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Περίληυη: Δμεηάδνληαη ηα δεδνκέλα ησλ ηεζζάξσλ ηειεπηαίσλ θπκάησλ ηνπ 

European Working Conditions Survey πνπ δηελεξγεί ην European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (ΔΔ15). Γηεξεπλώληαη νη δηαθνξέο κεηαμύ ρσξώλ αιιά θαη κεηαμύ επηκέξνπο 

νκάδσλ απαζρνινύκελσλ. Γηεξεπλάηαη ε ζρέζε κεηαμύ ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ησλ δηαξζξσηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο απαζρόιεζεο, αθ’ 

ελόο, θαη κεηαμύ ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ δηαθνξεηηθώλ κνξθώλ νξγάλσζεο ηεο 

εξγαζίαο, αθ’ εηαίξνπ.  

 

1. Διζαγφγή 

Η θξηζηκόηεξε ίζσο κεηαβιεηή κεηαμύ απηώλ πνπ δηαζέηεη ε έξεπλα εξγαδνκέλσλ 

ηνπ European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 
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European Working Conditions Survey (EWCS)
1
 ζηα δηαδνρηθά ηεο θύκαηα από ην 

1995 έσο ην 2010, είλαη απηή πνπ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ από ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο.. Πξόθεηηαη γηα κία θξίζηκε κεηαβιεηή, αθόκα θαη αλ 

θάπνηνη ακθηζβεηνύλ ηελ αληηζηνίρηζε ηεο («ππνθεηκεληθήο») ηθαλνπνίεζεο από ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο κε ηελ ίδηα ηελ («αληηθεηκεληθή») πνηόηεηα ησλ ζπλζεθώλ 

εξγαζίαο. Η ηθαλνπνίεζε από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί, αθ’ ελόο, 

σο κία απνηίκεζε πνπ δελ αληαλαθιά ηελ ίδηα ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο αιιά ηελ 

πξόζιεςή ηεο από ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα απηή 

(ζύγθξηζε κε πνηόηεηα εξγαζίαο πνπ ζεσξνύλ εθηθηή, ηδηνζπγθξαζία, ζύγθξηζε κε 

θαηάζηαζε αλεξγίαο).
2
 Αθ’ εηαίξνπ, ε ηθαλνπνίεζε από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο βησκαηηθόο δείθηεο ηεο πνηόηεηαο ηεο εξγαζίαο πνπ 

αληαλαθιά θαιά ηελ πξαγκαηηθή πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο.
3
 Καηο ηηο δύν πεξηπηώζεηο, 

σζηόζν, δελ παύεη ε κεηαβιεηή απηή λα είλαη θξίζηκε, ηνπιάρηζηνλ ιόγσ ηεο  

πνιηηηθήο ηεο ζπγθξόηεζεο θαη ζεκαζίαο (πώο αληηιακβάλνληαη νη εξγαδόκελνη ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, ηη ζεσξείηαη ζηελ θνηλσλία σο απνδεθηό, πνηεο νη δπλακηθέο 

ζύγθξνπζεο θαη ζπλαίλεζεο, θιπ).  

ηελ παξνύζα εηζήγεζε παξνπζηάδνπκε ηελ εμέιημε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο από ην 1995 έσο ην 2010, κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαδνρηθώλ εξεπλώλ πεδίνπ ηνπ EWCS
4
 θαηά ηα έηε 1995, 2000, 

2005, θαη 2010
5
): 

1. σο ηνλ κέζν όξν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ ΔΔ15 

                                                           
1
 Η ζρευνα πεδίου του 2010 διενεργήθηκε μεταξφ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2010, με ςυνεντζυξεισ από 

44.000 απαςχολοφμενουσ τησ ΕΕ27, τησ Νορβηγίασ, τησ Κροατίασ, τησ FYROM, τησ Τουρκίασ, τησ 
Αλβανίασ, του Μοντενζγκρο και του Κοςόβου. Το δείγμα για κάθε χώρα ήταν περίπου 1.000 άτομα. 
2
 Llorente, R.M.B. and Macías, E.F., 2003, Job satisfaction as an indicator of the quality of work, 

Department of Applied Economics, University of Salamanca, διαθζςιμο ςτο: 
http://web.usal.es/~efm/jse.pdf. 
3
 Diaz-Serrano, L. and Cabral Vieira, J.A., Low pay, higher pay and job satisfaction within the European 

Union: Empirical evidence from fourteen countries , IZA Discussion Papers No. 1558, Institute for the 
Study of Labour (IZA), 2005, διαθζςιμο ςτο: http://ideas.repec.org/p/iza/izadps/dp1558.html. 
D’Addio, A.C., Eriksson, T. and Frijters, P., An analysis of the determinants of job satisfaction when 
individuals’ baseline satisfaction levels may differ , Centre for Applied Microeconometrics (CAM), 
Department of Economics, University of Copenhagen, 16, 2003, διαθζςιμο ςτο: 
http://www.econ.ku.dk/CAM/Files/workingpapers/2003/2003-16.pdf. 
4
 Όλα τα ςτοιχεία προζρχονται από το European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions, European Working Conditions Survey – Mapping the Results, που διατίθεται ςτο 
διαδίκτυο: http://www.eurofound.europa.eu/surveys/smt/ewcs/results.htm.  
5
 Παραλείπουμε την πρώτη ζρευνα του 1991 γιατί δεν περιλαμβάνει 3 κράτη-μζλη τησ ΕΕ15 (την 

Αυςτρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία), όπωσ και κάποια ερωτήματα των επομζνων ερευνών. 

http://web.usal.es/~efm/jse.pdf
http://ideas.repec.org/p/iza/izadps/dp1558.html
http://www.econ.ku.dk/CAM/Files/workingpapers/2003/2003-16.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/surveys/smt/ewcs/results.htm
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2. αλά είδνο ζύκβαζεο (ανξίζηνπ-επέιηθηεο-απηναπαζρόιεζεο) 

3. αλά θύιν 

4. αλά είδνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο (ππεξεζίεο-βηνκεραλία) 

5. αλά είδνο επαγγέικαηνο (ρεηξσλαθηηθό-κε ρεηξνλαθηηθό θαη πςειήο-ρακειήο 

εηδίθεπζεο) 

6. αλά ρώξα ηεο ΔΔ15 (ζέζε ηεο Διιάδαο) 

ηε ζπλέρεηα ζα εζηηάζνπκε ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, παξνπζηάδνληαο ηελ 

εμέιημε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο από ην 

1995 έσο ην 2010 

1. ζην ζύλνιν ηεο Διιάδαο 

2. αλά είδνο ζύκβαζεο (ανξίζηνπ-επέιηθηεο-απηναπαζρόιεζεο) 

3. αλά θύιν 

4. αλά είδνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο (ππεξεζίεο-βηνκεραλία) 

5. αλά είδνο επαγγέικαηνο (ρεηξσλαθηηθό-κε ρεηξνλαθηηθό θαη πςειήο-ρακειήο 

εηδίθεπζεο)  

ηόρνο είλαη ε αλάδεημε ησλ βαζηθώλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ κεηαμύ Διιάδαο θαη 

ΔΔ15, θαζώο θαη κία πξώηε δηεξεύλεζε (κε επίγλσζε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ 

ζπζρέηηζεο θαη ζρέζεο αηηίνπ-αηηηαηνύ) θάπνησλ βαζηθώλ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηηο 

δηαθνξέο απηέο: ηε ζπκβνιή ηνπ θύινπ, ηεο επειημίαο, ηεο δηάξζξσζεο ηεο 

νηθνλνκίαο, ησλ επαγγεικαηηθώλ θαηεγνξηώλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηηο ακνηβέο θαη, 

ηέινο ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο.  

   

2. Ικανοποίηζη από ηις ζσνθήκες εργαζίας ζηην ΔΔ15 

 

2.1. ύνολο απαζτολοσμένφν. 

 

Όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 1, ζεκεηώλεηαη κηθξή αιιά ζηαζεξή κείσζε ησλ «πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλσλ» από ην 1995 έσο ην 2010 (από ην 31,9% ζην 27,2%), κε αληίζηνηρα 
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κηθξή αιιά ζηαζεξή αύμεζε ησλ «ηθαλνπνηεκέλσλ» (από 54,4% ζην 58,4%).
6
 

Παξάιιεια, κηθξή αιιά ζηαζεξή κείσζε ησλ «θαζόινπ ηθαλνπνηεκέλσλ» (από 3,3% 

ζην 2,5%), κε αληίζηνηρα κηθξή αιιά ζηαζεξή αύμεζε ησλ «όρη πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλσλ» (από 10% ζην 11,9%). Έηζη, αλ νκαδνπνηήζνπκε ηηο ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο ζε δύν, ε αλαινγία ησλ  «ηθαλνπνηεκέλσλ» αζξνηζκέλε κε απηή ησλ 

«πνιύ ηθαλνπνηεκέλσλ» έρεη παξακείλεη ακεηάβιεηε από ην 1995 έσο ην 2010 (από 

85,3% ζε 85,6%), όπσο θαη ε αλαινγία ησλ «όρη πνιύ ηθαλνπνηεκέλσλ» καδί κε απηή 

ησλ «θαζόινπ ηθαλνπνηεκέλσλ» (από 14,7% ζε 14,4%).  

 

Δικόνα 1 

 

Πεγή: European Foundation, ΔWCS. Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα 

 

  

Η «θξίζε» δελ θαίλεηαη λα έρεη επεξεάζεη ηα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο ησλ 

απαζρνινπκέλσλ από  ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηνπιάρηζηνλ ζην δηάζηεκα κεηαμύ ηεο 

έξεπλαο ηνπ 2005 θαη  ηνπ 2010. Σν άζξνηζκα ησλ ηθαλνπνηεκέλσλ θαη πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλσλ από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο  ηνπο απμήζεθε ζην δηάζηεκα απηό θαηά 

8 κνλάδεο (ελώ ην άζξνηζκα ησλ θαζόινπ ή όρη πνιύ ηθαλνπνηεκέλσλ κεηώζεθε θαηά 

0,8 κνλάδεο).  

