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2.1. Η ελληνική αγορά εργασίας 

 

2.1.1. Οι εξελίξεις στην απασχόληση 

 

Το 2019 η απασχόληση στην εγχώρια αγορά εργασίας κινήθηκε ανοδικά για πέμπτο 

συναπτό έτος, αφού είχε προηγηθεί μια περίοδος ισχυρής και ταχείας συρρίκνωσης 

(2008-2013) αλλά και η σταθεροποίηση το 2014 (Διάγραμμα 2.1). Εντούτοις η 

διατήρηση του θετικού ρυθμού μεταβολής για ένα ακόμη έτος δεν στάθηκε αρκετή 

για να αναπληρώσει, παρά μόνο εν μέρει, τις σωρευτικές απώλειες των θέσεων 

εργασίας, καθώς το σύνολο των απασχολουμένων διατηρείται σε ιδιαίτερα χαμηλά 

επίπεδα, σημειώνοντας επίδοση παρόμοια με εκείνη του 1998 (εξαιρουμένων των 

ετών της οικονομικής κρίσης). 
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Διάγραμμα 2.1
Ελληνική Οικονομία: Επίπεδο Απασχόλησης 

 
 

Η απασχόληση αυξήθηκε σε ετήσια βάση (β΄ τρίμηνο 2019 έναντι β΄ τριμήνου 

του 2018) κατά 2,5%, καταγράφοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανόδου από την 

ανάκαμψη της αγοράς εργασίας το 2014 (Διάγραμμα 2.2). Η συγκεκριμένη θετική 

εξέλιξη κατά την παραπάνω περίοδο εναρμονίζεται με τη γενικότερη εικόνα της 

οικονομίας, η οποία μεγεθύνθηκε σε πραγματικούς όρους (έτος αναφοράς το 2010) 
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κατά 1,9% το 2018 και κατά 2,2% το πρώτο εννεάμηνο του 2019 (συγκρίσεις 

ετησίως, y-o-y). Επιπλέον, αισιόδοξες παραμένουν οι εκτιμήσεις τόσο της 

κυβέρνησης όσο και διάφορων διεθνών οργανισμών (ΔΝΤ, ΟΟΣΑ και Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής) αναφορικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, συνεπώς και της 

αγοράς εργασίας στο μέλλον. Ως εκ τούτου η απασχόληση αναμένεται να διατηρήσει 

την ανοδική της δυναμική τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα.1 

 

 

Η παγίωση του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης σε επίπεδα κοντά ή 

υψηλότερα του 2% αποτελεί αναμφισβήτητα θετική εξέλιξη και σηματοδοτεί τη 

σταδιακή αποκατάσταση της κανονικότητας στην αγορά εργασίας. Εντούτοις, το 

μέγεθος των σωρευτικών απωλειών θέσεων εργασίας από την εμφάνιση της 

1 Τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ για το β΄ τρίμηνο 
λογίζονται ως τα πλέον αντιπροσωπευτικά του έτους και ως εκ τούτου θεωρείται ότι 
αντανακλούν με συνέπεια και αξιοπιστία τις εξελίξεις σε ολόκληρο το υπό εξέταση έτος. 
Εξάλλου η Έρευνα του Εργατικού Δυναμικού για την περίοδο 1981-1997 διεξαγόταν μόνο 
κατά το β΄ τρίμηνο του εκάστοτε έτους. ΕΛΣΤΑΤ, «Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί 4ου 

Τριμήνου 2018 και Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί, Έτος 2018 (1η εκτίμηση)», Δελτίο Τύπου 
7ης Μαρτίου 2019· ΕΛΣΤΑΤ, «Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί, ΑΕΠ, 3ο Τρίμηνο 2019», 
Δελτίο Τύπου 5ης Δεκεμβρίου 2019, Στοιχεία με εποχική και ημερολογιακή διόρθωση, 
αλυσωτοί δείκτες όγκου έτους αναφοράς 2010· Υπουργείο Οικονομικών, Εισηγητική Έκθεση 
Προϋπολογισμού, Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019· IMF, World Economic Outlook: Global 
Manufacturing Downturn, Rising Trade Barriers, October 15th 2019· OECD, Greece 
Economic Snapshot, Economic Forecast Summary, November 2019· και European 
Commission, European Economy, European Economic Forecast, Institutional Paper 115, 
Autumn, November 2019. 
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οικονομικής ύφεσης εντείνει τις πιέσεις για επιτάχυνση του ρυθμού δημιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται πλέον δεδομένο ότι η πλήρης 

εξομάλυνση της εγχώριας αγοράς εργασίας θα είναι μια μακρά και επίπονη 

διαδικασία, αφού θα έχει προηγηθεί ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας, 

χωρίς να είναι δυνατόν να αποκλειστούν ενδεχόμενες αναταράξεις, ενώ σίγουρα η 

ελληνική αγορά εργασίας θα κληθεί να αντιμετωπίσει σειρά προκλήσεων όπως οι 

ακόλουθες:  

