη ερµηνεία του φαινοµένου. 

Πιο συγκεκριµένα, µε την CAH πραγµατοποιείται η οµαδοποίηση ετών και 

ιδιοτήτων, χαρακτηριστικών που τα συνοδεύουν, αναδεικνύοντας την αξία της 

µεθόδου στη συγκεντρωτική απεικόνιση οµοειδών χαρακτηριστικών τα οποία 

εντάσσονται σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους. 

 Με την AFC και τον τρίπτυχο ρόλο της απεικονίζεται αρχικά η αντιπαράθεση 

των ακραίων αντιθετικών οµάδων στον πρώτο παραγοντικό άξονα, στη συνέχεια η 

αντιπαράθεση της µεσαίας από τις ακραίες οµάδες και τέλος στο επίπεδο 

επιτυγχάνεται η συγκεντρωτική εικόνα της εξελικτικής πορείας πολιτικών για την 

κοινωνική ασφάλιση σχετικά µε τις εξεταζόµενες µεταβλητές. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι οµάδες ετών και ιδιοτήτων οι οποίες προκύπτουν µε 

την CAH, συναντώνται µε διαφορετικό ερµηνευτικό ρόλο και στην AFC. 

Με την έννοια αυτή,  χαρακτηριστικά, η οµάδα η οποία περιλαµβάνει την χρονική 

περίοδο 1990-1991 µε τις ιδιότητες στροφής πνεύµατος που εισάγει, διαχωρίζεται 

από την ευρύτερή της οµάδα 1990-1004 και αποτελεί την τρίτη οµάδα της CAH. 

Απουσιάζει από την αντιπαράθεση των ακραίων οµάδων στον πρώτο παραγοντικό 

άξονα, αναδεικνύεται ως η κύρια οµάδα αντιπαράθεσης στο δεύτερο παραγοντικό 

άξονα. Εντοπίζεται τέλος, στην κορυφή της παραβολής του παραγοντικού επιπέδου, 

µε άκρα την αρχική και την τελική περίοδο, να ξεχωρίζει ως µέση κατάσταση 

τονίζοντας τις διαφορετικές συνθήκες πριν απ’ αυτή και τα νέα δεδοµένα που 

εισάγονται µετά από την ίδια στα πλαίσια των εφαρµοζόµενων πολιτικών κοινωνικής 

ασφάλισης.  
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 Παρόµοια, συναντώνται και οι οµάδες των υπόλοιπων χρονικών περιόδων και 

ιδιοτήτων τους, όπως για παράδειγµα η αντιπαράθεση  αντιθετικών καταστάσεων 

στον πρώτο παραγοντικό άξονα, οι οποίες αποτελούνται από τις οµάδες πριν και µετά  

την αλλαγή φιλοσοφίας, των ετών 1990-1991 τα οποία και απουσιάζουν ως το 

κεντρικό σηµείο µετάβασης σε νέες εποχές. Οι ίδιες οµάδες ξεχωρίζουν και µε την 

διάσπαση των κόµβων-οµάδων της CAH.  

 Στις αναλύσεις που προηγήθηκαν η προσπάθεια χαρακτηρισµού της κάθε 

οµάδας προκύπτει µόνο ως περιγραφή της ενδεικτική συνολικής της εικόνας, καθώς 

µε την αναλυτικότερη µελέτη της προσδιορίζεται η λεπτοµερής ιδιοσυγκρασίας της. 

 Με τη µελέτη των οµάδων που δηµιουργούνται διαπιστώνεται ότι από την 

αρχική περίοδο της πολυδιάσπασης της κοινωνικής ασφάλισης αλλά και των σχετικά  

κατοχυρωµένων δικαιωµάτων (1974-1989) ακολουθεί η αλλαγή πνεύµατος σε δοµικά 

χαρακτηριστικά της κοινωνικής ασφάλισης και η ενιαιοποίση  στη βάση 

συρρίκνωσης δικαιωµάτων παρά τις επιµέρους τροποποιήσεις και οργανωτικές-

λειτουργικές προόδους (1990-2004). 

Η αρχική εποµένως διάσπαση της συνολικής περιόδου πριν και µετά το 1990, 

δίνει το στίγµα και η περαιτέρω δηµιουργία υποοµάδων διαφοροποιείται επιµέρους, 

ταυτισµένη ωστόσο µε τη λογική της αρχικής οµάδας από την οποία προέρχεται. Με 

αυτή την έννοια η συνολική χρονική περίοδος (1974-2004), µε το σύνολο των 

ιδιοτήτων που τη συνθέτουν θα µπορούσε να ειπωθεί ότι ανήκει στο καπιταλιστικό 

σύστηµα  και µε αφετηρία αυτό η θεωρητική προσέγγιση  ερµηνείας των πραγµάτων 

να λάβει την αντίστοιχη χροιά. 

Με την παρούσα εφαρµογή της Ανάλυσης ∆εδοµένων αναδεικνύονται τόσο οι 

οµοιότητες όσο και οι διαφορές των δηµιουργούµενων οµάδων και µε αυτή την 

έννοια οι δύο αρχικές οµάδες (1974-1990 και 1990-2004) διασπώνται σε επιµέρους. 

Το σταµάτηµα στις έξι τελευταίες οµάδες κρίνεται ικανοποιητικό για την 

αντιπροσωπευτική οµαδοποίηση ετών και ιδιοτήτων τους που παρέχουν τόσο τη 

γενική αλλά και την ειδικότερη σηµασία τους. 

Έτσι, η αρχική περίοδος, 1974-1983, µεταφέρει µαζί της τον όγκο εκείνο των 

ρυθµίσεων που ξεκίνησαν πριν από αυτή και που εκφράζουν τη διαµόρφωση στον 

ένα ή στον άλλο βαθµό στοιχείων της εκάστοτε εφαρµοζόµενης πολιτικής. Η 

περίοδος αυτή στη σχετικότητά της µε το υπόλοιπο της εξεταζόµενης περιόδου και 

των χαρακτηριστικών της γνωρισµάτων, εκφράζει περισσότερο την κατοχύρωση 

δικαιωµάτων τα οποία συµπληρώνονται την επόµενη περίοδο (1984-1989) 
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ακολουθώντας παρόµοια ροή πραγµάτων. Η αλλαγή που επέρχεται µε τα έτη 1990-

1991 και η οποία αφορά παρεµβάσεις σε ζωτικά γνωρίσµατα της κοινωνικής 

ασφάλισης όπως είχαν διαµορφωθεί µέχρι τότε, εντείνεται την επόµενη περίοδο µε το 

1992, έτος που την εισάγει και προχωράει παραπέρα στο πνεύµα αλλαγής 

καθιερωµένων συνθηκών οι οποίες κλονίζονται και στη συνέχεια ανατρέπονται 

περισσότερο.  

Οι περίοδοι οι οποίες έπονται (1997-2001) και 2002-2004, βελτιώνουν 

επιµέρους ρυθµίσεις οι οποίες ξεκίνησαν το 1990 και ενισχύθηκαν από το 1992  και 

αφορούν οργανωτικά-λειτουργικά ζητήµατα αντίστοιχα.  

Οι βελτιώσεις όµως δοµικών χαρακτηριστικών εµµένουν να µην επιστρέφουν στην 

πριν το 1990 µορφή τους αλλά να διατηρούν τη νέα φιλοσοφία που αποπνέει τη 

γενικότερη πολιτική.  

Έτσι, ενώ βελτιώνονται προϋποθέσεις κυρίως για τους νέους ασφαλισµένους, για 

τους οποίους είναι και οι δυσµενέστερες άλλα στοιχεία παραµένουν ή εντείνονται 

(π.χ διαιώνιση ανισότητας των οικογενειακών επιδοµάτων, µετατροπή επιδόµατος 

ανεργίας σε επίδοµα απασχόλησης, ένταση εργοδοτικών διευκολύνσεων, 

δυσχερέστερη αντιµετώπιση εργασίας συνταξιούχου, η εισαγωγή επαγγελµατικής 

ασφάλισης, ενίσχυση ανταποδοτικότητας, καθιέρωση πλειοψηφίας κυβερνητικών 

υπαλλήλων στα ∆.Σ των ασφαλιστικών ταµείων, µείωση προστίµων παραβιάσεων. 

Εκτός από την ανάδειξη της εικόνας των οµάδων όπου οι χρονικές περίοδοι 

πλαισιωµένες από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους διαχωρίζονται και µελετώνται 

ως προς την ιδιοσυγκρασία τους, από την ίδια οµαδοποίηση, την οποία παρέχει η 

CAH, καθώς και τις αντιπαραθέσεις τους κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης 

περιόδου όπως απορρέει από την AFC, µπορούν επιπλέον να συναχθούν 

συµπεράσµατα για καθεµιά από τις µεταβλητές όπως προκύπτει από τη διαχρονική 

της πορεία µε τις αντίστοιχες ιδιότητές της, ως συστατικά στοιχεία των ευρύτερων 

οµάδων. 

Για την επίτευξη µιας εποπτικής συµπερασµατικής εικόνας , µπορούν να 

διευκρινιστούν τα παρακάτω. 

Όσον αφορά στα όρια ηλικίας για τη γενική κατηγορία ασφαλισµένων η 

πορεία τους δείχνει την τάση αύξησής τους διαχρονικά µε την κατάργηση 

ευνοϊκότερων προϋποθέσεων που υπήρχαν σε κάποια ταµεία και τάση εξίσωσης µε 

ένα γενικότερο όριο, που συνήθως συµπίπτει µε του ΙΚΑ, το οποίο αν και συνήθως 

χαρακτηρίζεται από τις ελάχιστες προδιαγραφές, αποτελεί και το ίδιο στόχο.  
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Είναι απαραίτητο να σηµειωθεί ότι ως  σηµείο εκκίνησης αυτής της αύξησης  για την 

εξεταζόµενη περίοδο εµφανίζεται  η περίοδος 1990-1991,  εντατικοποίησης το 1992 –

1997 µε δυσµενέστερους όρους για ‘’νέους’’ ασφαλισµένους) και βελτιωτικών 

προσεγγίσεων , χωρίς να καταργείται η προηγούµενη τάση,  οι περίοδοι 1997-2001 

και 2002-2004. 

 Σχετικά µε τα όρια ηλικίας ειδικών κατηγοριών όπως οι µητέρες και οι 

εργαζόµενοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα, στους οποίους απονέµεται 

σύνταξη νωρίτερα από τη γενική , παρατηρείται η ίδια λογική του περάσµατος σε 

αυστηρότερους όρους και περιορισµό τους σε ειδικές περιπτώσεις. Και εδώ η 

αντιµετώπιση των ‘’νέων’’ ασφαλισµένων, όπως και για κάθε µεταβλητή που τους 

αφορά είναι αυστηρότερη. 

