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ΔΙΑΓΩΓΗ 

θνπόο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε αλάιπζε ζρέζεσλ εξγαζίαο θαη ρξόλνπ 

απαζρόιεζεο. Η εξγαζία απνηειεί αληηθείκελν ελαζρόιεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

ζεσξίαο, ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θνηλσληνινγίαο. Η ζεσξία ηεο 

απαζρόιεζεο, ν θαηακεξηζκόο ηεο εξγαζίαο, ε εξγαζία ζαλ αμία θαη ε 

ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία απνηεινύλ κεξηθέο πηπρέο ζηνλ 

πξνβιεκαηηζκό ησλ παξαπάλσ επηζηεκνληθώλ πεξηνρώλ.  

Με ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηνπ ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ spss  αλαιύεηαη 

ε πξνηίκεζε πνπ έρνπλ εξγαδόκελνη από δηάθνξνπο θιάδνπο αλάινγα κε ην 

ρξόλν απαζρόιεζεο. 

Αξρηθά, αλαθέξνληαη κεξηθά ζηαηηζηηθά κέηξα πνπ αλαιύνληαη παξαθάησ θαη 

πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία γίλεηαη ε αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

θαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο. Οη θύξηεο κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ν ρη – ηεηξάγσλν έιεγρνο θαη ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο Gamma. 

Έπεηηα, γίλεηαη αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνληαο ζηαηηζηηθνύο πίλαθεο, 

ξαβδνγξάκκαηα, δηαγξάκκαηα θαη θπθιηθά δηαγξάκκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη 

από ην spss. Δπηπξνζζέησο, γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα 

ζηηο κεηαβιεηέο θαη παξνπζηάδνληαη νη πην ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο. Βέβαηα, ζε 

θάζε επάγγεικα ππάξρνπλ επηπιένλ εξσηήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη 

μερσξηζηά από ηηο θύξηεο κεηαβιεηέο πνπ είλαη θνηλέο ζε όιν ην δείγκα. 

Σέινο, εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα από ηελ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο θαη ζην 

παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη ην εξσηεκαηνιόγην κε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 0: ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ηαηηζηηθή  

ηελ θαζνκηινύκελε, ηαηηζηηθή ζεκαίλεη ζπζηεκαηηθή απαξίζκεζε θαη 

παξνπζίαζε αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ ή ζηνηρείσλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη από 

πνιιέο παξαηεξήζεηο ή κεηξήζεηο. Οη παξαηεξήζεηο απηέο ή νη κεηξήζεηο 

αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ή γεγνλόο. Αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν ή ην γεγνλόο ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα, ε 

ηαηηζηηθή παίξλεη θαη ηδηαίηεξε νλνκαζία. Έηζη, όηαλ κηιάκε π.ρ. Γεσξγηθή 

ηαηηζηηθή, ηαηηζηηθή Δπηρεηξήζεσλ ή ηαηηζηηθή Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ θ.ιπ., 

ελλννύκε αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη αληίζηνηρα ζηε γεσξγία, ζηηο 

επηρεηξήζεηο ή ζην εξγαηηθό δπλακηθό θ.ιπ. ηελ επηζηεκνληθή γιώζζα, ε 

ιέμε ηαηηζηηθή έρεη επξύηεξε ζεκαζία, ζεκαίλεη ηελ επηζηήκε πνπ έρεη σο 

αληηθείκελν όρη κόλν ηε ζπγθέληξσζε θαη παξνπζίαζε, αιιά θαη ηε κειέηε θαη 

αλάιπζε ησλ παξαηεξήζεσλ ή κεηξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ή γεγνλόο, νπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε θύζε ηνπ. 

Έηζη, ε ηαηηζηηθή πεξηιακβάλεη ηόζν ηηο κεζόδνπο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ, όζν θαη ηηο κεζόδνπο αλάιπζεο θαη κειέηεο ηνπο, 

αλαθαιύπηνληαο έηζη ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα δηάθνξα 

θαηλόκελα θαη δηαηππώλνληαο ζπκπεξάζκαηα πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηε ιήςε 

νξζώλ απνθάζεσλ. Μπνξνύκε ινηπόλ λα πνύκε όηη: 

ηαηηζηηθή είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηηο επηζηεκνληθέο κεζόδνπο 

ζπιινγήο, νξγάλσζεο, παξνπζίαζεο θαη αλάιπζεο ησλ αξηζκεηηθώλ εθείλσλ 

ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο δηαθόξσλ 

νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ, δεκνγξαθηθώλ, θπζηθώλ θ.ιπ. θαηλνκέλσλ θαη έρεη 

σο ζθνπό ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε απηώλ ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηάιεμε ζε 

γεληθά ζπκπεξάζκαηα, πνπ είλαη ρξήζηκα ζηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο νξζώλ 

απνθάζεσλ. 

Αλαιύνληαο ηνλ νξηζκό απηό ηεο ηαηηζηηθήο, παξαηεξνύκε όηη ηα βαζηθά 

ζηάδηα πνπ αθνινπζνύκε γηα ηε κειέηε ησλ ηδηνηήησλ ησλ δηαθόξσλ κνλάδσλ 

κηαο πνιππιεζνύο νκάδαο είλαη ηα εμήο: 

1. Η ζπγθέληξσζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε 

κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζέινπκε λα αλαιύζνπκε. 

2. Η κεζνδηθή επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζε 

κνξθή αξηζκεηηθώλ πηλάθσλ θαη γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ. 

3. Η αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ θαη ε εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα λα ιεθζνύλ ζσζηέο απνθάζεηο. [1] 
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Πιεζπζκόο θαη Γείγκα – Δπαγσγηθή θαη Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

Όηαλ ζπιιέγνπκε δεδνκέλα, πνπ αλαθέξνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

νκάδαο αηόκσλ ή αληηθεηκέλσλ, όπσο είλαη ηα ύςε θαη ηα βάξε ησλ θνηηεηώλ 

ελόο παλεπηζηεκίνπ ή ηα ειαηησκαηηθά θαη κε ειαηησκαηηθά κπνπιόληα πνπ 

παξάγεη θάπνην εξγνζηάζην ζε θάπνηα δεδνκέλε εκέξα, είλαη ζπρλά αδύλαην 

ή αλώθειν λα παξαηεξήζνπκε νιόθιεξε ηελ νκάδα, εηδηθά αλ απηή είλαη 

κεγάιε. Αληί λα εμεηαζηεί νιόθιεξε ε νκάδα, πνπ νλνκάδεηαη πιεζπζκόο, 

εμεηάδεηαη έλα κηθξό ηκήκα ηεο, πνπ νλνκάδεηαη δείγκα. 

Αλ έλα δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ πιεζπζκνύ, ηόηε από ηελ αλάιπζε 

ηνπ δείγκαηνο κπνξνύλ ζπρλά λα εμαρζνύλ πνιύηηκα ζπκπεξάζκαηα γηα 

νιόθιεξν ηνλ πιεζπζκό. Ο θιάδνο ηεο ζηαηηζηηθήο πνπ εμεηάδεη ηηο ζπλζήθεο, 

θάησ από ηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ νλνκάδεηαη 

επαγσγηθή ζηαηηζηηθή. Δπεηδή ε εμαγσγή ηέηνησλ ζπκπεξαζκάησλ δε κπνξεί 

λα γίλεη κε απόιπηε βεβαηόηεηα, ρξεζηκνπνηείηαη ε γιώζζα ησλ πηζαλνηήησλ 

γηα ηε δηαηύπσζε ζπκπεξαζκάησλ. 

Ο θιάδνο ηεο ζηαηηζηηθήο πνπ επηδηώθεη απιά ηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε 

κηαο δεδνκέλεο νκάδαο ρσξίο ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ή πνξηζκάησλ 

ζρεηηθά κε κηα κεγαιύηεξε νκάδα, νλνκάδεηαη πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή. 

Μεηαβιεηέο: 

Μηα κεηαβιεηή κπνξεί λα είλαη πνζνηηθή (δέρεηαη κέηξεζε) ή πνηνηηθή (δελ 

κπνξεί λα κεηξεζεί). Μηα πνζνηηθή κεηαβιεηή  κπνξεί λα πάξεη νπνηαδήπνηε 

ηηκή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα (ζπλερήο ηπραία κεηαβιεηή) ή 

δηαθεθξηκέλεο ηηκέο (δηαθξηηή ηπραία κεηαβιεηή). [2] 

θνπόο ηεο εξγαζίαο 

ηελ εξγαζία απηή αλαιύνπκε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ζύκθσλα κε ην ρξόλν 

απαζρόιεζεο εξγαδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε εξγαιείν 200 

εξσηεκαηνιόγηα ηα νπνία ζπκπιήξσζαλ εξγαδόκελνη ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

πξνζπαζνύκε λα βξνύκε ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο (νη εξσηήζεηο 

– απαληήζεηο ζε θάζε εξσηεκαηνιόγην). Σηο ζπζρεηίζεηο ηηο αλαιύνπκε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο SPSS θάλνληαο ρη – ηεηξάγσλν 

ειέγρνπο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ είλαη αμηόπηζηνη δνπιεύνπκε κε 

ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ δείγκαηόο 

καο ζα  αλαιύζνπκε ηνλ ρη – ηεηξάγσλν έιεγρν θαη ηνπο ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο. 
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πληειεζηέο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο 
 
Οη ζπληειεζηέο πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ παξαθάησ, αλαθέξνληαη ζηε ζρέζε 
πνπ κπνξεί λα ζπλδέεη ηηο δύν κεηαβιεηέο. Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη έλαο 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη από -1 έσο +1. Αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή 
γξακκηθήο ζπζρέηηζεο δύν κεηαβιεηώλ ζεκαίλεη όηη έρνπκε ηελ ύπαξμε 
αξλεηηθήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο. Γειαδή, νη κεγαιύηεξεο ηηκέο ηεο κίαο 
κεηαβιεηήο ηείλνπλ λα αληηζηνηρνύλ ζηηο κηθξόηεξεο ηηκέο ηεο άιιεο 
κεηαβιεηήο. Θεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο είλαη έλδεημε 
ζεηηθήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ. Γειαδή, νη 
κεγαιύηεξεο ηηκέο ηεο κίαο κεηαβιεηήο ηείλνπλ λα αληηζηνηρνύλ ζηηο 
κεγαιύηεξεο ηηκέο ηεο άιιε κεηαβιεηήο. Σηκέο θνληά ζην κεδέλ απνηεινύλ 
έλδεημε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ 
δύν κεηαβιεηώλ. Όζν πην κεγάιεο είλαη νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή, ή όζν πην 
θνληά βξίζθνληαη ζηε κνλάδα (ζε απόιπηε ηηκή πάληα), ηόζν πην ηζρπξή είλαη 
ε γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο. Η κεδεληθή θαη ε ελαιιαθηηθή ππόζεζε 
εδώ είλαη νη εμήο: 
 
Η0:  ξ=0 ή δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ. 
Η1:  ξ≠0 ή ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ. 
 
Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε όηη αλ νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 
δείρλνπλ θαη ην βαζκό εμάξηεζεο ησλ κεηαβιεηώλ σο εμήο: 
 
 Αλ νη δείθηεο είλαη κηθξόηεξνο ηνπ ± 0.20 ηόηε δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε. 

 
 Αλ ν δείθηεο είλαη αλάκεζα ζηηο ηηκέο ± 0.20 θαη ± 0.30 ηόηε ππάξρεη 

αξθεηά αζζελήο ζπζρέηηζε. 
 
 Αλ ν δείθηεο είλαη αλάκεζα ζηηο ηηκέο ± 0.30 θαη ± 0.49 ηόηε ππάξρεη 

ρακειή ζπζρέηηζε. 
 
 Αλ ν δείθηεο είλαη αλάκεζα ζηηο ηηκέο ± 0.50 θαη ± 0.69 ηόηε ππάξρεη 

κέηξηα ζπζρέηηζε. 
 
 Αλ ν δείθηεο είλαη αλάκεζα ζηηο ηηκέο ± 0.70 θαη ± 0.79 ηόηε ππάξρεη 

πςειή ζπζρέηηζε. 
 
 Αλ ν δείθηεο είλαη αλάκεζα ζηηο ηηκέο ± 0.80 θαη ± 0.99 ηόηε ππάξρεη 

πνιύ πςειή ζπζρέηηζε.  
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Υη – ηεηξάγσλν έιεγρνο αλεμαξηεζίαο γηα θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο 
 
ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν αλαιύζακε ην ζπληειεζηή γξακκηθήο 
ζπζρέηηζεο γηα ηελ πεξίπησζε πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ. Ση γίλεηαη όκσο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ έρνπκε θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο; ε απηήλ ηελ πεξίπησζε 
ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ Υ2  έιεγρν αλεμαξηεζίαο. Η απαηηνύκελε θιίκαθα 
κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηώλ είλαη ε νλνκαζηηθή, παξόιν πνπ θαη κεηαβιεηέο κε 
δηαηαθηηθή θιίκαθα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Ο Υ2 έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππόζεζεο όηη δύν θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο 
είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμύ ηνπο. Οη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο κπνξνύλ λα έρνπλ 
νζαδήπνηε επίπεδα (ή θαηεγνξίεο), αξθεί βέβαηα ε θάζε κία λα έρεη 
ηνπιάρηζηνλ δύν επίπεδα. Όπσο ζα δνύκε παξαθάησ όηαλ δηεμάγνπκε απηόλ 
ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο κε ην SPSS, ζα εκθαλίδεηαη θαη έλαο πίλαθαο. Απηόο 
ν πίλαθαο ζα πεξηέρεη ηηο ζπρλόηεηεο εκθάληζεο όισλ ησλ δπλαηώλ 
ζπλδπαζκώλ δεπγώλ ησλ επηπέδσλ ησλ θαηεγνξηθώλ κεηαβιεηώλ. Οη 
ππνζέζεηο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη νη εμήο: 
 
Ην: ππάξρεη αλεμαξηεζία κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ 
Η1: δελ ππάξρεη αλεμαξηεζία κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ 
 
Απηό πνπ καο ελδηαθέξεη γηα λα απνξξίςνπκε ηε κεδεληθή ππόζεζε είλαη ε p 
– value λα είλαη κηθξόηεξε από 0.05. [3] 
 
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο λα αλαθέξνπκε όηη ν πίλαθαο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ SPSS ζπλνδεύεηαη θαη από κηα ππνζεκείσζε ε νπνία 
αλαθέξεη ην πνζνζηό ησλ θειηώλ κε αλακελόκελε ζπρλόηεηα κηθξόηεξε ηνπ 5. 
Αλ ην πνζνζηό απηό είλαη κεγαιύηεξν ηνπ 25% ηόηε ηα ηεζη δελ είλαη 
αμηόπηζηα θαη δνπιεύνπκε κε ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο. [9] 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1Ο:  ΔΡΓΑΙΑ 

ηελ εξγαζία απηή αλαθεξόκαζηε ζηελ εξγαζία θαη ζηνλ ρξόλν 

απαζρόιεζεο. Αξρηθά, αο νξίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο εξγαζίαο από θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή πιεπξά: 

Οξηζκόο ηεο εξγαζίαο ωο θιάδνο ηεο νηθνλνκηθήο ζεωξίαο 

Χο εξγαζία νξίδεηαη ε θαηαβνιή αλζξώπηλεο πξνζπάζεηαο, πλεπκαηηθήο ή 

ζσκαηηθήο, κε ζθνπό ηελ παξαγσγή νηθνλνκηθνύ αγαζνύ. Καηά ηνλ νξηζκό 

απηό, ε αλζξώπηλε πξνζπάζεηα ινγίδεηαη σο εξγαζία εθ‟ όζνλ θαηεβιήζε γηα 

ηε δεκηνπξγία πξντόλησλ, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ην πξντόλ πξάγκαηη παξήρζε. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε πξνζπάζεηα ελόο αγξόηε γηα παξαγσγή είλαη 

εξγαζία έζησ θη αλ ε παξαγσγή ηνπ θαηαζηξαθεί ιόγσ μεξαζίαο. Δπίζεο, ε 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ζθνπό δηαθνξεηηθό ηεο παξαγσγήο 

νηθνλνκηθνύ αγαζνύ δε ζεσξείηαη εξγαζία, έζησ θη αλ θάηη ρξήζηκν έρεη 

δεκηνπξγεζεί.  

Δίλαη θαλεξό όηη ην θξηηήξην γηα ην ραξαθηεξηζκό ηεο αλζξώπηλεο 

πξνζπάζεηαο σο εξγαζίαο είλαη ε πξόζεζε παξαγσγήο νηθνλνκηθνύ 

απνηειέζκαηνο. Γηα ην ιόγν απηό, ε παξνρή εξγαζίαο ζπλνδεύεηαη κε ακνηβή 

ηνπ εξγαδόκελνπ. Βέβαηα, ππάξρεη θαη ε θνηλσληθή πιεπξά ηεο εξγαζίαο ε 

νπνία αλαιύεηαη παξαθάησ. [4] 

 

Ση είλαη εξγαζία ζύκθωλα κε ηελ θνηλωληνινγία 

Η εξγαζία είλαη θαη‟ εμνρήλ έλα αλζξώπηλν ραξαθηεξηζηηθό. Βέβαηα κνξθέο 

εξγαζίαο ζπλαληάκε (όπσο είλαη γλσζηό) θαη ζε δηάθνξεο θνηλσλίεο δώσλ 

(όπσο νη κέιηζζεο ή ηα κπξκήγθηα…). Θεσξείηαη όκσο όηη ζ‟ απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο πξόθεηηαη γηα «ελζηηθηώδε εξγαζία» (πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε 

θαζνξηζκέλα εξεζίζκαηα). 

Η αλζξώπηλε εξγαζία απνβιέπεη ζηε ρξεζηκόηεηα, απηό ηνπιάρηζηνλ 

ζεώξεζαλ ζαλ ην πην ζεκαληηθό ηεο ζηνηρείν δηάθνξνη θηιειεύζεξνη 

ζεσξεηηθνί όπσο π.ρ. νη Colson θαη H. Bergson. Η εξγαζία όκσο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ζαλ ηελ πάιε ηνπ αλζξώπνπ λα θαηαθηήζεη ηε θύζε, απηό 

ππνζηεξίδεη ε θιαζηθή καξμηζηηθή ζεσξία: 

«Η εξγαζία είλαη δξαζηεξηόηεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη από ηνλ άλζξσπν ζηε 

θύζε, θη όπνπ ν άλζξσπνο παίδεη ν ίδηνο σο πξνο ηε θύζε, ην ξόιν κηαο 

θπζηθήο δύλακεο… θαη θαζώο δξα πάλσ ζηε θύζε θαη ηελ αιιάδεη, αιιάδεη 

θαη ηελ ίδηα ηε θύζε ηνπ θαη αλαπηύζζεη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ πνπ βξίζθεη ζε 

λάξθε». Δίλαη ε γλσζηή ζρέζε δηαληίδξαζεο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ. 
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Απηέο νη πξνζπάζεηεο νξηζκνύ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εξγαζίαο πνπ, είηε 

πξνβάιινπλ ζαλ ραξαθηεξηζηηθό ηεο ηε ρξεζηκόηεηα είηε ην κεηαζρεκαηηζκό 

ηεο θύζεο θαη ηελ αλζξώπηλε θπξηαξρία πάλσ ζ‟ απηήλ, δελ θαιύπηνπλ θάζε 

εξγαζία, ηδίσο ζηε ζεκεξηλή επνρή. 

Δμάγεηαη απ‟ απηό έλα πξώην βαζηθό ζπκπέξαζκα: όηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

έλαο αηώληνο θαη αθεξεκέλνο νξηζκόο ηεο εξγαζίαο, έμσ από ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο, εζληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο όπνπ εθηειείηαη. 

Έηζη, πξέπεη λα έρνπκε ππόςε όηη ην ζσζηό είλαη λα απνθεύγνληαη 

γεληθεπκέλνη νξηζκνί. 

Μπνξνύκε όκσο λα πξνζεγγίζνπκε ην θαηλόκελν βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηνπ, όπσο: 

Δξγαζία θαη δξαζηεξηόηεηα 

Θα κπνξνύζε θάζε δξαζηεξηόηεηα λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ εξγαζία; Λέγεηαη όηη 

ην ζηνηρείν ηνπ θαηαλαγθαζκνύ ραξαθηεξίδεη ηελ εξγαζία απηή θαζαπηή (ν 

θαηαλαγθαζκόο θξίλεηαη ππνθεηκεληθά από ηνλ εξγαδόκελν …). αλ εξγαζία 

όκσο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ε δξαζηεξηόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

ειεπζεξία- όπσο είλαη π.ρ. ε πεξίπησζε ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο- θαη 

βνεζά ηελ νινθιήξσζε θαη πξαγκάησζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο. 