 

• Η διατήρηση της συσταλτικής δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία απορρέει 

από την υποχρέωση της χώρας να επιτύχει τα ιδιαίτερα απαιτητικά πρωτογενή 

πλεονάσματα (3,5% του ΑΕΠ ως το 2022 και 2,2% έως το 2060), παρά τις 

εκκλήσεις για περιορισμό τους,2 εστιάζεται στην «εξυγίανση» των δημόσιων 

οικονομικών αλλά όχι στην ανάπτυξη. Παράλληλα, η ΕΕ εξακολουθεί να 

ασκεί πιέσεις για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.3 

• Το επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει μη φιλικό4 παρά την πρόσφατη 

μικρή συρρίκνωση των φορολογικών επιβαρύνσεων και τις σχετικές 

εξαγγελίες, την αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα 

και τις δεσμεύσεις για περιορισμό της γραφειοκρατίας.  

• Οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας χαρακτηρίζονται ασταθείς,5 

γεγονός που θα επιφέρει συσταλτικές επιπτώσεις και στην εξωτερική ζήτηση 

εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

• Η υπεραπόδοση των ήδη εργαζομένων και η μετατροπή μέρους των 

συμβάσεων εκ περιτροπής εργασίας ή μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις 

πλήρους απασχόλησης μπορεί να επιβραδύνουν το ρυθμό δημιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας.  

• Η ποιότητα των νέων θέσεων μισθωτής εργασίας προκαλεί ανησυχία, καθώς 

τους πρώτους έντεκα μήνες του 2019 το 54,7%6 αυτών αφορούσε θέσεις εκ 

2 IMF, Greece: Staff Concluding Statement of the 2019 Article IV Mission, September 27th 2019. 
3 European Commission, European Economy, Enhanced Surveillance Report-Greece, November 2019, 
Institutional Paper 116, November 20th 2019. 
4 World Bank Group, Doing Business 2020, Comparing Business Regulation in 190 Economies, 
October 24th 2019. 
5 OECD, Economic Outlook, November 2019. 
6 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πληροφοριακό σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ», Ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, Νοέμβριος 2019. 
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περιτροπής ή μερικής απασχόλησης. 

• Διογκώνονται οι ανάγκες κατάρτισης αφενός λόγω του παραγωγικού 

μετασχηματισμού της οικονομίας και αφετέρου λόγω του μεγάλου όγκου των 

μακροχρόνια ανέργων, που συνεπάγεται αποειδίκευση των εργαζομένων.  

• Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και ο παραγωγικός μετασχηματισμός της 

οικονομίας είναι ιδιαίτερα πιθανό να προκαλέσουν σημαντικές ανακατατάξεις 

στην εγχώρια αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας θέσεων 

εργασίας σε παραδοσιακά αντικείμενα, αλλά και να αναδείξουν νέες 

ευκαιρίες.  

 

Στο Διάγραμμα 2.3 εμφανίζονται οι εξελίξεις στο επίπεδο της απασχόλησης 

κατά τρίμηνο και σε απόλυτα μεγέθη. Η ανάκαμψη της απασχόλησης κατά το β΄ 

τρίμηνο του 2019 έναντι του α΄ τριμήνου του ίδιου έτους διατηρήθηκε σε υψηλά 

επίπεδα (3,7%), όσο ακριβώς ήταν και η αντίστοιχη περσινή και μόλις οριακά 

μεγαλύτερη συγκριτικά με του 2017 (3,6%), ενώ ξεπέρασε όλες τις άλλες από την 

εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Οι συγκρίσεις σε τριμηνιαία βάση (q-o-q) είναι 

ενδεικτικές της συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η αγορά εργασίας, ενώ είναι ορατή η 

επανεμφάνιση των εποχικών διακυμάνσεων, η εποχική δηλαδή επέκταση ή 

συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίες προσδίδουν στο σχετικό 

διάγραμμα τη χαρακτηριστική ανοδική πορεία από το 2014 και έπειτα. 
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Το Διάγραμμα 2.4 παρουσιάζει τις ποσοστιαίες μεταβολές στο επίπεδο της 

απασχόλησης κατά φύλο σε ετήσια βάση, έναντι δηλαδή του αντίστοιχου τριμήνου 

του προηγούμενου έτους. Τα βασικότερα συμπεράσματα μπορούν να συνοψιστούν 

στα εξής: 

 

• Πρώτον, η απασχόληση των αρρένων έχει υποστεί ισχυρότερο πλήγμα 

συγκριτικά με την αντίστοιχη των θηλέων. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται 

αφενός από τις κατά πολύ υψηλότερες σωρευτικές απώλειες θέσεων εργασίας 

των ανδρών από το δ΄ τρίμηνο του 2008 ως το δ΄ τρίμηνο του 2014 (725.868 

έναντι 336.708 θέσεων) και αφετέρου από τον εντονότερο ρυθμό απωλειών 

θέσεων εργασίας, με την εξαίρεση τριών μόνο τριμήνων.  