 Στα πλαίσια της πρόωρης συνταξιοδότησης εντάσσεται και η απόδοση 

µειωµένης σύνταξης µε µειωµένο όριο ηλικίας, η οποία περιορίζεται και µετά  

βελτιώνεται σχετικά. 

Αναφορικά µε το ποσοστό αναπλήρωσης και τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης  

αυτό µειώνεται τόσο για τους ‘’παλαιούς’’ όσο και για τους ‘’νέους’’ ασφαλισµένους, 

παρόλη τη σχετική του βελτίωση στο τέλος, οδηγώντας σε µικρότερες συντάξεις. 

Σε µικρότερο ποσό  σύνταξης οδηγεί και ο χρόνος υπολογισµού των συντάξεων , το 

εύρος του οποίου µεγαλώνει (αν και η τελευταία 5ετία από χρονικό ορίζοντα 

µικρότερο αυτής µετατρέπεται σε καλύτερη 5ετία της τελευταίας δεκαετίας) 

Στις συντάξιµες αποδοχές  µειώνεται το εύρος υπολογισµού τους αφού καταργείται ο 

υπολογισµός των επιδοµάτων εορτών και προς το τέλος της περιόδου προστίθεται 

επίδοµα ως αντιστάθµισµα. 

Η αναπροσαρµογή των συντάξεων  αποσυνδέεται από την αύξηση του ∆είκτη 

Τιµών Καταναλωτή και η σύνδεσή τους αρχικά µε την αύξηση των αποδοχών, 

µετέπειτα των συντάξεων αντικαθίσταται από την εισοδηµατική πολιτική. 

Επίσης τα κατώτατα όρια συντάξεων αποδεσµεύονται από τα Ηµεροµίσθια του 

Ανειδίκευτου Εργάτη (ΗΑΕ), παρόλο που αυξάνονται στην πορεία για τους ‘’νέους’’ 

ασφαλισµένους στο 70% του κατώτατου µισθού εγγάµου µε πλήρη απασχόληση. 

Για τα  ανώτατα όρια συντάξεων  ύστερα από την απουσία γενικών θεσµοθετηµένων 

διατάξεων επιχειρείται µια διαδοχή ρυθµίσεων περιορισµού του. 

 Σχετικά µε τις συντάξεις αναπηρίας, το ποσοστό αναπηρίας για την απονοµή 

τους αυξάνεται και οι προϋποθέσεις γίνονται αυστηρότερες. 
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Για τις ασφαλιστικές εισφορές, η διαφοροποίησή τους αντικαθίσταται από ενιαίες 

αντιλήψεις για τους ‘’νέους’’ καθώς και από αυξήσεις και για τους ‘’παλαιούς’’ αλλά 

και θέσπιση εισφοράς συνταξιούχων. Στη συνέχεια τα µέτρα εισφοροαπαλλαγής 

επεκτείνονται, οι εργατικές εισφορές περιορίζονται στο 6,67% και η εισφορά των 

συνταξιούχων καταργείται. 

 Αναφορικά µε τις συγχωνεύσεις ταµείων, η περιορισµένη τους έκταση δίνει 

τη θέση της στη θεσµοθέτηση πλαισίου για τις ενοποιήσεις και στην επέκταση αυτών. 

Όσον αφορά στην αξιοποίηση της περιουσίας ασφαλιστικών φορέων, οι αρχικοί 

περιορισµοί ακολουθούνται από µεγαλύτερη ευελιξία επενδυτικών χειρισµών 

αύξησης της απόδοσης έναντι της ασφάλειας, µέσα από µεγαλύτερη απελευθέρωση 

των επενδύσεων στη λογική της αγοράς και την αύξηση αξιοποίησης ποσοστού των 

αποθεµατικών στο χρηµατιστήριο. 

 Όσον αφορά στο επίδοµα ανεργίας, η κλασική αντιµετώπιση του επιδόµατος 

ανεργίας ως χρηµατικής στήριξης του ατόµου, συµψηφίζεται µε προγράµµατα 

επαγγελµατικής κατάρτισης αρχικά και την ίδια την απασχόληση στο τέλος της 

περιόδου. Για το οικογενειακό επίδοµα διαιωνίζεται η ανισότητα καταβολής του στον 

ένα µόνο σύζυγο τη στιγµή που και οι δύο το δικαιούνται από οποιαδήποτε πηγή του 

ιδιωτικού ή δηµοσίου τοµέα. Σχετικά µε την εργασία συνταξιούχου, παρατηρείται µια 

πορεία αυστηροποίησης των προϋποθέσεών της. 

 Σχετικά µε τη µορφή ρυθµίσεων του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης, την 

πολλαπλότητα συστηµάτων, τον πολυκερµατισµό ρυθµίσεων και τη διαφοροποίηση 

χαρακτηριστικών του διαδέχεται ο διαχωρισµός των ασφαλισµένων αρχικά της ίδιας 

επαγγελµατικής κατηγορίας και µετά όλων των ασφαλιστικών φορέων (σε 

‘’παλαιούς’’ και ‘’νέους’’) µε αυστηρότερες συνθήκες συνταξιοδότησης για τους 

‘’νέους’’ και τάσεις απόδοσής τους των ελαχίστων συνθηκών. Στον τοµέα της 

χρηµατοδότησης συµµετέχει και το κράτος τακτικά, η ανταποδοτικότητα εισάγεται 

και στην ασφάλιση των αγροτών, ενώ ως προς το εννοιολογικό περιεχόµενο της 

κοινωνικής ασφάλισης εισάγονται τα επαγγελµατικά ταµεία, ως τρίτος πυλώνας 

δίπλα στη δηµόσια και ιδιωτική.  

 Αναφορικά µε την ασφαλιστική κάλυψη, η αρχική επέκταση σε οµάδες 

ασφαλισµένων και ασφαλιστικές παροχές συµπληρώνεται µε επέκταση σε µορφές 

ευέλικτης απασχόλησης (π.χ µερική), επαναρύθµιση σε νέες βάσεις (φασόν), τη 

συρρίκνωση σε οµάδες εµµέσως ασφαλισµένων (χήρων) αλλά  και επέκταση σε 
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ειδικές ευάλωτες οµάδες (άτοµα µε αναπηρίες), όπως και επέκτασης υπηρεσιών 

κοινωνικού ψυχαγωγικού χαρακτήρα (δηµιουργία Αγροτικής Εστίας) 

 Σχετικά µε την συµµετοχή στη διοίκηση η πλειοψηφία των ασφαλισµένων και 

συνταξιούχων στα ∆Σ των ασφαλιστικών ταµείων δίνει τη θέση της σε 

κυβερνητικούς υπαλλήλους και σε τριµερή διαβούλευση για κάποια ταµεία. 

Τέλος, στο θέµα της οργανωτικής διάρθρωσης, η πρόβλεψη µέτρων κατά της 

εισφοροδιαφυγής καθώς και µελετών οικονοµικής βιωσιµότητας των ταµείων 

εντείνεται. Τα µέτρα οργανωτικής και λειτουργικής σηµασίας διευρύνονται, στο 

τέλος της περιόδου ενώ τα πρόστιµα κατά των εργοδοτών που παραβιάζουν κανόνες 

σχετικά µε την απασχόληση προσωπικού τους µειώνονται. 

    Συνοπτικά, επιτεύχθηκε η απεικόνιση της δεδοµένης πραγµατικότητας στο 

χώρο της κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση µε τις εξεταζόµενες µεταβλητές. Έτσι, 

τελικά επιβεβαιώθηκε µια διαχρονική εξέλιξη, µια διαδροµή από µια αρχική  

περισσότερο διαµορφωµένη και σταθερή  κατάσταση σε µια µεταβατική και στη 

συνέχεια σε µια τελική  για την παρούσα  µελέτη αλλά συνεχώς εξελισσόµενη για τα 

επόµενα έτη µέσα στο ρους των οικονοµικών κατά βάση και πολιτικο- κοινωνικών 

κατ’ επέκταση εξελίξεων. Ιδιαίτερος αναδεικνύεται για το υπό µελέτη φαινόµενο ο 

ρόλος των ετών 1990-1991. Πριν από αυτή την περίοδο υπήρχε µια δεδοµένη 

κατάσταση, µετά από αυτή γίνονται νέες αλλαγές, όπως διαπιστώθηκε από τη 

συγκριτική ερµηνεία που προηγήθηκε µε την ανάλυση των µεθόδων που 

χρησιµοποιήθηκαν. 

 Η εξέλιξη αυτών των µεταβλητών δεν αποτελεί ωστόσο, µια ‘’φυσιολογική’’ 

πορεία παραµετρικών αλλαγών αλλά  εκφράζει τη στρατηγική, την φιλοσοφία και την 

πολιτική µετάβασης σε συνδυασµό µε τη στρατηγική των αποφάσεων της εαρινής 

συνόδου  (Μάρτιος 2003) σε ένα άλλον χαρακτήρα ΣΚΑ. ∆ηλαδή η κοινωνική 

ασφάλιση τύπου Βίσµαρκ µετεξελίσσεται σε τύπου Beveridge στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και στην Ελλάδα εξέλιξη που σηµαίνει περιορισµό και συρρίκνωση στο 

ελάχιστο για τα κοινωνικά δικαιώµατα (ΕΣ-ΚΑ) στο άµεσο µέλλον.  

Ειδικότερα, εν όψει και της διεύρυνσης του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, το οποίο µετά 

την αρχική του διαµόρφωση (Ιούνης 2003) αλλά και το ‘’πάγωµά’’ του ύστερα από 

την απόρριψή του µε δηµοψηφίσµατα σε χώρες- µέλη της ΕΕ πρέπει να ειδωθεί και 

να διαπιστωθεί η συµπερίληψη ή όχι και αν ναι ο βαθµός συµπερίληψης σε αυτό. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
Γενικά, µε µια συνθετική αναλυτική µατιά, συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα 

στα οποία οδήγησαν οι µέθοδοι Ανάλυσης ∆εδοµένων σαν µια πρώτη παρατήρηση 

απορρέει ότι η µελέτη των δύο φαινοµένων οδηγεί σε παρόµοιες υποπεριόδους µε 

χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν την οµοιότητα κατευθύνσεων και τάσεων όσον 

αφορά στις πολιτικές των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης. 

Κοµβικό σηµείο αποτελεί ο διαχωρισµός σε πριν-90 και µετά 90- εποχή, όπου το 

σκηνικό µας παραδοσιακής εικόνας σχετικά µε τη φύση των εργασιακών 

δικαιωµάτων σχετικών µε τις εργασιακές σχέσεις και την κοινωνική ασφάλιση, 

διαδέχεται µια εποχή εισόδου σε νέα δεδοµένα µεταρρυθµίσεων κατά κάποιους, 

απορυθµίσεων κατά κάποιους άλλους. 

