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Η ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

Του Χρήστου Τριανταφύλλου. 
 
1. Εισαγωγή 
 
Με τον όρο επισφαλής εργασία γίνεται 
συνήθως αναφορά σε µορφές απασχό-
λησης  που παρουσιάζουν ελάχιστες 
διασφαλίσεις για τον εργαζόµενο,  ως 
προς το να υπάρξει ή να διατηρηθεί σε 
ένα  κοντινό µέλλον  ένα «αποδεκτό» 
επίπεδο διαβίωσης, πράγµα που οδηγεί 
σε ένα βαθύ αίσθηµα αβεβαιότητας για 
το µέλλον και ένα αίσθηµα 
επισφάλειας. 
 
Γενικά όταν η αγορά εργασίας δεν 
βρίσκεται  σε κατάσταση πλήρους 
απασχόλησης - υπάρχουν δηλαδή υψη-
λά ποσοστά ανεργίας - και σε αντίθεση 
µε τις συµβάσεις αορίστου χρόνου / 
σταθερής απασχόλησης, η εν λόγω 
απασχόληση αφορά σε προσωρινή 
απασχόληση (συµβάσεις ορισµένου 
χρόνου, εποχική απασχόληση) δανεισµό 
εργαζοµένων,  stages και διάφορες 
επιδοτούµενες θέσεις εργασίας. Ωστόσο 
η επισφάλεια δεν αφορά αναγκαστικά 
όλους τους εργαζόµενους µε αυτού του 
είδους τις µορφές απασχόλησης.  
 
Για έναν εργαζόµενο οι καταστάσεις 
επισφαλούς εργασία µπορούν να έχουν 
διάφορες αιτίες και κυρίως : 
 

•  Θέσεις εργασίας προσωρινού 
χαρακτήρα (Προσωρινή απα-
σχόληση µε συµβάσεις εργα-
σίας ορισµένου χρόνου, εποχι-
κή..) ιδιαίτερα σε κλάδους / 
δραστηριότητες ή επαγγέλµατα 
όπου υπάρχουν υψηλά ποσοστά 
ανεργίας 

•  Μερική απασχόληση (κυρίως 
µη εθελούσια). 

•  Έλλειψη ή ελλιπής κάλυψη σε 
σχέση µε την ανεργία 
(ανεπαρκές επίπεδο κάλυψης 
είτε αυτό αφορά στο ύψος του 

επιδόµατος ανεργίας, στην δι-
άρκεια χορήγησης του ή ακόµη 
στις προϋποθέσεις πρόσβασης 
στο επίδοµα). 

•  Ανεπαρκώς αµειβόµενη εργα-
σία που να επιτρέπει ένα από-
δεκτό επίπεδο συνθηκών διαβί-
ωσης  (χαµηλές αµοιβές…). 

•  Θέσεις εργασίας µε ρήτρες 
γεωγραφικής κινητικότητας 

•  Θέσεις εργασίας σε επιχειρή-
σεις που αντιµετωπίζουν οικο-
νοµικές δυσκολίες ή σε κλά-
δους µε τεχνολογικές αλλαγές 
όπου η πιθανότητα απόλυσης 
«για οικονοµικούς λόγους» 
είναι υψηλή. 

•  Ένα αδύναµο κράτος, ανίκανο 
να προστατέψει τους εργαζόµε-
νους σε περίπτωση µη τήρησης 
της σύµβασης εργασίας τους ή 
από την αδήλωτη εργασία 
(µαύρη εργασία).  

 
Είναι δύσκολο να προβεί κανείς σε µία 
συγκριτική ανάγνωση των διάφορων 
φαινοµένων επισφάλειας της 
εργασίας/απασχόλησης στην Ευρώπη. 
Ο όρος επισφάλεια δεν αποτελεί 
οµοιογενή κατηγορία και η έννοια 
µπορεί να διαφέρει από την µία χώρα 
στην άλλη, σε ορισµένες µάλιστα 
χώρες µπορεί και να µην χρησιµο-
ποιείται ή να µην έχει το ισοδύναµο 
που έχει κάπου αλλού. Από την µία 
εθνική πραγµατικότητα στην άλλη 
ορισµένα στατιστικά δεδοµένα µπορεί 
να παραπέµπουν σε εντελώς διαφορε-
τικές κοινωνικές καταστάσεις. Κατά 
συνέπεια πρέπει να διευρυνθεί το 
φάσµα της παρατήρησης του φαινοµέ-
νου και να ενσωµατωθούν στην 
ανάλυση οι διάφορες διαστάσεις που 
χαρακτηρίζουν την µισθωτή εργασία, 
όπως το θεσµικό και κανονιστικό 
πλαίσιο της απασχόλησης, η θέση και 
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ο ρόλος των δηµόσιων πολιτικών για 
την απασχόληση, η κατάσταση των 
εργασιακών σχέσεων, τα συστήµατα 
κοινωνικής ασφάλισης / προστασίας 
κ.λ.π.   
 