• Δεύτερον, η πτώση της απασχόλησης στους άρρενες διήρκεσε περισσότερα 

τρίμηνα. Εκκίνησε το δ΄ τρίμηνο του 2008 και ολοκληρώθηκε το α΄ τρίμηνο 

του 2015, ενώ στις γυναίκες εκκίνησε το δ΄ τρίμηνο του 2009 και 

ολοκληρώθηκε το δ΄ τρίμηνο του 2013, γεγονός ενδεικτικό των πιέσεων που 

ασκήθηκαν στην απασχόληση των ανδρών.  

• Τρίτον, ο ρυθμός ανάκαμψης της απασχόλησης στις γυναίκες υπερκέρασε 

αρχικά τις αντίστοιχες επιδόσεις των ανδρών, η απασχόληση των οποίων 

όμως ενισχύθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό καθώς η οικονομία «έβλεπε» την 

έξοδο από την οικονομική κρίση, τάση που συνεχίστηκε σε γενικές γραμμές 

έως το τέλος του 2018.  

• Τα πρώτα δύο τρίμηνα του 2019 η γυναικεία απασχόληση ενισχύεται με 

ρυθμό διπλάσιο της αντίστοιχης των ανδρών, αλλά απαιτούνται περισσότερα 

δεδομένα για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς 

εργασίας είχε ως αποτέλεσμα να αναπληρωθούν οι απώλειες των θέσεων εργασίας 

αλλά μόνο μερικώς. Ειδικότερα, οι θέσεις απασχόλησης των ανδρών που 

δημιουργήθηκαν την περίοδο από το β΄ τρίμηνο του 2014 έως το β΄ τρίμηνο του 2019 

αντιστοιχούν μόλις στο 30,2% των θέσεων που χάθηκαν την περίοδο κορύφωσης της 

ύφεσης στην αγορά εργασίας, ήτοι από το β΄ τρίμηνο του 2008 έως το β΄ τρίμηνο του 

2014. Για τις γυναίκες το ποσοστό είναι σαφώς μεγαλύτερο και ανέρχεται στο 54,3%. 

Δεν χωρά λοιπόν αμφιβολία πως η πλήρης αποκατάσταση των απωλειών της 
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εγχώριας αγοράς εργασίας και η επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι μια αργή και 

γεμάτη προκλήσεις διαδικασία. Επιπρόσθετα, τονίζεται η σημασία της δημιουργίας 

ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, ζήτημα το οποίο εξαρτάται κατά 

κύριο λόγο από τους ρυθμούς μεγέθυνσης της οικονομίας αλλά και από σειρά άλλων 

παραγόντων, όπως το μη μισθολογικό κόστος, η γραφειοκρατία, οι προοπτικές 

ανάπτυξης, το ύψος των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, οι όροι 

χρηματοδότησης της οικονομίας, καθώς και η ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της 

εγχώριας παραγωγής. 
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Διάγραμμα 2.4
Ποσοστιαία (%) μεταβολή απασχόλησης κατά φύλο, 

έναντι του ίδιου τριμήνου προηγούμενου έτους 

Άνδρες Γυναίκες

 
 

Όπως έχει γίνει σαφές, οι σωρευτικές απώλειες των θέσεων εργασίας κατά την 

περίοδο από το β΄ τρίμηνο του 2008 έως το β΄ τρίμηνο του 2014 αφορούν 

περισσότερο τους άρρενες, καθώς το 67,4% των απωλειών προήλθε από αυτούς. Η 

επισήμανση αυτή δεν αποτελεί υποτίμηση των επιπτώσεων της ύφεσης στις γυναίκες, 

καθώς οι άνδρες συμμετέχουν ούτως ή άλλως ενεργότερα στην αγορά εργασίας, αλλά 

επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι γυναίκες είναι σε γενικές γραμμές περισσότερο 

πρόθυμες να αποδεχτούν θέσεις εργασίας με υψηλότερο βαθμό ευελιξίας (π.χ. μερική 

απασχόληση). Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η οικονομική κρίση δεν έπληξε 

ταυτόχρονα και οριζόντια όλους τους κλάδους. Σε κάθε περίπτωση, οι 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν, αυτή τη φορά όμως όχι αποκλειστικά προς 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5000966,  
Π.2.1 - Τριμηνιαία δελτία απασχόλησης (14 εκδόσεις)        
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τη δημοσιονομική εξυγίανση αλλά προς τη δημιουργία ενός φιλικότερου οικονομικού 

και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα πρέπει να αποφεύγονται 

πρωτοβουλίες που μπορεί να αιφνιδιάζουν την αγορά, όπως το ύψος της αύξησης του 

κατώτατου μισθού που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις (και η κατάργηση του 

υποκατώτατου), εξελίξεις  που είναι πιθανό να επιβραδύνουν το ρυθμό ενίσχυσης των 