Δθκεηάιιεπζε θαη αιινηξίσζε 

Κάζε εξγαζία πνπ δελ είλαη «θαηάιιειε» γηα ην άηνκν πνπ ηελ εθηειεί είλαη 

θαηαζηξεπηηθή. Έρνπκε ηελ- ππό επξεία έλλνηα- «αιινηξησκέλε» εξγαζία 

όηαλ είλαη «μέλε» σο πξνο ηνλ εξγαδόκελν. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη όηαλ ν 

εξγαδόκελνο έρεη ηελ εληύπσζε όηη ηνλ εθκεηαιιεύνληαη. 

Η ζύγρξνλε εξγαζία δεκηνπξγεί δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα 

νδεγήζνπλ θαη ζε ζπγθξνύζεηο. 

Όςεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εξγαζίαο 

Σν θαηλόκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ζύλζεην θαη εκπιέθεη δηάθνξεο έλλνηεο. Κάζε 

εξγαζία ζπλεπάγεηαη κηα νξηζκέλε ηερληθή, έρεη ζρέζε κε ηε θπζηνινγηθή 

θαηάζηαζε ηνπ εξγαδόκελνπ (ηνλ ηξόπν δειαδή ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ 

νξγαληζκνύ ζην πεξηβάιινλ, ηελ «θνύξαζε»- ε νπνία κπνξεί λα πξνέξρεηαη 

από θπζηθνύο ή ςπρηθνύο ιόγνπο- ηελ θαηάζηαζε πγεία ηνπ, θ.ιπ.) θαζώο θαη 

κε ηελ ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε. ηα πιαίζηα ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο ε 

εξγαζία είλαη πεξηζζόηεξν από πνηέ άιινηε θνηλσληθό θαηλόκελν. 

Η έλλνηα ηεο «νκάδαο» γίλεηαη θαζνξηζηηθή: νκάδεο ππάξρνπλ ηππηθέο (ε 

ύπαξμή ηνπο αλαγλσξίδεηαη γεληθά γηαηί είλαη ζεζκνζεηεκέλε) θαη άηππεο (πνπ 

δεκηνπξγνύληαη κέζα από ηε ζπλεξγαζία θαη νθείινληαη ζε ζπκπάζεηεο- 
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ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηθέο, θπιεηηθέο θαη άιιεο- κεηαμύ ησλ κειώλ πνπ κπνξνύλ 

λα επεξεάζνπλ θαζνξηζηηθά ηελ εμέιημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο.  

 

Οη αλάγθεο ηνπ εξγαδόκελνπ 

Η έλλνηα ηεο αλάγθεο είλαη αξθεηά αζαθήο, ε αλάγθε κπνξεί λα είλαη 

νηθνλνκηθή ή ςπρνινγηθή, ιόγσ επηξξνήο δηαθεκίζεσλ θαη καδηθώλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο, δεκηνπξγνύληαη ηάζεηο πξνο θαηαλάισζε πνπ ίζσο ζα „πξεπε 

λα δηαρσξηζηνύλ από ηηο «βαζηθέο» αλάγθεο. Απηέο νη θαηαλαισηηθέο ηάζεηο 

αλαπηύζζνληαη γξεγνξόηεξα απ‟ όηη ηα νηθνλνκηθά κέζα πνπ κπνξνύλ λα ηηο 

ηθαλνπνηήζνπλ. Απηή ε δηάζηαζε αλάκεζα ζηηο απμαλόκελεο «αλάγθεο» θαη ηα 

κέζα ηθαλνπνίεζήο ηνπο δεκηνπξγνύλ θαύιν θύθιν: ρξεηάδεηαη λα βειηησζεί ε 

παξαγσγηθόηεηα γηα λα απμεζνύλ νη κηζζνί. Πξέπεη ινηπόλ ν εξγαδόκελνο λα 

ζέιεη λα δνπιέςεη πεξηζζόηεξν θαη θαιύηεξα. Γηα λα ην θάλεη απηό ρξεηάδνληαη 

θίλεηξα κηαο «θαιύηεξεο» ή «δηθαηόηεξεο» θνηλσλίαο. 

Παξ‟ όιε ηελ εθκεράληζε, όιν θαη θαηλνύξγηεο «αλάγθεο» δεκηνπξγνύληαη, έηζη 

ώζηε πνιινί εξγαδόκελνη γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζην βάξνο απηώλ ησλ όιν 

απμαλόκελσλ «αλαγθώλ», θάλνπλ θαη δεύηεξε εξγαζία: ε δηπιή εξγαζία 

εμεγείηαη θπξίσο από ηελ αληζνξξνπία πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ 

αγνξαζηηθή δύλακε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πίεζε δηαθόξσλ αλαγθώλ. [5] 

 

Η ζεωξία ηεο απαζρόιεζεο 

Η ζεσξία ηεο απαζρόιεζεο αζρνιείηαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ απαζρόιεζε ζε έλα νηθνλνκηθό ζύζηεκα. Χο ηώξα, ε 

θνηλσληνινγία δελ έρεη δηαηππώζεη κηα γεληθή ζεσξία ηεο απαζρόιεζεο. Η 

καξμηζηηθή αλάιπζε, πνπ απνηειεί ηε βάζε πνιιώλ θνηλσληνινγηθώλ 

αλαιύζεσλ, παξνπζηάδεη ηε ζπλζεηόηεξε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Οπζηαζηηθά, κόλν ζηα πιαίζηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο έρεη λόεκα ε 

ζεσξία ηεο απαζρόιεζεο, αθνύ εθεί ππάξρεη ειεύζεξνο αληαγσληζκόο 

θεθαιαίσλ, ειεπζεξία απαζρόιεζεο, ηδηνθηεζία ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη 

πξνζσπηθή θηήζε ηεο εξγαηηθήο δύλακεο. 

Οη θιαζηθνί νηθνλνκνιόγνη πξνζπάζεζαλ λα εθηηκήζνπλ ηηο δηάθνξεο ζρέζεηο 

πνπ πξνέθππηαλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κεηαμύ όγθνπ θαηαζέζεσλ 

θεθαιαίσλ, όγθνπ δηαζέζηκσλ αγαζώλ θαη δηαζέζηκσλ πξντόλησλ, ηδίσο 

δηαηξνθήο. 

ην θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα, ε απαζρόιεζε εμαξηάηαη από ηελ θαιή ζέιεζε 

ησλ εξγνδνηώλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πιώλ. Γηα πξώηε θνξά εκθαλίδεηαη ην 

θαηλόκελν ηεο αλεξγίαο. Οπσζδήπνηε, ζε ρώξεο όπσο ε Μ. Βξεηαλία, όπνπ 
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ε δηαπξαγκάηεπζε είλαη αλεπηπγκέλε, απνηειεί θαη ηξόπν αληηκεηώπηζεο ησλ 

κεραληζκώλ ηεο αγνξάο, θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη ε αληηκεηώπηζε είλαη ιηγόηεξν 

δξαζηηθή, εθεί όπνπ ηα ζπλδηθάηα είλαη αδύλακα. [5] 

 

Καηακεξηζκόο ηεο εξγαζίαο 

Ο θαηακεξηζκόο ηεο εξγαζίαο είλαη έλα βαζηθό θνηλσληθό ραξαθηεξηζηηθό, ην 

νπνίν έρνπλ αλαιύζεη πνιινί ζεσξεηηθνί ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ήδε από 

ηελ αξραηόηεηα. Η ζπνπδαηόηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ έγθεηηαη όρη κόλν ζην όηη 

είλαη έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο δσήο αιιά θαη 

ζην όηη θπξίσο ζηε ζεκεξηλή βηνκεραληθή θνηλσλία γίλεηαη θαηαθαλήο ε 

δηάζηαζε αλάκεζα ζηηο πξνζθεξόκελεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζηηο θηινδνμίεο 

ησλ αηόκσλ. Γίλνληαη πξνζπάζεηεο ηεο δηαθνξεηηθήο νξγάλσζεο θαη 

θαηαλνκήο ηεο εξγαζίαο θαζώο ζπλερίδνπλ λα παξαηεξνύληαη θαηλόκελα 

όπσο ν αθξαίνο θαηαηεκαρηζκόο κηαο εξγαζίαο ζε πνιιά κέξε. Απηά ηα 

πξνβιήκαηα δείρλνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα κηαο επαλαζεώξεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

ζήκεξα, παίξλνληαο βέβαηα ππ‟ όςηλ ηηο κέρξη ηώξα αλαιύζεηο. 

Ιζηνξηθή αλαδξνκή: 

Ο Πιάησλ (ζηελ «Πνιηηεία») ζεσξνύζε όηη θάζε άηνκν πξέπεη λα 

θαηαιακβάλεη ηε ζέζε πνπ ηνπ αμίδεη ζύκθσλα κε ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ κέζα ζ‟ 

έλα ζύζηεκα ηεξαξρηθήο κνξθήο όπνπ νη δηάθνξεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο ζα 

έπξεπε λα εθηεινύλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Τπήξρε ζηνλ Πιάησλα κηα 

πξνζπάζεηα «θαηάηαμεο» ζύκθσλα κε ηηο αηνκηθέο δπλαηόηεηεο κε ηειηθό 

ζθνπό ηελ αθζνλία ησλ αγαζώλ. Βέβαηα ζηνλ Πιάησλα, ν θαηακεξηζκόο ηεο 

εξγαζίαο απνηειεί ζηνηρείν θνηλσληθήο θαη όρη νηθνλνκηθήο ζεσξίαο θη 

εθιακβάλεηαη σο ην βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο Πνιηηείαο. 

Ο Saint Simon ζεσξεί ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ θαηακεξηζκό ηεο εξγαζίαο ζαλ 

θνξέα θνηλσληθήο ηθαλόηεηαο θαη ζπλνρήο θαη ζαλ πεγή πξνόδνπ. Γίλεη 

κεγάιε ζεκαζία ζηελ «επηζηεκνληθή» νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, όπνπ ν 

θαζέλαο ζα έρεη ηε ζέζε ηνπ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο, πνπ απνηειεί 

νξγαληθό ξόιν. Σαπηόρξνλα, ν θαηακεξηζκόο απηόο ζα έπξεπε λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηελ παξαγσγηθόηεηα. 

Άκεζα επεξεαζκέλνο από ηνλ Saint Simon είλαη σο γλσζηόλ ν E. Durkheim 

πνπ αλέπηπμε ηελ πεξίθεκε ζέζε ηνπ γηα ηνλ θαηακεξηζκό ηεο εξγαζίαο. Ο 

Durkheim ζεσξεί όηη ράξε ζηνλ θαηακεξηζκό δεκηνπξγνύληαη «δεζκνί» 

θνηλσληθήο αιιειεγγύεο . 

Σν θνηλό ζεκείν όισο ησλ ζεσξηώλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη όηη βιέπνπλ 

ηνλ θαηακεξηζκό ηεο εξγαζίαο ζαλ πεγή πξνόδνπ, ζαλ απαξαίηεηε ζπλζήθε 

γηα ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο. [5] 
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Η εξγαζία ζαλ αμία 

Παξά ηηο πνιιέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζην ζέκα ησλ «ζηάζεσλ» σο 

πξνο ηελ εξγαζία, νη ζρεηηθέο «γλώζεηο» είλαη πνιύ ιίγεο. Ίζσο λα θηαίεη γη‟ 

απηό θαη ε πνιππινθόηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ. Οη εηδηθνί έρνπλ ζπρλά 

απαζρνιεζεί κε ηελ επηζήκαλζε «θξηηεξίσλ» γηα ηε γλώζε πάλσ ζηελ 

θνηλσληθή αμία ηεο εξγαζίαο. Πνιιά θξηηήξηα έρνπλ πξνηαζεί, ζε ζρέζε κε ηελ 

θνηλσληθή ρξεζηκόηεηα ηεο εξγαζίαο, ζηεξίδνληαη όκσο ζε ππνθεηκεληθά 

θξηηήξηα. Η θνηλσληνινγία, ζαλ επηζηήκε, αλαδεηά όζν ην δπλαηόλ 

«αληηθεηκεληθόηεξα» θξηηήξηα . Έλα ηέηνην θξηηήξην είλαη αλαληίξξεηα ν 

«κηζζόο», ε αληακνηβή δειαδή γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

Δίλαη γλσζηό όηη γηα ηνπο νηθνλνκνιόγνπο, πνπ έρνπλ αζρνιεζεί πην πνιύ κε 

ην ζέκα ηνπ κηζζνύ, θη απηό ην θξηηήξην είλαη απόξξνηα ππνθεηκεληθήο 

εθηίκεζεο. Παξ‟ όια απηά ν κηζζόο έρεη ηελ έλλνηα ηνπ αληηθεηκεληθνύ κέηξνπ 

επεηδή αληηπξνζσπεύεη ηελ θπξίαξρε κνξθή θξηηεξίνπ γηα ηε κέηξεζε θάζε 

εξγαζίαο . Δίλαη κηα ζπκβνιαηαθή αληαιιαγή πνπ πξέπεη λα θαιύπηεη 

ηνπιάρηζηνλ ηηο «δσηηθέο αλάγθεο» ηνπ εξγαδόκελνπ. 

Ο νξηζκόο πνπ δίλνπλ ζηνλ κηζζό νη J. Marchal θαη J. Lecaillon αλαθέξεη όηη ν 

κηζζόο είλαη: «έζνδν, πνπ δίλεη ην ζύλνιν, κέζσ ησλ δηεπζπληώλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζ‟ όινπο όζνπο ηεινύλ ην θνηλσληθό ηνπο θαζήθνλ παξέρνληαο 

εξγαζία πξέπνπζαο πνζόηεηαο θαη πνηόηεηαο ώζηε λα ηνπο επηηξέςεη σα 

δήζνπλ έλα πξνζδηνξηζκέλν είδνο δσήο». 

Η εθηίκεζε ηεο αληακνηβήο 

Η εθηίκεζε ηεο αληακνηβήο γηα δεδνκέλε εξγαζία έρεη γίλεη βαζηθό ζηνηρείν 

ηεο βηνκεραληθήο δσήο θαζώο βξίζθεηαη ζην θέληξν ελόο πξαγκαηηθνύ πεδίνπ 

ζπγθξνύζεσλ. 

Ο κηζζόο απνηειείηαη από ηνλ βαζηθό πνπ είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθήο 

ζύκβαζεο εξγαζίαο θαη ηα δηάθνξα επηδόκαηα. Βέβαηα, ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, 

ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ επηδνηνύλ όια ηα έξγα. Τπάξρνπλ ηα θιαζηθά 

επηδόκαηα αλζπγηεηλήο ή θαη θνπηαζηηθήο εξγαζίαο, θαζώο θαη ην ζύζηεκα 

«πξνηξνπήο» πξνο ηελ εξγαζία. 

Σα κέρξη ηώξα απνηειέζκαηα ηνπ ηζρύνληνο απηνύ ζπζηήκαηνο είλαη κέηξηα, θη 

ακθηζβεηείηαη ε αμία ηνπο από ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο βηνκεραληθήο 

ςπρνινγίαο. Θεσξείηαη ην ζύζηεκα αληακνηβήο ζαλ αθαηαλόεην θαη ην όηη ν 

βαζηθόο κηζζόο ειαηηώλεηαη ζαλ ππνηίκεζε ησλ ξόισλ, πξάγκα πνπ νδεγεί 

ζηνλ αληαγσληζκό κέζα ζηελ επηρείξεζε. 

Οη πην ζύγρξνλεο ηάζεηο ππνινγηζκνύ ηεο αληακνηβήο πξνζαλαηνιίδνληαη 

πξνο έλα απινύζηεξν, δηθαηόηεξν θαη πην θαηαλνεηό ηξόπν αληακνηβήο πνπ 

ζα είλαη ζύλζεζε ησλ παξαθάησ πεξηιεπηηθά αλαθεξόκελσλ παξαγόλησλ: 
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o Εκτίμηση των πόλων: πνπ ζα ζπλίζηαηαη 

i. ηελ πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο από ηνλ ίδην ηνλ εξγαδόκελν κε 

ηνλ έιεγρν ηνπ επηβιέπνληνο – πξντζηακέλνπ. 

ii. ηελ εθινγίθεπζε ησλ πεξηγξαθώλ βάζεη θξηηεξίσλ ζε ζρέζε κε 

ην ηερληθό θαη ςπρνινγηθό πεξηερόκελν ηεο εξγαζίαο. 

iii. ηελ εθηίκεζε ηνπ «θαηαλαγθαζκνύ» 

o Συλλογικά κίνητπα: ηα αηνκηθά θίλεηξα πνπ ηζρύνπλ θαη‟ αξρήλ κέρξη 

θαη ζήκεξα έρνπλ πνιιά κεηνλεθηήκαηα θαη πξέπεη ίζσο λα δνζεί 

πξνηεξαηόηεηα ζηε ζπιινγηθή νηθνλνκηθή ελζάξξπλζε. 

o Εξίσωση των «λειτουπγιών»: ζεσξνύληαη από ηε ζύγρξνλε ςπρνινγία 

ζαλ αλαρξνληζηηθέο δηαθξίζεηο νη δηάθνξεο «θαηαηάμεηο» εξγαδνκέλσλ, 

πνπ έρνπλ ζπκβάιιεη, ν θαζέλαο θαηά ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ, ζηελ 

εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο ή ελόο έξγνπ, βάζεη ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη 

ζηελ ηεξαξρία. Θα πξέπεη νη δηαθνξέο λα ζηεξίδνληαη κόλν ζηελ 

θαηάξηηζε θαη όρη ζηελ θαηερόκελε ζέζε. 

Παξαηεξείηαη όηη ε θξνληίδα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο νηθνλνκηθήο 

αληακνηβήο κεηαηόπηδε γηα αξθεηό θαηξό ηελ αλάιπζε. Σν γεληθό 

ζπκπέξαζκα ησλ ςπρνιόγσλ πνπ αζρνινύληαη κε ην ζέκα, θαηαιήγεη 

πεξηιεπηηθά ζην όηη: ε εξγνδνζία πξέπεη λα ζπλελώλεη αληί λα δηαηξεί θαη 

λα ελζαξξύλεη ηελ πξόνδν θη όρη ην βξαρππξόζεζκν θέξδνο, ώζηε λα 

κπνξέζεη λα επηηεπρζεί θάπνηα αξκνληθή δηαζύλδεζε αλάκεζα ζηελ 

αλάγθε αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ αλάγθε αλάιεςεο 

«θηλδύλσλ» ηεο εξγνδνζίαο. [5] 

 

Η ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία 

Οη έλλνηεο «ηθαλνπνίεζε» θαη «απνζηέξεζε» από ηελ εξγαζία έρνπλ θαηαζηεί 

ιέμεηο – θιεηδηά ηεο Βηνκεραληθήο Φπρνινγίαο. Η εξγαζία είλαη κέζν 

επηβίσζεο θαη δπλαηόηεηαο ζπκκεηνρήο ζε άιιεο ηθαλνπνηήζεηο. 

Οη ζρεηηθέο κε ηηο έλλνηεο απηέο έξεπλεο μεθίλεζαλ κε ην κέιεκα γηα αύμεζε 

ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηειηθά εληόπηζαλ ζεκαληηθνύο παξάγνληεο ηειείσο 

ππνηηκεκέλνπο κέρξη ηόηε, όπσο π.ρ. ε ζεκαζία ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ 

εξγαδόκελσλ, ή ησλ αληηδξάζεσλ ηνπο θιπ. 

1. Η «δηάζεζε» 

Δίρε γίλεη παιηόηεξα πξνζπάζεηα λα εθηηκεζεί ε γεληθή δηάζεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηελ εξγαζία ηνπο, αιιά νη ζεσξήζεηο δηαθέξνπλ 

πνιύ από έλαλ εξεπλεηή ζηνλ άιινλ. Η αιήζεηα είλαη όηη ν 

εξγαδόκελνο έρεη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνύο «ξόινπο» ζε ζρέζε κε ηελ 

εξγαζία ηνπ, κε ηελ νκάδα ηνπ, κε ηνλ ρώξν δνπιεηάο ηνπ, κε ηηο 

απνιαβέο θαη ηε ζέζε ηνπ ζηελ ηεξαξρία. Πώο είλαη δπλαηόλ λα 
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δηαιέμνπκε ηνπο θαηαιιειόηεξνπο «δείθηεο» πνπ δειώλνπλ ηε δηάζεζε 

αθνύ δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζπκθσλία γηα έλαλ γεληθό νξηζκό ηεο; 

i. Οη απνπζίεο 

Πάλσ ζηηο «απνπζίεο» ησλ εξγαηώλ από ηελ εξγαζία ηνπο, 

έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο κε αληηθαηηθά απνηειέζκαηα. 