Σε γενικές γραµµές οι διαστάσεις του 
φαινοµένου της επισφαλούς εργασίας 
σχετίζονται µε:  

•  το βαθµό βεβαιότητας σχετικά  
µε την συνέχιση της εργασίας 

•  την έννοια του «ελέγχου» της 
εργασίας από τον εργαζόµενο 
(αν δηλαδή o εργαζόµενος 
έχει τον έλεγχο των ωραρίων 
του, του ρυθµού εργασίας του 
και της αµοιβής του)  

•  τη δυνατότητα να επωφεληθεί 
µίας καλής κοινωνικής 
προστασίας 

•  το θέµα των εισοδηµάτων 
(αποδοχών) που συνδέονται 
µε την εν λόγω απασχόληση 
(µορφές απασχόλησης) 

 
Επίσης µία άλλη διάσταση συνδέεται 
µε το ρόλο των επισφαλών µορφών 
απασχόλησης στις επαγγελµατικές 
µεταβάσεις (επαγγελµατικές διαδρο-
µές) των εργαζοµένων όπου κυριαρχεί 
το εξής ερώτηµα: αυτές οι  µορφές 
απασχόλησης ευνοούν την είσοδο των 
ατόµων στην αγορά εργασίας; ή 
αντίθετα τους εγκλωβίζουν σε ένα 
κύκλο ευκαιριακής απασχόλησης από 
τον οποίο δεν καταφέρνουν να 
εξέλθουν;   
 
2. Ορισµένες βασικές πτυχές / 
διαστάσεις του φαινοµένου στην 
Ελλάδα 
 
Με βάση τα παραπάνω δεν υπάρχει σε 
εθνικό επίπεδο µία συγκεκριµένη 
στατιστική κατηγορία η οποία να είναι 
σε θέση να αποδώσει αυτή την 
κοινωνική πραγµατικότητα µε τις 
πολύµορφες πτυχές της. Συνοπτικά, η 
κατάσταση της επισφαλούς εργασίας 

στην Ελλάδα απορρέει συνδυαστικά 
από:  

a. Επισφάλεια σε σχέση µε την 
µορφή της σύµβασης εργα-
σίας: προσωρινή απασχόληση 
(τόσο στον ιδιωτικό αλλά και 
στο δηµόσιο τοµέα µε αυξη-
τικές τάσεις στον τελευταίο) 
µερική απασχόληση (κυρίως µη 
εθελούσια), δανεισµός εργαζο-
µένων, stages και επιδοτούµε-
νες θέσεις εργασίας, αλλά επί-
σης από δύο άλλες σηµαντικές 
για την Ελλάδα µορφές εργα-
σίας, δύσκολα προσεγγίσιµες 
στατιστικά, που είναι η «ψευδο  
- αυτοαπασχόληση» («ψευδο - 
ανεξάρτητη» εργασία) και η 
αδήλωτη εργασία. 

b. Επισφάλεια σε σχέση µε το 
εισόδηµα: Χαµηλό επίπεδο 
µισθών και µισθολογικές ανισό-
τητες, χαµηλό επίπεδο κοινωνι-
κής προστασίας ειδικότερα σε 
ότι αφορά στο θέµα της 
ανεργίας (επίπεδο επιδοµάτων 
ανεργίας, διάρκεια χορήγησης 
και προϋποθέσεις πρόσβασης) 
αλλά και εν γένει (χαµηλές 
δηµόσιες παροχές σχετικά µε 
την συµφιλίωση εργασιακού 
και οικογενειακού βίου).   