θέσεων απασχόλησης. Εντούτοις, η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν φαίνεται να 

μεταδίδεται στα υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια αφενός λόγω του μεγέθους της 

ανεργίας, αφετέρου λόγω της ευελιξίας στην αγορά εργασίας εξαιτίας και των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που είχαν συντελεστεί στο παρελθόν.7    

 

Η ενίσχυση της απασχόλησης κατά το τελευταίο έτος τροφοδοτήθηκε σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τις γυναίκες, καθώς σχεδόν 6 από τις 10 νέες θέσεις εργασίας 

καλύφθηκε από αυτές (Διάγραμμα 2.5), ενώ πέρυσι είχαν υπερισχύσει οι άνδρες με 

μεγάλη μάλιστα διαφορά. Η εναλλαγή αυτή επιβεβαιώνει τη ρευστότητα στην 

εγχώρια αγορά εργασίας, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η ανάλυση των 

κλάδων που πρωτοστάτησαν στη συγκεκριμένη τόνωση των θέσεων εργασίας.  

 

 

42,7%

57,3%

Διάγραμμα 2.5
Κατανομή θέσεων εργασίας κατά φύλο:

β΄ τρίμηνο 2018 ‒ β΄ τρίμηνο 2019 

Άνδρες Γυναίκες

 

7 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής 2018-2019, Ιούλιος 2019. 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5000966,  
Π.2.1 - Τριμηνιαία δελτία απασχόλησης (14 εκδόσεις)        
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Σημασία θα πρέπει επίσης να δοθεί στις ποσοστιαίες μεταβολές της 

απασχόλησης κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα μεταξύ β΄ τριμήνου 2018 και β΄ 

τριμήνου 2019 (Διάγραμμα 2.6). Η ισχυρότερη αύξηση εντοπίζεται στην ηλικιακή 

ομάδα 60-64 είτε πρόκειται για τους άνδρες (9,3%) είτε για τις γυναίκες (17,3%). Το 

εν λόγω εύρημα σχετίζεται πιθανότατα με τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό σύστημα και 

στην προσπάθεια πλήρωσης των κριτηρίων συνταξιοδότησης. Ωστόσο τα απόλυτα 

μεγέθη των εργαζομένων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι σχετικά χαμηλά, με 

συνέπεια ήπιες αυξήσεις να μεταφράζονται σε εντυπωσιακές ποσοστιαίες μεταβολές.  

Ειδικότερα, η εν λόγω αύξηση της απασχόλησης των ανδρών αφορά 12.271 νέες 

θέσεις εργασίας, ενώ η αντίστοιχη των γυναικών 13.262 θέσεις.  

 

Αρνητική εντύπωση ωστόσο προκαλεί η συρρίκνωση της απασχόλησης στις 

ηλικιακές ομάδες 30-34 (απώλειες 19.155 θέσεων εργασίας) και 35-39 (απώλειες 

9.552 θέσεων εργασίας) συνολικά και για τα δύο φύλα, αφού οι εργαζόμενοι αυτών 

των ομάδων έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους, βρίσκονται στις πλέον 

παραγωγικές ηλικίες, διαθέτουν εργασιακή εμπειρία και φέρουν αυξημένα 

οικογενειακά βάρη. Ενδεχομένως να υποκρύπτεται διατήρηση των πιέσεων για 

αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό (brain drain). Στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες 

καταγράφεται σε γενικές γραμμές ανοδική τάση της απασχόλησης, χωρίς όμως να 

λείπουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο φύλων στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Οι 

συγκεκριμένες επισημάνσεις είναι ενδεικτικές των έντονων ζυμώσεων στην αγορά 

εργασίας, οι οποίες συνεχίζονται αδιάλειπτα παρά την αύξηση των θέσεων εργασίας.  

 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5000966,  
Π.2.1 - Τριμηνιαία δελτία απασχόλησης (14 εκδόσεις)        
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Διάγραμμα 2.6
Ποσοστιαίες (%) μεταβολές απασχόλησης κατά φύλο και 

ηλικία:
β΄ τρίμηνο 2018 ‒ β΄ τρίμηνο 2019

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 
 

Αξιοσημείωτα χαρακτηρίζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

ανάλυση των μεταβολών στην απασχόληση κατά θέση στο επάγγελμα και κατά φύλο, 

καθώς αποτυπώνουν τις μεταβολές στη διάρθρωση της ελληνικής αγοράς εργασίας 

κατά το τελευταίο έτος. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημαντική 

ενίσχυση των εργοδοτών (+2,7%), η οποία ωστόσο είναι χαμηλότερη του 

αντίστοιχου περσινού διαστήματος (+5,9%), στο διπλασιασμό του ρυθμού ανόδου 

των μισθωτών σε σχέση με πέρυσι (5,0% έναντι 2,6%) και στη μείωση των 

αυτοαπασχολουμένων και κυρίως των συμβοηθούντων μελών (Πίνακας 2.1).  