                                                           
6
 Η διατφπωςη του ερωτήματοσ ζχει ωσ εξήσ: «Συνολικά, είςτε πολφ ικανοποιημζνοσ, 

ικανοποιημζνοσ, όχι πολφ ικανοποιημζνοσ, καθόλου ικανοποιημζνοσ από τισ ςυνθήκεσ εργαςίασ τησ 
κφριασ αμειβόμενησ εργαςίασ ςασ;». Οι απαντήςεισ είναι «Πολφ ικανοποιημζνοσ, Ικανοποιημζνοσ, 
Όχι πολφ ικανοποιημζνοσ, Καθόλου ικανοποιημζνοσ. 
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2.2. Δσέλικηοι και μη μιζθφηοί.  

 

Δπεηδή ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο (κε ή ρσξίο πξνζσπηθό), είλαη 

ζεκαληηθό λα εμεηάζνπκε ηεο ηθαλνπνίεζε ησλ κηζζσηώλ μερσξηζηά, ζην βαζκό πνπ 

νη ηειεπηαίνη θαηαιακβάλνπλ δηαθνξεηηθή ζέζε ζηελ παξαγσγή θαη ζηνλ θαζνξηζκό 

ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο. Δίλαη εύινγν λα ππνζέζνπκε όηη νη εξγαδόκελνη ανξίζηνπ 

ρξόλνπ είλαη πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο από ηνπο 

«επέιηθηνπο» εξγαδόκελνπο, ηνπιάρηζηνλ ιόγσ ηεο ζρεηηθήο αζθάιεηαο πνπ 

απνιακβάλνπλ. Πόζν ζεκαληηθέο όκσο είλαη νη δηαθνξέο απηέο κεηαμύ ησλ κηζζσηώλ 

ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη ησλ κηζζσηώλ πνπ εξγάδνληαη κε άιιεο, «επέιηθηεο» ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο
7
; Όπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ 5

th
 EWCS, ην 2010 ην άζξνηζκα ησλ 

ηθαλνπνηεκέλσλ θαη ησλ πνιύ ηθαλνπνηεκέλσλ κηζζσηώλ ανξίζηνπ ρξόλνπ έθηαλε ην 

86,7% ηνπ ζπλόινπ ησλ κηζζσηώλ ανξίζηνπ ρξόλνπ, ελώ ην άζξνηζκα ησλ 

ηθαλνπνηεκέλσλ θαη ησλ πνιύ ηθαλνπνηεκέλσλ κηζζσηώλ κε άιιε, «επέιηθηε» 

ζύκβαζε εξγαζίαο, ήηαλ ζρεδόλ 7 κνλάδεο ρακειόηεξν, ζην 79,8% (Δηθόλα 2).  

 

Δικόνα 2 

 

Πεγή: European Foundation, ΔWCS. Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα 

 

                                                           
7
 Συμβάςεισ οριςμζνου χρόνου, ςυμβάςεισ ζργου, απαςχόληςη μζςω πρακτορείου εργαςίασ κ.ά. 
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Η «θξίζε» δελ θαίλεηαη λα έρεη επεξεάζεη ηα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο πξηλ θαη κεηά ην 

μέζπαζκά ηεο. Βέβαηα ην όηη ην ηειεπηαίν θύκα ηεο έξεπλαο δηεμάρζεθε ηελ Άλνημε 

ηνπ 2010 ζεκαίλεη όηη ηα απνηειέζκαηα δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο ζεκαληηθέο 

αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ έθηνηε ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, όπσο ε θξίζε 

εμειίρζεθε. Μεηαμύ ηνπ 2005 θαη ηνπ 2010 ην ζύλνιν ησλ ηθαλνπνηεκέλσλ θαη πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλσλ κηζζσηώλ ανξίζηνπ ρξόλνπ από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο  ηνπο 

απμήζεθε θαηά 1,3% (ελώ ην άζξνηζκα ησλ θαζόινπ θαη ησλ όρη πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλσλ κεηώζεθε θαηά 1,2%).  

 

Η θξίζε δελ θαίλεηαη λα επεξέαζε (αθόκα) ζεκαληηθά νύηε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ησλ επέιηθησλ κηζζσηώλ, όπσο ηνπιάρηζηνλ δείρλνπλ ηα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο από 

απηέο. Μεηαμύ ηνπ 2005 θαη ηνπ 2010 ην άζξνηζκα ησλ ηθαλνπνηεκέλσλ θαη πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλσλ επέιηθησλ κηζζσηώλ από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο  ηνπο παξέκεηλε 

ακεηάβιεην – ζεκείσζε αύμεζε 0,1% -- όπσο θαη ην άζξνηζκα ησλ θαζόινπ θαη ησλ 

όρη πνιύ ηθαλνπνηεκέλσλ, πνπ ζεκείσζε κείσζε 0,1%.   