 
Σε µία προσπάθεια προσέγγισης του 
φαινοµένου στην Ελλάδα παραθέτουµε  
ορισµένα στοιχεία που µπορούν να 
βοηθήσουν στην ανάδειξη ορισµένων 
βασικών πτυχών του.  
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας 
Εργατικού ∆υναµικού (2006 Β΄ 
τριµήνου), το ποσοστό ανεργίας  δια-
µορφώθηκε στο 8,8% του εργατικού 
δυναµικού της χώρας, ενώ οι άνεργοι 
ξεπερνούν τις 427.000 άτοµα. Το 
εργατικό δυναµικό, το οποίο ανέρχεται 
στα 4.880.000 άτοµα, αντιστοιχεί στο 
68,2% του πληθυσµού εργάσιµης 
ηλικίας (15-64 ετών) και η απασχό-
ληση, η οποία πλησιάζει τα 4.453.000 
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άτοµα, αντιστοιχεί στο 62,3% του 
πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας. Το 
63,7% των απασχολούµενων είναι 
µισθωτοί, πάνω από το 1/5 είναι αυτό-
απασχολούµενοι (21,6%), το 8,2% 
είναι εργοδότες και το υπόλοιπο 6,5% 
εργάζονται ως συµβοηθούντα και µη 
αµειβόµενα µέλη.  
 
2.1. Προσωρινή και µερική 
απασχόληση 
 
Με τη µορφή της προσωρινής 
απασχόλησης εργάζονται το 2006 
περί τα 307.600 άτοµα, όπου το ήµισυ 
αυτών είναι γυναίκες. Το ποσοστό της 
προσωρινής απασχόλησης στην Ελλά-
δα ανέρχεται περίπου στο 11% έναντι 

14% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (13,3% 
στις γυναίκες  &  9,1% στους άνδρες). 
 
 
Η σύµβαση ορισµένου χρόνου 
αποτελεί την συνηθέστερη πρακτική 
ευελιξίας στην Ελλάδα και την πλέον 
διαδεδοµένη έκφραση της προσωρινής 
απασχόλησης. Η χρήση των λόγω 
συµβάσεων αξιοποιείται από τις 
επιχειρήσεις για καταστρατήγηση 
εργασιακών δικαιωµάτων διότι η λήξη 
τους δεν συνεπάγεται καταβολή 
αποζηµίωσης. Η διαδοχική µάλιστα 
χρήση συµβάσεων ορισµένου χρόνου 
αποτελεί διαδεδοµένη πρακτική τόσο 
στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο 
τοµέα.   
 

 
 

Προσωρινή απασχόληση (ως % συνολικής απασχόλησης)
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Το 2006, περί τα 261.200 άτοµα 
εργάζονται µε µερική απασχόληση 
από τα οποία το 69,0% είναι γυναίκες. 
Το ποσοστό της µερικής απασχόλησης 
διαµορφώνεται στο 5,9% (10,4% για 
τις γυναίκες και 3,0% για τους άνδρες). 
Σε σχέση µε το προηγούµενο έτος οι 
µερικώς απασχολούµενοι αυξάνονται 
κατά 50.200 άτοµα (πάνω από το 
ήµισυ αυτών είναι γυναίκες το 54,0%), 
µε αποτέλεσµα 7 στα 10 άτοµα µε τα 
οποία αυξήθηκε η συνολική απασχό-

ληση να οφείλεται σε αύξηση των 
µερικώς απασχολούµενων.1 
  
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat 
το ποσοστό της µερικής απασχόλησης 
στην Ελλάδα είναι πολύ µικρότερο του 
µέσου όρου της ΕΕ (5,7% Ελλάδα, 
21% στην ΕΕ-15 και 18% στην ΕΕ-25) 
αν και τα τελευταία χρόνια παρουσι-

                                                 
1 Γ. Κρητικίδης «Η απασχόληση & η ανεργία 
το 2006» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Τεύχος 
135, 2007. 



 11

άζει αύξηση. Το θεσµικό πλαίσιο δεν 
εµποδίζει την αύξηση της µερικής 
απασχόλησης, οι επιχειρήσεις προτι-
µούν άλλες µορφές ευελιξίας και 
επίσης οι εργαζόµενοι γνωρίζουν τα 
δεδοµένα της µερικής απασχόλησης 
(ιδιαίτερα χαµηλές αµοιβές, ανασφάλι-