 

Η τόνωση του αριθμού των εργοδοτών καταγράφεται για πέμπτη συνεχή 

χρονιά, εξέλιξη εξαιρετικά ενθαρρυντική, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι την 

τροφοδότησαν κυρίως οι γυναίκες (+7,6%). Συνεπώς, η γυναικεία 

επιχειρηματικότητα ενισχύεται δυναμικά το 2019, ενώ τα σχετικά αποτελέσματα της 

επόμενης περιόδου θα καταδείξουν αν οι ενθαρρυντικές προσδοκίες για το μέλλον θα 

επιβεβαιωθούν ή όχι. Πάντως το οικονομικό κλίμα/περιβάλλον,8 όπως προκύπτει από 

τους αντίστοιχους Δείκτες Εμπιστοσύνης τόσο για τον τομέα της βιομηχανίας όσο και 

8 European Commission, Business and Consumer Surveys, Economic Sentiment Indicator 
(ESI). 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5000966,  
Π.2.1 - Τριμηνιαία δελτία απασχόλησης (14 εκδόσεις)        
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για εκείνον των υπηρεσιών σε ετήσια βάση, δεν φαίνεται να βελτιώνεται ουσιαστικά. 

Εμπόδια όπως η αδύναμη ζήτηση, η γραφειοκρατία, ο χαμηλός βαθμός ρευστότητας 

και η αδυναμία δανεισμού, η υπέρμετρη φορολόγηση, το υψηλό μη μισθολογικό 

κόστος κ.λπ. συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την επιχειρηματικότητα και να λειτουργούν 

επιβραδυντικά για την απασχόληση.  

 

Πίνακας 2.1 

Ποσοστιαίες μεταβολές στην απασχόληση ‒ 
 Θέση στο επάγγελμα και φύλο, β΄ τρίμηνο 2018 ‒ β΄ τρίμηνο 2019 

 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Εργοδότες 215.603 80.541 296.144 
0,9% 7,6% 2,7% 

Αυτοαπασχολούμενοι 554.694 280.794 835.488 
-1,3% -5,4% -2,7% 

Μισθωτοί 1.469.618 1.228.364 2.697.982 
3,9% 6,3% 5,0% 

Συμβοηθούντα μέλη 45.720 81.090 126.810 
-15,8% -8,7% -11,4% 

Σύνολο 2.285.635 1.670.789 3.956.424 
1,8% 3,4% 2,5% 

 

Η ανάλυση για τους αυτοαπασχολούμενους επισημαίνει ότι η συρρίκνωση του 

αριθμού τους προέρχεται από δύο βασικές πηγές: είτε εξαιτίας αποχώρησης από την 

αγορά εργασίας λόγω συμπλήρωσης όρων και κριτηρίων συνταξιοδότησης ή παύσης 

λειτουργίας της επιχείρησης και εγγραφής στα μητρώα ανέργων9 κ.λπ.· είτε εξαιτίας 

μεταπήδησης σε άλλη κατηγορία εργαζομένων και ειδικότερα ή στους εργοδότες ή 

στους μισθωτούς. Οι τελευταίοι άλλωστε εμφανίζουν σημαντική αύξηση (5,0%) σε 

ετήσια βάση η οποία υποστηρίζεται και από τα δύο φύλα. Τέλος, ισχυρή πτώση 

εμφανίζουν τα συμβοηθούντα μέλη και στα δύο φύλα, γεγονός που μπορεί να 

συνδεθεί με την αποχώρηση από την αγορά των επιχειρηματιών κυρίως για λόγους 

συνταξιοδότησης είτε και με προσχώρηση στους μισθωτούς, καθώς η αγορά αρχίζει, 

έστω δειλά, να δίνει σημεία ζωής και νέες ευκαιρίες μισθωτής απασχόλησης.  

9 Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ (Στατιστικά Στοιχεία Ανέργων και Επιδοτούμενων), τους μήνες Απρίλιο-
Ιούνιο 2019 κατεγράφησαν 86.640 νέες αιτήσεις ανέργων για επιδότηση.  
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5000966,  
Π.2.1 - Τριμηνιαία δελτία απασχόλησης (14 εκδόσεις)        
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Η ισχυρή τόνωση των μισθωτών είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η αναλογία 

των μισθωτών ανά εργοδότη σε 9,1 εργαζομένους από 8,9 το β΄ τρίμηνο του 2018, 

όταν το β΄ τρίμηνο του 2008 είχε διαμορφωθεί χαμηλότερα, σε 8,0 άτομα. Η 

παραπάνω εικόνα είναι ενδεικτική των συνεχών μεταβολών στην εγχώρια αγορά 

εργασίας στο πλαίσιο των δυσμενών επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης, οι οποίες 

μεταδόθηκαν στην απασχόληση μέσω των υψηλών φορολογικών επιβαρύνσεων και 

του μη μισθολογικού κόστους, της έλλειψη ρευστότητας, της πτώσης του 

εισοδήματος αλλά και της ζήτησης, γεγονός που φαίνεται ότι επηρέασε περισσότερο 

τους αυτοαπασχολούμενους και γενικότερα τη μικρή επιχειρηματικότητα.  