 ∆ιαπιστώνεται εποµένως η παράλληλη πορεία και σχέση πολιτικών των 

εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης καθώς αυτές δεν αποτελούν 

ξέχωρες συνιστώσες της οικονοµικής ζωής αλλά συµπληρωµατικές πραγµατικότητες 

όπως αναδεικνύονται από τους παράλληλους µετασχηµατισµούς που υπόκεινται. 

Η από κοινού ανάλυση των δύο φαινοµένων στο σύνολό τους θα επιτρέψει 

την κοινή τους απεικόνιση µε µεθόδους οι οποίες αποδείχθηκαν κατάλληλες για τη 

µελέτη του συγκεκριµένου τύπου. Μια πρώτη προσπάθεια απεικόνισης ενδεικτικών 

µεταβλητών ανέδειξε το ίδιο σκηνικό (Μασούρα, 2004), όπως και η ερµηνεία των 

επιµέρους φαινοµένων µε λιγότερες µεταβλητές (Μασούρα Ε., Παπαδηµητρίου Γ., 

2001, Μασούρα Ε., 2002, 2003, 2004). Φαίνεται ότι οι ουσιώδεις εξελίξεις, όπως 

επιλέχθηκαν ως µεταβλητές-παράµετροι των αντίστοιχων φαινοµένων  σηµατοδοτούν 

και την εικόνα των αντίστοιχων φαινοµένων.  

Μια άλλη παρατήρηση αποδεικνύει ότι εντάσσοντας τα φαινόµενα στις 

γενικότερες τάσεις που δροµολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εξελίξεις 
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ακολουθούν µια παράλληλη πορεία, προς µεταλλαγές, η πολύπλευρη διερεύνηση των 

οποίων κρίνεται απαραίτητη σε ένα επόµενο ερευνητικό  στάδιο. 

Με αυτό τον τρόπο, οι εξελίξεις που επισηµάνθηκαν για τη διαχρονική 

εξέλιξη των αντίστοιχων πολιτικών µπορούν να ενταχθούν στο ευρύτερο οικονοµικό, 

πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο για να αναζητηθεί και να ερµηνευτεί 

µέσα στο γενικότερο αυτό σύστηµα το γιατί ξεχωρίζουν οι προαναφερόµενες 

περίοδοι και υποπερίοδοί τους. 

Με την παρούσα εργασία αναδείχθηκε η καταλληλότητα της Ανάλυσης 

∆εδοµένων και συγκεκριµένα των µεθόδων της Ταξινόµησης κατά Αύξουσα Ιεραρχία 

(CAH) και της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (AFC) ως προς τον 

επιδιωκόµενο σκοπό της διαχρονικής παρουσίασης των πολιτικών Εργασιακών 

Σχέσεων-Κοινωνικής Ασφάλισης και η παράλληλη σκιαγράφηση της δυναµικής 

αυτής της πραγµατικότητας (µέσω της ανάδειξης καθοριστικών στοιχείων, 

προσδιοριστικών των αντιθετικών και µεταβατικής κατάστασης).  

Αναδείχθηκε µε τη νέα µεθοδολογική πρόταση  για τις οικονοµικές και 

κοινωνικές επιστήµες, η ‘’αλήθεια’’, η αντικειµενική περιγραφή και  ανάδειξη 

σχέσεων µιας  πραγµατικότητας που εξακολουθεί να υπάρχει ανεξάρτητα από την 

οπτική παρακολούθησής της. Η ερµηνεία της αλήθειας αυτής εµπίπτει αναπόφευκτα 

στα πολιτικά κριτήρια µε τα οποία κάποιος την κρίνει –καθώς το θέµα είναι στην 

ουσία του πολιτικό- τους βιωµατικούς του συνειρµούς, την υποκειµενικότητα για την 

‘’αληθινή’’ κοσµοθεωρία της κοινωνίας και εν γένει της ίδιας της ύπαρξης. 

Ανοίγονται µε αυτό τον τρόπο νέοι δρόµοι αναζήτησης των πτυχών της. 

Το βέβαιο είναι ότι τα συµπεράσµατα της έρευνας δείχνουν µια πορεία όπου 

σε ένα τοπίο της εργασίας που αλλάζει οι εργαζόµενοι και κυρίως οι νεότεροι 

βγαίνουν λιγότερο κερδισµένοι. Αυτό που δεν αποτέλεσε αντικείµενο της διατριβής 

είναι η αιτιολογία αυτής της τάσης, πράγµα που θα µπορούσε να διερευνηθεί κάτω 

από τις διαφορετικές προσεγγίσεις περί οικονοµίας, κοινωνικού κράτους και 

κοινωνικής πολιτικής και υπό τη σκέπη της πολιτικής οικονοµίας.  

Η γενικότερη ωστόσο βιβλιογραφία συνοψίζει τις αντιθετικές εκδοχές του 

θέµατος ως εξής. Από τη µία πλευρά υπάρχει η ευρύτερη   θεωρία για  οικονοµική 

ανάπτυξη ως προϋπόθεση κοινωνικής ανάτασης, αντιµετωπίζοντας τις εργασιακές 

σχέσεις και την κοινωνική ασφάλιση ως πεδία συγκράτησης του εργατικού κόστους 

και δηµοσιονοµικής πειθαρχίας υποτάσσοντας την πολιτική στην οικονοµία. Από την 

άλλη, η απάντηση βρίσκεται στην καπιταλιστική διαδικασία συσσώρευσης όπου η 
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εργασία αποδοµείται, ως προϋπόθεση ύπαρξης της διαδικασίας αυτής. Θα 

µπορούσαµε όµως να δούµε τις διάφορες απόψεις ερµηνείας σε µεταγενέστερες 

αναζητήσεις. 

Από στατιστικής πλευράς θα µπορούσε επίσης να επεκταθεί η εφαρµογή των 

ακολουθούµενων µεθόδων της Ανάλυσης ∆εδοµένων στην παρακολούθηση άλλων 

πολιτικών ως εκφράσεις ενός ευρύτερου κοινωνικού όλου, ως µέρη του γενικότερου 

συστήµατος µέσα στο οποίο αυτές εντάσσονται. 

Τελειώνοντας εποµένως την παρούσα εργασία, ευελπιστούµε ότι δόθηκε µε τη 

βοήθεια της Ανάλυσης ∆εδοµένων µια ικανοποιητική εικόνα της διαχρονικής 

εξέλιξης των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης. Με την πίστη ότι 

η περιγραφή, η γνώση ενός φαινοµένου και η ανάδυση πτυχών του όπως 

πραγµατοποιήθηκε µε την Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και την Ταξινόµηση 

κατά Αύξουσα Ιεραρχία,  αποτελεί το πρώτο στάδιο για την περαιτέρω διερεύνησή 

του, δόθηκε βαρύτητα στο σκηνικό ενός έργου  για το οποίο οι ερµηνείες και οι 

κρίσεις των θεατών του, που είναι ωστόσο και πρωταγωνιστές (εργαζόµενοι, 

εργοδότες, κυβέρνηση, συνδικάτα κλπ φορείς)  ποικίλουν στη βάση της διαφορετικής 

θέσης τους στην παραγωγική διαδικασία και των διαφορετικών προσδοκιών τους που 

αυτή συνεπάγεται. 

 Σίγουρα, το θέµα -ανοιχτό σε νέες σκέψεις, προτάσεις και τρόπους 

προσέγγισης- δεν εξαντλήθηκε όπως και η επιστήµη δεν εξαντλείται ποτέ. 

Εκφράστηκε απλά  µια νέα της διάσταση. Ένα βήµα της ενδεικτικής -και ουσιαστικής 

πιστεύουµε-  απεικόνισης µε την προσφορά ενός νέου µεθοδολογικού τρόπου έγινε. 

Αναµένονται πολλά να ακολουθήσουν. Όπως η σύνδεσή του µε επιµέρους 

συνιστώσες της οικονοµικής και πολιτικής ζωής οι οποίες αναφέρονται στην 

απασχόληση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια, στην περιφερειακή και αγροτική 

πολιτική, στην φορολογική πολιτική, κλπ, µε την παράλληλη µελέτη των εξελίξεων 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε όλες τις πολιτικές εκείνες που αφορούν στη ζωή του 

ανθρώπου και µπορούν συγχρόνως να αποτελέσουν αντικείµενο επιστηµονικής 

ενασχόλησης καθώς αβίαστη πεποίθησή µας είναι ότι υπάρχει ή θα πρέπει να υπάρχει 

αδιάρρηκτη σχέση µεταξύ επιστήµης και πραγµατικότητας. 

Θα µπορούσε επίσης, για τη συναγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε το πώς 

αντιµετωπίζονται οι διαδραµατιζόµενες εξελίξεις στα υπό µελέτη θέµατα πολιτικών 

εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης  να γίνει αναγωγή και προσαρµογή 

σε άλλης φύσης εργασίες όπως η επιλογή εφηµερίδων σε σχέση µε τις  αντίστοιχες 
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θέσεις τους ή προεκλογικών προγραµµάτων κοµµάτων αλλά και συνδικαλιστικών 

θέσεων ως  ανάλυση επίσηµων κειµένων τους καθώς και συσχέτιση µε κυβερνητικά 

µέτρα για αποσαφήνιση-επισφράγιση της  πραγµατικότητας. Φαίνεται εποµένως, ότι 

νέοι ορίζοντες έρευνας ανοίγουν. 