στη εργασία, απλήρωτη υπερεργα-
σία…) και δεν προστρέχουν σε αυτήν. 
Η  Ελλάδα παρουσιάζει από τα 
µεγαλύτερα ποσοστά ακούσιας 
µερικής απασχόλησης (43% στην 
Ελλάδα έναντι 17% στην ΕΕ-15 και 
19% στην ΕΕ-27). 
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Ακούσια  µερική απασχόληση (ως % της συνολικής µερικής απασχόλησης) 
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Το ποσοστό τόσο των µερικώς όσο και 
των προσωρινά απασχολούµενων στο 
δηµόσιο τοµέα είναι µικρότερα από τα 
αντίστοιχα ποσοστά του ιδιωτικού 
τοµέα. Ειδικότερα, τα ποσοστά µερι-
κής και προσωρινής απασχόλησης 
στον δηµόσιο τοµέα ανέρχονται σε 
3,1% και 8,9% αντίστοιχα, έναντι 
6,7% και 11,9% των αντίστοιχων 
ποσοστών του ιδιωτικού τοµέα. Στον 
δηµόσιο τοµέα απασχολείται το 12,0% 
του συνόλου των µερικώς απασχολού-

µενων και το 29,0% των προσωρινά 
απασχολούµενων (!) 
 
Ενδιαφέρον ως προς την τάση 
παρουσιάζει η εξέταση των ροών προς 
την απασχόληση το έτος 2006.  ∆ιαπι-
στώνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος 
όσων εισήλθαν στην απασχόληση 
κατευθύνθηκε προς την µισθωτή απα-
σχόληση (157.149 άτοµα αριθµός που 
αντιστοιχεί στο 81% όσων βρήκαν 
απασχόληση το 2006), ενώ σηµαντικό 
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µερίδιο αυτών εντάχθηκε µε τη µορφή 
της προσωρινής απασχόλησης, περί τα 
72.354 (δηλαδή το 46%). Ενώ στον 
ιδιωτικό τοµέα η συµµετοχή των προ-
σωρινά απασχολούµενων δεν ξεπερνά 
το 40% (47.059 άτοµα στους 119.353 
µισθωτούς), στον δηµόσιο τοµέα πλη-
σιάζει τα 2/3 όσων εισήλθαν ως 
µισθωτοί (25.295 άτοµα στους 37.796 
µισθωτούς)2. 
 
2.2. Ψευδο - αυτοαπασχόληση και 
αδήλωτη εργασία 
 
Επί σειρά ετών,  εκθέσεις διεθνών 
οργανισµών όπως ο ΟΟΣΑ για 
παράδειγµα, µιλάνε για δυσκαµψίες 
της αγοράς εργασίας στις χώρες της 
Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, 
Ισπανία και Πορτογαλία). Ωστόσο 
παραβλέπουν την ύπαρξη ενός άτυπου 
και εκτεταµένου ανεπίσηµου τοµέα  
που αποτελεί µία βαθιά διάρθρωση 
των οικονοµιών και των κοινωνιών του 
Νότου. Με άλλα λόγια η προσέγγιση 
της (εξωτερικής) ευελιξίας σε σχέση 
µε τα δεδοµένα των προηγµένων 
χωρών του ΟΟΣΑ, ξεχνάει τις άτυπες 
µορφές ευελιξίας που αναπτύσσονται 
στις χώρες του Νότου.  
 
Μια από αυτές τις µορφές αφορά την 
ανάπτυξη «γκρίζων ζωνών απασχόλη-
σης» που τοποθετούνται µεταξύ µισ-
θωτής εργασίας και αυτοαπασχόλησης. 
Το βασικό  χαρακτηριστικό των υβρί-
διων αυτών µορφών εργασίας είναι ότι 
ο εργαζόµενος απασχολείται σε 
συνθήκες που προσοµοιάζουν µε τις 
συνθήκες της µισθωτής εργασίας, 
θεωρείται όµως ως ανεξάρτητος (ελεύ-
θερος επαγγελµατίας). Κατά συνέπεια, 
επωµίζεται όλους τους κινδύνους 
(κίνδυνο απασχόλησης) και τα 
µειονεκτήµατα (κοινωνική ασφάλιση, 
δικαιώµατα εργατικού κώδικα) του 

                                                 
2 Γ. Κρητικίδης «Η απασχόληση & η ανεργία 
το 2006» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Τεύχος 
135, 2007. 