 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην εξέλιξη της απασχόλησης ανά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο β΄ τρίμηνο 2018 έως β΄ τρίμηνο 2019. 

Πιο συγκεκριμένα,  δεκαπέντε (15) κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζουν 

θετική μεταβολή της απασχόλησης σε σχέση με πέρυσι έναντι δεκατριών (13) το 

διάστημα β΄ τρίμηνο 2017 – β΄ τρίμηνο 2018. Πιο δυναμικά κινήθηκε η απασχόληση 

στους κλάδους Μεταφοράς και Αποθήκευσης, Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, 

Ορυχείων και Λατομείων, Εκπαίδευσης κ.ά., ενώ εκρηκτική ήταν η ενίσχυση στον 

κλάδο Εξωεδαφικών Οργανισμών και Φορέων. Αντίθετα, σημαντική πτώση της 

απασχόλησης σημειώθηκε στους κλάδους Δραστηριοτήτων των Νοικοκυριών ως 

Εργοδοτών, Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος ‒ Φυσικού Αερίου ‒ Ατμού ‒ 

Κλιματισμού, Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων (Διάγραμμα 

2.7). Ως εκ τούτου δημιουργήθηκαν συνολικά 96.028 νέες θέσεις εργασίας από 

68.988 νέες θέσεις το 2018 και 88.793 θέσεις το 2017, επίδοση η οποία σε 

συνδυασμό με τις εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας δημιουργεί 

θετικές προσδοκίες για τις εξελίξεις της αγοράς εργασίας βραχυπρόθεσμα αλλά και 

μεσοπρόθεσμα. 
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Διάγραμμα 2.7*
Ποσοστιαίες (%) μεταβολές στην κλαδική 

απασχόληση: β΄ τρίμηνο 2018 ‒ β΄ τρίμηνο 2019

 
*Εκτιμήσεις «σπάνιων χαρακτηριστικών», δηλαδή εκτιμήσεις που αναφέρονται σε κλάδους με 
λιγότερα από 10.000 άτομα (Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας) συνοδεύονται από ιδιαίτερα μεγάλο 
δειγματοληπτικό σφάλμα, ενώ δεν περιλαμβάνεται ο κλάδος Εξωεδαφικοί Οργανισμοί και Φορείς. 
  

Εντούτοις, η διάρθρωση της παραγωγής αλλά και το μέγεθος της απασχόλησης 

των κλάδων είχαν ως αποτέλεσμα η αύξηση των θέσεων εργασίας να μην 

κατανέμεται ισομερώς. Ειδικότερα, τέσσερις μόλις κλάδοι (Μεταποίηση, Μεταφορά 

και Αποθήκευση, Καταλύματα και Εστίαση, Εκπαίδευση) καλύπτουν το 91,3% των 

νέων θέσεων εργασίας. Η εξαιρετική πορεία του τουρισμού σε όρους αφίξεων (3,8%) 

και εσόδων (14,0%)10 είναι αναμενόμενο να έχει θετικές επιπτώσεις στους κλάδους 

Μεταφοράς και Αποθήκευσης καθώς και Καταλυμάτων και Εστίασης. Θετικά 

αποτιμάται επίσης η επίδοση της Μεταποίησης, ως ένδειξη ότι η εγχώρια οικονομία 

προσπαθεί να βρει ξανά το βηματισμό της, αυτή τη φορά στηριζόμενη στον ιδιωτικό 

τομέα. Ωστόσο, καθώς θα συνειδητοποιούνται όλο και περισσότερο τα αποτελέσματα 

της οικονομικής μεγέθυνσης, εκτιμάται ότι αυτά θα διαχέονται σε περισσότερους 

κλάδους.  

 

Παράλληλα, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση αναφορικά με την 

ποιότητα των νέων θέσεων εργασίας μισθωτών που δημιουργήθηκαν κατά την εν 

λόγω περίοδο (β΄ τρίμηνο 2018 έως β΄ τρίμηνο 2019) στην εγχώρια αγορά εργασίας. 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση των θέσεων εργασίας το παραπάνω χρονικό 

10 Τράπεζα της Ελλάδος, «Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών ‒ Σεπτέμβριος 2019», Δελτίο 
Τύπου 21ης Νοεμβρίου 2019.  
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5000966,  
Π.2.1 - Τριμηνιαία δελτία απασχόλησης (14 εκδόσεις)        
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διάστημα αποδίδεται εξολοκλήρου στην άνοδο της πλήρους απασχόλησης, αφού η 

μερική σημείωσε οριακή υποχώρηση (-0,2%). Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την 

ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης (+2,8%) την ίδια περίοδο, οδήγησε στην 

περαιτέρω συρρίκνωση του μεριδίου των θέσεων μερικής απασχόλησης στο 9,1% 

από 9,4% πέρυσι.  