πλήζσο εμαηξνύληαη από ηελ έξεπλα νη απνπζίεο πνπ 

νθείινληαη ζε αζζέλεηα αιιά πξαθηηθά, είλαη πνιύ δύζθνιν λα 

εληνπηζηνύλ. Τπάξρνπλ πνιινί ιόγνη πνπ σζνύλ ζηελ απνπζία. 

‟ απηόλ ηνλ ηνκέα παίδεη κεγάιν ξόιν ε εθηίκεζε ηνπ 

εξγαδόκελνπ γηα ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ. Όπσο 

ην δείρλεη κηα πξόζθαηε έξεπλα πνπ έγηλε ζηε νπεδία ε 

αζζέλεηα δελ ζπλεπάγεηαη βέβαηα πάληα «απνπζία ιόγσ 

αζζέλεηαο» ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά απηνύ ηνπ είδνπο απνπζίαο 

εκθαλίδνληαη ζε πεξηόδνπο επεκεξίαο  ελώ κεηώλνληαη αηζζεηά 

ζε πεξηόδνπο αλεξγίαο ή όηαλ πξνβιέπεηαη ιηγόηεξε αληακνηβή 

από ηε λνκνζεζία. Έηζη θαίλεηαη όηη νη απνπζίεο έρνπλ 

ελδεηθηηθό λόεκα. Οη απνπζίεο βέβαηα, έρνπλ ελδεηθηηθό λόεκα 

ζε ζρέζε κε ηε δηάζεζε σο πξνο ηελ εξγαζία γηαηί κέζσ ηεο 

αηνκηθήο πξνζαξκνζηηθόηεηαο ζην επάγγεικα, κπνξνύλ λα 

δείμνπλ ηε γεληθόηεξε «δηάζεζε», όκσο δελ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ θύξην θαη απεπζείαο θξηηήξην. 

ii. Η θηλεηηθόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ 

Η απνρώξεζε από ηελ επηρείξεζε ζεσξείηαη γεληθά ζαλ ε 

θαιύηεξε έλδεημε δπζαξέζθεηαο εθηόο βέβαηα από ηηο 

απνρσξήζεηο πνπ έγηλαλ  παξά ηε ζέιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Μεγάιν ξόιν παίδεη ε πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ εξγαδνκέλνπ 

(ειηθία, γάκνο, απόζηαζε εξγαζίαο – θαηνηθίαο θιπ.) Πξόθεηηαη 

γηα έλαλ ζπλνιηθό «δείθηε» ηεο δηάζεζεο σο πξνο ηελ εξγαζία 

πνπ όκσο δελ ζρεηηθνπνηεί. 

iii. Η αηνκηθή παξαγσγηθόηεηα 

Η αηνκηθόηεηα ηνπ εξγαδόκελνπ κπνξεί λα θαίλεηαη αμηόινγν 

θξηηήξην όκσο νη ζρεηηθέο έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζε κεξηθά 

αληηθαηηθά ζπκπεξάζκαηα: νπσζδήπνηε παίδεη ξόιν ε 

«ηθαλνπνίεζε» ηνπ αηόκνπ ζηελ παξαγσγηθόηεηά ηνπ. 

2. Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνζδνθηώλ 

Έρεη εληνπηζηεί όηη ηα άηνκα επραξηζηηνύληαη ή όρη αλάινγα κε ην ηη 

δέρνληαη αιιά θαη κε ην ηη πεξίκελαλ (ηη πξνζδνθνύζαλ ), Η δηάζηαζε 

αλάκεζα ζηελ πξνζδνθία θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, κεηξά ηειηθά 

ηελ ηθαλνπνίεζε, θη έηζη εμεγνύληαη νη δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο. Βέβαηα 

θάζε επηρείξεζε έρεη ηηο δηθέο ηεο ζπλήζεηεο – θηινζνθία θαη πξαθηηθέο: 

ζαλ ζηνηρείν ηθαλνπνίεζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε πξνζαξκνγή ηνπ 

αηόκνπ ζηε θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο. 

Σν επίπεδν κόξθσζεο είλαη θαηά ηνλ C.F. Mann έκκεζε έλδεημε γηα ηε 

κέηξεζε ησλ θηινδνμηώλ, όζν πην πςειό είλαη, ηόζν ιηγόηεξν 
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ηθαλνπνηεκέλνο είλαη ν εξγαδόκελνο. Ο αληαγσληζκόο αμηώλ κπνξεί λα 

είλαη θαζνξηζηηθόο: αλ ππάξρνπλ δειαδή άιιεο πεγέο ηθαλνπνίεζεο 

όπσο π.ρ. ε νηθνγέλεηα θιπ δελ δίλεηαη πνιύ κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

εξγαζία. 

Όκσο παξ‟ όιεο ηηο αλαιύζεηο, δελ ππάξρεη θη σο πξνο απηό ην ζεκείν 

γεληθή ζπκθσλία. Οη κόλνη παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα ζηαζκηζηνύλ 

αληηθεηκεληθά είλαη νη νηθνλνκηθνί θαη νη επαγγεικαηηθνί. 

Δμάιινπ ε ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα είλαη «αξλεηηθή», κε ηελ έλλνηα ηεο 

έιιεηςεο θάπνηνπ δπζάξεζηνπ παξάγνληα. Γηα παξάδεηγκα, θαηά πόζν 

ε ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά δελ είλαη «βξώκηθε» ή θαηά πόζν ιείπνπλ 

δηάθνξνη «απαξάδεθηνη» παξάγνληεο. Σα πάληα ζρεηίδνληαη κε ηηο 

επξύηεξεο ζπλζήθεο π.ρ. αλεξγίαο, θξίζεο θιπ. 

Μηα αθόκα «αξλεηηθή» κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο είλαη ε ύπαξμε ή όρη 

«θαηαλαγθαζκνύ»: ζεσξνύκε όηη είλαη ζηεξεηηθή ε ύπαξμε 

θαηαλαγθαζκνύ, πνπ εμάιινπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη από δηάθνξνπο 

ιόγνπο. 

Δπεηδή νη δηάθνξνη πξνζσπηθνί παξάγνληεο παίδνπλ ξόιν, ππάξρεη 

αληίδξαζε ζηελ αιιαγή. Γειαδή ζε ηειεπηαία αλάιπζε είλαη πνιύ 

ζηεξεηηθό ό,ηη ζπκβαίλεη ζηηο θαζεκεξηλέο πξνζδνθίεο ηνπ 

εξγαδόκελνπ. 

Όκσο γηαηί δηαθέξνπλ ηόζν πνιύ κεηαμύ ηνπο νη αηνκηθέο πξνζδνθίεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ; Από ςπρνινγηθή άπνςε, δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην 

«επείγνλ» δηαθόξσλ αλαγθώλ, κε ηελ πξνζσπηθή ηεξάξρηζε ησλ 

αλαγθώλ θαζώο θαη κε ηελ θνηλσληθή εκπεηξία θάζε αηόκνπ. Από 

θνηλσληνινγηθή άπνςε, ζπλδένληαη κε ην θνηλσληθό – νηθνλνκηθό 

επίπεδν ηνπ πεξηβάιινληνο θάζε αηόκνπ. Φπζηθά όια απηά ζρεηίδνληαη 

θαη κε ηε θηινζνθία θαη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ θαηαλόεζε 

ησλ «θηινδνμηώλ» θάζε αηόκνπ, πξέπεη λα ιεθζνύλ ππ‟ όςε όινη απηνί 

νη παξάγνληεο. [5] 

ηα επόκελα θεθάιαηα γίλεηαη ε αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο. πγθεθξηκέλα, ζην 

θεθάιαην 2 έρνπκε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα ηελ θάζε εξώηεζε θαη ζηα 

θεθάιαηα 3 θαη 4 παξνπζηάδνληαη νη πην ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

κεηαβιεηέο. Σέινο, ζην θεθάιαην 5 αλαθέξνληαη ηα πην ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2Ο:  ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

Σν δείγκα πνπ εμεηάδνπκε απνηειείηαη από: 

 Σν πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ αλδξώλ είλαη 50% ν θαζέλαο, όπσο 

παξαηεξνύκε από ηα απνηειέζκαηα ηνπ spss θαη ην αληίζηνηρν 

ξαβδόγξακκα: 

 

 

Πίλαθαο 2.1: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηελ 

κεηαβιεηή «θύιν» ηνπ δείγκαηνο. 

 

 

Γηάγξακκα 2.1: ξαβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ αλδξώλ – γπλαηθώλ ζην 

δείγκα. 
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 Οη ειηθίεο ησλ αηόκσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην είλαη σο 

εμήο: 

 Σν 10% ηνπ δείγκαηνο είλαη ειηθίαο 17 έσο 25. 

 Σν 37% ηνπ δείγκαηνο είλαη ειηθίαο 25 έσο 35. 

 Σν 26.5% ηνπ δείγκαηνο είλαη ειηθίαο 35 έσο 45. 

 Σν 24% ηνπ δείγκαηνο είλαη ειηθίαο 45 έσο 55. 

 Σν 2.5% ηνπ δείγκαηνο είλαη ειηθίαο 55 έσο 65. 

Δπίζεο, όπσο παξαηεξνύκε ζηε ζηήιε ησλ αζξνηζηηθώλ 

πνζνζηώλ, πεξίπνπ νη κηζέο ειηθίεο (47%) είλαη έσο 35 εηώλ. 

Βέβαηα, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

ηνπ δείγκαηνο έρεη ειηθίεο από 25 έσο 35 εηώλ.          

 

Πίλαθαο 2.2: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηελ 

κεηαβιεηή «ειηθία». 
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Γηάγξακκα 2.2: θπθιηθό δηάγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή ειηθία. 

 

 Όζν αλ αθνξά ηελ θαηαγσγή ησλ εξσηεζέλησλ έρνπκε: 

  Σν 37.5% κεγάισζε ζηελ Αζήλα ή ζηνλ Πεηξαηά. 

  Σν 27.5% ζηελ επαξρία. 

  Σν 8% πξνέξρεηαη από θάπνην λεζί. 

  Σν 2% από ηε Θεζζαινλίθε. 

  Σν 24.5% από ηελ Πάηξα. 

  Σν 0.5% από ηελ Κύπξν 

 

Πίλαθαο 2.3: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο  γηα ηε 

κεηαβιεηή «Πόιε – Υσξηό πνπ κεγάισζαλ». 
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Γηάγξακκα 2.3: ξαβδόγξακκα γηα ηηο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο ηεο κεηαβιεηήο: 

«Πόιε – Υσξηό πνπ κεγάισζαλ». 

 

 Σν πιήζνο ησλ παηδηώλ πνπ έρεη θαζέλα άηνκν ηνπ δείγκαηνο έρεη σο 

εμήο: (επεηδή ην 5% ηνπ δείγκαηνο δελ απάληεζε ζε απηή ηελ εξώηεζε, 

αλαιύνπκε ηα πνζνζηά απηώλ πνπ απάληεζαλ ηα νπνία βξίζθνληαη 

ζηε ζηήιε “valid percent” ηνπ πίλαθα 2.4 (β) ) 

  Σν 28.9% δελ έρνπλ παηδηά. 

   Σν 22.6% έρεη 1 παηδί. 

  Σν 32.6% έρεη 2 παηδηά. 

  Σν 11.1% έρεη 3 παηδηά. 

  Σν 4.2% έρεη 4 παηδηά. 

  Σν 0.5% έρεη 5 παηδηά. 

Από ηνλ πίλαθα 2.4 (α) όηη ν κέζνο όξνο ησλ παηδηώλ είλαη 1 – 2. 

 

Πίλαθαο 2.4 (α): κέζε ηηκή, εύξνο, κέγηζην θαη ειάρηζην γηα ηε κεηαβιεηή 

«Πιήζνο παηδηώλ». 
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Πίλαθαο 2.4 (β): ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα 

ηε κεηαβιεηή «πιήζνο παηδηώλ». 

 

 

Γηάγξακκα 2.4: δηάγξακκα γηα ηηο ζπρλόηεηεο ηεο κεηαβιεηήο «πιήζνο 

παηδηώλ». 

 Βέβαηα, είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε πόζα άηνκα ζπληεξεί ν θάζε 

έλαο θη επεηδή ην 13% ηνπ δείγκαηνο δελ απάληεζε ζε απηή ηελ 

εξώηεζε εκπηζηεπόκαζηε ηε ζηήιε “valid percent” ηνπ πίλαθα 2.6 (β). 

Οπόηε έρνπκε: 

 Σν 17.8% ηνπ δείγκαηνο δελ ζπληεξνύλ θάπνηνλ.  

  Σν 10.3% ζπληεξεί κόλν ηνλ εαπηό ηνπ. 

  Σν 19% ζπληεξεί 2 άηνκα. 

  Σν 23% ζπληεξεί 3 άηνκα. 

  Σν 19% ζπληεξεί 4 άηνκα. 

  Σν 7.5% ζπληεξεί 5 άηνκα. 

  Σν 2.9% ζπληεξεί 6 άηνκα. 

  Σν 0.6% ζπληεξεί 8 άηνκα. 
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Παξαηεξνύκε όηη ν κέζνο όξνο ησλ αηόκσλ πνπ ζπληεξεί θάπνηνο είλαη 2 - 3. 

 

 

Πίλαθαο 2.5 (α): κέζε ηηκή, εύξνο, κέγηζην θαη ειάρηζην γηα ηε κεηαβιεηή 

«πιήζνο αηόκσλ πνπ ζπληεξεί». 

 

 

Πίλαθαο 2.5 (β): ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα 

ηε κεηαβιεηή «πιήζνο αηόκσλ πνπ ζπληεξεί». 
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Γηάγξακκα 2.5: δηάγξακκα γηα ηηο ζπρλόηεηεο ηεο κεηαβιεηήο «πιήζνο 

αηόκσλ πνπ ζπληεξεί». 

 

 Γηα ην επάγγεικα ηνπ ζπδύγνπ απάληεζαλ κόλν νη παληξεκέλνη θη 

έρνπκε ηα εμήο: (αλαιύνπκε ηα πνζνζηά ζηε ζηήιε “valid percent”) 

  Σν 32.8% ησλ ζπδύγσλ δε δνπιεύεη. 

  Σν 17.5% είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη. 

  Σν 5.1% είλαη ηξαπεδηθνί ππάιιεινη. 

  Σν 10.2% είλαη δεκόζηνη ππάιιεινη. 

  Σν 4.4% αζρνινύληαη κε νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο. 

  Σν 2.9% είλαη ινγηζηέο. 

  Σν 1.5% είλαη δηθεγόξνη. 

  Σν 3.6% είλαη πνιηηηθνί κεραληθνί. 

  Σν 2.2% είλαη θαζαξίζηξηεο. 

  Σν 5.1% είλαη εξγάηεο –ηξηεο. 

  Σν 0.7% είλαη ειεθηξνιόγνη. 

  Σν 1.5% είλαη νδεγνί. 

  Σν 1.5% είλαη αηζζεηηθνί – θνκκώηξηεο. 
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  Σν 5.1% είλαη θαζεγεηέο –ηξηεο. 

  Σν 0.7% είλαη εκπνξηθνί αληηπξόζσπνη. 

  Σν 0.7% είλαη λνζνθόκεο. 

  Σν 0.7% είλαη αεξνζπλνδνί. 

  Σν 1.5% έρνπλ ην ίδην επάγγεικα κε ηνλ – ηελ ζύδπγό ηνπο. 

  Σν 1.5% είλαη πδξαπιηθνί. 

 

 

Πίλαθαο 2.6: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ην 

επάγγεικα ζπδύγνπ. 
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Γηάγξακκα 2.6: θπθιηθό δηάγξακκα γηα ηηο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο ηεο  

κεηαβιεηήο «επάγγεικα ζπδύγνπ». 

 

 Όζν αλ αθνξά ηηο γξακκαηηθέο γλώζεηο ησλ εξσηεζέλησλ έρνπκε ηα 

εμήο: 

  Σν 3.5% ηνπ δείγκαηνο είλαη ρσξίο ελδεηθηηθό Γεκνηηθνύ. 

  Σν 22.5% είλαη κε ελδεηθηηθό Γεκνηηθνύ. 

  Σν 35.5% έρνπλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. 

  Σν 9% έρνπλ πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο ζρνιήο. 

  Σν 9.5% έρνπλ πηπρίν Αλώηεξεο ζρνιήο. 

  Σν 20% έρνπλ πηπρίν Αλώηαηεο ζρνιήο. 

Παξαηεξνύκε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ δείγκαηνο (61.5%) δελ έρνπλ 

ζπνπδάζεη παξαπέξα από ην Γπκλάζην. 
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Πίλαθαο 2.7: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «γξακκαηηθέο γλώζεηο». 

 

 

Γηάγξακκα 2.7: ξαβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή 

«γξακκαηηθέο γλώζεηο». 
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 Γηα ηε κεηαβιεηή «ηόπνο εξγαζίαο» έρνπκε ηα εμήο: 

 Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ (72.4%) εξγάδνληαη 

ζηελ Αζήλα.  

  Σν 26.6% ζηελ Πάηξα. 

  Σν 0.5% ζηελ Κξήηε. 

  Σν 0.5% ζηηο άιιεο πόιεηο ηεο Διιάδαο. 

 

Πίλαθαο 2.8: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «ηόπνο εξγαζίαο». 

 

 

Γηάγξακκα 2.8: θπθιηθό δηάγξακκα γηα ηηο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο ηεο 

κεηαβιεηήο «ηόπνο εξγαζίαο». 
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 εκαληηθό είλαη λα γλσξίδνπκε πνπ εξγάδεηαη θάζε άηνκν ηνπ 

δείγκαηνο: 

  Σν 33.2% εξγάδνληαη ζε ηξάπεδα. 

  Σν 1.1% αζρνινύληαη κε πδξαπιηθά είδε. 

  Σν 1.1% είλαη δηαηξίηξηα ειεθηξνληθνύ θέληξνπ. 

  Σν 0.5% αζρνινύληαη κε ηελ Γηθεγνξία. 

  Σν 16.3% δνπιεύνπλ ζε εξγνζηάζην. 

  Σν 15.2% δνπιεύνπλ ζε εκπνξηθό θαηάζηεκα. 

  Σν 11.4% δνπιεύνπλ ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία. 

  Σν 8.7% δνπιεύνπλ ζε Τπνπξγείν. 

  Σν 4.9% εξγάδνληαη ζηελ Οιπκπηαθή Αεξνπνξία. 

  Σν 7.6% δνπιεύνπλ ζε εζηηαηόξην. 

 

Πίλαθαο 2.9: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηελ 

εξγαζία. 
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Γηάγξακκα 2.9: θπθιηθό δηάγξακκα γηα ηηο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο ηεο 

κεηαβιεηήο «πνπ εξγάδεζε ζήκεξα». 

 Γηα ηε κεηαβιεηή «ηη ζέζε έρεηο ζην ρώξν εξγαζίαο ζνπ» έρνπκε ηα 

εμήο: 

  Σν 23% είλαη ππάιιεινη. 

  Σν 9.1% είλαη πξντζηάκελνη ή ηκεκαηάξρεο. 

  Σν 15.2% είλαη ινγηζηέο. 

  Σν 2% είλαη ρεηξηζηέο Η/Τ. 

  Σν 2.5% είλαη πιέθηξεο, κνδίζηξεο, γαδώηξηεο. 

  Σν 5.1% είλαη δαθηπινγξάθνη, κεηαθξαζηέο, γξακκαηείο θαη 

γξαθείο. 

  Σν 1.5% είλαη εξγνδεγνί. 

  Σν 6.6% είλαη νδεγνί ή νδεγνί ηαμί. 

  Σν 7.6% είλαη πσιεηέο ή ηακίεο. 

  Σν 0.5% είλαη ζρεδηαζηέο.  

  Σν 5.1% είλαη κάγεηξεο. 

  Σν 4.5% είλαη ρεηξηζηέο αεξνζθαθώλ ή θπβεξλήηεο. 

  Σν 1% είλαη θαξκαθνπνηνί ή βνεζνί θαξκαθνπνηνύ. 

  Σν 9.1% είλαη εηδηθεπκέλνη εξγάηεο. 

 Σν 2.5% είλαη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο. 

 Σν 4.5% είλαη επηρεηξεκαηίεο. 
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Πίλαθαο 2.10: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο  γηα 

ηε κεηαβιεηή «ηη ζέζε έρεηο ζηελ εξγαζία ζνπ» 
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Γηάγξακκα 2.10: ξαβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή «ηη 

ζέζε έρεηο» 

 

 Βέβαηα, πνιιά άηνκα ηνπ δείγκαηνο έρνπλ θαη δεύηεξε απαζρόιεζε. 