στάτους του ανεξάρτητου (ελεύθερου 
επαγγελµατία) χωρίς να µπορεί να 
επωφεληθεί των πλεονεκτηµάτων που 
συνήθως απορρέουν (αυτονοµία 
δράσης). Κατά συνέπεια οι δυνατό-
τητες εξωτερικής ευελιξίας, που προ-
σφέρουν αυτές οι υβρίδιες µορφές 
µεταξύ µισθωτού και ελεύθερου 
επαγγελµατία, είναι πολύ πιο εκτετα-
µένες από κάθε άλλη µορφή 
(επίσηµης) απορρύθµισης της αγοράς 
εργασίας.          
 
Η χρήση των µορφών απασχόλησης µε 
το καθεστώς των συµβάσεων έργου ή 
των ανεξάρτητων υπηρεσιών είναι 
ιδιαίτερα διαδοµένη στην Ελλάδα 
συχνά µάλιστα υποκρύπτει µισθωτή 
εργασία. Σοβαρό ερώτηµα αποτελεί 
κατά πόσο η χρήση του θεσµού του 
δελτίου παροχής υπηρεσιών (∆ΠΥ) 
ανταποκρίνεται στο περιεχόµενο της 
σύµβασης στο οποίο αναφέρεται, 
απευθύνεται σε απασχόληση που 
βρίσκεται στην «γκρίζα ζώνη» µεταξύ 
εξαρτηµένης και ανεξάρτητης εργα-
σίας ή τέλος έχει ως µοναδικό στόχο 
την καταστρατήγηση της εργατικής 
νοµοθεσίας3. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
την δηµιουργία µιας πλασµατικής 
εικόνας για το µέγεθος των αυτόαπα-
σχολούµενων στην Ελλάδα (21 % το 
υψηλότερο στην ΕΕ). 
 
 

                                                 
3 Βλέπε Γ. Κουζής «Εργασιακές σχέσεις και 
ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ευελιξία και 
απορρύθµιση ή αναβάθµιση της εργασίας; »  
Μελέτες ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 2001 , 
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Η αδήλωτη εργασία πλήττει όλα τα 
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σε διαφορετικό ρυθµό. Παρά την 
σηµασία και σπουδαιότητα του φαινο-
µένου υπάρχουν αντικειµενικές δυσκο-
λίες προσέγγισης σε ότι αφορά στην 
ακριβή έκτασή του. Το µέγεθός της 
εκτιµάται στην Ε.Ε.- 27 από 10-28 
εκατ. άτοµα ή από 7%-19% του όγκου 
της συνολικής δηλωµένης απασχόλη-
σης και αντιστοιχεί σε όρους ΑΕΠ σε 
ποσοστό της τάξης κατά µέσο όρο 7%-
16%. Στην Ελλάδα το µέγεθός της 
εκτιµάται ότι ανέρχεται σε 25% του 
όγκου της συνολικής απασχόλησης και 
αντιστοιχεί σε ΑΕΠ της τάξης άνω του 
20% του ΑΕΠ της χώρας.4 Στην 
Ελλάδα οι κλάδοι που συγκεντρώνουν 
µεγάλο ποσοστό αδήλωτης εργασίας 
είναι οι κατασκευές, το λιανικό 
εµπόριο,  ξενοδοχεία και εστιατόρια, η 
γεωργία, υπηρεσίες καθαρισµού κ.λ.π.  
Η πλειοψηφία των αδήλωτων εργαζο-
µένων ανήκει στις ευάλωτες οµάδες  
που δεν έχουν τη δύναµη να διαπραγ-
µατευτούν τους όρους και τις συνθή-
κες εργασίας (άνεργοι, αυτοαπασχο-
                                                 
4 «Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση», 
Ετήσια Έκθεση ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 2007 

λούµενοι, εποχιακοί και µετανάστες). 
Η µετανάστευση τροφοδοτεί παρα-
δοσιακά το φαινόµενο της αδήλωτης 
εργασίας κυρίως στον κλάδο της 
γεωργίας και των κατασκευών. Η 
αντιµετώπισή της αποτελεί ζήτηµα 
ζωτικής σηµασίας για την καταπολέ-
µηση της παραοικονοµίας, την ανα-
βάθµιση του συστήµατος των εργασια-
κών σχέσεων, την βελτίωση του συ-
στήµατος κοινωνικής προστασίας και 
των όρων λειτουργίας της αγοράς 
εργασίας και φυσικά την ένταξης των 
αδήλωτα εργαζοµένων σε συνθήκες 
νόµιµης εργασίας. 
 