Κλείνοντας την παρούσα εργασία, µια σειρά  προβληµατισµοί ξεκινούν καθώς το 

τέλος µιας εργασίας δεν αποτελεί παρά την έναρξη κάποιας άλλης. 
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Α/Α χρε χρκ υπε µερ εοχ ατυ προ οαπ συλ συν συµ φορ επα ετα αδµ υγα ισµ εκπ δορ µισ ειδ
1974 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1975 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
1976 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2
1977 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2
1978 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2
1979 2 2 4 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2
1980 3 2 4 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 2
1981 4 2 4 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 3
1982 5 2 4 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 5 2 1 3 3 1 2 3
1983 6 2 4 1 3 1 1 2 1 5 2 2 1 6 2 1 4 4 2 3 4
1984 7 2 4 1 4 1 1 2 2 6 2 2 1 7 3 2 5 5 2 3 4
1985 7 2 4 1 4 1 1 3 2 7 2 2 1 7 3 3 5 5 2 3 4
1986 7 2 4 1 4 1 1 3 2 7 2 2 1 8 3 4 5 5 2 4 5
1987 7 2 4 2 5 1 1 3 2 8 2 2 2 8 3 4 5 5 2 4 5
1988 7 2 4 3 6 1 1 3 2 9 3 2 3 8 3 5 5 5 2 4 5
1989 7 2 4 3 6 1 1 3 2 9 3 2 3 8 3 6 6 6 3 4 6
1990 8 3 5 4 6 2 1 3 3 10 4 2 4 9 3 6 6 7 3 5 6
1991 8 4 5 4 7 2 1 3 4 10 4 2 4 9 3 6 6 7 4 5 6
1992 8 5 5 4 7 2 1 3 4 11 4 2 5 9 3 7 6 8 4 5 7
1993 8 5 5 4 8 2 1 3 5 11 4 2 5 9 3 7 6 8 5 5 7
1994 8 6 5 4 9 2 1 3 6 12 5 2 5 9 4 8 6 9 6 6 8
1995 8 6 5 4 10 2 1 3 6 13 5 2 5 9 4 9 6 9 6 7 9
1996 8 6 5 4 10 2 1 3 7 13 5 3 6 9 4 10 6 10 7 7 9
1997 8 7 5 4 10 2 1 3 7 13 5 3 7 10 4 11 6 11 8 7 9
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2001 10 7 6 6 11 3 2 5 9 15 5 7 7 11 6 14 8 14 11 7 13
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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@
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

εκπ12 εκπ13 εκπ14 εκπ15 εκπ16 δορ1 δορ2 δορ3 δορ4 δορ5 δορ6 δορ7 δορ8 δορ9 δορ10 δορ11 δορ12 δορ13 µισ1 µισ2 µισ3 µισ4
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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@
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

µισ5 µισ6 µισ7 ειδ1 ειδ2 ειδ3 ειδ4 ειδ5 ειδ6 ειδ7 ειδ8 ειδ9 ειδ10 ειδ11 ειδ12 ειδ13 ειδ14 ειδ15 ειδ16
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Πίνακες κατανοµής απολύτων συχνοτήτωνΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 198
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗ 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η 11η 12η
 fi= 1 5 1 1 1 1 6 8 2 5 3 13
 %= 0,15 0,76 0,15 0,15 0,15 0,15 0,92 1,22 0,3 0,76 0,46 1,99

ΓΡΑΜΜΗ 13η 14η 15η 16η 17η 18η 19η 20η 21η 22η 23η 24η
 fi= 1 1 2 3 8 1 1 3 11 10 5 13
 %= 0,15 0,15 0,3 0,46 1,22 0,15 0,15 0,46 1,68 1,53 0,76 1,99

ΓΡΑΜΜΗ 25η 26η 27η 28η 29η 30η 31η 32η 33η 34η 35η 36η
 fi= 1 2 8 2 3 1 1 5 2 3 3 1
 %= 0,15 0,3 1,22 0,3 0,46 0,15 0,15 0,76 0,3 0,46 0,46 0,15

ΓΡΑΜΜΗ 37η 38η 39η 40η 41η 42η 43η 44η 45η 46η 47η 48η
 fi= 3 2 1 1 5 3 1 1 16 8 7 27
 %= 0,46 0,3 0,15 0,15 0,76 0,46 0,15 0,15 2,45 1,22 1,07 4,14

ΓΡΑΜΜΗ 49η 50η 51η 52η 53η 54η 55η 56η 57η 58η 59η 60η
 fi= 2 2 9 2 14 1 5 10 6 1 2 1
 %= 0,3 0,3 1,38 0,3 2,15 0,15 0,76 1,53 0,92 0,15 0,3 0,15

ΓΡΑΜΜΗ 61η 62η 63η 64η 65η 66η 67η 68η 69η 70η 71η 72η
 fi= 2 2 1 6 2 1 5 1 1 1 2 1
 %= 0,3 0,3 0,15 0,92 0,3 0,15 0,76 0,15 0,15 0,15 0,3 0,15

ΓΡΑΜΜΗ 73η 74η 75η 76η 77η 78η 79η 80η 81η 82η 83η 84η
 fi= 2 2 2 1 4 2 4 9 5 2 4 9
 %= 0,3 0,3 0,3 0,15 0,61 0,3 0,61 1,38 0,76 0,3 0,61 1,38

ΓΡΑΜΜΗ 85η 86η 87η 88η 89η 90η 91η 92η 93η 94η 95η 96η
 fi= 2 9 13 2 1 1 1 2 1 1 13 1
 %= 0,3 1,38 1,99 0,3 0,15 0,15 0,15 0,3 0,15 0,15 1,99 0,15

ΓΡΑΜΜΗ 97η 98η 99η 100η 101η 102η 103η 104η 105η 106η 107η 108η
 fi= 2 2 4 1 6 2 1 2 3 2 1 1
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 %= 0,3 0,3 0,61 Πί0,15 νακες 0,92κατανοµής 0,3απολύτων 0,15συχνοτήτων 0,3 0,46 0,3 0,15 0,15

ΓΡΑΜΜΗ 109η 110η 111η 112η 113η 114η 115η 116η 117η 118η 119η 120η
 fi= 2 4 7 1 5 1 1 8 2 10 4 2
 %= 0,3 0,61 1,07 0,15 0,76 0,15 0,15 1,22 0,3 1,53 0,61 0,3

ΓΡΑΜΜΗ 121η 122η 123η 124η 125η 126η 127η 128η 129η 130η 131η 132η
 fi= 5 10 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1
 %= 0,76 1,53 0,15 0,15 0,3 0,15 0,46 0,3 0,15 0,15 0,15 0,15

ΓΡΑΜΜΗ 133η 134η 135η 136η 137η 138η 139η 140η 141η 142η 143η 144η
 fi= 1 1 3 1 1 1 7 1 1 5 9 3
 %= 0,15 0,15 0,46 0,15 0,15 0,15 1,07 0,15 0,15 0,76 1,38 0,46

ΓΡΑΜΜΗ 145η 146η 147η 148η 149η 150η 151η 152η 153η 154η 155η 156η
 fi= 2 2 3 5 1 1 5 1 2 2 2 1
 %= 0,3 0,3 0,46 0,76 0,15 0,15 0,76 0,15 0,3 0,3 0,3 0,15

ΓΡΑΜΜΗ 157η 158η 159η 160η 161η 162η 163η 164η 165η 166η 167η 168η
 fi= 1 2 1 2 1 1 9 6 2 2 1 2
 %= 0,15 0,3 0,15 0,3 0,15 0,15 1,38 0,92 0,3 0,3 0,15 0,3

ΓΡΑΜΜΗ 169η 170η 171η 172η 173η 174η 175η 176η 177η 178η 179η 180η
 fi= 1 1 2 1 2 1 1 8 1 3 4 4
 %= 0,15 0,15 0,3 0,15 0,3 0,15 0,15 1,22 0,15 0,46 0,61 0,61

ΓΡΑΜΜΗ 181η 182η 183η 184η 185η 186η 187η 188η 189η 190η 191η 192η
 fi= 1 10 2 5 2 3 3 3 2 1 3 1
 %= 0,15 1,53 0,3 0,76 0,3 0,46 0,46 0,46 0,3 0,15 0,46 0,15

ΓΡΑΜΜΗ 193η 194η 195η 196η 197η 198η ΑΘΡΟΙΣΜΑ
 fi= 1 1 1 1 1 1 651
 %= 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 100

ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ  ΣΤΗΛΩΝ 31
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Πίνακες κατανοµής απολύτων συχνοτήτωνΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΣΤΗΛΗ 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η 11η 12η
 fi= 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
 % 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22

ΣΤΗΛΗ 13η 14η 15η 16η 17η 18η 19η 20η 21η 22η 23η 24η
 fi= 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
 % 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22

ΣΤΗΛΗ 25η 26η 27η 28η 29η 30η 31η ΑΘΡΟΙΣΜΑ
 fi= 21 21 21 21 21 21 21 651
 % 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 100
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Πίνακας χαρακτηριστικών ριζών

ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α∆ΡΑΝΕΙΑ 8,4286
ΑΞΩΝ   Α∆ΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ   | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ
  01       0,9375174        011,12          011,12      |*****************************************
  02       0,8391319        009,96          021,08      |************************************
  03       0,6803034        008,07          029,15      |******************************
  04       0,6046512        007,17          036,32      |**************************
  05       0,4921176        005,84          042,16      |*********************
  06       0,4670701        005,54          047,70      |********************
  07       0,4208214        004,99          052,70      |******************
  08       0,3809524        004,52          057,22      |*****************
  09       0,3702966        004,39          061,61      |****************
  10       0,3499836        004,15          065,76      |***************
  11       0,3284326        003,90          069,66      |***************
  12       0,2984084        003,54          073,20      |*************
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 #G1 COR CTR
ΣΥΝΤΕΤΑ

#G2
ΓΜΕΝΕΣ

COR
(GA), 

CTR
ΠΡΟΒΟΛΕΣ

#G3
(COR) ΚΑΙ ΣΥ

COR
ΝΕΙΣΦΟΡΕ

CTR
Σ(CTR) 

#G4
ΤΩΝ META

COR
ΒΛΗΤΩΝ

CTR

1974 -957 97 31 -918 89 32 833 74 32 -226 5 2
1975 -956 147 31 -909 133 31 803 104 30 -214 7 2
1976 -954 165 31 -902 148 31 778 110 28 -204 7 2
1977 -940 253 30 -850 207 27 642 118 19 -159 7 1
1978 -940 253 30 -850 207 27 642 118 19 -159 7 1
1979 -928 241 29 -804 181 24 531 79 13 -125 4 0
1980 -926 171 29 -798 127 24 511 52 12 -117 2 0
1981 -922 163 29 -780 117 23 451 39 9 -93 1 0
1982 -912 72 28 -732 46 20 269 6 3 -14 0 0
1983 -783 56 20 -275 6 2 -765 53 27 309 8 5
1984 -674 61 15 87 1 0 -1382 257 89 431 25 9
1985 -632 66 13 152 3 0 -1311 284 80 399 26 8
1986 -610 77 12 220 10 1 -1380 395 89 392 32 8
1987 -576 35 11 343 12 4 -1663 298 130 476 24 12
1988 -538 39 9 439 26 7 -1558 334 114 350 16 6
1989 -428 23 6 655 55 16 -1191 181 66 80 0 0
1990 -17 0 0 1377 220 72 12 0 0 -659 50 22
1991 20 0 0 1450 258 80 187 4 1 -783 75 32
1992 57 0 0 1501 300 85 375 18 6 -864 99 39
1993 60 0 0 1506 233 86 400 16 7 -876 78 40
1994 245 5 2 1376 166 72 768 52 27 -326 9 5
1995 352 18 4 1195 212 54 725 78 24 -66 0 0
1996 433 18 6 1171 137 52 876 77 36 97 0 0
1997 574 34 11 930 89 33 789 64 29 312 10 5
1998 1026 93 35 152 2 0 661 38 20 1867 308 184
1999 1179 117 47 -61 0 0 619 32 18 1961 325 203
2000 1516 222 78 -647 40 15 41 0 0 794 61 33
2001 1700 332 98 -812 75 25 -100 1 0 484 27 12
2002 1700 332 98 -812 75 25 -100 1 0 484 27 12
2003 1909 226 124 -1209 90 55 -739 33 25 -1783 197 168
2004 1909 226 124 -1209 90 55 -739 33 25 -1783 197 168
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 #F1 COR
ΣΥΝ