 

2.3. Παρόμοια ικανοποίηζη ζε άνδρες-γσναίκες 

 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ σο πξνο ηελ 

ηθαλνπνίεζε από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Αζξνηζηηθά, ην πνζνζηό ησλ αλδξώλ 

απαζρνινύκελσλ πνπ δειώλνπλ «πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη» θαη «ηθαλνπνηεκέλνη» από 

ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο δηαθέξεη κόιηο 0,3% από ην αληίζηνηρν ησλ γπλαηθώλ, 

ελώ ην 1995 δηέθεξε κόιηο 0,4% (Δηθόλα 3). 
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Δικόνα 3 

 

Πεγή: European Foundation, ΔWCS. Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα 

 

2.4. Καλύηερες οι Τπηρεζίες από ηη Βιομητανία 

 

εκεηώλεηαη κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε από ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο Τπεξεζίεο
8
 παξά 

από απηνύο ζηε Βηνκεραλία
9
, αιιά ε δηαθνξά είλαη κηθξή, ηείλεη θάπσο λα κεηώλεηαη 

κε ην ρξόλν, θαη πεξηνξίδεηαη ζην 2,4%. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2010 νη 

απαζρνινύκελνη ζε θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ Τπεξεζηώλ δήισζαλ 

«ηθαλνπνηεκέλνη» ή «πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη» από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο θαηά 

86,2% έλαληη 83,8% ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνπο θιάδνπο ηεο Βηνκεραλίαο (Δηθόλα 

4).  

 

                                                           
8
 Περιλαμβάνονται οι κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ NACE A-H. 

9
 Περιλαμβάνονται οι κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ NACE I-Q. 
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Δικόνα 4 

 

Πεγή: European Foundation, ΔWCS. Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα 

 

 

2.5. Τπάλληλοι πιο ικανοποιημένοι από εργάηες 

 

Η ηθαλνπνίεζε από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο δηαθέξεη ζεκαληηθά αλάινγα κε ην είδνο 

ηνπ επαγγέικαηνο. Σν EWCS καο επηηξέπεη λα δνύκε ηελ ηθαλνπνίεζε από ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο αλάινγα κε ηνλ βαζκό εηδίθεπζεο θαη ηνλ ρεηξνλαθηηθό ή κε 

ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο, δειαδή ηέζζεξηο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ βαζηζκέλεο ζηελ 

ηαμηλόκεζε ησλ επαγγεικάησλ ηνπ ISCO: ππάιιεινο γξαθείνπ πςειήο εηδίθεπζεο 

(high-skilled clerical)
 10

, ππάιιεινο γξαθείνπ ρακειήο εηδίθεπζεο,  (low-skilled 

clerical)
11

, ρεηξσλαθηηθόο εξγάηεο πςειήο εηδίθεπζεο (high-skilled manual)
12

, 

ρεηξσλαθηηθόο εξγάηεο ρακειήο εηδίθεπζεο (low-skilled manual)
13

. Δάλ αζξνίζνπκε 

ηα πνζνζηά ηεο θάζε θαηεγνξίαο πνπ δειώλνπλ «ηθαλνπνηεκέλνη» ή «πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλνη», πξνθύπηνπλ ζεκαληηθέο θαη ζηαζεξέο ζην ρξόλν δηαθνξνπνηήζεηο 

από θαηεγνξία ζε θαηεγνξία. Οη ππάιιεινη γξαθείνπ πςειήο εηδίθεπζεο αλαθέξνπλ 

                                                           
10

 ISCO 1, 2: Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά ςτελζχη, Πρόςωπα που αςκοφν επιςτημονικά, 
καλλιτεχνικά και ςυναφή επαγγζλματα.. 
11

 ISCO 3, 4, 5: Τεχνικοί και αςκοφντεσ ςυναφή επαγγζλματα, Υπάλληλοι γραφείου, Απαςχολοφμενοι 
ςτην παροχή υπηρεςιών και πωλητζσ. 
12

 ISCO 6, 7: Ειδικευμζνοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δαςοκόμοι και αλιείσ, Ειδικευμζνοι τεχνίτεσ και 
αςκοφντεσ ςυναφή επαγγζλματα. 
13

 ISCO 8, 9, 0: Χειριςτζσ βιομηχανικών εγκαταςτάςεων, μηχανημάτων και εξοπλιςμοφ και 
ςυναρμολογητζσ (μονταδόροι), Ανειδίκευτοι εργάτεσ, χειρώνακτεσ και μικροεπαγγελματίεσ, Ζνοπλεσ 
δυνάμεισ. 
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ηα πςειόηεξα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, θζάλνληαο ην 

89,6% («ηθαλνπνηεκέλνη» + «πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη»), αθνινπζνύκελνη κε κηθξή 

δηαθνξά από ηε δεύηεξε θαηεγνξία, ηνπο ππαιιήινπο γξαθείνπ ρακειήο εηδίθεπζεο 

(87,7%). Μεηαμύ ησλ ρεηξσλαθηώλ ή εξγαηώλ πςειήο εηδίθεπζεο νη ηθαλνπνηεκέλνη 

θαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη αζξνίδνληαη ζην 83,2%, ελώ κεηαμύ ησλ εξγαηώλ ρακειήο 

εηδίθεπζεο ε ηθαλνπνίεζε δελ μεπεξλά ην 77,5% (Δηθόλα 5).  