 

Διευκρινίζεται επίσης ότι οι ιδιαίτερα έντονες μεταβολές της μερικής 

απασχόλησης σε ορισμένους κλάδους την εν λόγω χρονική περίοδο (β΄ τρίμηνο του 

2018 έως β΄ τρίμηνο του 2019) οφείλονται κυρίως στο εξαιρετικά μικρό απόλυτο 

μέγεθός της κατά την προηγούμενη περίοδο (αποτέλεσμα τύπου base effect). 

Επιπλέον, εκτιμήσεις «σπάνιων χαρακτηριστικών», δηλαδή εκτιμήσεις που 

αναφέρονται σε κλάδους με λιγότερους από 10.000 εργαζομένους, συνοδεύονται 

αναπόφευκτα και από μεγάλο δειγματοληπτικό σφάλμα. Αυτή η επισήμανση γίνεται 

προς αποφυγή εσφαλμένων συμπερασμάτων και για το λόγο αυτό στο Διάγραμμα 2.8 

δεν απεικονίζονται οι κλάδοι της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και των 

Δραστηριοτήτων Εξωεδαφικών Οργανισμών και Φορέων.  

 

Σε κάθε περίπτωση, η συρρίκνωση της μερικής απασχόλησης που καταγράφηκε 

σε εννέα (9) επιμέρους κλάδους καθώς και στο σύνολο της οικονομίας, και μάλιστα 

για δεύτερη συνεχή χρονιά, αποδεικνύει πως τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια 

αυτή η ευέλικτη μορφή εργασίας δεν υιοθετήθηκε από την εγχώρια αγορά εργασίας 

στο βαθμό στον οποίο είχε αρχικά εκτιμηθεί. Σημειώνεται επίσης πως το γενικότερο 

επιχειρηματικό περιβάλλον και το μακροοικονομικό πλαίσιο παραμένουν 

περιοριστικά (χαμηλή ζήτηση σε σχέση με το παρελθόν, υψηλές φορολογικές 

επιβαρύνσεις και μη μισθολογικό κόστος, έλλειψη ρευστότητας, γραφειοκρατία) 

παρά την πρόοδο που έχει καταγραφεί τελευταία. Τα υψηλότερα μερίδια μερικής 

απασχόλησης παρατηρούνται στους κλάδους Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως 

εργοδότες (44,1%), Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (23,6%), Υπηρεσίες 

Καταλυμάτων και Εστίασης (16,5%) και Διοικητικές και Υποστηρικτικές 

Δραστηριότητες (13,4%). Πληρέστερη εικόνα σχετικά με τη μερική απασχόληση θα 

έδινε η ανάλυση του είδους των επιχειρήσεων που την εμπιστεύονται σε μεγαλύτερο 

βαθμό. Τέλος, επισημαίνεται πως αύξηση της πλήρους απασχόλησης των μισθωτών 

καταγράφηκε σε εννέα (9) συνολικά κλάδους.  
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5000966,  
Π.2.1 - Τριμηνιαία δελτία απασχόλησης (14 εκδόσεις)        
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Διάγραμμα 2.8*
Ποσοστιαίες μεταβολές στην κλαδική απασχόληση, β΄ 
τρίμηνο 2018 ‒ β΄ τρίμηνο 2019: Πλήρης και Μερική

ΠΛΗΡΗΣ 

ΜΕΡIKH 

 
*Εκτιμήσεις «σπάνιων χαρακτηριστικών», δηλαδή εκτιμήσεις που αναφέρονται σε κλάδους με λιγότερα από 
10.000 άτομα (Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας), συνοδεύονται από ιδιαίτερα μεγάλο δειγματοληπτικό σφάλμα, 
ενώ δεν περιλαμβάνεται ο κλάδος Εξωεδαφικοί Οργανισμοί και Φορείς. 

 

Ωστόσο διαφοροποίηση παρατηρείται στην εικόνα που προκύπτει κατά την 

ανάλυση της μονιμότητας αυτή τη φορά των μισθωτών (Διάγραμμα 2.9). Ειδικότερα, 

οι μόνιμες θέσεις εργασίας μισθωτής απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 3,9%, αλλά οι 

προσωρινές θέσεις διογκώθηκαν με πολύ ισχυρότερο ρυθμό (13,8%), εξελίξεις που 

μεταφράστηκαν σε τόνωση κατά 5,0% των μισθωτών. Οι επιδόσεις αυτές είναι κατά 

πολύ υψηλότερες των αντίστοιχων περσινών, οπότε οι μόνιμες θέσεις είχαν κινηθεί 

ανοδικά κατά 2,7% και οι προσωρινές κατά 2,0%. Ως εκ τούτου, το μερίδιο της 

προσωρινής εργασίας στο σύνολο των θέσεων μισθωτής απασχόλησης μεγεθύνθηκε 

κατά 13,2% από 12,5% το 2018. Συνολικά, ο αριθμός των μισθωτών εργαζομένων 

αυξήθηκε κατά 124.921 άτομα, με ιδιαίτερα βαρύνουσα συνεισφορά των θέσεων 

ορισμένου χρόνου (33,1%) σε σύγκριση με το 9,1% το 2018 και το 30,7% το 2017. 