CTR
ΤΕΤΑΓΜΕ

#F2
ΝΕΣ(FA), Π

COR
ΡΟΒΟΛΕ

CTR
Σ(COR) 

#F3
ΚΑΙ 

COR
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

CTR
(CTR) ΤΩΝ ΣΤ

#F4
ΑΤΙΣΤΙΚΩ

COR
Ν ΜΟΝΑ∆ΩΝ

CTR

χρε1 -989 32 1 -1002 33 1 1010 34 1 -291 2 0
χρε2 -975 182 7 -942 170 7 824 130 6 -222 9 0
χρε3 -957 30 0 -871 25 0 619 12 0 -151 0 0
χρε4 -953 30 0 -852 24 0 546 9 0 -119 0 0
χρε5 -941 29 0 -799 21 0 326 3 0 -18 0 0
χρε6 -808 21 0 -301 3 0 -927 28 1 398 5 0
χρε7 -595 84 3 345 28 1 -1714 705 38 456 50 3
χρε8 223 17 0 1434 715 29 626 136 6 -508 89 5
χρε9 1138 89 4 50 0 0 776 41 2 2461 417 30
χρε10 1804 625 24 -1024 201 8 -397 30 1 -464 41 2
χρκ1 -987 104 4 -993 105 4 976 102 5 -276 8 0
χρκ2 -779 438 12 -268 51 1 -578 241 9 175 22 0
χρκ3 -17 0 0 1503 75 2 14 0 0 -847 23 1
χρκ4 21 0 0 1582 83 2 227 1 0 -1006 33 1
χρκ5 61 0 0 1641 185 9 470 15 0 -1118 86 6
χρκ6 355 13 0 1362 198 8 958 98 5 -126 1 0
χρκ7 1486 768 28 -500 86 3 66 1 0 376 49 2

-989 32 1 -1002 33 1 1010 34 1 -291 2 0υπε1
-987 32 1 -993 32 1 973 31 1 -275 2 0υπε2

υπε3 -976 101 4 -947 96 4 834 74 4 -224 5 0
υπε4 -744 304 9 -148 11 0 -825 374 15 244 32 1
υπε5 406 78 2 1157 637 23 656 205 9 86 3 0
υπε6 1804 625 24 -1024 201 8 -397 30 1 -464 41 2
µερ1 -885 564 15 -618 275 8 58 2 0 22 0 0
µερ2 -595 11 0 375 4 0 -2016 135 5 613 12 0
µερ3 -499 17 0 597 24 1 -1666 191 12 276 5 0
µερ4 223 17 0 1434 715 29 626 136 6 -508 89 5
µερ5 1138 89 4 50 0 0 776 41 2 2461 417 30
µερ6 1692 306 12 -826 73 3 -64 0 0 756 61 3
µερ7 1971 129 4 -1320 58 2 -895 26 1 -2293 175 8
µερ8 1971 129 4 -1320 58 2 -895 26 1 -2293 175 8
εοχ1 -981 184 7 -967 179 7 897 154 8 -248 11 0
εοχ2 -958 63 2 -874 52 2 632 27 1 -156 1 0
εοχ3 -901 86 3 -650 45 2 -18 0 0 87 0 0
εοχ4 -660 46 1 167 3 0 -1646 290 15 524 29 1
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ(FA), ΠΡΟΒΟΛΕΣ(COR) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ(CTR) ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝεοχ5 -595 11 0 375 4 0 -2016 135 5 613 12 0
εοχ6 -338 12 0 899 86 3 -1106 130 7 -98 1 0
εοχ7 40 0 0 1610 178 9 341 8 0 -1058 77 5
εοχ8 62 0 0 1644 90 3 485 7 0 -1127 42 2
εοχ9 253 2 0 1502 75 2 931 28 1 -419 5 0
εοχ10 736 104 4 740 105 4 890 152 8 1073 221 13
εοχ11 1692 306 12 -826 73 3 -64 0 0 756 61 3
εοχ12 1971 129 4 -1320 58 2 -895 26 1 -2293 175 8
εοχ13 1971 129 4 -1320 58 2 -895 26 1 -2293 175 8
ατυ1 -818 713 17 -404 173 4 -287 87 2 90 8 0
ατυ2 223 17 0 1434 715 29 626 136 6 -508 89 5
ατυ3 1614 759 27 -717 149 6 -62 1 0 372 40 2
προ1 -277 514 3 163 180 1 75 38 0 123 103 1
προ2 1755 212 9 -886 54 2 -121 1 0 623 26 1
προ3 1971 268 12 -1320 120 6 -895 55 3 -2293 362 26
οαπ1 -968 382 12 -915 342 12 736 221 10 -187 14 0
οαπ2 -752 38 1 -103 0 0 -1301 116 7 476 15 1
οαπ3 -3 0 0 972 779 23 -200 32 1 37 1 0
οαπ4 1218 49 1 -66 0 0 750 18 0 2522 212 10
οαπ5 1804 625 24 -1024 201 8 -397 30 1 -464 41 2
συλ1 -952 431 14 -854 346 13 569 154 7 -129 7 0
συλ2 -595 84 3 345 28 1 -1714 705 38 456 50 3
συλ3 -17 0 0 1503 75 2 14 0 0 -847 23 1
συλ4 40 0 0 1610 178 9 341 8 0 -1058 77 5
συλ5 62 0 0 1644 90 3 485 7 0 -1127 42 2
συλ6 308 6 0 1403 135 7 905 56 3 -252 4 0
συλ7 520 18 0 1147 90 4 1009 70 4 264 4 0
συλ8 1059 37 1 166 0 0 802 21 0 2401 192 9
συλ9 1706 698 27 -864 179 8 -206 10 0 34 0 0
συν1 -988 67 3 -997 68 3 992 67 4 -283 5 0
συν2 -985 32 1 -985 32 1 943 29 1 -263 2 0
συν3 -962 177 6 -891 152 6 673 87 4 -168 5 0
συν4 -941 29 0 -799 21 0 326 3 0 -18 0 0
συν5 -808 21 0 -301 3 0 -927 28 1 398 5 0
συν6 -696 16 0 95 0 0 -1675 93 4 554 10 0
συν7 -642 28 1 203 2 0 -1631 183 11 509 17 1
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ(FA), ΠΡΟΒΟΛΕΣ(COR) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ(CTR) ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝσυν8 -595 11 0 375 4 0 -2016 135 5 613 12 0
συν9 -499 17 0 597 24 1 -1666 191 12 276 5 0
συν10 2 0 0 1543 164 8 121 1 0 -927 59 4
συν11 61 0 0 1641 185 9 470 15 0 -1118 86 6
συν12 253 2 0 1502 75 2 931 28 1 -419 5 0
συν13 616 56 2 941 131 6 925 126 7 711 74 5
συν14 1392 133 6 -386 10 0 400 11 0 1772 216 15
συν15 1863 514 22 -1103 180 8 -508 38 2 -835 103 6
συµ1 -968 382 12 -915 342 12 736 221 10 -187 14 0
συµ2 -677 87 3 115 2 0 -1576 477 25 516 51 3
συµ3 -499 17 0 597 24 1 -1666 191 12 276 5 0
συµ4 31 0 0 1592 375 18 295 12 0 -1023 154 10
συµ5 1001 410 13 302 37 1 576 136 6 802 263 13
συµ6 1971 268 12 -1320 120 6 -895 55 3 -2293 362 26
φορ1 -968 382 12 -915 342 12 736 221 10 -187 14 0
φορ2 -280 56 1 842 512 16 -633 288 11 -112 9 0
φορ3 520 18 0 1147 90 4 1009 70 4 264 4 0
φορ4 1059 37 1 166 0 0 802 21 0 2401 192 9
φορ5 1218 49 1 -66 0 0 750 18 0 2522 212 10
φορ6 1565 81 2 -706 16 0 50 0 0 1021 34 1
φορ7 1755 212 9 -886 54 2 -121 1 0 623 26 1
φορ8 1971 129 4 -1320 58 2 -895 26 1 -2293 175 8
φορ9 1971 129 4 -1320 58 2 -895 26 1 -2293 175 8
επα1 -885 564 15 -618 275 8 58 2 0 22 0 0
επα2 -595 11 0 375 4 0 -2016 135 5 613 12 0
επα3 -499 17 0 597 24 1 -1666 191 12 276 5 0
επα4 2 0 0 1543 164 8 121 1 0 -927 59 4
επα5 184 5 0 1522 343 16 687 70 4 -685 69 4
επα6 447 6 0 1278 54 1 1062 37 1 125 0 0
επα7 1324 421 16 -227 12 0 386 35 1 1265 384 23
επα8 1971 268 12 -1320 120 6 -895 55 3 -2293 362 26
ετα1 -989 32 1 -1002 33 1 1010 34 1 -291 2 0
ετα2 -986 66 3 -989 67 3 958 63 4 -269 4 0
ετα3 -967 100 3 -911 88 3 734 57 3 -190 3 0
ετα4 -955 62 2 -861 51 2 583 23 1 -135 1 0
ετα5 -941 29 0 -799 21 0 326 3 0 -18 0 0
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πολ.εργ.σχ1.0-1.afc - Πίνακας δεδοµένων 4/6