Τέλος σε µεγάλο τµήµα της ελληνικής 
αγοράς εργασίας κυριαρχεί µία ευε-
λιξία πολύ πιο ισχυρή και άναρχη από 
ότι στις χώρες της κεντρικής και 
βόρειας Ευρώπης. Η ύπαρξη αυτής της 
παράτυπης (παράνοµης) ευελιξίας 
παρέχει στις επιχειρήσεις πολύ περισ-
σότερα περιθώρια ευελιξίας από την 
όποια θεσµοθετηµένη απορρύθµιση. 
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2.3. Χαµηλοί µισθοί και 
µισθολογικές ανισότητες 
 
Η ανάλυση του εισοδήµατος από 
µισθωτές υπηρεσίες5 (µε βάση τα 
στοιχεία ΕΣΥΕ, ΕΕ∆ Β τριµήνου 
2006) αναδεικνύει σχετικά µε τις 
καθαρές µηνιαίες αποδοχές ότι: 
 

•  Το 41% του συνόλου των 
µισθωτών στον ιδιωτικό τοµέα 
έχει µηνιαίες καθαρές αποδοχές 
χαµηλότερες των 750€ ενώ το 
77% χαµηλότερες των 1000€. 

•  Το 61,8 % των  µισθωτών µε 
προσωρινή απασχόληση έχει 
µηνιαίες καθαρές αποδοχές 
χαµηλότερες των 750€  ενώ το 
89% χαµηλότερες των 1.000€ 
(το δε 25% µηνιαίες αποδοχές < 
500€). 

 ∆ύο στους τρεις απασχολούµενους 
µε καθεστώς µερικής απασχόλη-
σης, έχουν καθαρό µηνιαίο εισόδη-
µα που δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ 
και στην πλειοψηφία τους (8 στους 
10 εργαζόµενους) είναι γυναίκες. 
 
Η Ελλάδα διακρίνεται για τις 
οικονοµικές της ανισότητες, µε την 
έννοια ότι το εισόδηµα των 20% 
περισσότερο εύπορων ελλήνων 
είναι συστηµατικά περίπου το εξα-
πλάσιο από το εισόδηµα των 20% 
λιγότερο εύπορων ελλήνων. Από 
τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το 2005 
προκύπτει ότι το 20% των ελληνι-
κών νοικοκυριών βρίσκεται κάτω 
από το όριο φτώχειας (µετά τις 
κοινωνικές µεταβιβάσεις), και ειδι-
κότερα το 20% των συνταξιούχων, 
το 32,8% των ανέργων, το 41% 
των µονογονεϊκών οικογενειών και 
το 12,9% των εργαζοµένων. 
Ειδικότερα σε ότι αφορά στους 
«φτωχούς εργαζόµενους», τα 
ποσοστά στην Ελλάδα είναι από τα 

                                                 
5 «Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση», 
Ετήσια Έκθεση ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 2007 

υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, δεδοµένου ότι το ποσοστό των 
εργαζοµένων µε κίνδυνο να βρεθεί 
κάτω από το όριο της φτώχειας 
(60% του ενδιάµεσου εισοδήµατος 
µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις) 
ανέρχεται σε 12% για τους εργαζό-
µενους µε πλήρη απασχόληση και 
24% για τους µερικά απασχολού-
µενους.   
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Ποσοστιαία κατανοµή των µισθωτών ανα κατηγορία µηνιαίων αποδοχών 
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Ποσοστό εργαζόµενων µε κίνδυνο να βρεθεί κάτω από το όριο της φτώχειας (όριο: 60% του 

ενδιάµεσου εισοδήµατος µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις) 
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2.4. Υψηλά ποσοστά ανεργίας – 
χαµηλά επιδόµατα  
 
Το παρατεταµένο υψηλό επίπεδο 
ανεργίας στην χώρα µας (8,9% το 
2006) αποδεικνύει την αδυναµία της 
ελληνικής οικονοµίας και της αγοράς 
εργασίας να απορροφά δυναµικά, τόσο 
τους νεοεισερχόµενους στην απασχό-
ληση, όσο και τους ήδη ανέργους. Οι 
προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόµα-
τος ανεργίας είναι τόσο περιοριστικές 
ώστε αυτό να καταβάλλεται σε 
λιγότερους από τους µισούς ανέργους 
και για διάστηµα που δεν ξεπερνά τους 
12 µήνες. Την ίδια στιγµή οι µακρο-
χρόνια άνεργοι (12 µήνες και πάνω) 
αντιστοιχούν στο 57,7% του συνόλου 
των ανέργων και αποκλείονται από το 
επίδοµα ανεργίας. Ταυτόχρονα, σύµ-
φωνα µε τον πρόσφατο νόµο 3352/07, 
διαβαθµίζεται το επίδοµα ανεργίας 
ανάλογα µε την µορφή απασχόλησης 
µε σοβαρές συνέπειες για τους µερικά 
απασχολούµενους  (183€ το µήνα επί-
δοµα ανεργίας). Η επίκληση των δηµο-
σιονοµικών περιορισµών για την µη 
ουσιαστική αύξηση του επιδόµατος 
ανεργίας το οποίο ανέρχεται σήµερα 
στο 50% του κατώτατου µισθού 
(αίτηµα ΓΣΕΕ για 80% και την διεύ-