 

Δικόνα 5 

 

Πεγή: European Foundation, ΔWCS. Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα 

 

 

2.6. Ικανοποιημένοι Δσρφπαίοι, δσζαρεζηημένοι Έλληνες 

 

Δάλ ζπγθξίλνπκε ηα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε θάζε 

θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ15, αζξνίδνληαο ηα πνζνζηά ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε θάζε 

ρώξα πνπ δειώλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη ή πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ηνπο, θαηαιήγνπκε ζε έλα ηδηαίηεξα εληππσζηαθό απνηέιεζκα. Σα πνζνζηά 

ηθαλνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ απαζρνινπκέλσλ είλαη πνιύ ρακειόηεξα από απηά ησλ 

ππνινίπσλ Δπξσπαίσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο – ηόζν πνπ ε Διιεληθή πεξίπησζε κνηάδεη 

λα αλήθεη ζε εληειώο δηαθνξεηηθή θαηεγνξία ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 14 ρώξεο ηεο 

ΔΔ15. Σν 2010 κόλν ην 63,2% ησλ Διιήλσλ απαζρνινύκελσλ ήζαλ 

«ηθαλνπνηεκέλνη» ή «πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη» από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, όηαλ ν 
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κέζνο όξνο ηεο ΔΔ15 ήηαλ πεξίπνπ 21 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειόηεξνο (85,6%) 

(Δηθόλα 6). 

 

Δικόνα 6 

 

Πεγή: European Foundation, ΔWCS. Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα 

 

Οη ππόινηπεο ρώξεο ηεο ΔΔ15 κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε ηξεηο νκάδεο. ηελ πξώηε 

νκάδα αλήθεη  ε Γαλία, ε Βξεηαλία, ε Οιιαλδία, ε Απζηξία, ε θαη ε Ιξιαλδία, κε 

πνζνζηά ηθαλνπνηεκέλσλ ή πνιύ ηθαλνπνηεκέλσλ από 90% έσο 95%. ηε δεύηεξε 

νκάδα, ε Γεξκαλία, ε Φηλιαλδία θαη ε νπεδία έρνπλ πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο κεηαμύ 

85% θαη  90%. ηελ ηξίηε νκάδα, ε Ιηαιία, ε Ιζπαλία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Γαιιία 

εκθαλίδνπλ πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο κεηαμύ πεξίπνπ 80% θαη 85%.   Δίλαη επίζεο 

ελδηαθέξνλ όηη ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ζεκεηώζεθε θάπνηα κείσζε ζηα πνζνζηά 

ηθαλνπνίεζεο κεηαμύ ηνπ 2000 θαη ηνπ 2005. Αληίζεηα, κεηαμύ ηνπ 2005 θαη 2010, 

ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ζεκεηώζεθε αύμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο (παξά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο). 
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3. Ικανοποίηζη από ηις ζσνθήκες εργαζίας ζηην Δλλάδα 

 

3.1. Ικανοποίηζη και δσζαρέζκεια ζηην Δλλάδα 

 

ην ζύλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ε Διιάδα παξνπζηάδεη ην ρακειόηεξε επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Δίλαη σζηόζν ζεηηθό ην όηη παξαηεξείηαη 

αύμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηελ εξγαζία, παξά ηελ θξίζε (πνπ ηελ Άλνημε ηνπ 

2010 όηαλ δηελεξγήζεθε ε έξεπλα δελ είραλ αθόκα ηεζεί ζε εθαξκνγή ηα κέηξα 

ιηηόηεηαο θαη αιιαγήο ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ πνπ αθνινύζεζαλ θαη πνπ 

ελδερνκέλσο επεξέαζαλ ηελ εθηίκεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ηνπο). 

 

Δικόνα 7 

 

Πεγή: European Foundation, ΔWCS. Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα 

 

ύκθσλα κε ην Fifth EWCS, ε ηθαλνπνίεζε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ Διιάδα από 

ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο είλαη ζαθώο ρακειόηεξε από θάζε άιιε ρώξα ηεο ΔΔ15. 

Από ην 1995 έσο ην 2010 ζεκεηώζεθε κία ζεκαληηθή αύμεζε απηώλ πνπ δειώλνπλ 

«πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη» (από 11,6% ζην 16,6%) αιιά θαη κία κηθξή κείσζε ησλ 



12 
 

«ηθαλνπνηεκέλσλ» (από 50,1% ζην 46,4%), έηζη ώζηε ην άζξνηζκα ησλ δύν απηώλ 

νκάδσλ λα έρεη απμεζεί από ην 61,7% ζην 63,2% (Δηθόλα 7). 

 

3.2. Λιγόηερο ικανοποιημένοι «εσέλικηοι» μιζθφηοί 

 

ηελ Διιάδα νη κηζζσηνί ανξίζηνπ ρξόλνπ, όπσο είλαη αλακελόκελν, δειώλνπλ 

πεξηζζόηεξν (ζπρλόηεξα) ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο ζε ζρέζε 

κε ηνπο εξγαδόκελνπο κε «επέιηθηεο» ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Σν 2010 ην άζξνηζκα ησλ 

ηθαλνπνηεκέλσλ θαη ησλ πνιύ ηθαλνπνηεκέλσλ κηζζσηώλ ανξίζηνπ ρξόλνπ έθηαλε ην 

71,2% ηνπ ζπλόινπ ησλ κηζζσηώλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ελώ ην άζξνηζκα ησλ 

ηθαλνπνηεκέλσλ θαη ησλ πνιύ ηθαλνπνηεκέλσλ κηζζσηώλ κε άιιε, «επέιηθηε» 

ζύκβαζε εξγαζίαο ήηαλ πάλσ από 9 κνλάδεο ρακειόηεξν, ζην 62% (Δηθόλα 8). 