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ(FA), ΠΡΟΒΟΛΕΣ(COR) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ(CTR) ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝετα6 -808 21 0 -301 3 0 -927 28 1 398 5 0
ετα7 -675 31 1 131 1 0 -1632 183 11 534 19 1
ετα8 -556 45 1 452 30 1 -1756 456 27 417 25 1
ετα9 170 8 0 1493 650 26 579 97 4 -638 118 6
ετα10 593 11 0 1015 34 1 957 30 1 402 5 0
ετα11 1471 416 16 -476 43 1 272 14 0 1438 397 23
ετα12 1971 129 4 -1320 58 2 -895 26 1 -2293 175 8
ετα13 1971 129 4 -1320 58 2 -895 26 1 -2293 175 8
αδµ1 -971 327 12 -930 300 12 787 215 10 -209 15 0
αδµ2 -875 52 2 -550 20 1 -301 6 0 190 2 0
αδµ3 -345 56 1 844 339 12 -911 394 18 -135 8 0
αδµ4 414 25 1 1275 241 11 957 135 8 6 0 0
αδµ5 1138 89 4 50 0 0 776 41 2 2461 417 30
αδµ6 1804 625 24 -1024 201 8 -397 30 1 -464 41 2
υγα1 -952 431 14 -854 346 13 569 154 7 -129 7 0
υγα2 -696 16 0 95 0 0 -1675 93 4 554 10 0
υγα3 -653 14 0 166 0 0 -1589 84 3 513 8 0
υγα4 -613 25 1 308 6 0 -1845 234 14 559 21 1
υγα5 -556 10 0 479 7 0 -1889 118 5 450 6 0
υγα6 -146 2 0 1267 172 7 -401 17 0 -584 36 2
υγα7 61 0 0 1641 185 9 470 15 0 -1118 86 6
υγα8 253 2 0 1502 75 2 931 28 1 -419 5 0
υγα9 364 4 0 1305 56 2 879 25 1 -85 0 0
υγα10 447 6 0 1278 54 1 1062 37 1 125 0 0
υγα11 593 11 0 1015 34 1 957 30 1 402 5 0
υγα12 1059 37 1 166 0 0 802 21 0 2401 192 9
υγα13 1218 49 1 -66 0 0 750 18 0 2522 212 10
υγα14 1692 306 12 -826 73 3 -64 0 0 756 61 3
υγα15 1971 129 4 -1320 58 2 -895 26 1 -2293 175 8
υγα16 1971 129 4 -1320 58 2 -895 26 1 -2293 175 8
ισµ1 -989 32 1 -1002 33 1 1010 34 1 -291 2 0
ισµ2 -969 273 10 -919 246 10 755 166 8 -197 11 0
ισµ3 -941 29 0 -799 21 0 326 3 0 -18 0 0
ισµ4 -808 21 0 -301 3 0 -927 28 1 398 5 0
ισµ5 -626 75 2 271 14 0 -1768 601 32 527 53 3
ισµ6 149 9 0 1354 750 28 396 64 3 -440 79 4
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πολ.εργ.σχ1.0-1.afc - Πίνακας δεδοµένων 5/6

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ(FA), ΠΡΟΒΟΛΕΣ(COR) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ(CTR) ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝισµ7 1281 175 7 -202 4 0 534 30 1 1981 420 25
ισµ8 1755 212 9 -886 54 2 -121 1 0 623 26 1
ισµ9 1971 268 12 -1320 120 6 -895 55 3 -2293 362 26
εκπ1 -987 104 4 -993 105 4 976 102 5 -276 8 0
εκπ2 -962 177 6 -891 152 6 673 87 4 -168 5 0
εκπ3 -941 29 0 -799 21 0 326 3 0 -18 0 0
εκπ4 -808 21 0 -301 3 0 -927 28 1 398 5 0
εκπ5 -626 75 2 271 14 0 -1768 601 32 527 53 3
εκπ6 -442 6 0 715 17 0 -1444 69 3 102 0 0
εκπ7 2 0 0 1543 164 8 121 1 0 -927 59 4
εκπ8 61 0 0 1641 185 9 470 15 0 -1118 86 6
εκπ9 308 6 0 1403 135 7 905 56 3 -252 4 0
εκπ10 447 6 0 1278 54 1 1062 37 1 125 0 0
εκπ11 593 11 0 1015 34 1 957 30 1 402 5 0
εκπ12 1138 89 4 50 0 0 776 41 2 2461 417 30
εκπ13 1565 81 2 -706 16 0 50 0 0 1021 34 1
εκπ14 1755 212 9 -886 54 2 -121 1 0 623 26 1
εκπ15 1971 129 4 -1320 58 2 -895 26 1 -2293 175 8
εκπ16 1971 129 4 -1320 58 2 -895 26 1 -2293 175 8
δορ1 -968 382 12 -915 342 12 736 221 10 -187 14 0
δορ2 -656 103 4 176 7 0 -1628 635 35 505 61 3
δορ3 -229 3 0 1109 84 4 -715 35 2 -373 9 0
δορ4 40 0 0 1610 178 9 341 8 0 -1058 77 5
δορ5 62 0 0 1644 90 3 485 7 0 -1127 42 2
δορ6 308 6 0 1403 135 7 905 56 3 -252 4 0
δορ7 447 6 0 1278 54 1 1062 37 1 125 0 0
δορ8 593 11 0 1015 34 1 957 30 1 402 5 0
δορ9 1138 89 4 50 0 0 776 41 2 2461 417 30
δορ10 1565 81 2 -706 16 0 50 0 0 1021 34 1
δορ11 1755 212 9 -886 54 2 -121 1 0 623 26 1
δορ12 1971 129 4 -1320 58 2 -895 26 1 -2293 175 8
δορ13 1971 129 4 -1320 58 2 -895 26 1 -2293 175 8
µισ1 -971 327 12 -930 300 12 787 215 10 -209 15 0
µισ2 -941 29 0 -799 21 0 326 3 0 -18 0 0
µισ3 -719 55 2 -13 0 0 -1397 208 11 488 25 1
µισ4 -556 45 1 452 30 1 -1756 456 27 417 25 1
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πολ.εργ.σχ1.0-1.afc - Πίνακας δεδοµένων 6/6

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ(FA), ΠΡΟΒΟΛΕΣ(COR) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ(CTR) ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝµισ5 31 0 0 1592 375 18 295 12 0 -1023 154 10
µισ6 253 2 0 1502 75 2 931 28 1 -419 5 0
µισ7 1270 768 25 -142 9 0 247 29 1 305 44 2
ειδ1 -988 67 3 -997 68 3 992 67 4 -283 5 0
ειδ2 -969 180 6 -918 161 7 753 109 5 -197 7 0
ειδ3 -947 61 2 -825 46 2 436 13 0 -68 0 0
ειδ4 -719 55 2 -13 0 0 -1397 208 11 488 25 1
ειδ5 -594 37 1 365 14 0 -1859 370 20 522 29 1
ειδ6 -146 2 0 1267 172 7 -401 17 0 -584 36 2
ειδ7 61 0 0 1641 185 9 470 15 0 -1118 86 6
ειδ8 253 2 0 1502 75 2 931 28 1 -419 5 0
ειδ9 468 23 0 1199 154 6 966 100 5 148 2 0
ειδ10 1059 37 1 166 0 0 802 21 0 2401 192 9
ειδ11 1218 49 1 -66 0 0 750 18 0 2522 212 10
ειδ12 1565 81 2 -706 16 0 50 0 0 1021 34 1
ειδ13 1755 102 3 -886 26 0 -121 0 0 623 12 0
ειδ14 1755 102 3 -886 26 0 -121 0 0 623 12 0
ειδ15 1971 129 4 -1320 58 2 -895 26 1 -2293 175 8
ειδ16 1971 129 4 -1320 58 2 -895 26 1 -2293 175 8
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πολ.κοιν.ασφ1.afc - Πίνακας δεδοµένων  1/1

A/A οηγ οηβ οηµ µσυ ανα συχ συα ανπ κος αος σαν εσφ συγ αξπ ερσ ανε οιε µορ ασκ συµ οργ
1974 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1975 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1976 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1977 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1978 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1979 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1980 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1981 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1
1982 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2
1983 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 4 1 1 1 2 1 2
1984 3 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 4 1 2 1 3 1 3
1985 3 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 1 3 2 3
1986 3 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 1 3 2 3
1987 3 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 1 3 2 3
1988 3 2 1 3 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 1 4 2 3
1989 3 2 1 3 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 1 4 2 3
1990 4 3 2 4 2 2 1 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 5 2 4
1991 5 3 3 4 3 2 1 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 5 2 5
1992 6 4 4 5 4 3 2 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 5 2 6
1993 6 4 4 5 4 3 2 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 5 2 6
1994 6 4 4 5 4 3 2 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 5 2 6
1995 6 4 4 5 4 3 2 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 6 2 6
1996 6 4 4 5 4 3 2 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 6 2 6
1997 7 4 4 6 5 3 2 6 5 4 4 6 4 5 5 4 4 4 6 2 7
1998 7 4 4 6 5 3 2 7 5 4 4 6 4 5 5 4 4 4 7 2 7
1999 7 4 4 6 5 3 2 7 6 4 4 7 5 6 6 4 4 4 8 3 8
2000 7 5 4 7 5 3 2 7 6 4 4 7 5 6 6 4 4 4 8 3 8
2001 7 5 4 7 5 3 2 7 6 4 4 7 5 6 6 4 4 4 8 3 9
2002 8 6 5 8 6 4 3 7 7 4 4 8 6 7 6 5 4 5 9 3 10
2003 8 6 5 8 6 4 3 7 7 4 4 8 6 7 6 5 4 5 9 3 10
2004 9 7 6 9 7 5 4 7 8 4 4 9 7 8 6 6 4 5 10 4 11
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πολ.κοιν.ασφ1.afc - Λογικός πίνακας 0-1  1/7

@ οηγ1 οηγ2 οηγ3 οηγ4 οηγ5 οηγ6 οηγ7 οηγ8 οηγ9 οηβ1 οηβ2 οηβ3 οηβ4 οηβ5 οηβ6 οηβ7 οηµ1 οηµ2 οηµ3 οηµ4 οηµ5 οηµ6 µσυ1
1974 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1975 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1976 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1977 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1978 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1979 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1980 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1981 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1982 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1983 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1984 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1985 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1986 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
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πολ.κοιν.ασφ1.afc - Λογικός πίνακας 0-1  2/7

@
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

µσυ2 µσυ3 µσυ4 µσυ5 µσυ6 µσυ7 µσυ8 µσυ9 ανα1 ανα2 ανα3 ανα4 ανα5 ανα6 ανα7 συχ1 συχ2 συχ3 συχ4 συχ5 συα1 συα2 συα3
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
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πολ.κοιν.ασφ1.afc - Λογικός πίνακας 0-1  3/7

@
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

συα4 ανπ1 ανπ2 ανπ3 ανπ4 ανπ5 ανπ6 ανπ7 κος1 κος2 κος3 κος4 κος5 κος6 κος7 κος8 αος1 αος2 αος3 αος4 σαν1 σαν2 σαν3
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

 M.A.D. Version 3.0 23/2/2006 10:45 πµ
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@
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

σαν4 εσφ1 εσφ2 εσφ3 εσφ4 εσφ5 εσφ6 εσφ7 εσφ8 εσφ9 συγ1 συγ2 συγ3 συγ4 συγ5 συγ6 συγ7 αξπ1 αξπ2 αξπ3 αξπ4 αξπ5
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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@
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