ρυνση του χρόνου καταβολής του) 
είναι τουλάχιστον λανθασµένη και 
κοινωνικά άδικη.    

Εν κατακλείδι, οι επιπτώσεις για τους 
επισφαλείς εργαζόµενους είναι πολλα-
πλές και προφανείς: χαµηλότερες 
αµοιβές, χειρότερες συνθήκες εργασί-
ας, λιγότερα εργασιακά και κοινωνικά 
δικαιώµατα, αβεβαιότητα ως προς την 
επαγγελµατική τους εξέλιξη αλλά και 
ως προς τον σχεδιασµό του µέλλοντος, 
χαµηλότερη πρόσβαση ή και αποκλει-
σµός από τα προγράµµατα επαγγελ-
µατικής κατάρτισης της επιχείρησης, 
αποστασιοποίηση από την συλλογική 
δράση  κ.λπ . 
 
Ωστόσο οι συνέπειες είναι ευρύτερες 
σε όρους κοινωνικής συνοχής, διαρ-
ροής πόρων από τα ασφαλιστικά 
ταµεία, αλλά και στον παραγωγικό 
ιστό δεδοµένου ότι η αύξηση της επι-
σφάλειας δεν συνάδει µε την προώθη-
ση της καινοτοµίας, οι επιχειρήσεις 
επαναπαύονται σε συνθήκες χαµηλού 
κόστους και δεν αναζητούν άλλες 
λύσεις µε οδυνηρές µεσοµακροπρόθε-
σµα συνέπειες, που έρχονται να ενδυ-
ναµώσουν τον κύκλο της επισφάλειας. 
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3. Αντιµετώπιση του 
προβλήµατος της επισφαλούς 
εργασίας 
 
Η περαιτέρω διερεύνηση, η ανάδειξη 
του εύρους και των επιπτώσεων του 
φαινοµένου της επισφαλούς εργασίας 
στην δηµόσια συζήτηση, καθώς και η 
συνειδητοποίηση σχετικά µε την ανα-
γκαιότητα αναζήτησης ικανοποιητικών 
λύσεων στις βασικές πτυχές του 
προβλήµατος, αποτελεί προϋπόθεση 
και αφετηρία για την διαµόρφωση 
συγκεκριµένων πολιτικών και δράσε-
ων για την αντιµετώπισή του. 
 
Οι άξονες παρέµβασης και δράσης 
αφορούν κατ’ αρχή στον σεβασµό και 
τήρηση των εργασιακών δικαιωµάτων 
(µε εφαρµογή του υφιστάµενου 
κώδικα εργασίας) και βεβαίως την 
κατάκτηση νέων δικαιωµάτων τόσο 
µέσα από την νοµοθετική οδό όσο και 
διαµέσου της συλλογικής διαπραγ-
µάτευσης. Η χαµηλή δυνατότητα και 
οργάνωση των επισφαλών εργαζο-
µένων απαιτεί την ανάπτυξη νέων 
συµµαχιών ανάµεσα στους εργαζόµε-
νους και στους συλλογικούς κοινωνι-
κούς φορείς. Η ανάδειξη του προβλή-
µατος µέσα από τα µέσα  µαζικής 
ενηµέρωσης αλλά και µέσα από την 
δράση στο χώρο εργασίας, µε 
καµπάνιες για την κινητοποίηση των 
πολιτών, των δηµόσιων αρχών, ώστε 
να αυξηθεί η διαπραγµατευτική 
ικανότητα των επισφαλών εργαζο-
µένων και ενδεχοµένως καµπάνιες µε 
στόχο επιχειρήσεις που κάνουν 
κατάχρηση της επισφαλούς εργασίας 
ώστε να υποχωρήσει η κοινωνική 
ανασφάλεια.  
 