 

Δικόνα 8 

 

Πεγή: European Foundation, ΔWCS. Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα 

 

πγθξηηηθά κε ηνλ κέζν όξν ηεο ΔΔ15 (Δηθόλα 2), νη «επέιηθηνη» κηζζσηνί ζηελ 

Διιάδα απέρνπλ πεξηζζόηεξν από ηνπο «ζπκβαηηθνύο» ζπλαδέιθνπο ηνπο σο πξνο 

ηελ ηθαλνπνίεζε από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο: 9,2 κνλάδεο ιηγόηεξεο κεηαμύ ησλ 

«επέιηθησλ» κηζζσηώλ από ην 71,2% ησλ «ζπκβαηηθώλ» κηζζσηώλ ζηελ Διιάδα, 

έλαληη 6,9 κνλάδσλ ιηγόηεξσλ κεηαμύ ησλ «επέιηθησλ» κηζζσηώλ από ην 86,7% ησλ 

«ζπκβαηηθώλ» κηζζσηώλ ζηελ ΔΔ15. 
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3.3. Πιο ικανοποιημένες οι Δλληνίδες από ηοσς Έλληνες 

 

Σν 2010 ε ηθαλνπνίεζε ησλ γπλαηθώλ από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο ήηαλ θάπσο 

πςειόηεξε (ζπρλόηεξε) ζε ζρέζε κε απηή ησλ αλδξώλ. Σν άζξνηζκα ησλ 

ηθαλνπνηεκέλσλ θαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλσλ από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο γπλαηθώλ 

ήηαλ 65,3% έλαληη πνζνζηνύ ηθαλνπνίεζεο 61,8% κεηαμύ ησλ αλδξώλ. Γελ θαίλεηαη 

θάπνηα ζαθήο ηάζε σο πξνο ηε δηαθνξά απηή – ε δηαθνξά ήηαλ «ππέξ» ησλ αλδξώλ 

ην 1995, «ππέξ» ησλ γπλαηθώλ ην 2000 θαη κεδεληθή ην 2005 (Δηθόλα 9). 

 

Δικόνα 9 

 

Πεγή: European Foundation, ΔWCS. Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα 

 

3.4. Καλύηερες οι Τπηρεζίες από ηη Βιομητανία 

 

Ο βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ζηνπο θιάδνπο ησλ ππεξεζηώλ είλαη πνιύ πνιύ πςειόηεξνο 

από απηόλ ζηνπο βηνκεραληθνύο θιάδνπο. Σν 2010 ην άζξνηζκα ησλ ηθαλνπνηεκέλσλ 

θαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλσλ από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο απαζρνινπκέλσλ ζηηο 

ππεξεζίεο ήηαλ 69,4%,  ελώ κόιηο νη κηζνί απαζρνινύκελνη ζηε βηνκεραλία δήισλαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη ή πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη. Με κηθξέο δηαθπκάλζεηο ε δηαθνξά απηή 

παξακέλεη ακεηάβιεηε από ην 1995 (Δηθόλα 10). 
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Δικόνα 10 

 

Πεγή: European Foundation, ΔWCS. Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα 

 

 

3.5. Λιγόηερο ικανοποιημένοι οι τειρώνακηες 

 

ύκθσλα κε ηελ ηεηξαπιή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επαγγεικάησλ, νη ρεηξσλαθηηθνί 

εξγάηεο ρακειήο αιιά θαη πςειήο εηδίθεπζεο είλαη πνιύ ιηγόηεξν ηθαλνπνηεκέλνη 

από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο (44% θαη 51% αληίζηνηρα δειώλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη 

ή πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη) ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδόκελνπο γξαθείνπ (clerical) (70,5% 

θαη 80%, αληίζηνηρα, δειώλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη ή πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη (Δηθόλα 11). 

Δίλαη εληππσζηαθό όηη νη δηαθνξέο απηέο κεηαμύ ησλ επαγγεικαηηθώλ θαηεγνξηώλ 

ζηελ Διιάδα είλαη πνιύ κεγαιύηεξεο από ηηο αληίζηνηρεο ηεο ΔΔ15 (βι. Δηθόλα 5). Οη 

ρεηξσλαθηηθνί εξγάηεο είλαη πνιύ ιηγόηεξν ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ηνπο από όηη νη εξγαδόκελνη γξαθείνπ. Οη ηθαλνπνηεκέλνη θαη πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλνη εξγάηεο πςειήο εηδίθεπζεο δελ μεπεξλνύλ ην 44% ελώ νη εξγάηεο 

ρακειήο εηδίθεπζεο παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε (51%) από ηνπο εξγάηεο 

πςειήο εηδίθεπζεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο εξγάηεο ζηελ ΔΔ15. 
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Δικόνα 11 

 

Πεγή: European Foundation, ΔWCS. Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα 

 

 

4. σγκρίζεις και ζσμπεράζμαηα: Γεν θηαίει η διάρθρφζη αλλά η 

οργάνφζη ηης εργαζίας  

 