αξπ6 αξπ7 αξπ8 ερσ1 ερσ2 ερσ3 ερσ4 ερσ5 ερσ6 ανε1 ανε2 ανε3 ανε4 ανε5 ανε6 οιε1 οιε2 οιε3 οιε4 µορ1 µορ2 µορ3 µορ4 µορ5
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
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@
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

ασκ1 ασκ2 ασκ3 ασκ4 ασκ5 ασκ6 ασκ7 ασκ8 ασκ9 ασκ10 συµ1 συµ2 συµ3 συµ4 οργ1 οργ2 οργ3 οργ4 οργ5 οργ6 οργ7 οργ8 οργ9
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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@
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

οργ10 οργ11
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 0
0 1
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Πίνακες κατανοµής απολύτων συχνοτήτωνΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 140
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗ 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η 11η 12η
 fi= 4 4 8 1 1 5 5 2 1 5 11 2
 %= 0,61 0,61 1,22 0,15 0,15 0,76 0,76 0,3 0,15 0,76 1,68 0,3

ΓΡΑΜΜΗ 13η 14η 15η 16η 17η 18η 19η 20η 21η 22η 23η 24η
 fi= 8 2 2 1 16 1 1 10 2 1 4 10
 %= 1,22 0,3 0,3 0,15 2,45 0,15 0,15 1,53 0,3 0,15 0,61 1,53

ΓΡΑΜΜΗ 25η 26η 27η 28η 29η 30η 31η 32η 33η 34η 35η 36η
 fi= 2 2 5 3 2 2 1 16 1 1 5 5
 %= 0,3 0,3 0,76 0,46 0,3 0,3 0,15 2,45 0,15 0,15 0,76 0,76

ΓΡΑΜΜΗ 37η 38η 39η 40η 41η 42η 43η 44η 45η 46η 47η 48η
 fi= 2 1 16 2 10 2 1 18 10 2 1 4
 %= 0,3 0,15 2,45 0,3 1,53 0,3 0,15 2,76 1,53 0,3 0,15 0,61

ΓΡΑΜΜΗ 49η 50η 51η 52η 53η 54η 55η 56η 57η 58η 59η 60η
 fi= 6 6 2 5 1 7 4 12 2 4 3 3
 %= 0,92 0,92 0,3 0,76 0,15 1,07 0,61 1,84 0,3 0,61 0,46 0,46

ΓΡΑΜΜΗ 61η 62η 63η 64η 65η 66η 67η 68η 69η 70η 71η 72η
 fi= 2 1 9 7 2 13 7 9 2 13 4 6
 %= 0,3 0,15 1,38 1,07 0,3 1,99 1,07 1,38 0,3 1,99 0,61 0,92

ΓΡΑΜΜΗ 73η 74η 75η 76η 77η 78η 79η 80η 81η 82η 83η 84η
 fi= 6 2 5 2 3 2 1 5 4 9 7 3
 %= 0,92 0,3 0,76 0,3 0,46 0,3 0,15 0,76 0,61 1,38 1,07 0,46

ΓΡΑΜΜΗ 85η 86η 87η 88η 89η 90η 91η 92η 93η 94η 95η 96η
 fi= 2 1 5 11 2 5 2 3 2 1 4 3
 %= 0,3 0,15 0,76 1,68 0,3 0,76 0,3 0,46 0,3 0,15 0,61 0,46

ΓΡΑΜΜΗ 97η 98η 99η 100η 101η 102η 103η 104η 105η 106η 107η 108η
 fi= 2 9 7 6 11 5 6 6 2 1 10 6

 M.A.D. Version 3.0 23/2/2006 10:47 πµ



πολ.κοιν.ασφ1.0-1.afc - Πίνακας δεδοµένων 2/2

 %= 0,3 1,38 1,07 Πί0,92 νακες 1,68κατανοµής 0,76απολύτων 0,92συχνοτήτων 0,92 0,3 0,15 1,53 0,92

ΓΡΑΜΜΗ 109η 110η 111η 112η 113η 114η 115η 116η 117η 118η 119η 120η
 fi= 7 8 16 2 5 5 3 8 2 4 2 5
 %= 1,07 1,22 2,45 0,3 0,76 0,76 0,46 1,22 0,3 0,61 0,3 0,76

ΓΡΑΜΜΗ 121η 122η 123η 124η 125η 126η 127η 128η 129η 130η 131η 132η
 fi= 3 1 3 2 1 11 14 5 1 8 2 6
 %= 0,46 0,15 0,46 0,3 0,15 1,68 2,15 0,76 0,15 1,22 0,3 0,92

ΓΡΑΜΜΗ 133η 134η 135η 136η 137η 138η 139η 140η ΑΘΡΟΙΣΜΑ
 fi= 1 1 5 2 2 1 2 1 651
 %= 0,15 0,15 0,76 0,3 0,3 0,15 0,3 0,15 100

ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ  ΣΤΗΛΩΝ 31
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΣΤΗΛΗ 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η 11η 12η
 fi= 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
 % 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22

ΣΤΗΛΗ 13η 14η 15η 16η 17η 18η 19η 20η 21η 22η 23η 24η
 fi= 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
 % 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22

ΣΤΗΛΗ 25η 26η 27η 28η 29η 30η 31η ΑΘΡΟΙΣΜΑ
 fi= 21 21 21 21 21 21 21 651
 % 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 100
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Πίνακας χαρακτηριστικών ριζών

ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α∆ΡΑΝΕΙΑ 5,6667
ΑΞΩΝ   Α∆ΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ   | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ
  01       0,9699166        017,12          017,12      |*****************************************
  02       0,8081358        014,26          031,38      |**********************************
  03       0,7277956        012,84          044,22      |*******************************
  04       0,7015852        012,38          056,60      |*****************************
  05       0,5749223        010,15          066,75      |************************
  06       0,5555075        009,80          076,55      |***********************
  07       0,3147851        005,56          082,11      |*************
  08       0,3098805        005,47          087,57      |*************
  09       0,1904762        003,36          090,94      |********
  10       0,1271800        002,24          093,18      |******
  11       0,0850343        001,50          094,68      |****
  12       0,0678653        001,20          095,88      |***
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Πίνακας χαρακτηριστικών ριζών

ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α∆ΡΑΝΕΙΑ 5,6667
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  02       0,8081358        014,26          031,38      |**********************************
  03       0,7277956        012,84          044,22      |*******************************
  04       0,7015852        012,38          056,60      |*****************************
  05       0,5749223        010,15          066,75      |************************
  06       0,5555075        009,80          076,55      |***********************
  07       0,3147851        005,56          082,11      |*************
  08       0,3098805        005,47          087,57      |*************
  09       0,1904762        003,36          090,94      |********
  10       0,1271800        002,24          093,18      |******
  11       0,0850343        001,50          094,68      |****
  12       0,0678653        001,20          095,88      |***
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 #G1 COR CTR
ΣΥΝΤΕΤΑ

#G2
ΓΜΕΝΕΣ

COR
(GA), 

CTR
ΠΡΟΒΟΛΕΣ

#G3
(COR) ΚΑΙ ΣΥ

COR
ΝΕΙΣΦΟΡΕ

CTR
Σ(CTR) 

#G4
ΤΩΝ META

COR
ΒΛΗΤΩΝ

CTR

1974 985 261 32 360 35 5 -364 35 5 122 4 0
1975 985 261 32 360 35 5 -364 35 5 122 4 0
1976 985 261 32 360 35 5 -364 35 5 122 4 0
1977 985 261 32 360 35 5 -364 35 5 122 4 0
1978 970 301 31 315 31 3 -289 26 3 93 2 0
1979 958 319 30 283 27 3 -239 19 2 74 1 0
1980 958 319 30 283 27 3 -239 19 2 74 1 0
1981 951 295 29 266 23 2 -214 14 1 64 1 0
1982 941 222 29 237 14 2 -169 7 1 47 0 0
1983 905 251 27 148 6 0 -41 0 0 0 0 0
1984 876 307 25 84 2 0 44 0 0 -30 0 0
1985 812 251 21 12 0 0 89 3 0 -40 0 0
1986 812 251 21 12 0 0 89 3 0 -40 0 0
1987 812 251 21 12 0 0 89 3 0 -40 0 0
1988 807 181 21 1 0 0 103 2 0 -45 0 0
1989 807 181 21 1 0 0 103 2 0 -45 0 0
1990 12 0 0 -1769 230 123 2449 442 263 -864 55 34
1991 12 0 0 -1769 230 123 2449 442 263 -864 55 34
1992 -926 221 28 -1040 279 42 -388 38 6 348 31 5
1993 -926 221 28 -1040 279 42 -388 38 6 348 31 5
1994 -926 221 28 -1040 279 42 -388 38 6 348 31 5
1995 -948 220 29 -1009 250 40 -477 55 9 383 36 6
1996 -978 228 31 -922 202 33 -575 78 14 399 38 7
1997 -1074 168 38 -470 32 8 -755 82 25 329 15 4
1998 -1088 179 39 -367 20 5 -711 76 22 291 12 3
1999 -1199 256 47 42 0 0 -705 88 21 91 1 0
2000 -1214 229 48 114 2 0 -715 79 22 61 0 0
2001 -1214 206 48 116 1 0 -715 71 22 60 0 0
2002 -1360 168 61 1837 307 133 299 8 3 -2270 468 234
2003 -1360 168 61 1837 307 133 299 8 3 -2270 468 234
2004 -1377 84 62 2369 249 222 2435 263 260 2996 399 409
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 #F1 COR
ΣΥΝ

CTR
ΤΕΤΑΓΜΕ

#F2
ΝΕΣ(FA), Π

COR
ΡΟΒΟΛΕ

CTR
Σ(COR) 

#F3
ΚΑΙ 

COR
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

CTR
(CTR) ΤΩΝ ΣΤ

#F4
ΑΤΙΣΤΙΚΩ

COR
Ν ΜΟΝΑ∆ΩΝ

CTR

οηγ1 1000 148 6 400 23 1 -426 26 1 145 3 0
οηγ2 974 140 5 319 15 0 -288 12 0 91 1 0
οηγ3 860 257 9 71 1 0 45 0 0 -29 0 0
οηγ4 12 0 0 -1968 128 4 2871 274 11 -1032 35 1
οηγ5 12 0 0 -1968 128 4 2871 274 11 -1032 35 1
οηγ6 -955 175 6 -1124 242 10 -520 51 2 436 36 1
οηγ7 -1176 265 9 -126 3 0 -844 136 6 199 7 0
οηγ8 -1381 131 5 2044 288 15 350 8 0 -2710 506 31
οηγ9 -1398 65 2 2635 231 8 2855 271 11 3577 426 18
οηβ1 997 191 7 390 29 1 -409 32 1 138 3 0
οηβ2 890 436 13 136 10 0 -41 0 0 2 0 0
οηβ3 12 0 0 -1968 266 14 2871 568 33 -1032 73 4
οηβ4 -1024 364 12 -813 229 9 -643 143 6 379 50 2
οηβ5 -1233 104 4 128 1 0 -838 48 2 73 0 0
οηβ6 -1381 131 5 2044 288 15 350 8 0 -2710 506 31
οηβ7 -1398 65 2 2635 231 8 2855 271 11 3577 426 18
οηµ1 923 910 21 215 49 1 -156 25 0 45 2 0