Με άλλα λόγια, για να αντιµετωπιστεί 
το πρόβληµα της επισφαλούς εργασίας 
πρέπει να αντιµετωπιστούν τα θέµατα 
της προσωρινότητας και της µη 
τήρησης των συµβάσεων, της αδήλω-
της εργασίας και της ψευδο-αυτοαπα-
σχόλησης, των χαµηλών µισθών, της 

χαµηλής κοινωνικής προστασίας 
(ιδιαίτερα σε περίπτωση ανεργίας) ενώ 
απαιτείται παράλληλα στήριξη των 
επισφαλών εργαζοµένων µέσα από 
αξιόπιστες δηµόσιες πολιτικές κατά 
την περίοδο µετάβασης από την µία 
δουλειά στην άλλη (εκτός δηλαδή από 
ικανοποιητικά επιδόµατα ανεργίας, 
χρειάζονται αποτελεσµατικοί µηχα-
νισµοί στήριξης των ανέργων και 
σοβαρή κατάρτιση και όχι καταρτίσεις 
που απλά συνεισφέρουν στην µείωση 
των επίσηµων ποσοστών ανεργίας και 
καλλιεργούν ψευδαισθήσεις ότι δηµι-
ουργούν ευκαιρίες).  
 
Η αντιµετώπιση του προβλήµατος 
απαιτεί συνδυασµό πολιτικών, µέτρων 
και ενεργειών µε ουσιαστική 
εφαρµογή στην πράξη, χρησιµοποι-
ώντας τόσο την  νοµοθετική όσο και 
διαπραγµατευτική οδό (συλλογική δια-
πραγµάτευση και συλλογικές συµβά-
σεις), ενώ απαραίτητες προϋποθέσεις 
αποτελούν η ενδυνάµωση και η 
ουσιαστική λειτουργία των εποπτικών 
µηχανισµών (επιθεώρηση εργασίας), η  
συνδικαλιστική παρέµβαση, η οργάνω-
ση των άτυπων εργαζοµένων και η 
νοµιµοποίηση και ασφαλιστική κάλυ-
ψη των µεταναστών. 
 
Επίσης είναι απαραίτητη η ουσιαστική 
αύξηση του επιδόµατος ανεργίας, της 
επιµήκυνσης του χρόνου χορήγησης 
και η αναθεώρηση των προϋποθέσεων 
πρόσβασης σε αυτό (απόκτηση δικαιώ-
µατος), ενώ παράλληλα χρειάζεται 
αύξηση της χρηµατοδότησης αλλά και 
βελτίωση των αποκαλούµενων 
ενεργών πολιτικών αγοράς εργασίας 
(πλήρη αναθεώρηση  προς την κατεύ-
θυνση της ουσιαστικής και ποιοτικής 
κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης, 
στήριξη των ανέργων για εξεύρεση 
εργασίας µέσω ενίσχυσης των 
δηµόσιων πολιτικών και όχι µέσω των 
ιδιωτικών γραφείων). 
 



 18

Αυστηροποίηση των ποινών για όσους 
χρησιµοποιούν ανασφάλιστη εργασία  
και αναζήτηση µέτρων ώστε να 
καταστεί ασύµφορη η προσωρινή 
εργασία για τις επιχειρήσεις µέσα από 
την διαφοροποίηση ως προς την 
φορολόγηση και τις  κοινωνικές εισφο-
ρές στα ταµεία. 
 
Τέλος, απαιτείται µία άλλη µακρο-
οικονοµική και κυρίως φορολογική και 
κοινωνική πολιτική που θα στοχεύουν 
στην ανάπτυξη και στην δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας, στην µείωση 
των εισοδηµατικών και κοινωνικών 
ανισοτήτων, στην ουσιαστική στήριξη 
των ανέργων και των επισφαλών 
εργαζοµένων (και των αδύναµων εν 
γένει κοινωνικών στρωµάτων), 
επιδιώκοντας µία θέση στον διεθνή 
καταµερισµό εργασίας µέσα από ένα 
άλλο αναπτυξιακό µοντέλο που θα 
πρέπει να διαφέρει ριζικά από αυτό της 
«κινεζοποίησης» των εργασιακών 
σχέσεων και των εργασιακών και 
κοινωνικών δικαιωµάτων.    
 