Πνπ νθείινληαη νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο Διιάδαο-ΔΔ15 σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο; Από κία ζθνπηά, ζα κπνξνύζε λα 

«θηαίεη» ε ίδηα ε δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο. Γειαδή ζα κπνξνύζε λα «θηαίεη» ε 

κηθξόηεξε αλαινγία Διιήλσλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Τπεξεζίεο πνπ ελδερνκέλσο είλαη 

εγγελώο πην ηθαλνπνηεηηθέο σο πξνο ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο από ηε Βηνκεραλία, θαη 

όρη ν δηαθνξεηηθόο ηξόπνο νξγάλσζεο ησλ Τπεξεζηώλ. Πξάγκαηη, ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ Διιάδαο θαη ΔΔ15 σο πξνο ηελ δηάξζξσζε ηεο 

απαζρόιεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην εηδηθό βάξνο ησλ ππεξεζηώλ ζηελ απαζρόιεζε 

είλαη κηθξόηεξν ζηελ Διιάδα από όηη ζηελ ΔΔ15: ζηελ Διιάδα ην 68% ησλ 

απαζρνινπκέλσλ εξγάδεηαη ζηηο ππεξεζίεο, ελώ ην αληίζηνηρν πνζνζηό ζηελ ΔΔ15 

είλαη 77%.  

 

Όκσο, όπσο ήδε δείμακε, νη δηαθνξέο σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε από ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο κεηαμύ Διιάδαο θαη ΔΔ15 παξακέλνπλ ζεκαληηθέο θαη εληόο ζεκαληηθώλ 

ππνθαηεγνξηώλ ηεο απαζρόιεζεο. Γηα παξάδεηγκα αθόκα θαη νη εξγαδόκελνη ζηηο 
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ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα παξνπζηάδνπλ πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο 16,8 κνλάδεο 

ρακειόηεξα από ηνλ κέζν όξν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο ζηελ ΔΔ15 (βι. 

Δηθόλα 4 θαη Δηθόλα 10).  

 

Μία άιιε ππόζεζε πνπ πξέπεη λα εμεηάζνπκε είλαη θαηά πόζν ε ηθαλνπνίεζε από ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ ΔΔ15 είλαη πιήξσο ζπλδεδεκέλε κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε από ηηο ακνηβέο. Όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα12 γηα ην 2010, 

ππάξρεη πξάγκαηη αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ηθαλνπνίεζε από ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο (πνζνζηό ηθαλνπνηεκέλσλ θαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλσλ) θαη ζηε δπζαξέζθεηα 

από ηηο ακνηβέο (πνζνζηό πνπ δηαθσλνύλ όηη πιεξώλνληαη θαιά γηα ηε δνπιεηά πνπ 

θάλνπλ)
14

. Ωζηόζν ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson (-0,49792) είλαη κέηξηνπ 

κεγέζνπο. Με άιια ιόγηα, λαη κελ ε ηθαλνπνίεζε από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε από ηηο ακνηβέο, αιιά όρη ζε κεγάιν βαζκό – κεγάιν 

κέξνο ηεο δηαθύκαλζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο από ρώξα ζε 

ρώξα είλαη άζρεην κε ηε δηαθύκαλζε ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηηο ακνηβέο. 

 

Δικόνα 12 

 

Πεγή: European Foundation, ΔWCS. Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα 

 

                                                           
14

 Το ςχετικό ερώτημα τησ ζρευνασ είναι «Πόςο ςυμφωνείτε ή διαφωνείτε με τισ ακόλουθεσ 
δηλώςεισ που περιγράφουν κάποιεσ πτυχζσ τησ δουλειάσ ςασ; Αμείβομαι καλά για την εργαςία που 
κάνω» Οι πιθανζσ απαντήςεισ είναι: Συμφωνώ, Οφτε ςυμφωνώ οφτε διαφωνώ, Διαφωνώ. 
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Δάλ ινηπόλ αληί γηα δηαξζξσηηθνύο ή ζηελά νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο ζηξαθνύκε ζε 

νξγαλσηηθνύο παξάγνληεο γηα κία πξώηε εμήγεζε ησλ ρακειώλ επηπέδσλ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ εξγαδνκέλσλ από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο 

δηαπηζηώλνπκε, κεηά από δηεξεύλεζε ησλ πνιιώλ κεηαβιεηώλ ηνπ EWCS, όηη 

ππάξρεη κεγάιε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην άζξνηζκα ησλ πνζνζηώλ ησλ 

«ηθαλνπνηεκέλσλ» θαη «πνιύ ηθαλνπνηεκέλσλ» ηεο θάζε ρώξαο ηεο ΔΔ15 αθ’ ελόο, 

θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνύ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαληά ζεηηθά ζην εξώηεκα αλ 

ε δνπιεηά ηνπο αθνξά ηελ κάζεζε λέσλ πξαγκάησλ
15

, ίζσο ην πην θεληξηθό 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 

θαη κάζεζε (discretionary learning organization). Όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 13 

αλαθνξηθά κε ην 2010, ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δύν κεηαβιεηέο, 

πνπ αλέξρεηαη ζε 0,702357, πνιύ ηζρπξόηεξε από ηελ πξνεγνύκελε ζπζρέηηζε 

ηθαλνπνίεζεο-κηζζώλ. 