12 0 0 -1968 128 4 2871 274 11 -1032 35 1οηµ2
12 0 0 -1968 128 4 2871 274 11 -1032 35 1οηµ3

οηµ4 -1065 540 17 -625 185 7 -682 220 9 318 48 2
οηµ5 -1381 131 5 2044 288 15 350 8 0 -2710 506 31
οηµ6 -1398 65 2 2635 231 8 2855 271 11 3577 426 18
µσυ1 1000 148 6 400 23 1 -426 26 1 145 3 0
µσυ2 914 397 12 184 16 0 -103 5 0 24 0 0
µσυ3 819 46 2 1 0 0 121 1 0 -54 0 0
µσυ4 12 0 0 -1968 266 14 2871 568 33 -1032 73 4
µσυ5 -955 175 6 -1124 242 10 -520 51 2 436 36 1
µσυ6 -1138 138 5 -295 9 0 -848 76 3 283 8 0
µσυ7 -1233 104 4 128 1 0 -838 48 2 73 0 0
µσυ8 -1381 131 5 2044 288 15 350 8 0 -2710 506 31
µσυ9 -1398 65 2 2635 231 8 2855 271 11 3577 426 18
ανα1 923 910 21 215 49 1 -156 25 0 45 2 0
ανα2 12 0 0 -1968 128 4 2871 274 11 -1032 35 1
ανα3 12 0 0 -1968 128 4 2871 274 11 -1032 35 1
ανα4 -955 175 6 -1124 242 10 -520 51 2 436 36 1

 M.A.D. Version 3.0 23/2/2006 10:53 πµ



πολ.κοιν.ασφ1.0-1.afc - Πίνακας δεδοµένων 2/4

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ(FA), ΠΡΟΒΟΛΕΣ(COR) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ(CTR) ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝανα5 -1176 265 9 -126 3 0 -844 136 6 199 7 0
ανα6 -1381 131 5 2044 288 15 350 8 0 -2710 506 31
ανα7 -1398 65 2 2635 231 8 2855 271 11 3577 426 18
συχ1 923 910 21 215 49 1 -156 25 0 45 2 0
συχ2 12 0 0 -1968 266 14 2871 568 33 -1032 73 4
συχ3 -1065 540 17 -625 185 7 -682 220 9 318 48 2
συχ4 -1381 131 5 2044 288 15 350 8 0 -2710 506 31
συχ5 -1398 65 2 2635 231 8 2855 271 11 3577 426 18
συα1 822 937 18 -27 0 0 180 45 1 -75 7 0
συα2 -1065 540 17 -625 185 7 -682 220 9 318 48 2
συα3 -1381 131 5 2044 288 15 350 8 0 -2710 506 31
συα4 -1398 65 2 2635 231 8 2855 271 11 3577 426 18
ανπ1 1000 148 6 400 23 1 -426 26 1 145 3 0
ανπ2 962 222 8 284 19 0 -233 12 0 70 1 0
ανπ3 834 167 6 23 0 0 101 2 0 -48 0 0
ανπ4 12 0 0 -1968 266 14 2871 568 33 -1032 73 4
ανπ5 -955 175 6 -1124 242 10 -520 51 2 436 36 1
ανπ6 -1091 39 1 -523 9 0 -885 26 1 393 5 0
ανπ7 -1278 476 16 945 260 11 31 0 0 -177 9 0
κος1 1000 148 6 400 23 1 -426 26 1 145 3 0
κος2 898 509 14 154 14 0 -66 2 0 11 0 0
κος3 12 0 0 -1968 266 14 2871 568 33 -1032 73 4
κος4 -945 132 5 -1148 195 9 -481 34 1 426 26 1
κος5 -1063 120 4 -652 45 2 -797 68 3 406 17 0
κος6 -1228 161 6 101 1 0 -834 74 3 85 0 0
κος7 -1381 131 5 2044 288 15 350 8 0 -2710 506 31
κος8 -1398 65 2 2635 231 8 2855 271 11 3577 426 18
αος1 984 396 12 349 49 1 -339 46 2 111 5 0
αος2 846 209 7 43 0 0 80 1 0 -41 0 0
αος3 12 0 0 -1968 266 14 2871 568 33 -1032 73 4
αος4 -1140 937 25 37 0 0 -251 45 1 103 7 0
σαν1 990 286 10 369 39 1 -372 40 1 124 4 0
σαν2 872 311 10 96 3 0 12 0 0 -17 0 0
σαν3 12 0 0 -1968 266 14 2871 568 33 -1032 73 4
σαν4 -1140 937 25 37 0 0 -251 45 1 103 7 0
εσφ1 1000 148 6 400 23 1 -426 26 1 145 3 0
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ(FA), ΠΡΟΒΟΛΕΣ(COR) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ(CTR) ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝεσφ2 962 222 8 284 19 0 -233 12 0 70 1 0
εσφ3 834 167 6 23 0 0 101 2 0 -48 0 0
εσφ4 12 0 0 -1968 266 14 2871 568 33 -1032 73 4
εσφ5 -955 175 6 -1124 242 10 -520 51 2 436 36 1
εσφ6 -1098 83 3 -466 14 0 -859 50 3 370 9 0
εσφ7 -1228 161 6 101 1 0 -834 74 3 85 0 0
εσφ8 -1381 131 5 2044 288 15 350 8 0 -2710 506 31
εσφ9 -1398 65 2 2635 231 8 2855 271 11 3577 426 18
συγ1 997 191 7 390 29 1 -409 32 1 138 3 0
συγ2 967 138 5 297 13 0 -252 9 0 77 0 0
συγ3 661 178 5 -404 66 2 700 200 8 -261 27 1
συγ4 -996 288 10 -936 255 10 -616 110 5 417 50 2
συγ5 -1228 161 6 101 1 0 -834 74 3 85 0 0
συγ6 -1381 131 5 2044 288 15 350 8 0 -2710 506 31
συγ7 -1398 65 2 2635 231 8 2855 271 11 3577 426 18
αξπ1 997 191 7 390 29 1 -409 32 1 138 3 0
αξπ2 890 436 13 136 10 0 -41 0 0 2 0 0
αξπ3 12 0 0 -1968 266 14 2871 568 33 -1032 73 4
αξπ4 -955 175 6 -1124 242 10 -520 51 2 436 36 1
αξπ5 -1098 83 3 -466 14 0 -859 50 3 370 9 0
αξπ6 -1228 161 6 101 1 0 -834 74 3 85 0 0
αξπ7 -1381 131 5 2044 288 15 350 8 0 -2710 506 31
αξπ8 -1398 65 2 2635 231 8 2855 271 11 3577 426 18
ερσ1 1000 148 6 400 23 1 -426 26 1 145 3 0
ερσ2 977 102 3 327 11 0 -300 9 0 96 0 0
ερσ3 961 63 2 280 5 0 -224 3 0 66 0 0
ερσ4 661 178 5 -404 66 2 700 200 8 -261 27 1
ερσ5 -996 288 10 -936 255 10 -616 110 5 417 50 2
ερσ6 -1307 409 15 1171 329 15 176 7 0 -265 16 0
ανε1 969 517 15 309 52 1 -277 42 1 88 4 0
ανε2 823 130 4 9 0 0 111 2 0 -50 0 0
ανε3 -626 93 3 -1421 484 22 637 97 5 -60 0 0
ανε4 -1145 314 12 -276 18 0 -816 159 8 245 14 0
ανε5 -1381 131 5 2044 288 15 350 8 0 -2710 506 31
ανε6 -1398 65 2 2635 231 8 2855 271 11 3577 426 18
οιε1 977 455 14 331 52 2 -310 45 1 100 4 0
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ(FA), ΠΡΟΒΟΛΕΣ(COR) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ(CTR) ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝοιε2 834 167 6 23 0 0 101 2 0 -48 0 0
οιε3 -679 134 4 -1365 542 23 449 59 2 17 0 0
οιε4 -1255 547 19 762 202 8 -83 2 0 -106 3 0
µορ1 923 910 21 215 49 1 -156 25 0 45 2 0
µορ2 12 0 0 -1968 266 14 2871 568 33 -1032 73 4
µορ3 -955 175 6 -1124 242 10 -520 51 2 436 36 1
µορ4 -1176 265 9 -126 3 0 -844 136 6 199 7 0
µορ5 -1387 205 7 2241 538 24 1185 150 7 -614 40 2
ασκ1 987 339 12 360 45 1 -357 44 2 118 4 0
ασκ2 937 60 2 214 3 0 -123 1 0 28 0 0
ασκ3 841 104 4 34 0 0 91 1 0 -45 0 0
ασκ4 819 46 2 1 0 0 121 1 0 -54 0 0
ασκ5 -559 59 2 -1481 421 18 876 147 7 -163 5 0
ασκ6 -1016 110 4 -890 84 3 -706 53 2 442 20 1
ασκ7 -1105 40 1 -408 5 0 -833 23 0 348 4 0
ασκ8 -1228 161 6 101 1 0 -834 74 3 85 0 0
ασκ9 -1381 131 5 2044 288 15 350 8 0 -2710 506 31
ασκ10 -1398 65 2 2635 231 8 2855 271 11 3577 426 18
συµ1 969 517 15 309 52 1 -277 42 1 88 4 0
συµ2 -202 33 0 -746 457 14 141 16 0 43 1 0
συµ3 -1289 319 11 878 148 6 -360 24 1 -1033 205 10
συµ4 -1398 65 2 2635 231 8 2855 271 11 3577 426 18
οργ1 987 339 12 360 45 1 -357 44 2 118 4 0
οργ2 937 60 2 214 3 0 -123 1 0 28 0 0
οργ3 834 167 6 23 0 0 101 2 0 -48 0 0
οργ4 12 0 0 -1968 128 4 2871 274 11 -1032 35 1
οργ5 12 0 0 -1968 128 4 2871 274 11 -1032 35 1
οργ6 -955 175 6 -1124 242 10 -520 51 2 436 36 1
οργ7 -1098 83 3 -466 14 0 -859 50 3 370 9 0
οργ8 -1225 103 4 86 0 0 -832 47 2 91 0 0
οργ9 -1233 50 1 129 0 0 -838 23 0 72 0 0
οργ10 -1381 131 5 2044 288 15 350 8 0 -2710 506 31
οργ11 -1398 65 2 2635 231 8 2855 271 11 3577 426 18
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