Σα πνζνζηά είλαη σο εμήο: 

 Σν 65% δελ έρνπλ θαη δελ ζέινπλ λα έρνπλ δεύηεξε 

απαζρόιεζε. 

 Σν 22.5% δελ έρνπλ αλ θαη ζέινπλ λα έρνπλ δεύηεξε 

απαζρόιεζε. 

 Σν 2% έρνπλ σο δεύηεξε απαζρόιεζε ηνλ πξνγξακκαηηζκό 

Η/Τ. 

 Σν 1% έρνπλ σο δεύηεξε απαζρόιεζε ηελ δεκνζηνγξαθία ή ηελ 

πνίεζε. 

 Σν 2% είλαη ινγηζηέο. 
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 Σν 0.5% γξαθίζηεο. 

 Σν 1% είλαη ειεθηξνληθνί ή επηζθεπαζηέο. 

 Σν 1% παξαδίδνπλ ηδηαίηεξα καζήκαηα σο θαζεγεηέο. 

 Σν 0.5% είλαη ιαληδέξεο. 

 Σν 0.5% είλαη βνεζνί ζε γθαξάδ.  

 Σν 2% είλαη νδεγνί ηαμί. 

 Σν 0.5% είλαη πιαζηέ. 

 Σν 0.5% αζρνινύληαη κε ηελ αηζζεηηθή. 

  Σν 0.5% είλαη εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο. 

 Σν 0.5% είλαη θεληήζηξηεο. 

 

Πίλαθαο 2.11: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο  γηα 

ηε κεηαβιεηή  «δεύηεξε απαζρόιεζε» 
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Γηάγξακκα 2.11: θπθιηθό δηάγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή 

«δεύηεξε απαζρόιεζε». 

 Όζν αλ αθνξά ην σξάξην ηεο θύξηαο εξγαζίαο ηνπο έρνπκε ηα εμήο: 

  Λίγν πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο (54%) δνπιεύνπλ 

πελζήκεξν πξσί. 

  Σν 29.5% πεγαίλνπλ γηα δνπιεηά 6 κέξεο ηελ εβδνκάδα. 

  Σν 3% δνπιεύνπλ πξσί – απόγεπκα. 

  Σν 0.5% δνπιεύνπλ εμαήκεξν εκηαπαζρόιεζε. 

  Σν 7% έρνπλ ειεύζεξν σξάξην. 

  Σν 6% δνπιεύνπλ όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. 
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Πίλαθαο 2.12: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ην 

σξάξην εξγαζίαο. 

 

Γηάγξακκα 2.12: ξαβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή 

«σξάξην εξγαζίαο». 
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 Όζν αλ αθνξά ηηο ώξεο θύξηαο απαζρόιεζεο έρνπκε ηα εμήο: 

 Σν 9% δνπιεύνπλ από 24 έσο θαη 37 ώξεο εβδνκαδηαίσο. 

 Σν 48.1% δνπιεύνπλ από 37.5 έσο θαη 42 ώξεο εβδνκαδηαίσο. 

 Σν 42.9% δνπιεύνπλ από 43 έσο θαη 60 ώξεο εβδνκαδηαίσο. 

Παξαηεξνύκε όηη θαηά κέζν όξν εξγάδνληαη 41.874 ώξεο 

εβδνκαδηαίσο. 

 

Πίλαθαο 2.13(α): κέζε ηηκή, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή γηα ηηο ώξεο θύξηαο 

εξγαζίαο εβδνκαδηαίσο. 
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Πίλαθαο 2.13(β): ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα 

ηε κεηαβιεηή «ώξεο θύξηαο εξγαζίαο εβδνκαδηαίσο». 

 

Γηάγξακκα 2.13: δηάγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή «ώξεο θύξηαο 

εξγαζίαο εβδνκαδηαίσο». 
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 Οη ώξεο ππεξσξίαο γηα ηνλ πξνεγνύκελν κήλα έρνπλ σο εμήο: 

 Σν 77.8% δελ έθαλαλ ππεξσξία. 

 Σν 14.1% έρνπλ ώξεο ππεξσξίαο από έσο θαη 20. 

 Σν 3.5% έθαλαλ ππεξσξίεο από 22 έσο θαη 60 ώξεο. 

Παξαηεξνύκε όηη θαηά κέζν έρνπλ θάλεη 3.56 ώξεο ππεξσξίαο ηνλ 

πξνεγνύκελν κήλα. 

 

Πίλαθαο 2.14(α): κέζε ηηκή, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή γηα ηε κεηαβιεηή «ώξεο 

ππεξσξίαο ηνλ πξνεγνύκελν κήλα». 

Πίλαθαο 2.14(β): ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο 

ζπρλόηεηεο γηα ηε κεηαβιεηή «ώξεο ππεξσξίαο ηνλ πξνεγνύκελν 

κήλα». 
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Γηάγξακκα 2.14: δηάγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηηο ώξεο ππεξσξίαο ηνλ 

πξνεγνύκελν κήλα. 

 Γηα ηηο εκέξεο αδείαο ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν έρνπκε ηα εμήο: 

 Σν 23% είραλ άδεηα από 0 έσο θαη 15 εκέξεο ηνλ πξνεγνύκελν 

ρξόλν. 

 Σν 25% είραλ άδεηα από 16 εκέξεο έσο θαη 24 εκέξεο ηνλ 

πξνεγνύκελν ρξόλν. 

 Σν 52% είραλ άδεηα από 25 „‟εσο θαη 34 εκέξεο ηνλ 

πξνεγνύκελν ρξόλν. 

Παξαηεξνύκε όηη ν κέζνο όξνο ησλ εκεξώλ αδείαο είλαη πεξίπνπ 

21. 
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Πίλαθαο 2.15(α): κέζε ηηκή, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή. 

 

Πίλαθαο 2.15(β): ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα 

ηε κεηαβιεηή «εκέξεο αδείαο ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν». 
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Γηάγξακκα 2.15: δηάγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή «εκέξεο αδείαο ηνλ 

πξνεγνύκελν ρξόλν». 

 

 Γηα ηε κεηαβιεηή «πόζεο θνξέο θαζπζηεξώ λα πάσ ζηε δνπιεηά κνπ» 

έρνπκε ηα εμήο: 

  Σν 57.7% δελ θαζπζηεξεί θακία εκέξα ζηε δνπιεηά ηνπ. 

  Σν 33.1% θαζπζηεξεί από 1 έσο θαη 6 θνξέο κεληαίσο λα πάεη 

ζηε δνπιεηά ηνπ. 

  Σν 6.2% θαζπζηεξεί από 7 έσο θαη 10 θνξέο κεληαίσο λα πάεη 

ζηε δνπιεηά ηνπ. 

  Σν 3% θαζπζηεξεί λα πάεη ζηε δνπιεηά ηνπ 15 ή 20 θνξέο 

κεληαίσο. 

Παξαηεξνύκε όηη ν κέζνο αξηζκόο εκεξώλ θαζπζηέξεζεο είλαη 

πεξίπνπ 2 κεληαίσο. 
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Πίλαθαο 2.16(α): κέζε ηηκή, κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή. 

 

Πίλαθαο 2.16(β): ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «πόζεο θνξέο θαζπζηεξώ λα πάσ ζηε δνπιεηά κνπ». 
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Γηάγξακκα 2.16: δηάγξακκα γηα ηε ζπρλόηεηα ηεο κεηαβιεηήο «πόζεο θνξέο 

θαζπζηεξώ λα πάσ ζηε δνπιεηά κνπ (κεληαίσο)». 

 

 Γηα ηε κεηαβιεηή «γηα πνην ιόγν επηζπκώ λα αξρίδσ λσξίηεξα ηε 

δνπιεηά κνπ» έρνπκε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

  Σν 4.9% γηα ςώληα. 

  Σν 25.6% γηα λα θνηκόληαη. 

  Σν 50% γηα εξγαζίεο ζην ζπίηη. 

  Σν 8.5% γηα εμσηεξηθέο δνπιεηέο – ηξεράκαηα. 

  Σν 11% γηα λα πεγαίλνπλ ηα απηδηά ζην ζρνιείν. 
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Πίλαθαο 2.17: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «γηα πνην ιόγν επηζπκώ λα αξρίδσ λσξίηεξα ηε δνπιεηά κνπ». 

 

Γηάγξακκα 2.17: ξαβξόγξακκα γηα ηηο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο ηεο κεηαβιεηήο 

«γηα πνην ιόγν επηζπκώ λα αξρίδσ λσξίηεξα ηε δνπιεηά κνπ». 
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 Γηα ηε κεηαβιεηή «γηα πνην ιόγν ζέισ λα ηειεηώλσ λσξίηεξα ηε 

δνπιεηά κνπ» ηα εξσηεκαηνιόγηα έδσζαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

  Σν 4.8% γηα λα θνηκόληαη. 

  Σν 28.6% γηα εξγαζίεο κέζα ζην ζπίηη. 

  Σν 19% γηα εμσηεξηθέο δνπιεηέο – ηξεράκαηα. 

  Σν 4.8% γηα λα πεγαηλνθέξλνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν. 

  Σν 14.3% γηα δεύηεξε εξγαζία.  

  Σν 14.3% γηα λα αζρνινύληαη κε ηε κόξθσζε. 

 Σν 14.3% γηα θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Πίλαθαο 2.18: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «γηα πνην ιόγν ζέισ λα ηειεηώλεη ε δνπιεηά κνπ λσξίηεξα». 
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Γηάγξακκα 2.18: θπθιηθό δηάγξακκα γηα ηε κεηαβιεηή «γηα πνην ιόγν επηζπκώ 

λα αξρίδσ λσξίηεξα ηε δνπιεηά κνπ». 

 

 

 Γηα ηε κεηαβιεηή «κνξθή σξαξίνπ πνπ πξνηηκώ» έρνπκε ηα εμήο 

απνηειέζκαηα: 

 Σν 88% πξνηηκνύλ ζπλερέο σξάξην. 

 Σν 6.5% πξνηηκνύλ δηαθεθνκκέλν σξάξην. 

 Σν 5.5% πξνηηκνύλ κηθηό σξάξην. 

 

Πίλαθαο 2.19: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «κνξθή σξαξίνπ πνπ πξνηηκώ». 
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Γηάγξακκα 2.19: ξαβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή 

«κνξθή σξαξίνπ πνπ πξνηηκώ». 

 Η πξνηίκεζε ησλ εξσηεζέλησλ ζην πιήζνο ησλ εκεξώλ πνπ ζέινπλ 

λα δνπιεύνπλ εβδνκαδηαίσο έρεη σο εμήο: 

 Σν 86.5% πξνηηκνύλ πελζήκεξν. 

 Σν 9.5% πξνηηκνύλ εβδνκάδα 6 εκεξώλ. 

 Σν 4% πξνηηκνύλ 4 εκέξεο. 

 

Πίλαθαο 2.20: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «πόζεο εκέξεο πξνηηκώ λα δνπιεύσ εβδνκαδηαίσο». 
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Γηάγξακκα 2.20: ξαβδόγξακκα γηα ηε κεηαβιεηή «πόζεο εκέξεο πξνηηκώ λα 

δνπιεύσ εβδνκαδηαίσο». 

 Όζν αλ αθνξά ηε κεηαβιεηή «απόδνζε πνπ ζα είρα αλ δνύιεπα 1 ώξα 

ιηγόηεξν» έρνπκε ηα εμήο: 

 Σν 48.7% πηζηεύνπλ όηη ζα απέδηδαλ ην ίδην. 

 Σν 34.8% πηζηεύνπλ όηη ζα απέδηδαλ πεξηζζόηεξν. 

 Σν 16.6% πηζηεύνπλ όηη ζα απέδηδαλ ιηγόηεξν. 

 

Πίλαθαο 2.21: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «απόδνζε πνπ ζα είρα αλ δνύιεπα 1 ώξα ιηγόηεξν». 
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Γηάγξακκα 2.21: ξαβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή 

«απόδνζε πνπ ζα είρα αλ δνύιεπα 1 ώξα ιηγόηεξν». 

 Γηα ην ειαζηηθό σξάξην έρνπκε: 

 Σν 42.2% ηνπ δείγκαηνο ηνπο εμππεξεηεί. 

 Σν 29.4% ηνπ δείγκαηνο δελ ηνπο εμππεξεηεί. 

 Σν 28.3% δελ ην γλσξίδνπλ. 

 

Πίλαθαο 2.22: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «ειαζηηθό σξάξην». 
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Γηάγξακκα 2.22: ξαβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή 

«ειαζηηθό σξάξην». 

 Γηα ηε κεηαβιεηή «κε εμππεξεηεί κηα παύζε ζην σξάξηό κνπ» έρνπκε 

ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 Σν 47.2% δελ ζέινπλ παύζε ζην σξάξηό ηνπο. 

 Σν 46.2% επηζπκνύλ κηα παύζε κηζήο ώξαο. 

 Σν 6.5% επηζπκνύλ κηα παύζε κίαο ώξαο. 

 

Πίλαθαο 2.23: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «κε εμππεξεηεί κηα παύζε ζην σξάξηό κνπ». 
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Γηάγξακκα 2.23: ξαβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή «κε 

εμππεξεηεί κηα παύζε ζην σξάξηό κνπ». 

 Βέβαηα, αξθεηά ζεκαληηθόο παξάγνληαο, όπσο πξναλαθέξακε, είλαη ην 

κέζν κεληαίν εηζόδεκα. 

 Σν 48% έρνπλ ρακειό κέζν κεληαίν εηζόδεκα. 

 Σν 46.5% έρνπλ κεζαίν κεληαίν εηζόδεκα. 

 Σν 5.5% έρνπλ πςειό κεληαίν εηζόδεκα. 

 

Πίλαθαο 2.24: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «κεληαίν εηζόδεκα». 
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Γηάγξακκα 2.24: θπθιηθό δηάγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή 

«κεληαίν εηζόδεκα». 

 Σέινο, παξαηεξνύκε όηη: 

 Σν 18% ηνπ δείγκαηνο είλαη δεκόζηνη ππάιιεινη. 

 Σν 77% εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 

 Σν 5% είλαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. 

 

Πίλαθαο 2.25: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «ζε πνηόλ ηνκέα εξγάδεζε». 
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Γηάγξακκα 2.25: ξαβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή «ζε 

πνηόλ ηνκέα εξγάδεζε». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΥΔΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

3.1 πκπηεζκέλνο ρξόλνο εξγαζίαο 

Γύν βαζηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ πξνέθπςαλ από ηνπο ζηαηηζηηθνύο ειέγρνπο 

είλαη : 

 Φύιν – εμππεξέηεζε σξαξίνπ ζπκπηεζκέλεο εβδνκάδαο. 

 Δπηζπκώ λα δνπιεύσ ιηγόηεξεο ώξεο ηελ εβδνκάδα (κε κεησκέλεο 

απνδνρέο) – εμππεξέηεζε σξαξίνπ ζπκπηεζκέλεο εβδνκάδαο. 

Πξηλ αλαιύζνπκε ηηο ζπζρεηίζεηο κε ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο αο 

αλαθέξνπκε ηνλ ζπκπηεζκέλν ρξόλν εξγαζίαο: 

πκπηεζκέλνο ρξόλνο εξγαζίαο: 

Οη ζπκπηεζκέλεο εβδνκάδεο εξγαζίαο δελ είλαη μαθληθό λέν θαηλόκελν. ε 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο, έρνπλ εκθαληζηεί από ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟70 θαη ηνπ ‟80. 

Παξόια απηά παξνπζηάδνπλ επθαηξίεο θαη δπζθνιίεο πνπ ζπλερίδνπλ λα ηηο 

θάλνπλ ακθηζβεηήζηκεο. 

Οη επθαηξίεο είλαη, από ηελ πιεπξά ηνπ εξγαδόκελνπ, κηα εθπιεθηηθή 

πξνώζεζε ζηελ «θνηλσλία ηεο αλάπαπζεο». 

πγθεληξώλνληαο ηελ εξγαζία ζε ιηγόηεξεο εκέξεο, κεγάιεο δηαθνπέο 

εξγαζίαο εκθαλίδνληαη πην ζπρλά θαη κε κεγαιύηεξε δηάξθεηα. ε έλα ζύζηεκα 

ζπλερόκελσλ δσδεθάσξσλ πεληακειώλ βαξδηώλ, δηαθνπέο δεθαέμη εκεξώλ 

εκθαλίδνληαη έμη θνξέο ην ρξόλν. Αλάκεζα ζε απηά ηα δηαζηήκαηα, ππάξρνπλ 

ηεηξαήκεξεο αξγίεο γηα θάζε ηέζζεξηο εκέξεο εξγαζίαο. ε κηα άιιε 

πεξίπησζε, εθηόο από ηελ επνρή ησλ δηαθνπώλ, ηεηξαήκεξε εξγαζία 

αθνινπζείηαη από έμη εκέξεο αξγίαο. Σν θπξηόηεξν ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ 

είλαη νη έμη εκέξεο αξγίαο, αιιά όηη απηό ζεκαίλεη 60% ησλ εκεξώλ σο αξγίεο. 

Η δπζθνιία είλαη όηη απηέο νη αξγίεο επηηπγράλνληαη από ζπκππθλσκέλεο 

πεξηόδνπο εξγαζίαο: ηέζζεξηο δηαδνρηθέο δσδεθάσξεο εκέξεο εξγαζίαο 

αθήλνπλ ιίγν ρξόλν γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα εθηόο από απιά 

πξνζσπηθή ζπληήξεζε. Σέζζεξηο δσδεθάσξεο λύρηεο ζπρλά απνξξνθνύλ ην 

άηνκν εληειώο θαη κπνξνύλ λα αθήζνπλ έλα ππόινηπν θόπσζεο, ην νπνίν 

εκθαλίδεηαη ηηο εκέξεο αξγίαο. Όινη νη εξγαδόκελνη κε βάξδηεο ζπκθσλνύλ όηη 

ε πξώηε κέξα αξγίαο κεηά από λπρηεξηλέο βάξδηεο, είλαη κηα «ρακέλε εκέξα», 

ε νπνία δαπαλάηαη γηα λα ζπλέιζεη θαλείο από ηε λπρηεξηλή βάξδηα. 
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Οξηζκνί: 

 Οπνηνδήπνηε ζύζηεκα θαζνξηζκέλσλ σξώλ εξγαζίαο πάλσ από νθηώ 

ώξεο ζε δηάξθεηα, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα εβδνκαδηαία εξγαζία 

κηθξόηεξε ησλ πέληε πιήξσλ εκεξώλ ηελ εβδνκάδα. (Tepas, 1985) 

 Δπηκεθπκέλνο ρξόλνο εκεξήζηαο εξγαζίαο κεξηθώο απαζρνινύκελσλ, 

δειαδή πεξηζζόηεξεο από νθηώ ώξεο εκεξεζίσο γηα κεξηθώο 

απαζρνινύκελνπο. 

Βέβαηα ε πξνηίκεζε ή όρη ηεο «ζπκπηεζκέλεο εβδνκάδαο» έρεη λα θάλεη κε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη: 

Πιενλεθηήκαηα ηεο ζπκπηεζκέλεο εβδνκάδαο εξγαζίαο: 

1. Απμεκέλε δπλαηόηεηα γηα πνιπήκεξε εθηόο εξγαζίαο αλάπαπζε θαη 

δξαζηεξηόηεηεο πξνζσπηθήο θξνληίδαο. 

2. Μείσζε ηνπ θόζηνπο θαη ησλ πξνβιεκάησλ κεηαθηλήζεσλ από θαη 

πξνο ηελ εξγαζία. 

3. Πεξηζζόηεξνο ρξόλνο γηα πξνγξακκαηηζκό ζπζθέςεσλ γηα 

εθπαηδεπηηθά καζήκαηα. 

4. Μπνξεί λα ρξεηάδεηαη ιηγόηεξν πξνζσπηθό επηηήξεζεο. 

Μεηνλεθηήκαηα ηεο ζπκπηεζκέλεο εβδνκάδαο εξγαζίαο: 

1. Μείσζε ηεο απόδνζεο ζηελ εξγαζία ιόγσ ηνπ «ζειελόθσηνο». 

2. Πεξηζζόηεξνη θνπξαζκέλνη εξγαδόκελνη. 

3. Αύμεζε αηπρεκάησλ θαηά θαη εθηόο εξγαζίαο. 

4. Απμεκέλε έθζεζε ζε νπζίεο ή θαη ζε ηνμηθνύο θηλδύλνπο. 

5. Πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνύ αλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ είλαη 

κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο από ηελ εβδνκάδα εξγαζίαο. [6] 

 

ην δείγκα καο όκσο δηαθαίλεηαη όηη: 

 Σν 16.5% πξνηηκνύλ ηελ «ζπκπηεζκέλε εβδνκάδα», ελώ 

 Σν 83.5% δελ ηελ επηζπκνύλ. 

 

Πίλαθαο 3.1: ζπρλόηεηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε κεηαβιεηή 

«ζπκπηεζκέλε εβδνκάδα». 
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Γηάγξακκα 3.1: ξαβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπζρεηίζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

σξαξίνπ «ζπκπηεζκέλεο εβδνκάδαο». 

Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα κεηνλεθηήκαηα ππεξηεξνύλ ησλ 

πιενλεθηεκάησλ, αθνύ έρνπλ πξνθύςεη πνιιέο αληηξξήζεηο πάλσ ζην ζέκα. 

Οη Knauth θαη Hornberger (1994) παξαζέηνπλ πνιιέο επηθπιάμεηο γηα ηηο 

δσδεθάσξεο βάξδηεο κεηά από έξεπλεο ζηε βηβιηνγξαθία. 

Παξόιν ην γεγνλόο όηη νη δσδεθάσξεο βάξδηεο κνηάδνπλ λα είλαη αξθεηά 

δεκνθηιείο αλάκεζα ζηνπο εξγνδόηεο, ππάξρνπλ κεξηθέο ακθηβνιίεο όπσο: 

 Η θνύξαζε είλαη ηόζν κεγάιε ώζηε ηα απνζέκαηα ελέξγεηαο γηα ηελ 

απόδνζε πξέπεη λα επηζηξαηεύνληαη κε ην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 

Μαθξνπξόζεζκα απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα πγείαο/ ε 

ζβειηάδα κεηώλεηαη βαζκηαία πξάγκα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θελά 

ζπγθέληξσζεο ή αθόκα θαη θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ. 

 Μεηά από νθηώ ώξεο κηα κείσζε ζηελ απόδνζε εκθαλίδεηαη, ε 

ηθαλόηεηα λα ζπγθεληξσζεί θαλείο… κεηώλεηαη, θαη ν θίλδπλνο 

κεραληθώλ θαη λνεηηθώλ ιαζώλ απμάλεη. 

 



 

55 
 

Σν πην ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ ζπκπηεζκέλνπ ρξόλνπ εξγαζίαο είλαη ε 

θόπσζε θαη πγεία. Οη ιίγεο ζρεηηθέο κειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζε αληηθαηηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Πξόζθαηε κειέηε ζηνπο Γάιινπο ηεισλεηαθνύο, έδεημε όηη νη 

εξγαδόκελνη ζε 12σξεο βάξδηεο απνιάκβαλαλ θαιύηεξε πγεία θαη ύπλν ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ εξγάδνληαλ ζε 6σξεο βάξδηεο 

(Gadbois θαη Prunier, 1994). Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ππάξρνπλ δηαθνξέο 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο. Η ζεκαζία ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο 

επηζεκαίλεηαη από ηελ Rosa, πνπ αλαθέξεη όηη ζηηο 12σξεο βάξδηεο 

πεξηζζόηεξν παξαπνλνύληαη απηνί πνπ αζρνινύληαη κε ρεηξσλαθηηθά 

επαγγέικαηα. 

Δίλαη μεθάζαξν, πσο δελ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα όζνλ αθνξά 

ηηο 12σξεο βάξδηεο, θπξίσο ιόγσ ησλ δηαθνξώλ αλάκεζα ζηηο θάζε είδνπο 

εξγαζίεο. Έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα, είλαη ην Σκήκα Γεκόζηαο Τγείαο 

ηεο Γελεύεο ην νπνίν έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλα εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ θαη έλα θιίβαλν απνηέθξσζεο. ε κηα πξνζπάζεηα λα απμεζεί ν 

ειεύζεξνο ρξόλνο, νη εξγαδόκελνη δήηεζαλ ηελ εθαξκνγή 12σξεο βάξδηαο 

από ην βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο έσο ην πξσί ηεο Γεπηέξαο. Χζηόζν κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λένπ σξαξίνπ, νη ίδηνη νη εξγαδόκελνη ην ζεώξεζαλ πνιύ 

θνπξαζηηθό θαη ην εγθαηέιεηςαλ. ην εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, νη 

εξγαδόκελνη έκεηλαλ επραξηζηεκέλνη θαη ην πηνζέηεζαλ. 

Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 12σξεο βάξδηαο εμαξηάηαη επίζεο θαη από ηελ 

πξνζσπηθή θαηάζηαζε θάζε εξγάηε. Έλα θαιό παξάδεηγκα είλαη ν ρξόλνο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ κεηάβαζε ζηνλ ρώξν ηεο εξγαζίαο. Αλάινγα κε ηελ 

ηνπνζεζία ηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ, δηαθέξεη θαη ν ρξόλνο κεηάβαζεο ζε 

απηόλ, θάηη πνπ επηδξά ζηνλ απαηηνύκελν ρξόλν μεθνύξαζεο. [6] 

Αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κε ηνλ ζπκπηεζκέλν ρξόλν εξγαζίαο: 

 ύκθσλα κε ηνλ ρη – ηεηξάγσλν έιεγρν πξνθύπηεη όηη ππάξρεη 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην θύιν θαη ζηελ πξνηίκεζε ή όρη ζπκπηεζκέλνπ 

ρξόλνπ εξγαζίαο, όπσο παξαηεξνύκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηνπ 

spss: 

 

Πίλαθαο 3.2: ρη – ηεηξάγσλν έιεγρνο γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ 

«Φύιν» θαη «Πξνηίκεζε ζπκπηεζκέλνπ ρξόλνπ εξγαζίαο». 
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Βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 3.2 όηη ην sig ηνπ ρη – ηεηξάγσλν ειέγρνπ είλαη 0<0.05, 

άξα απνδερόκαζηε ηελ Ην: “Τπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο 

«Φύιν» θαη «ζπκπηεζκέλνο ρξόλνο απαζρόιεζεο». 

 

Πίλαθαο 3.3: ζπρλόηεηα πξνηηκήζεσλ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζην ζπκπηεζκέλν 

ρξόλν εξγαζίαο. 

Παξαηεξνύκε όηη: 

 Σν  26% ησλ αλδξώλ πξνηηκνύλ ηε «ζπκπηεζκέλε εβδνκάδα», ελώ ην 

74%  δελ ην πξνηηκνύλ. 

 Μόιηο ην 7% ησλ γπλαηθώλ επηζπκνύλ λα έρνπλ «ζπκπηεζκέλε 

εβδνκάδα», ελώ ην ππόινηπν 93% όρη. 

Δίλαη θαλεξό όηη ό άλδξεο επηζπκνύλ πεξηζζόηεξν από ηηο γπλαίθεο ηελ 

«ζπκπηεζκέλε εβδνκάδα». Απηό ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη κπνξνύλ λα 

αληέμνπλ ηελ «πνιύσξε» εξγαζία. 

 

Γηάγξακκα 3.2: θπθιηθό δηάγξακκα γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ «θύιν» 

θαη «εμππεξέηεζε σξαξίνπ ζπκπηεζκέλεο εβδνκάδαο». 
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 ηε ζπλέρεηα, παξαηεξείηαη ζπζρέηηζε ηνπ ρη – ηεηξάγσλν ειέγρνπ 

αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή «επηζπκώ λα δνπιεύσ ιηγόηεξν (κε ιηγόηεξε 

ακνηβή)» θαη ζηελ «ζπκπηεζκέλε εβδνκάδα». Ο πίλαθαο ηνπ spss είλαη: 

Πίλαθαο 3.4: ρη – ηεηξάγσλν έιεγρνο γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ 

«επηζπκώ λα δνπιεύσ ιηγόηεξεο ώξεο ηελ εβδνκάδα (κε κεησκέλεο 

απνδνρέο)» θαη «ζπκπηεζκέλνο ρξόλνο εξγαζίαο». 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη θαλεξό όηη ην sig ηνπ ρη – ηεηξάγσλν ειέγρνπ 

είλαη 0.023<0.05 άξα ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε απηέο ηηο δύν 

κεηαβιεηέο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα,  

 Σν 31% απηώλ πνπ επηζπκνύλ ιηγόηεξε εβδνκαδηαία εξγαζία 

εμππεξεηνύληαη από ηελ «ζπκπηεζκέλε εβδνκάδα», ελώ ην ππόινηπν 

69% δελ ηελ πξνηηκνύλ. 

 Σν 14% απηώλ πνπ δελ επηζπκνύλ λα δνπιεύνπλ ιηγόηεξεο ώξεο 

εβδνκαδηαίσο ζέινπλ «ζπκπηεζκέλε εβδνκάδα», ελώ ην 86% όρη. 

 

Πίλαθαο 3.5: πνζνζηά ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ: «επηζπκώ λα 

δνπιεύσ ιηγόηεξεο ώξεο ηελ εβδνκάδα (κε κεησκέλεο απνδνρέο)» θαη 

«εμππεξέηεζε σξαξίνπ ζπκπηεζκέλεο εβδνκάδαο». 
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Παξαηεξνύκε όηη απηνί πνπ εμππεξεηνύληαη από ηελ ¨ζπκπηεζκέλε 

εβδνκάδα» επηζπκνύλ (ζε ιίγν κεγαιύηεξν πνζνζηό) θαη λα δνπιεύνπλ 

ιηγόηεξεο ώξεο εβδνκαδηαίσο κε κεησκέλεο απνδνρέο. 

 

Γηάγξακκα 3.3: θπθιηθό δηάγξακκα ζπζρεηίζεσλ ησλ κεηαβιεηώλ «επηζπκώ 

λα δνπιεύσ ιηγόηεξεο ώξεο ηελ εβδνκάδα κε κεησκέλεο απνδνρέο» θαη «κε 

εμππεξεηεί ην ζπκπηεζκέλν σξάξην εξγαζίαο» 

 

3.2 πζρεηίζεηο ηεο κεηαβιεηήο : «Δπηζπκώ λα δνπιεύω ιηγόηεξεο ώξεο 

ηελ εβδνκάδα (κε κεηωκέλεο απνδνρέο)». 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επηζπκία 

πνπ έρεη λα δνπιεύεη θάπνηνο ιηγόηεξεο ώξεο ηελ εβδνκάδα  (κε κεησκέλεο 

απνδνρέο) κε ηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεηαη ή ην επάγγεικα ζπδύγνπ. 

Πξηλ αλαιύζνπκε ηηο ζπζρεηίζεηο, είλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε όηη: 

 Σν 14.5% ηνπ δείγκαηνο επηζπκνύλ λα δνπιεύνπλ ιηγόηεξεο ώξεο ηελ 

εβδνκάδα (κε κεησκέλεο απνδνρέο), ελώ 

 Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο (85.5%) όρη. 
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Πίλαθαο 3.6: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο ηεο 

κεηαβιεηήο «επηζπκώ λα δνπιεύσ ιηγόηεξεο ώξεο ηελ εβδνκάδα (κε 

κεησκέλεο απνδνρέο)». 

 

Γηάγξακκα 3.4: ξαβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή 

«επηζπκώ λα δνπιεύσ ιηγόηεξεο ώξεο ηελ εβδνκάδα (κε κεησκέλεο 

απνδνρέο)» 

Αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ: 

 ύκθσλα κε ηνλ ρη – ηεηξάγσλν έιεγρν παξαηεξήζεθε όηη ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ «επηζπκώ λα δνπιεύσ ιηγόηεξεο 

ώξεο ηελ εβδνκάδα» θαη «ηνκέαο πνπ εξγάδεζε». 
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Πίλαθαο 3.7: ρη – ηεηξάγσλν έιεγρνο γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ 

«επηζπκώ λα δνπιεύσ ιηγόηεξεο ώξεο εβδνκαδηαίσο» θαη «ζε πνην 

ηνκέα εξγάδεζε». 

 

Σν sig. ηνπ ρη – ηεηξάγσλν ειέγρνπ είλαη 0.03 < 0.05 άξα 

απνδερόκαζηε ηελ Η0: ¨ππάξρεη ζπζρέηηζε¨. 

Αλαιπηηθόηεξα: 

 Όζν αλ αθνξά απηνύο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ Γεκόζην ηνκέα, ην 

8.3% επηζπκνύλ λα δνπιεύνπλ ιηγόηεξεο ώξεο εβδνκαδηαίσο 

ελώ ην 91.7% όρη. 

 Σν 13.6% ησλ ηδησηηθώλ ππαιιήισλ επηζπκνύλ λα δνπιεύνπλ 

ιηγόηεξεο ώξεο εβδνκαδηαίσο ελώ ην 86.4% όρη. 

 Σέινο, νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο δελ έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε 

πξνηίκεζε αθνύ νη κηζνί επηζπκνύλ θαη νη ππόινηπνη όρη λα 

δνπιεύνπλ ιηγόηεξν. 

 

 
Πίλαθαο 3.8: πνζνζηά ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ: «επηζπκώ 

λα δνπιεύσ ιηγόηεξεο ώξεο εβδνκαδηαίσο» θαη «ζε πνηόλ ηνκέα 

εξγάδεζε». 

ην παξαθάησ θπθιηθό δηάγξακκα είλαη νξαηό όηη νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο 

πξνηηκνύλ πεξηζζόηεξν λα δνπιεύνπλ ιηγόηεξεο ώξεο ηελ εβδνκάδα 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο ηδησηηθνύο ππάιιεινπο θαη ηνπο δεκόζηνπο θη αο έρνπλ 
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κεησκέλεο απνδνρέο. Βέβαηα, κελ μερλάκε όηη νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο δελ 

έρνπλ ζηαζεξό σξάξην θαη πνιιέο θνξέο νύηε ηηο αξγίεο ειεύζεξεο. 

 

Γηάγξακκα 3.5: θπθιηθό δηάγξακκα γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ 

«επηζπκώ λα δνπιεύσ ιηγόηεξεο ώξεο ηελ εβδνκάδα κε κεησκέλεο απνδνρέο» 

θαη «ηνκέαο πνπ εξγάδεζε». 

 

  Αθνινύζσο, παξαηεξνύκε όηη νη κεηαβιεηέο «επηζπκώ λα δνπιεύσ 

ιηγόηεξεο ώξεο εβδνκαδηαίσο» θαη ην «επάγγεικα ζπδύγνπ». 

 
Πίλαθαο 3.9: Gamma ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο γηα ηηο κεηαβιεηέο 

«επηζπκώ λα δνπιεύσ ιηγόηεξεο ώξεο εβδνκαδηαίσο» θαη «επάγγεικα 

ζπδύγνπ». 
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πγθεθξηκέλα, ζηελ εξώηεζε αλ επηζπκείηε λα δνπιεύεηε ιηγόηεξεο 

ώξεο ηελ εβδνκάδα κε κεησκέλεο απνδνρέο 

 Σν 12.5% απηώλ πνπ ν/ε ζύδπγνο είλαη ηδησηηθόο ππάιιεινο       

έρνπλ απαληήζεη ¨λαη¨ ελώ ην 87.5% ¨όρη¨. 

  Σν 14.3%  απηώλ πνπ ν/ε ζύδπγνο είλαη ηξαπεδηθόο ππάιιεινο 

έρνπλ απαληήζεη ¨λαη¨  ελώ ην ππόινηπν 85.7% ¨όρη¨. 

  Σν 28.6% απηώλ πνπ ν/ε ζύδπγνο είλαη δεκόζηνο ππάιιεινο 

έρνπλ απαληήζεη ¨λαη¨  ελώ ην ππόινηπν 71.4% ¨όρη¨. 

 Σν 33.3% απηώλ πνπ ν/ε ζύδπγνο εξγάδεηαη ζε νηθνδνκηθέο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ απαληήζεη ¨λαη¨ ελώ ην 66.7% ¨όρη¨. 

 Σν 25% απηώλ πνπ ν/ε ζύδπγνο είλαη ινγηζηήο/ ινγίζηξηα έρνπλ 

απαληήζεη ¨λαη¨  ελώ ην ππόινηπν 75% ¨όρη¨. 

 Οη δηθεγόξνη κνηξάζηεθαλ, νη κηζνί ¨λαη¨ θαη νη άιινη κηζνί ¨όρη¨. 

 Σν 20% απηώλ πνπ ν/ε ζύδπγνο είλαη πνιηηηθόο κεραληθόο έρνπλ 

απαληήζεη ¨λαη¨  ελώ ην ππόινηπν 80% ¨όρη¨. 

 Σν 6.7% απηώλ πνπ ν/ε ζύδπγνο δελ δνπιεύεη έρνπλ απαληήζεη 

¨λαη¨  ελώ ην ππόινηπν 93.3% ¨όρη¨. 

 Σν 100% απηώλ πνπ ν/ε ζύδπγνο είλαη θαζαξίζηξηα έρνπλ 

απαληήζεη ¨όρη¨. 

 Σν 100% απηώλ πνπ ν/ε ζύδπγνο έρεη ην ίδην επάγγεικα έρνπλ 

απαληήζεη ¨όρη¨. 

 Σν 14.3% απηώλ πνπ ν/ε ζύδπγνο είλαη εξγάηεο / εξγάηξηα 

έρνπλ απαληήζεη ¨λαη¨  ελώ ην ππόινηπν 85.7% ¨όρη¨. 

 Σν 100% απηώλ πνπ ν/ε ζύδπγνο είλαη ειεθηξνιόγνο έρνπλ 

απαληήζεη ¨όρη¨. 

 Οη νδεγνί κνηξάζηεθαλ, νη κηζνί ¨λαη¨ θαη νη άιινη κηζνί ¨όρη¨. 

 Σν 100% απηώλ πνπ ν/ε ζύδπγνο είλαη πδξαπιηθόο έρνπλ 

απαληήζεη ¨όρη¨. 

 Σν 100% απηώλ πνπ ε ζύδπγνο είλαη αηζζεηηθόο/ θνκκώηξηα 

έρνπλ απαληήζεη ¨όρη¨. 

 Σν 14.3% απηώλ πνπ ν/ε ζύδπγνο είλαη θαζεγεηήο / θαζεγήηξηα 

έρνπλ απαληήζεη ¨λαη¨  ελώ ην ππόινηπν 85.7% ¨όρη¨. 

 Σν 100% απηώλ πνπ ν/ε ζύδπγνο είλαη  εκπνξηθόο 

αληηπξόζσπνο έρνπλ απαληήζεη ¨όρη¨. 

 Σν 100% απηώλ πνπ ε ζύδπγνο είλαη λνζνθόκα έρνπλ 

απαληήζεη ¨όρη¨. 

 Σν 100% απηώλ πνπ ε ζύδπγνο είλαη αεξνζπλνδόο έρνπλ 

απαληήζεη ¨όρη¨. 
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Πίλαθαο 3.10: πνζνζηά ζπζρεηίζεσλ γηα ηηο κεηαβιεηέο «επηζπκώ 

λα δνπιεύσ ιηγόηεξεο ώξεο εβδνκαδηαίσο (κε κεησκέλεο 

απνδνρέο)» θαη «επάγγεικα ζπδύγνπ». 

Παξαηεξνύκε όηη νη νδεγνί έρνπλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό πξνηίκεζεο λα 

δνπιεύνπλ ιηγόηεξεο ώξεο ηελ εβδνκάδα (κε κεησκέλεο απνδνρέο). 

Αθνινπζνύλ νη δηθεγόξνη, νη εκπνξηθνί αληηπξόζσπνη, νη θαζεγεηέο θαη κεηά 

όινη νη άιινη. 
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Γηάγξακκα 3.6: θπθιηθό δηάγξακκα γηα ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηώλ 

«επηζπκώ λα δνπιεύσ ιηγόηεξεο ώξεο ηελ εβδνκάδα (κε κεησκέλεο 

απνδνρέο)» θαη «επάγγεικα ζπδύγνπ». 

3.3 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Η νξγάλσζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ εξγάζηκνπ ρξόλνπ απνηειεί ηε ζπληζηάκελε 

ησλ θξαηηθώλ πνιηηηθώλ γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο ρξόλνο 

εξγαζίαο θαη ηα ζπζηήκαηα απαζρόιεζεο, απνηεινύλ θεληξηθό ζεκείν 

αλαθνξάο ησλ πνιηηηθώλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαη ησλ νηθνγελεηαθώλ 

ζηξαηεγηθώλ, επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζέζε ηεο 

νηθνγέλεηαο κέζα ζην επξύηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθό ζύζηεκα. Η νηθνγέλεηα 

θαη ε αγνξά εξγαζίαο ζηελ νπζία πνηέ δελ απνηέιεζαλ δύν “θόζκνπο 

ρσξηζηά” θαη μέλνπο κεηαμύ ηνπο. Οη δηαδηθαζίεο ζην εζσηεξηθό ηνπ ελόο, 

επεξέαδαλ θαη επεξεάδνπλ ηα δξώκελα ζην εζσηεξηθό ηνπ άιινπ. Καηά 

ζπλέπεηα, ε ζρέζε αλάκεζα ζηα ηξία επίπεδα, Κξάηνο – νηθνγέλεηα – αγνξά 

εξγαζίαο, θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ εζσηεξηθή ηνπο δπλακηθή θαη 

απνθηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππνδειώλνπλ κεηαμύ ηνπο, ζρέζε αληαγσληζηηθή 

αιιά θαη ζπλάκα ζρέζε αιιειεμάξηεζεο.  