 

Δικόνα 13 

 

Πεγή: European Foundation, ΔWCS. Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα 

 

 

                                                           
15

 Η διατφπωςη του ερωτήματοσ ζχει ωσ εξήσ: Γενικά, η κφρια δουλειά ςασ περιλαμβάνει τη μάθηςη 
νζων πραγμάτων;» Οι απαντήςεισ είναι είτε «ναι» είτε «όχι». 
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Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη εληζρπηηθά ηεο άπνςεο όηη ζηελ Διιάδα επηθξαηεί ε 

παξαδνζηαθή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο καδί κε ηελ απηαξρηθή εθδνρή ηνπ 

εθζπγρξνληζκνύ ηεο, απηήλ ηνπ ηετινξηζκνύ θαη ηεο «απέξηηηεο παξαγσγήο», ζε 

βάξνο ηεο νξγάλσζεο ηεο «δηαθξηηηθήο επρέξεηαο θαη κάζεζεο».
16

 ύκθσλα κε ηνπο 

Arundel et al. (2006) εθηηκάηαη όηη ζηελ Διιάδα  κόλν ην 18,7% ησλ εξγαδνκέλσλ 

εξγάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο «δηαθξηηηθήο κάζεζεο» ελώ ην αληίζηνηρν πνζνζηό γηα 

ηελ ΔΔ15 είλαη 39,1% (Δηθόλα 14).  

 

Δικόνα 14 

  

Πεγή: Arundel et al. 2006, ζ. 13. Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα 

 

εκεηώλνπκε όηη ην ζπγθξηηηθά ρακειό επίπεδν ζεηηθώλ απαληήζεσλ ζηελ Διιάδα 

ζην εξώηεκα πεξί κάζεζεο λέσλ πξαγκάησλ ζηε δνπιεηά (όπσο άιισζηε θαη ην 

ρακειό επίπεδν ηθαλνπνίεζεο από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο) δελ κπνξεί λα απνδνζεί 

ζηε δηαθνξεηηθή δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο, όπσο π.ρ. ζην κέγεζνο ησλ ππεξεζηώλ 

έλαληη ηεο βηνκεραλίαο. Όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 15, αθόκα θαη όηαλ 

                                                           
16

 Lazonick, W, 1990, “Competitive Advantage on the Shop Floor”, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass.. Appelbaum, E., Bailey, T., Berg, P. and A.L. Kalleberg  (eds.), 2000,  Manufacturing 
Advantage: Why High-Performance Work Systems Pay Off , Cornell University Press, Ithaca. Lindbeck 
A. and D.J. Snower, 2000, “Multitask learning and the reorganization of work: From tayloristic to 
holistic organization”, Journal of Labor Economics, vol. 18, no.3, July. Flecker J., Holtgrewe U., 
Schönauer A. & Gavroglou S., 2009, Value chain restructuring and company strategies to reach 
flexibility HIVA: Leuven. Γαβρόγλου, Σ., 2008, Όψεισ ευελιξίασ ςτην Ελλάδα και την Ευρϊπη, ΠΑΕΠ, 
Αθήνα. Πετράκη, Γ., 2007, Οι νζεσ μορφζσ οργάνωςησ τησ εργαςίασ, Gutenberg, Αθήνα.  
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απνκνλώλνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο ή ζηε βηνκεραλία, ε 

δηαθνξά Διιάδαο-ΔΔ15 παξακέλεη κεγάιε. 

 

Δικόνα 15 

 

Πεγή: European Foundation, ΔWCS. Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα 

 

 

 

 

Αθόκα θαη αλ ζπγθξίλνπκε ηε ζπρλόηεηα κάζεζεο λέσλ πξαγκάησλ ζηε δνπιεηά 

δηαθόξσλ επαγγεικαηηθώλ θαηεγνξηώλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ ΔΔ15, δηαπηζηώλνπκε 

όηη ε κάζεζε λέσλ πξαγκάησλ ζηε δνπιεηά αθνξά ζεκαληηθά ιηγόηεξνπο Έιιελεο 

από όηη Δπξσπαίνπο εξγαδόκελνπο – θαηά 15 πεξίπνπ πνζνζηηαίεο κνλάδεο (Δηθόλα 

16).  
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Δικόνα 16 

 

Πεγή: European Foundation, ΔWCS. Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα 

 

 

Σα ρακειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ θαηαγξάθνπλ νη 

έξεπλεο ηνπ EWCS γηα ηελ Διιάδα είλαη απνηέιεζκα ή/θαη δεισηηθά ηεο  

πεξηνξηζκέλεο δηάρπζεο ηεο νξγάλσζεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο θαη κάζεζεο ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, κίαο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από κία 

ζεηξά ραξαθηεξηζηηθά πνπ, κε πξνεμάξρνπζα ηε ζπλερή κάζεζε, ζπαλίδνπλ ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα: πςειή πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο, ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, θαηλνηνκία, αληαγσληζηηθόηεηα θαη 

βησζηκόηεηα.  
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