Οη θξαηηθέο πνιηηηθέο γηα παξάδεηγκα ζην δήηεκα ησλ ππεξεζηώλ θξνληίδαο 

γηα ηα εμαξηεκέλα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (παηδηά ειηθησκέλνη θιπ), ή ζην 
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θνηλσληθναζθαιηζηηθό ζύζηεκα,  επεξεάδνπλ ζεκαληηθά πιεπξέο δηαρείξηζεο 

ηνπ εξγάζηκνπ ρξόλνπ όπσο κεησκέλα σξάξηα, αλάπηπμε θαη ρξήζε γνληθώλ 

αδεηώλ1  θαη ζπλεπώο σο έλα βαζκό, δηακνξθώλνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα ζπζηήκαηα απαζρόιεζεο.  

ε όηη αθνξά ην πξαγκαηηθό κνληέιν απαζρόιεζεο, ην θπξίαξρν πξόηππν ζε 

κέζα επίπεδα ζηελ Δπξώπε, είλαη απηό ηνπ άλδξα κε πιήξε απαζρόιεζε  κε 

ηε γπλαίθα κε απαζρνινύκελε. Απόθιηζε από ην κνληέιν απηό παξνπζηάδεη ε 

Φηλιαλδία ε νπεδία ε Διιάδα ην Βέιγην θαη ε Πνξηνγαιία, όπνπ θπξίαξρν 

πξόηππν είλαη απηό ηεο πιήξνπο απαζρόιεζεο θαη γηα ηνπο δύν γνλείο, ελώ ε 

Γαιιία θαίλεηαη όηη ζπλδπάδεη ην κνληέιν ηεο πιήξνπο απαζρόιεζεο θαη γηα 

ηνπο δύν γνλείο  κε απηό ηνπ πιήξνπο απαζρνινύκελνπ γηα ηνλ άλδξα θαη ηεο 

κε απαζρόιεζεο γηα ηε γπλαίθα. Γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία πιεζπζκνύ, ην 

πξαγκαηηθό κνληέιν πιήξνπο απαζρόιεζεο θαη γηα ηνπο δύν γνλείο είλαη 

ζηελ Διιάδα  κε ηελ Πνξηνγαιία λα θαηαιακβάλεη ηε πξώηε ζέζε. 

Αθνινπζνύλ ε νπεδία, ε Φηλιαλδία, ην Βέιγio θαη ε Γαιιία. [7] 

Αο αλαιύζνπκε ηα δείγκα καο. Όζν αλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

έρνπκε ηα εμήο: 

  Σν 25.5% ηνπ δείγκαηνο είλαη ειεύζεξνη. 

  Σν 68.5% είλαη παληξεκέλνη. 

 Σν 6% είλαη ρσξηζκέλνη ή ρήξνη/ -εο. 

 

 

 

Πίλαθαο 3.11: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε». 
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Γηάγξακκα 3.7: θπθιηθό δηάγξακκα γηα ηηο ζπρλόηεηεο ηεο κεηαβιεηήο 

«νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε». 

 

Αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ: 

 ύκθσλα κε ηνλ Gamma ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο παξαηεξείηαη όηη ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε επεξεάδεη ηελ επηζπκία λα αξρίδεη λσξίηεξα ε 

δνπιεηά θαζώο θαη ην ιόγν. 

 
Πίλαθαο 3.12: ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Gamma γηα ηηο κεηαβιεηέο 

«νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε» θαη «γηα πνην ιόγν επηζπκώ λα αξρίδεη 

λσξίηεξα ε δνπιεηά κνπ». 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, 

  Οη ιόγνη πνπ επηζπκνύλ νη ειεύζεξνη λα αξρίδνπλ λσξίηεξα ηε 

δνπιεηά ηνπο είλαη θαηά θύξην ιόγν γηα λα θνηκνύληαη (43.5%), 

έπεηηα γηα εξγαζίεο ζην ζπίηη (39.1%), ιηγόηεξνη γηα εμσηεξηθέο 

δνπιεηέο – ηξεράκαηα (8.7%) θαη αθόκα πην ιίγνη γηα ςώληα 

(4.3%) ή γηα λα πεγαίλνπλ παηδηά ζπγγελώλ ηνπο ζην ζρνιείν 

(4.3%) 

  Οη παληξεκέλνη πξώηα απ‟ όια ζέινπλ λα αξρίδνπλ λσξίηεξα ηε 

δνπιεηά ηνπο γηα εξγαζίεο ζην ζπίηη (54.4%), έπεηηα γηα λα 

θνηκνύληαη (19.3), ιηγόηεξνη γηα λα πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζην 

ζρνιείν (14%) ή γηα εμσηεξηθέο δνπιεηέο – ηξεράκαηα (8.8%) θαη 

ηέινο γηα ςώληα (3.5%) 

  Οη ρσξηζκέλνη ή ρήξνη/ -εο επηζπκνύλ λα αξρίδνπλ ηε δνπιεηά 

ηνπο λσξίηεξα γηα δύν ηζάμηνπο ιόγνπο γηα ςώληα (50%) θαη γηα 

εξγαζίεο ζην ζπίηη (50%). 

Παξαηεξνύκε όηη αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ θαζελόο 

έρνπκε δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηόηεηεο γηα ηνλ ιόγν πνπ επηζπκνύλ λα αξρίδνπλ 

λσξίηεξα ηε δνπιεηά ηνπο.  

 

     

Πίλαθαο 3.13: πνζνζηά ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηώλ «νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε» θαη «γηα πνην ιόγν επηζπκώ λα αξρίδσ λσξίηεξα ηε δνπιεηά 

κνπ». 
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Γηάγξακκα 3.8: θπθιηθό δηάγξακκα γηα ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηώλ 

«νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε» θαη «γηα πνην ιόγν επηζπκώ λα αξρίδσ λσξίηεξα ηε 

δνπιεηά κνπ». 

 

 Δπηπιένλ, είλαη νξαηό όηη ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο 

«νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε» θαη κνξθή σξαξίνπ πνπ πξνηηκώ». 

 
Πίλαθαο 3.14: ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Gamma γηα ηηο κεηαβιεηέο 

«νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε» θαη «κνξθή σξαξίνπ πνπ πξνηηκώ». 
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Παξαηεξνύκε όηη: 

 Οη ειεύζεξνη πξνηηκνύλ θπξίσο ην ζπλερέο σξάξην (94.1%), ζηε 

ζπλέρεηα ην κηθηό σξάξην (3.9%) θαη ηειεπηαίν ην δηαθεθνκκέλν 

σξάξην (2%). 

 Οη παληξεκέλνη, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ειεύζεξνπο, έρνπλ 

κηθξόηεξε πξνηίκεζε ζην ζπλερέο σξάξην (86.1%), έπεηηα ζην 

δηαθεθνκκέλν σξάξην (8%) θαη ηέινο ζην  κηθηό σξάξην (5.8%). 

 Οη ρσξηζκέλνη – εο ή νη ρήξνη – εο πξνηηκνύλ θαηά θύξην ιόγν ην 

ζπλερέο σξάξην (83.3%) θαη ηα ππόινηπα πνζνζηά 

ηζνθαηαλέκνληαη ζην δηαθεθνκκέλν σξάξην (8.3%) θαη ζην κηθηό 

σξάξην (8.3%). 

 

 
Πίλαθαο 3.15: πνζνζηά ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηώλ «νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε» θαη «κνξθή σξαξίνπ πνπ πξνηηκώ». 

 

Παξαηεξνύκε όηη ζηνπο ρσξηζκέλνπο ή ρήξνπο – εο θαη ζηνπο 

παληξεκέλνπο είλαη πεξηζζόηεξν απμεκέλα ηα πνζνζηά πξνηίκεζεο 

ζην κηθηό θαη ζην δηαθεθνκκέλν σξάξην. 

 

Γηάγξακκα 3.9: θπθιηθό δηάγξακκα γηα ηηο κεηαβιεηέο «νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε» θαη «κνξθή σξαξίνπ πνπ πξνηηκώ». 
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3.4 Μέζν κε ην νπνίν πεγαίλνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο 

Πνιιέο θνξέο δηαπηζηώλεηαη όηη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πεγαίλεη θάπνηνο ζην 

ρώξν εξγαζίαο ηνπ επεξεάδεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ ρξόλν 

απαζρόιεζεο. ην δείγκα καο,  

 Σν 17,8% πεγαίλνπλ κε ηα πόδηα ζηελ δνπιεηά ηνπο 

 Σν 4,1% κε δίθπθιν 

 Σν 38,6% κε αζηηθή ζπγθνηλσλία 

 Σν 6,6% κε ιεσθνξείν ηεο εηαηξείαο 

 Σν 26,9% κε δηθό ηνπο απηνθίλεην 

 Σν 5,1% κε απηνθίλεην γλσζηνύ ηνπο  

 Σν 1% κε ηαμί. 

πίλαθαο 3.16: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή: «κε ηη ηξόπν πάσ ζηε δνπιεηά κνπ».  
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Γηάγξακκα 3.10: θπθιηθό δηάγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή: «κε ηη 

ηξόπν πάσ ζηε δνπιεηά κνπ». 

 

Αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ: 

ύκθσλα κε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο δηαθαίλεηαη όηη ππάξρεη ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο «κε ηη ηξόπν πάσ ζηε δνπιεηά κνπ» θαη « κνξθή 

σξαξίνπ πνπ πξνηηκώ». 

 

Πίλαθαο 3.17: ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηώλ: «κε ηη ηξόπν πάσ 

ζηε δνπιεηά κνπ» θαη  «πόζεο εκέξεο πξνηηκώ λα δνπιεύσ εβδνκαδηαίσο». 
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πγθεθξηκέλα: 

 Απηνί πνπ πεγαίλνπλ κε ηα πόδηα δελ πξνηηκνύλ θαζόινπ ην 

δηαθεθνκκέλν σξάξην, ιίγνη ην κηθηό σξάξην (8,6%) θαη νη πεξηζζόηεξνη 

ην ζπλερέο σξάξην (91,4%). 

 Όζνη πεγαίλνπλ κε δίθπθιν ή ηαμί πξνηηκνύλ κόλν ην ζπλερέο σξάξην. 

 Όζνη έρνπλ σο κέζν κεηαθνξάο ηελ αζηηθή ζπγθνηλσλία πξνηηκνύλ 

θπξίσο ζπλερέο σξάξην (88,2%) ιηγόηεξνη ην δηαθεθνκκέλν σξάξην 

(6,6%) θαη αθόκα πην ιίγνη ην κηθηό σξάξην (5,3%). 

 Απηνί πνπ πεγαίλνπλ ζην ρώξν εξγαζίαο κε ιεσθνξείν ηεο εηαηξείαο 

πξνηηκνύλ θαηά θύξην ιόγν ην ζπλερέο σξάξην (92,3%) θαη ην κηθηό 

σξάξην (7,7%). 

Σα πνζνζηά αιιάδνπλ ιίγν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εξγαδόκελνη κεηαθέξνληαη 

κε απηνθίλεην. 

 Όζνη πεγαίλνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο κε δηθό ηνπ απηνθίλεην πξνηηκνύλ 

ην ζπλερέο σξάξην ζε έλα πνζνζηό 84,9%, ιηγόηεξν ην 

δηαθεθνκκέλν σξάξην 13,2% θαη αθόκα πην ιίγν ην κηθηό σξάξην 

1,9%. 

 Όζνη πεγαίλνπλ ζηε δνπιεηά κε απηνθίλεην γλσζηνύ ηνπο 

πξνηηκνύλ ην ζπλερέο σξάξην θαηά 70%, κηθηό σξάξην θαηά 20% 

θαη δηαθεθνκκέλν σξάξην 10%. 

 

 

Πίλαθαο 3.18: πνζνζηά ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ «κε ηη ηξόπν πάσ 

ζηε δνπιεηά κνπ»  θαη κνξθή σξαξίνπ πνπ πξνηηκώ». 
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Γηάγξακκα 3.11: θπθιηθό δηάγξακκα ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ: 

«κνξθή σξαξίνπ πνπ πξνηηκώ» θαη «κε ηη ηξόπν πάσ ζηε δνπιεηά κνπ». 

Παξαηεξνύκε όηη ηα πνζνζηά ηνπ δηαθεθνκκέλνπ θαη ηνπ κηθηνύ σξαξίνπ 

απμάλνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ θάπνηνο πεγαίλεη ζηε δνπιεηά ηνπ κε 

απηνθίλεην. Βέβαηα, ην ζπλερέο σξάξην έρεη ηνλ πξώην ξόιν ζηηο πξνηηκήζεηο.  

3.5 Πνηα ώξα έλαξμεο πξνηηκώ 

Αξθεηά ζεκαληηθή είλαη ε εξώηεζε γηα ην πνηα ώξα έλαξμεο πξνηηκά θάπνηνο 

ζηελ εξγαζία ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ήδε ππάξρνπζα. Οη απαληήζεηο πνπ 

δόζεθαλ είλαη: 

 2,3% πξνηηκνύλ κηάκηζε ώξα αξγόηεξα από ηε ζεκεξηλή. 

 17,5% πξνηηκνύλ κία ώξα αξγόηεξα από ηε ζεκεξηλή. 

 27,7% πξνηηκνύλ κηζή ώξα αξγόηεξα από ηε ζεκεξηλή. 

 42,4% πξνηηκνύλ ηελ ίδηα ώξα κε ηε ζεκεξηλή. 

 4,5% πξνηηκνύλ κηζή ώξα λσξίηεξα από ηε ζεκεξηλή. 

 4,5% πξνηηκνύλ κία ώξα λσξίηεξα από ηε ζεκεξηλή. 

 1,1% πξνηηκνύλ κηάκηζε ώξα λσξίηεξα από ηε ζεκεξηλή. 
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Πίλαθαο 3.19: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «πνηα ώξα έλαξμεο πξνηηκώ». 

 

Γηάγξακκα 3.12: ξαβδόγξακκα γηα ηε κεηαβιεηή «πνηα ώξα έλαξμεο πξνηηκώ 

γηα ηε δνπιεηά κνπ». 
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Αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ: 

 Τπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο: «πνηα ώξα έλαξμεο 

πξνηηκώ» θαη «κνξθή σξαξίνπ πνπ πξνηηκώ». 

 

Πίλαθαο 3.20: ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο γηα ηηο κεηαβιεηέο «πνηα ώξα έλαξμεο 

πξνηηκώ» θαη «κνξθή σξαξίνπ πνπ πξνηηκώ». 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Από απηνύο πνπ επηζπκνύλ λα πεγαίλνπλ γηα δνπιεηά κηάκηζε ώξα 

αξγόηεξα από ηε ζεκεξηλή πξνηηκνύλ (κε ηα ίδηα πνζνζηά) ζπλερέο θαη 

κηθηό σξάξην. 

 Από απηνύο πνπ επηζπκνύλ λα πεγαίλνπλ γηα δνπιεηά κία ώξα 

αξγόηεξα από ηε ζεκεξηλή πξνηηκνύλ θπξίσο ην ζπλερέο σξάξην 

(93,5%) θαη πνιύ ιίγν ην κηθηό σξάξην (6,5%). 

 Από απηνύο πνπ επηζπκνύλ λα πεγαίλνπλ γηα δνπιεηά κηζή ώξα 

αξγόηεξα από ηε ζεκεξηλή πξνηηκνύλ θπξίσο ην ζπλερέο σξάξην 

(98%) θαη αθόκα ιηγόηεξν ην κηθηό σξάξην (2%). 

 Από απηνύο πνπ επηζπκνύλ λα πεγαίλνπλ γηα δνπιεηά ηελ ίδηα κε ηε 

ζεκεξηλή, ην 81,3% πξνηηκνύλ ζπλερέο σξάξην, ην 12% δηαθεθνκκέλν 

σξάξην θαη ην 6,7% κηθηό σξάξην. 

 Από απηνύο πνπ επηζπκνύλ λα πεγαίλνπλ γηα δνπιεηά κηζή ώξα 

λσξίηεξα από ηε ζεκεξηλή, ην 62,5% πξνηηκνύλ ζπλερέο σξάξην, ην 

25% δηαθεθνκκέλν σξάξην θαη ην 12,5% κηθηό σξάξην. 

 Σέινο, από απηνύο πνπ επηζπκνύλ λα πεγαίλνπλ γηα δνπιεηά κία ή 

κηάκηζε ώξα λσξίηεξα από ηε ζεκεξηλή πξνηηκνύλ κόλν ην ζπλερέο 

σξάξην. 
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Πίλαθαο 3.21: πνζνζηά γηα ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηώλ «πνηα ώξα 

έλαξμεο πξνηηκώ» θαη «κνξθή σξαξίνπ πνπ πξνηηκώ». 

ην παξαθάησ θπθιηθό δηάγξακκα είλαη νξαηό όηη νη πεξηπηώζεηο πνπ 

πξνηηκνύλ ηελ ίδηα ώξα κε ηε ζεκεξηλή ή κηζή ώξα λσξίηεξα έρνπλ πην 

απμεκέλα πνζνζηά ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζπλερνύο θαη ηνπ δηαθεθνκκέλνπ 

σξαξίνπ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. 

 

Γηάγξακκα 3.13: θπθιηθό δηάγξακκα γηα ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηώλ 

«πνηα ώξα έλαξμεο πξνηηκώ» θαη ¨κνξθή σξαξίνπ πνπ πξνηηκώ». 
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 Η ηειεπηαία ζπζρέηηζε πνπ παξαηεξείηαη ζηηο εξσηήζεηο πνπ είλαη 

θνηλέο ζε όια ηα εξσηεκαηνιόγηα είλαη αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο: «πνηα 

ώξα έλαξμεο πξνηηκώ» θαη «πόζεο εκέξεο πξνηηκώ λα δνπιεύσ 

εβδνκαδηαίσο». 

 

Πίλαθαο 3.22: ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο γηα ηηο κεηαβιεηέο «πνηα ώξα έλαξμεο 

πξνηηκώ» θαη «πόζεο εκέξεο επηζπκώ λα δνπιεύσ εβδνκαδηαίσο». 

Παξαηεξνύκε όηη θαλείο δελ επηζπκεί λα δνπιεύεη κόλν ηέζζεξηο εκέξεο 

εβδνκαδηαίσο. Αο αλαιύζνπκε ηα ζηνηρεία: 

 Από απηνύο πνπ πξνηηκνύλ λα δνπιεύνπλ κηάκηζε ώξα αξγόηεξα ή 

κηζή ώξα λσξίηεξα από ηε ζεκεξηλή, ην 75% επηζπκεί πελζήκεξν θαη 

ην 25% εβδνκάδα έμη εκεξώλ. 

 Από απηνύο πνπ πξνηηκνύλ λα δνπιεύνπλ κία ώξα λσξίηεξα από ηε 

ζεκεξηλή, ην 87,5% επηζπκεί πελζήκεξν θαη ην 12,5% εβδνκάδα έμη 

εκεξώλ. 

 Από απηνύο πνπ πξνηηκνύλ λα δνπιεύνπλ ηελ ίδηα ώξα ,ε ηε ζεκεξηλή, 

ην 88% επηζπκεί πελζήκεξν θαη ην 12% εβδνκάδα έμη εκεξώλ. 

 Από απηνύο πνπ πξνηηκνύλ λα δνπιεύνπλ κηζή ώξα αξγόηεξα από ηε 

ζεκεξηλή, ην 93,9% επηζπκεί πελζήκεξν θαη ην 6,1% εβδνκάδα έμη 

εκεξώλ. 

 Από απηνύο πνπ επηζπκνύλ λα δνπιεύνπλ κία ώξα αξγόηεξα από ηε 

ζεκεξηλή, ην 96,8% πξνηηκά πελζήκεξν θαη ην ππόινηπό 3,2% 

εβδνκάδα έμη εκεξώλ. 
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Πίλαθαο 3.23: πνζνζηά ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ «πνηα ώξα 

έλαξμεο πξνηηκώ γηα ηε δνπιεηά κνπ» θαη πόζεο εκέξεο επηζπκώ λα δνπιεύσ 

εβδνκαδηαίσο». 

ην παξαθάησ θπθιηθό δηάγξακκα δηαθαίλεηαη όηη απηνύ πνπ επηζπκνύλ λα 

δνπιεύνπλ κία ή κηζή ώξα λσξίηεξα από ηε ζεκεξηλή ή αθόκα θαη ηελ ίδηα κε 

ηε ζεκεξηλή έρνπλ πην απμεκέλα πνζνζηά ζηηο πξνηηκήζεηο ηεο εβδνκάδαο έμη 

εκεξώλ. 

 

Γηάγξακκα 3.14: θπθιηθό δηάγξακκα γηα ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ 

κεηαβιεηώλ «πνηα ώξα έλαξμεο πξνηηκώ» θαη «πόζεο εκέεξο επηζπκώ λα 

δνπιεύσ εβδνκαδηαίσο». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΓΔΙΓΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΠΛΔΟΝ 

ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

Σα εξσηεκαηνιόγηα είραλ θάπνηεο επηπιένλ εξσηήζεηο γηα νξηζκέλα 

επαγγέικαηα όπσο νη ηξαπεδίηεο, νη δηθεγόξνη, νη εξγάηεο, νη ινγηζηέο, νη 

θαξκαθνπνηνί θαη νη θπβεξλήηεο αεξνζθαθώλ. Αο αλαιύζνπκε έλα – έλα ηα 

επαγγέικαηα: 

4.1 Σξαπεδίηεο – Γηθεγόξνη 

ηνπο ηξαπεδίηεο θαη ζηνπο Γηθεγόξνπο νη επηπιένλ εξσηήζεηο ήηαλ ζρεηηθά 

κε ηελ επηζπκία ηνπο γηα πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξίαο, ηηο ώξεο αηρκήο ζηε 

δνπιεηά, ην πιήζνο θαη ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ θαζώο θαη ηελ 

πξνηίκεζε ηνπ κήλα ησλ δηαθνπώλ. 

Παξαηεξείηαη όηη: 

 Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ δείγκαηνο (63,1%) έρνπλ ώξεο αηρκήο 8 – 2, 

ιηγόηεξνη (29,8%) 12 – 2 θαη αθόκα πην ιίγνη (7,1%) 6 – 8. 

 

Πίλαθαο 4.1: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «ώξεο αηρκήο ζηε δνπιεηά κνπ». 
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Γηάγξακκα 4.1: ξαβδόγξακκα γηα ηε ζρεηηθή ζπρλόηεηα ηεο κεηαβιεηήο 

«ώξεο αηρκήο ζηε δνπιεηά κνπ» 

 ηελ εξώηεζε γηα ηνλ κήλα πξνηίκεζεο ησλ δηαθνπώλ πξνέθπςε όηη 

ιίγνη πξνηηκνύλ ηνλ Μάην (3,1%) θαη ηνλ Ινύλην (3,1%), πεξηζζόηεξνη 

Ινύιην ή Αύγνπζην (13,8%), πην πνιινί κόλν Αύγνπζην (15,4%) ή 

επηέκβξην (20%) θαη νη πεξηζζόηεξνη κόλν Ινύιην (44,6%). 

 

 

Πίλαθαο 4.2: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «πνην κήλα πξνηηκάο γηα δηαθνπέο». 
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Γηάγξακκα 4.2: ξαβδόγξακκα γηα ηε ζρεηηθή ζπρλόηεηα ηεο κεηαβιεηήο «πνην 

κήλα πξνηηκάηε γηα δηαθνπέο». 

 Τπεξσξίεο: 

Τπεξσξία ζεσξείηαη ε εξγαζία εθείλε ε νπνία παξέρεηαη πέξα από ηα 

ρξνληθά όξηα ηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο όπσο απηά θαζνξίδνληαη από ηηο 

πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο. Τπεξσξηαθή απαζρόιεζε ππάξρεη 

όηαλ απηή παξέρεηαη είηε θαηόπηλ εληνιήο ηνπ εξγνδόηε ή ηνπ 

εθπξνζώπνπ ηνπ είηε πξνήιζε από αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο. Όηαλ 

απηή γίλεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ εξγαδόκελνπ ρσξίο ηε ζρεηηθή 

έγθξηζε ηνπ εξγνδόηε δελ αλαγλσξίδεηαη. Ιδηαίηεξα δε, όηαλ ν 

εξγνδόηεο κε έγγξαθό ηνπ ή Καλνληζκό Δξγαζίαο έρεη απαγνξεύζεη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ππεξσξίαο ρσξίο εηδηθή πξνεγνύκελε έγθξηζή 

ηνπ. [8] 

Από ηελ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο πξνέθπςε όηη ην 29,2% επηζπκνύλ 

πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξίαο ελώ ην 70,8% όρη. 



 

82 
 

 

Πίλαθαο 4.3: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «επηζπκώ πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξίαο». 

 

Γηάγξακκα 4.3: ξαβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπζρεηίζεσλ γηα ηε κεηαβιεηή 

«επηζπκώ πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξίαο» 

Όζν αλ αθνξά ηηο εξσηήζεηο γηα ην πιήζνο θαη ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαιεηκκάησλ ζα αλαιπζνύλ παξαθάησ γηαηί είλαη θνηλέο κε ηνπο εξγάηεο 

θαη ηνπο ινγηζηέο. 
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Αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ: 

 Δίλαη θαλεξό όηη ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο 

«επηζπκώ πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξίαο» θαη «κεληαίν εηζόδεκα». 

 
Πίλαθαο 4.4: ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηώλ «επηζπκώ 

πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξίαο» θαη «κεληαίν εηζόδεκα». 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, 

 Απηνί πνπ έρνπλ πςειό εηζόδεκα δελ επηζπκνύλ θαζόινπ 

πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξίαο. 

 ε όζνπο έρνπλ κεζαίν εηζόδεκα ην πνζνζηό ηεο επηζπκίαο 

γηα ππεξσξίαο απμάλεηαη (24,4%). 

 Όζνη έρνπλ ρακειό εηζόδεκα επηζπκνύλ πεξηζζόηεξεο ώξεο 

ππεξσξίαο ζε πνζνζηό 40,9%. 

 
Πίλαθαο 4.5: πνζνζηά ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηώλ «κεληαίν 

εηζόδεκα» θαη «επηζπκώ πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξίαο». 
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Γηάγξακκα 4.4: θπθιηθό δηάγξακκα ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ 

«κεληαίν εηζόδεκα» θαη «επηζπκώ πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξίαο». 

 ηελ ζπλέρεηα, παξαηεξείηαη ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ 

«επηζπκώ πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξίαο» θαη «πνηα ώξα έλαξμεο 

πξνηηκώ». 

 

Πίλαθαο 4.6: ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο «πνηα ώξα 

έλαξμεο πξνηηκώ» θαη «επηζπκώ πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξίαο». 
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Αλαιπηηθόηεξα: 

 Από απηνύο πνπ πξνηηκνύλ σο έλαξμε ηεο εξγαζίαο ηνπο κηα ώξα 

αξγόηεξα από ηε ζεκεξηλή, ην 44,4% επηζπκεί πεξηζζόηεξεο ώξεο 

ππεξσξίαο ελώ ην ππόινηπν 55,6% όρη. 

 Από απηνύο πνπ πξνηηκνύλ σο έλαξμε ηεο εξγαζίαο ηνπο κηζή ώξα 

αξγόηεξα από ηε ζεκεξηλή, ην 27,8% επηζπκεί πεξηζζόηεξεο ώξεο 

ππεξσξίαο ελώ ην ππόινηπν 72,2% όρη. 

 Από απηνύο πνπ πξνηηκνύλ σο έλαξμε ηεο εξγαζίαο ηνπο ηελ ίδηα κε ηε 

ζεκεξηλή, ην 29,6% επηζπκεί πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξίαο ελώ ην 

ππόινηπν 70,4% όρη. 

 Από απηνύο πνπ πξνηηκνύλ σο έλαξμε ηεο εξγαζίαο ηνπο κηζή ώξα 

λσξίηεξα από ηε ζεκεξηλή, ην 33,3% επηζπκεί πεξηζζόηεξεο ώξεο 

ππεξσξίαο ελώ ην ππόινηπν 66,7% όρη. 

 Από απηνύο πνπ πξνηηκνύλ σο έλαξμε ηεο εξγαζίαο ηνπο κία ώξα 

λσξίηεξα από ηε ζεκεξηλή, ην 16,7% επηζπκεί πεξηζζόηεξεο ώξεο 

ππεξσξίαο ελώ ην ππόινηπν 83,3% όρη. 

 

Πίλαθαο 4.7: πνζνζηά ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηώλ «πνηα ώξα έλαξμεο 

πξνηηκώ γηα ηελ δνπιεηά κνπ» θαη «επηζπκώ πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξίαο». 
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Γηάγξακκα 4.5: θπθιηθό δηάγξακκα γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ 

«επηζπκώ πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξίαο» θαη «πνηα ώξα έλαξμεο πξνηηκώ 

γηα ηε δνπιεηά κνπ» 

4.2 Λνγηζηέο 

Οη εηδηθέο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηνπο ινγηζηέο αθνξνύλ ην πιήζνο θαη ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ, ην ρξόλν πνπ δηαζέηνπλ ζην ζπίηη γηα ηελ εξγαζία 

ηνπ γξαθείνπ, πόηε απνδίδνπλ πεξηζζόηεξν θαη αλ εξγάδνληαη θπξίσο ην 

πξσί ή ην απόγεπκα. 

Παξαηεξείηαη όηη: 

 Σν 3,7% δηαζέηνπλ ρξόλν ζην ζπίηη γηα εξγαζία γξαθείνπ, ελώ νη 

ππόινηπνη 96,3% όρη. 

 

Πίλαθαο 4.8: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «δηάζεζε ρξόλνπ ζην ζπίηη γηα εξγαζία γξαθείνπ». 
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Γηάγξακκα 4.6: ξαβδόγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή «δηάζεζε ρξόλνπ 

ζην ζπίηη γηα εξγαζία γξαθείνπ». 

  Σν 88,9% απνδίδνπλ πεξηζζόηεξν ην πξσί ελώ ην ππόινηπν 11,1% 

απoδίδνπλ ην ίδην είηε δνπιεύνπλ ην πξσί είηε ην βξάδπ. 

 

Πίλαθαο 4.9: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «πόηε απνδίδεηο πεξηζζόηεξν ζηε δνπιεηά». 
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Γηάγξακκα 4.7: ξαβδόγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή «πόηε απνδίδεηο 

πεξηζζόηεξν ζηε δνπιεηά». 

Αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ: 

 Παξαηεξείηαη ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ «κε ηη ηξόπν πάσ 

ζηε δνπιεηά κνπ» θαη «πόηε απνδίδεηο πεξηζζόηεξν». 

 
Πίλαθαο 4.10: ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο γηα ηηο κεηαβιεηέο «κε ηη 

ηξόπν πάσ ζηε δνπιεηά κνπ» θαη «πόηε απνδίδεηο πεξηζζόηεξν». 
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Γηαπηζηώλνπκε όηη: 

 Σν 83,3% απηώλ πνπ πεγαίλνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο κε ηα 

πόδηα απνδίδνπλ πεξηζζόηεξν ην πξσί, ελώ ην ππόινηπν 

16,7% ην ίδην (είηε πξσί είηε απόγεπκα). 

 Όζνη πεγαίλνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο κε αζηηθή ζπγθνηλσλία ή 

κε ιεσθνξείν ηεο εηαηξείαο απνδίδνπλ κόλν ην πξσί. 

 Σν 66,7% απηώλ πνπ πεγαίλνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο κε 

απηνθίλεην (δηθό ηνπο ή γλσζηνύ ηνπο) απνδίδνπλ 

πεξηζζόηεξν ην πξσί, ελώ ην ππόινηπν 33,3% ην ίδην (είηε 

πξσί είηε απόγεπκα). 

 

 

Πίλαθαο 4.11: πνζνζηά ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηώλ «κε ηη ηξόπν πάσ ζηε 

δνπιεηά κνπ» θαη «πόηε απνδίδεηο πεξηζζόηεξν». 

ην παξαθάησ θπθιηθό δηάγξακκα είλαη θαλεξό όηη νη πεξηζζόηεξνη 

απνδίδνπλ θαιύηεξα ην πξσί αιιά ην πνζνζηό ηεο ίδηαο απόδνζεο (είηε πξσί 

είηε απόγεπκα) απμάλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο κεηαθέξεηαη κε 

απηνθίλεην. 
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Γηάγξακκα 4.8: πνζνζηά ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηώλ «πόηε απνδίδεηο 

πεξηζζόηεξν» θαη «κε ηη ηξόπν πάσ ζηε δνπιεηά κνπ». 

 Δμίζνπ ζεκαληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη παξαηεξείηαη ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο «πνηα ώξα έλαξμεο πξνηηκώ» θαη «πόηε 

απνδίδεηο πεξηζζόηεξν ζηε δνπιεηά ζνπ». 

 

Πίλαθαο 4.12: ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηώλ «πνηα ώξα έλαξμεο 

πξνηηκώ γηα ηε δνπιεηά κνπ» θαη «πόηε απνδίδεηο πεξηζζόηεξν». 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα είλαη θαλεξό όηη: 

 Όινη όζνη πξνηηκνύλ κία ώξα αξγόηεξα από ηε ζεκεξηλή απνδίδνπλ 

πεξηζζόηεξν ην πξσί.  

  Σν 93,3% απηώλ πνπ πξνηηκνύλ κηζή ώξα αξγόηεξα από ηε ζεκεξηλή 

απνδίδνπλ πεξηζζόηεξν ην πξσί, ελώ ην ππόινηπν 6,7% ην ίδην (είηε 

πξσί είηε απόγεπκα) 

  Σν 50% απηώλ πνπ πξνηηκνύλ ηελ ίδηα ώξα έλαξμεο κε ηε ζεκεξηλή 

απνδίδνπλ πεξηζζόηεξν ην πξσί θαη νη ππόινηπνη ην ίδην. 

 

Πίλαθαο 4.13: πνζνζηά ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ «πνηα ώξα 

έλαξμεο πξνηηκώ» θαη «πόηε απνδίδεηο πεξηζζόηεξν ζηε δνπιεηά» 

Παξαηεξνύκε όηη θπξίσο απνδίδνπλ πεξηζζόηεξν ην πξσί κόλν ζηελ 

πεξίπησζε απηώλ πνπ επηζπκνύλ ηελ ίδηα ώξα έλαξμεο, όπνπ ηα πνζά 

ηζνκνηξάδνληαη. 
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Γηάγξακκα 4.9: θπθιηθό δηάγξακκα γηα ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηώλ 

«πνηα ώξα έλαξμεο πξνηηκώ» θαη «πόηε απνδίδεηο πεξηζζόηεξν». 

 

 

4.3 Κπβεξλήηεο αεξνζθαθώλ 

ηνπο θπβεξλήηεο αεξνζθαθώλ ηεο Οιπκπηαθήο αεξνπνξίαο νη επηπιένλ 

εξσηήζεηο αθνξνύλ ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί ην σξάξην 

εξγαζίαο ηνπο, ηελ «ππέξβαζε» ησλ σξώλ πηήζεο θαη ηηο άδεηεο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηεο: 

  Δίλαη γλσζηό όηη ην επάγγεικα ηνπ θπβεξλήηε αεξνζθαθώλ είλαη 

αξθεηά δύζθνιν αθόκα θαη γηα ην σξάξηό ηνπ. Γη‟ απηό ην ιόγν κόλν ην 

22,2% απάληεζαλ όηη δελ έρνπλ θάπνην ηδηαίηεξν πξόβιεκα ζρεηηθά κε 

ην σξάξην, ελώ ην 55,6% έρνπλ πξνβιήκαηα πγείαο θαη ην 22,2% 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα. 
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Πίλαθαο 4.14: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «ζνπ δεκηνπξγεί πξόβιεκα ην σξάξην εξγαζίαο ζνπ;» 

 

Γηάγξακκα 4.10: ξαβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή «ζνπ 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ην σξάξηό ζνπ». 

  Παξαηεξείηαη όκσο όηη ιίγνπ επηζπκνύλ λα έρνπλ κεγαιύηεξν ρξόλν 

πηήζεο κε αλάινγα απμεκέλεο απνδνρέο (33,3%) 
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Πίλαθαο 4.15: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «πξνηηκώ λα έρσ κεγαιύηεξν ρξόλν πηήζεο κε αλάινγα 

απμεκέλεο απνδνρέο». 

 

Γηάγξακκα 4.11: ξαβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή 

«πξνηηκώ λα έρσ κεγαιύηεξν ρξόλν πηήζεο κε αλάινγα απμεκέλεο 

απνδνρέο». 

ηελ θαηεγνξία απηή δελ βξέζεθε θάπνηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο 

κεηαβιεηέο. 
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4.4 Δξγάηεο 

ηνπο εξγάηεο, όπσο θαη ζηνπο ηξαπεδίηεο θαη ινγηζηέο, νη επηπιένλ 

εξσηήζεηο αζρνινύληαλ κε ην πιήζνο, ηε δηάξθεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

από ηα δηαιείκκαηα. 

Αλαιπηηθόηεξα: 

  Σν 31,6% δελ είραλ δηαιείκκαηα, ην 31,6% κόλν 1 δηάιεηκκα, ην 35,1% 

κόλν 2 δηαιείκκαηα, ην 0,9% 3 δηαιείκκαηα θαη ην 0,9% 4 δηαιείκκαηα. 

 

Πίλαθαο 4.16: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο 

γηα ηε κεηαβιεηή «πόζα δηαιείκκαηα θάλεηο». 

 ηελ εξώηεζε αλ είλαη αξθεηή ε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ νη 

απαληήζεηο ήηαλ: 

  Σν 58,3% απάληεζε ¨λαη¨ 

 Σν 41,7% απάληεζε ¨όρη¨ 

 

 
Πίλαθαο 4.17: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο 

ζπρλόηεηεο γηα ηε κεηαβιεηή «είλαη αξθεηή ε δηάξθεηα ησλ 

δηαιεηκκάησλ». 
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Γηάγξακκα 4.12: ξαβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή  

«είλαη αξθεηή ε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ». 

 

Γελ βξέζεθαλ θάπνηεο ζπζρεηίζεηο γηα ηηο επηπιένλ κεηαβιεηέο απηνύ 

ηνπ επαγγέικαηνο. 

 

4.5 Τπάιιεινη θαηαζηεκάηωλ 

ηνπο ππαιιήινπο θαηαζηεκάησλ νη επηπιένλ εξσηήζεηο αθνξνύλ ηηο 

εκέξεο, ώξεο θαη κήλεο αηρκήο ζηε δνπιεηά ηνπο. Δπίζεο αζρνινύληαη 

κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηνπο κήλεο θόξηνπ εξγαζίαο. 

Αο αλαιύζνπκε ηηο εξσηήζεηο: 

 Όζν αλ αθνξά ηνπο κήλεο πνπ είραλ πεξηζζόηεξε δνπιεηά νη 

απαληήζεηο ήηαλ: 

 Σν 40% απάληεζε Υξηζηνύγελλα – Πάζρα 

 Σν 40% από Οθηώβξην έσο Απξίιην 

 Σν 20% από Γεθέκβξην έσο Ιαλνπάξην 



 

97 
 

 
Πίλαθαο 4.18: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο 

ζπρλόηεηεο γηα ηε κεηαβιεηή «πνηνπο κήλεο έρεηο πεξηζζόηεξε 

δνπιεηά». 

 

 

Γηάγξακκα 4.13: θπθιηθό δηάγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή 

«πνηνπο κήλεο έρεηε πεξηζζόηεξε δνπιεηά». 

 ηελ εξώηεζε ηη κέηξα ιακβάλεηε ηνπο κήλεο θόξηνπ εξγαζίαο νη 

απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ήηαλ: 

 Σν 50% πξνζιακβάλνπλ ππαιιήινπο 

 Σν 15% ηίπνηα 

 Σν 35% θάλνπλ ππεξσξίεο. 
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Πίλαθαο 4.19: ζπρλόηεηεο, ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλόηεηεο γηα ηε 

κεηαβιεηή «ηη κέηξα ιακβάλεηε γηα ηηο πεξηόδνπο θόξηνπ εξγαζίαο». 

 

 
Γηάγξακκα 4.14: θπθιηθό δηάγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή «ηη 

κέηξα ιακβάλεηε γηα ηηο πεξηόδνπο θόξηνπ εξγαζίαο». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5Ο: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαιπζνύλ νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

κεηαβιεηέο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αθνξνύλ ην ρξόλν απαζρόιεζεο. ‟ 

απηό ην θεθάιαην ζα αλαθέξνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 

αλάιπζε θαζώο θαη ηηο πην ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο. 

Αξρηθά, είλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε όηη ε πην ηζρπξή ζπζρέηηζε, κε 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,926 (πίλαθαο 4.12), είλαη αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο 

«πόηε απνδίδεηο πεξηζζόηεξν» θαη «πνηα ώξα έλαξμεο πξνηηκώ». Κπξίσο 

απνδίδνπλ πεξηζζόηεξν ην πξσί, όκσο όζνη επηζπκνύλ ηελ ίδηα ώξα έλαξμεο 

ηεο εξγαζίαο ηνπο κε ηε ζεκεξηλή έρνπλ έλα , ζπγθξηηηθά, απμεκέλν πνζνζηό 

ζηελ απάληεζε «ην ίδην (είηε πξσί είηε απόγεπκα)». 

ηε ζπλέρεηα, παξαηεξείηαη όηη είλαη ζπζρεηηζκέλεο νη κεηαβιεηέο «θύιν» θαη 

«ζπκπηεζκέλε εβδνκάδα εξγαζίαο», αθνύ έρνπλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

0,647. Γηα ηελ αθξίβεηα, νη άλδξεο πξνηηκνύλ πεξηζζόηεξν λα έρνπλ 

ζπκπηεζκέλε εβδνκάδα από όηη νη γπλαίθεο. 

 

Πίλαθαο 5.1: ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηώλ «θύιν» θαη 

ζπκπηεζκέλε εβδνκάδα εξγαζίαο». 

Δπηπιένλ, δηαπηζηώλεηαη ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ «επηζπκώ λα 

δνπιεύσ ιηγόηεξεο ώξεο ηελ εβδνκάδα (κε ιηγόηεξεο απνδνρέο)» θαη 

«ζπκπηεζκέλε εβδνκάδα» (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,468). Δίλαη 

επθνινλόεην όηη όζνη επηζπκνύλ ζπκπηεζκέλε εβδνκάδα εξγαζίαο ζα 

πξνηηκνύζαλ λα δνπιεύνπλ ιηγόηεξεο ώξεο ηελ εβδνκάδα (κε κεησκέλε 

ακνηβή). Απηό ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη επηζπκνύλ λα έρνπλ 

πεξηζζόηεξν ειεύζεξν ρξόλν γηα άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. 
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Πίλαθαο 5.2: ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηώλ «επηζπκώ λα δνπιεύσ 

πεξηζζόηεξεο ώξεο ηελ εβδνκάδα (κε κεησκέλεο απνδνρέο)» θαη 

«ζπκπηεζκέλε εβδνκάδα». 

Μηα αξθεηά επλόεηε ζπζρέηηζε είλαη απηή ησλ κεηαβιεηώλ «επηζπκώ 

πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξίαο», ε νπνία ηέζεθε κόλν ζηνπο ππάιιεινπο 

ηξάπεδαο, θαη «κεληαίν εηζόδεκα» κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,418 (πίλαθαο 

4.6). Όζνη έρνπλ ρακειό εηζόδεκα έρνπλ θαη απμεκέλε επηζπκία γηα 

πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξίαο. 

Αθόκα, είλαη νξαηό όηη ζπζρεηίδνληαη νη κεηαβιεηέο «κε ηη ηξόπν πάσ ζηε 

δνπιεηά κνπ» θαη «κνξθή σξαξίνπ πνπ πξνηηκώ» κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

0,356 (πίλαθαο 3.17). Οη πεξηζζόηεξνη επηζπκνύλ ζπλερέο σξάξην, όκσο ηα 

πνζνζηά ηνπ δηαθεθνκκέλνπ θαη ηνπ κηθηνύ σξαξίνπ απμάλνληαη ζε απηνύο 

πνπ πεγαίλνπλ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ηνπο κε απηνθίλεην. 

Δπίζεο, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε επεξεάδεη ην ρξόλν απαζρόιεζεο. 

πγθεθξηκέλα, νη κεηαβιεηέο «νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε» θαη «κνξθή σξαξίνπ 

πνπ πξνηηκώ» έρνπλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,352( πίλαθαο 3.14). νη 

πεξηζζόηεξνη επηζπκνύλ ζπλερέο σξάξην, κόλν νη ρήξνη ή ρσξηζκέλνη θαη νη 

παληξεκέλνη έρνπλ ιίγν απμεκέλα ηα πνζνζηά ζην κηθηό θαη ην ζπλερέο 

σξάξην. 

Βέβαηα, κελ μερλάκε όηη νη κεηαβιεηέο «κε ηη ηξόπν πάσ ζηε δνπιεηά κνπ» θαη 

«πόηε απνδίδεηο πεξηζζόηεξν» έρνπλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,333 (πίλαθαο 

4.10). Χο επί ην πιείζηνλ απνδίδνπλ πεξηζζόηεξν ην πξσί, όκσο όζνη 

κεηαθέξνληαη κε απηνθίλεην απνδίδνπλ ην ίδην είηε δνπιεύνπλ πξσί είηε 

απόγεπκα. 

Αθνινύζσο, παξαηεξείηαη αζζελήο ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ «πνηα ώξα 

έλαξμεο πξνηηκώ γηα ηε δνπιεηά κνπ» θαη «πόζεο εκέξεο πξνηηκώ λα 

δνπιεύσ εβδνκαδηαίσο», νη νπνίεο έρνπλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,295 

(πίλαθαο 3.22). πγθεθξηκέλα, ηα πνζνζηά ηνπ κηθηνύ θαη ηνπ δηαθεθνκκέλνπ 

σξαξίνπ απμάλνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηώλ πνπ επηζπκνύλ ηελ ίδηα ή κηα 

ώξα λσξίηεξα ή κηζή ώξα λσξίηεξα από ηε ζεκεξηλή. 
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Όπσο πξναλαθέξακε, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε επεξεάδεη ην ρξόλν 

απαζρόιεζεο, γη‟ απηό ππάξρεη αζζελήο ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο 

«νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε» θαη «ιόγνο πνπ ζέισ λα αξρίδσ λσξίηεξα ηε 

δνπιεηά κνπ» (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,280 – πίλαθαο 3.12). 

Αλαιπηηθόηεξα, νη ρσξηζκέλνη ή νη ρήξνη ζέινπλ λα αξρίδνπλ λσξίηεξα γηα 

ςώληα ή γηα εξγαζίεο ζην ζπίηη, νη παληξεκέλνη γηα ην ζπίηη θαη ηα παηδηά, ελώ 

νη ειεύζεξνη γηα πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο. 

πλερίδνπκε αλαθέξνληαο όηη ππάξρεη αζζελήο ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο 

κεηαβιεηέο «πνηα ώξα έλαξμεο πξνηηκώ γηα ηε δνπιεηά κνπ» θαη «κνξθή 

σξαξίνπ πνπ πξνηηκώ» (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,253 – πίλαθαο 3.20). 

παξαηεξείηαη όηη όζνη πξνηηκνύλ κηζή ώξα λσξίηεξα ή ηελ ίδηα κε ηε ζεκεξηλή 

έρνπλ απμεκέλα πνζνζηά ζην δηαθεθνκκέλν ή ην κηθηό σξάξην εξγαζίαο. 

Αθνινύζσο, δηαπηζηώλνπκε όηη νη κεηαβιεηέο «πνηα ώξα έλαξμεο πξνηηκώ» 

θαη «επηζπκώ πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξίαο», ε νπνία ηέζεθε ζηνπο 

ππαιιήινπο ηξάπεδαο έρνπλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0,222 (πίλαθαο 4.6). 

Δπηζπκνύλ πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξίαο, όζνη πξνηηκνύλ ηελ ίδηα ή κηζή κε 

κία ώξα λσξίηεξα από ηε ζεκεξηλή. 

Σέινο, παξαηεξνύκε κηα αζζελή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο 

«επάγγεικα ζπδύγνπ» θαη «επηζπκώ λα δνπιεύσ ιηγόηεξεο ώξεο ηελ 

εβδνκάδα (κε κεησκέλεο απνδνρέο)» (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,201 – 

πίλαθαο 3.9). Δίλαη νξαηό πσο απηνί πνπ ν/ε ζύδπγνο είλαη νδεγόο, δηθεγόξνο 

ή εκπνξηθόο αληηπξόζσπνο  επηζπκνύλ ιηγόηεξεο ώξεο εξγαζίαο 

εβδνκαδηαίσο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

1. Γεληθά ζηνηρεία 

1.1 ΦΤΛΟ:   άλδξαο …     γπλαίθα … 

1.2  ΗΛΙΚΙΑ: πόζν ρξνλώλ είζαη;  ………… 

1.3 ε πνηα πόιε (ρσξηό) κεγάισζεο;   ………. 

1.4 Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζνπ θαηάζηαζε; 

Διεύζεξνο/-ε …  παληξεκέλνο/ -ε …   ρσξηζκέλνο/ -ε, ρήξνο/ -α… 

1.5 Πόζα παηδηά έρεηο; ………… 

1.6 Πόζα άηνκα ζπληεξείο; ………. 

1.7 Γνπιεύεη ν/ε ζύδπγόο ζνπ;  ΝΑΙ….   ΟΥΙ…..   Αλ λαη ηη δνπιεηά 

θάλεη; ………….. 

1.8 Πνην είλαη ην κέζν κεληαίν νηθνγελεηαθό ζνπ εηζόδεκα; ……….. 

1.9 Ση γξακκαηηθέο γλώζεηο έρεηο; 

Υσξίο ελδεηθηηθό Γεκνηηθνύ ….  Με ελδεηθηηθό Γεκνηηθνύ …. 

Με απνιπηήξην Γπκλαζίνπ …  Με πηπρίν επαγγεικαηηθήο ζρνιήο… 

Με πηπρίν Αλώηεξεο ζρνιήο … Με πηπρίν αλώηαηεο ζρνιήο … 

1.10 Πνηνο είλαη ν θύξηνο ηόπνο (πόιε, ρσξηό) δνπιεηάο ζνπ; 

2. ηνηρεία γηα ηνλ ηξόπν ηεο ζεκεξηλήο ζνπ εξγαζίαο 

2.1 Πνύ εξγάδεζε ζήκεξα; 

ε δεκόζηα επηρείξεζε ……… 

Ιδησηηθή επηρείξεζε ………. 

Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο ………. 

Κάπνπ αιινύ …………. 

2.2 Η επηρείξεζε πνπ δνπιεύεηο ηη παξάγεη ζήκεξα; ………. 

2.3 Ση επάγγεικα έρεηο ζήκεξα; …………. 

2.4 Ση ζέζε έρεηο ζηε δνπιεηά πνπ δνπιεύεηο; ……… 

2.5 Έρεηο θαη δεύηεξε απαζρόιεζε; 

Έρσ θαη ζέισ λα έρσ ………. 

Γελ έρσ θαη ζέισ ……….. 

Γελ έρσ θαη δελ ζέισ ……….. 

Αλ έρεηο πνηα είλαη …………. 

3. ηνηρεία γηα ην ωξάξην ηεο θύξηαο εξγαζίαο 

3.1 Πνην είλαη ην σξάξην ηεο θύξηαο εξγαζίαο ζνπ; 

Γεπηέξα ……….. 

Σξίηε ……….. 

Σεηάξηε ………… 

Πέκπηε ………… 

Παξαζθεπή ………… 

άββαην …………. 

Κπξηαθή ………….. 

3.2 Πόζεο ώξεο δνπιεύεηο ζηελ θύξηα δνπιεηά ζνπ εβδνκαδηαίσο;… 

3.3 Πόζεο ώξεο δνύιεςεο ππεξσξία ηνλ πξνεγνύκελν κήλα;………. 

3.4 Πόζεο εξγάζηκεο κέξεο πήξεο πέξζη άδεηα;………… 
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3.5 Πόζε ώξα θάλεηο λα παο από ην ζπίηη ζνπ ζηε δνπιεηά ζνπ 

ζπλνιηθά;…….(ιεπηά ηεο ώξαο) απ‟ απηά πόζα πεξπαηάο; 

…..(ιεπηά). 

3.6 Με ηη ηξόπν παο ζηε δνπιεηά ζνπ; 

Με ηα πόδηα ….. Με δίθπθιν …… Με αζηηθή ζπγθνηλσλία …… 

Με ιεσθνξείν ηεο εηαηξείαο ….. Με δηθό ζνπ απηνθίλεην ……. 

Με απηνθίλεην γλσζηνύ ζνπ ….. Με θάηη άιιν ……………. 

4. Δπηζπκεηό ωξάξην εξγαζίαο 

4.1 πόζεο θνξέο ην κήλα ζνπ ζπκβαίλεη λα θηάλεηο θαζπζηεξεκέλα ζηε 

δνπιεηά ζνπ; …… 

4.2 Πνηα ώξα έλαξμεο πξνηηκάο ζηε δνπιεηά ζνπ; 

Μηάκηζε ώξα αξγόηεξα από ηε ζεκεξηλή ζνπ ………… 

Μία ώξα αξγόηεξα από ηε ζεκεξηλή ζνπ ……….. 

Μηζή ώξα αξγόηεξα από ηε ζεκεξηλή ζνπ ………… 

Σελ ίδηα κε ηελ ησξηλή ………….. 

Μηζή ώξα λσξίηεξα από ηε ζεκεξηλή ζνπ ……….. 

Μία ώξα λσξίηεξα από ηε ζεκεξηλή ζνπ ……….. 

Μηάκηζε ώξα λσξίηεξα από ηε ζεκεξηλή ζνπ ………… 

4.3 Αλ ζέιεηο λα αξρίδεηο ηε δνπιεηά ζνπ αξγόηεξα, γηα πνην ιόγν 

ζέιεηο; 

Γηα ςώληα …… Γηα λα θνηκάκαη … Γηα εξγαζίεο κέζα ζην ζπίηη…. 

Γηα εμσηεξηθέο δνπιεηέο, ηξεράκαηα …. Γηα λα πεγαίλεηο ηα παηδηά 

ζην ζρνιείν…. Γηα θάηη άιιν, ηη;…. 

4.4 Αλ ζέιεηο λα ηειεηώλεη ε δνπιεηά ζνπ λσξίηεξα, γηα πνην ιόγν 

ζέιεηο; 

Γηα ςώληα……. Γηα λα θνηκάκαη….. Γηα εξγαζίεο κέζα ζην ζπίηη… 

Γηα εμσηεξηθέο δνπιεηέο, ηξεράκαηα…. Γηα λα πεγαίλεηο (ή παίξλεηο) 

ηα παηδηά ζνπ ζην ζρνιείν……. Γηα δεύηεξε εξγαζία…… Γηα λα 

αζρνινύκαη κε ηε κόξθσζε…… Γηα δηάθνξεο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο…… 

4.5 Θα ήζειεο λα δνπιεύεηο ιηγόηεξεο ώξεο ηελ εβδνκάδα κε αλάινγα 

κεησκέλεο απνδνρέο;  ΝΑΙ….   ΟΥΙ….. 

4.6 Θα ήζειεο λα παίξλεηο πεξηζζόηεξεο άδεηεο άλεπ απνδνρώλ; 

ΝΑΙ….   ΟΥΙ….. 

4.7 Ση πξνηηκάο; πλερέο σξάξην……. Γηαθεθνκκέλν….. Μηθηό….. 

4.8 Ση πξνηηκάο; Πελζήκεξν…. Δβδνκάδα 6 εκεξώλ…. 

4.9 Αλ δνύιεπεο κία ώξα ιηγόηεξν ηελ εκέξα πηζηεύεηο ζα απέδηδεο ζηε 

εξγαζία ζνπ:  Σν ίδην…… Πεξηζζόηεξν…… Ληγόηεξν…… 

4.10 Θα ζε εμππεξεηνύζε σξάξην «ζπκπηεζκέλεο εβδνκάδαο»; 

NAI……  OXI……. 

4.11 Θα ζε εμππεξεηνύζε ην «ειαζηηθό σξάξην»;   

ΝΑΙ…..  ΟΥΙ…….  ΓΔΝ ΣΟ ΞΔΡΧ…… 

4.12 Θα ζε εμππεξεηνύζε κηα παύζε κέζα ζην σξάξηό ζνπ; 

ΟΥΙ…..  ΜΙΗ ΧΡΑ…… ΜΙΑ ΧΡΑ…… 
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5. Δηδηθέο εξωηήζεηο 

Γηα ηνπο Λνγηζηέο 

5.1 Γηαζέηεηο θαζόινπ ρξόλν ζην ζπίηη ζνπ γηα ηελ εξγαζία ηνπ 

γξαθείνπ; 

ΝΑΙ……   ΟΥΙ…… 

5.2 Κάλεηο δηαιείκκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνπιεηάο ζνπ; 

ΚΑΝΔΝΑ…..  ΔΝΑ…..  ΠΔΡΙΟΣΔΡΑ ΑΠΟ ΔΝΑ….. 

5.3 Πόζε ώξα δηαξθεί ην θαζέλα; 

5.4 Δξγάδεζε θπξίσο ην πξσί ή ην απόγεπκα; 

5.5 Πόηε απνδίδεηο πεξηζζόηεξν; 

ΠΡΧΙ…. ΑΠΟΓΔΤΜΑ….. ΣΟ ΙΓΙΟ….. 

        Γηα ηνπο εξγάηεο 

5.1 Πόζα δηαιείκκαηα έρεηο ζηε δνπιεηά ζνπ; 

5.2 Πόζε ώξα δηαξθνύλ όια καδί; 

5.3 Δίλαη ε δηάξθεηά ηνπο αξθεηή; 

5.4 Αλ όρη, πόζε ώξα ζα ζέιαηε λα είλαη; 

5.5 Πόζεο παύζεηο θάλεηε ζηε δνπιεηά ζαο (αλεπίζεκα δηαιείκκαηα) 

5.6 Πόζε ώξα δηαξθνύλ απηέο νη παύζεηο; 

 

         Γηα ηνπο ππαιιήινπο εκπνξηθώλ θαηαζηεκάηωλ 

5.1 Πνηνύο κήλεο ηνπ ρξόλνπ έρεηε πεξηζζόηεξε δνπιεηά; 

5.2 Πνηέο κέξεο ηεο εβδνκάδαο ππάξρεη πεξηζζόηεξνο θόξηνο εξγαζίαο; 

5.3 Πνηεο ώξεο ηεο εκέξαο ππάξρεη πεξηζζόηεξνο θόξηνο εξγαζίαο; 

5.4 Ση κέηξα ιακβάλεηε ηνπο κήλεο θόξηνπ εξγαζίαο; 

 

Γηα ηνπο ππάιιεινπο ηξάπεδαο θαη ηνπο Γηθεγόξνπο 

5.1  Θα ήζειεο λα δνπιεύεηο πεξηζζόηεξεο ώξεο ππεξσξία; ΝΑΙ… ΟΥΙ… 

5.2 Πνηέο είλαη νη ώξεο αηρκήο ζηε δνπιεηά ζνπ; 

5.3  Πόζα δηαιείκκαηα έρεηο ζηε δνπιεηά ζνπ; 

5.4 Πόζε ώξα δηαξθνύλ όια καδί; 

5.5 Πνην κήλα πξνηηκάο γηα δηαθνπέο; 

Γηα ηνπο θπβεξλήηεο αεξνζθαθώλ 

5.1 Δίλαη ζηαζεξό ην σξάξην εξγαζίαο ζαο; ΝΑΙ…. ΟΥΙ…. 

5.2 Αλ όρη, ζα ήζειεο λα είρεο έλα ζηαζεξό σξάξην; ΝΑΙ…. ΟΥΙ…. 

5.3 νπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ην σξάξηό ζνπ; 

      ΟΥΙ….  ΤΓΔΙΑ ….  ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΑ…..  ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ…. 

5.4 Τπήξμε πεξίπησζε πνπ έθαλεο ππέξβαζε ησλ ¨εκεξήζησλ¨ σξώλ 

πηήζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο; ΝΑΙ…  ΟΥΙ…. 
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5.5 Θα πξνηηκνύζεο λα είρεο κεγαιύηεξν ρξόλν πηήζεο θαη κηθξόηεξν 

ρξόλν απαζρόιεζεο κε αλάινγα απμεκέλεο απνδνρέο; 

5.6 Έρεηο αξθεηή ειεπζεξία εθινγήο ηεο επνρήο πνπ ζα πάξεηο ηελ άδεηά 

ζνπ; 

5.7 Με ηη ηξόπν παίξλεηο ηελ άδεηά ζνπ; 

      30 εκέξεο ζπλερώο….   ε 2 πεξηόδνπο 15 εκεξώλ….. 
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