Για το λόγο αυτό η προσωρινή απασχόληση φαίνεται ότι υιοθετήθηκε ως πρακτική 

ευέλικτης εργασίας σε υψηλότερο βαθμό στην εγχώρια οικονομία, καθώς ο δημόσιος 

τομέας καταφεύγει σε μεγάλο βαθμό σε αυτή τη μορφή απασχόλησης.   
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5000966,  
Π.2.1 - Τριμηνιαία δελτία απασχόλησης (14 εκδόσεις)        
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Διάγραμμα 2.9
Ποσοστιαίες μεταβολές (%) στην κλαδική απασχόληση, β΄ 
τρίμηνο 2018 ‒ β΄ τρίμηνο 2019: Μόνιμη και Προσωρινή 

ΜΟΝΙΜΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

 

 

Η διατήρηση για πέμπτο συνεχές έτος της ανοδικής πορείας τής απασχόλησης και της 

βελτιωμένης εικόνας της εγχώριας αγοράς εργασίας σε όρους συρρίκνωσης της 

ανεργίας χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά ενθαρρυντική, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το 

μέγεθος των πιέσεων που είχαν ασκηθεί σωρευτικά κατά την περίοδο της 

οικονομικής ύφεσης. Ωστόσο, τα θετικά αυτά μηνύματα δεν θα πρέπει να οδηγήσουν 

σε εφησυχασμό αλλά τουναντίον σε εντατικοποίηση των προσπαθειών δημιουργίας 

νέων θέσεων εργασίας, καθώς τα εμπόδια και οι προκλήσεις για το επιχειρηματικό 

και το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον επιμένουν. Το εξωτερικό περιβάλλον 

έχει καταστεί λιγότερο υποστηρικτικό προς τη μεγέθυνση εξαιτίας των απειλών 

εμπορικού πολέμου μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, των 

άγνωστων, τουλάχιστον για την ώρα, προϋποθέσεων και όρων εξόδου του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit), των αδύναμων επιδόσεων της ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας αλλά και των γεωπολιτικών εντάσεων.  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5000966,  
Π.2.1 - Τριμηνιαία δελτία απασχόλησης (14 εκδόσεις)        
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Παρά τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στην εγχώρια οικονομία, η Ελλάδα παραμένει 

υπό καθεστώς εποπτείας και επίτευξης υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, σε ένα 

περιβάλλον ασφυκτικών φορολογικών επιβαρύνσεων, διογκωμένου μη μισθολογικού 

κόστους, έλλειψης ρευστότητας, απαιτητικών γραφειοκρατικών διαδικασιών κ.λπ. 

Παράλληλα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων υποεκτελείται συνεχώς τα 

τελευταία χρόνια, ενώ τυχόν επιβράδυνση της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής 

οικονομίας θα μεταφραστεί σε πτώση της εξωτερικής ζήτησης (εξαγωγών) αλλά και 

των εσόδων από τον τουρισμό.  

  

Ως εκ τούτου, η δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας αποτελεί για 

ακόμα μία φορά τον μεγαλύτερο κοινωνικό στόχο. Η διατήρηση της 

μεταρρυθμιστικής προσπάθειας είναι εκ των ων ουκ άνευ, με την επισήμανση όμως 

ότι πρέπει αυτή τη φορά να μην εστιαστεί στη δημοσιονομική εξυγίανση αλλά στην 

ουσιαστική βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος μέσω της αποκατάστασης της 

ρευστότητας στην αγορά, της συρρίκνωσης της γραφειοκρατίας, της ολοκλήρωσης 

της ψηφιοποίησης των διαδικασιών στις συναλλαγές με το κράτος, της επιτάχυνσης 

στην απονομή της δικαιοσύνης, της συστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων και 

του μη μισθολογικού κόστους εργασίας κ.λπ. Παράλληλα, ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός της οικονομίας καθιστά επιτακτική την ανάγκη επανεκπαίδευσης 

και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα εκείνου που έχει παραμείνει 

άνεργο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέσα από αυτό το πρίσμα, ο ιδιωτικός τομέας 

καλείται να διαδραματίσει τον σημαντικότερο ρόλο για τη γενική επανεκκίνηση της 

οικονομίας με έμφαση στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία, αξιοποιώντας πλήρως 

τα πλεονεκτήματα της παραγωγικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο. Η 

προσέγγιση αυτή αποτελεί τη μοναδική διέξοδο δημιουργίας νέων θέσεων 

απασχόλησης σε ένα γενικότερα ρευστό διεθνές και εγχώριο οικονομικό και 

επιχειρηματικό περιβάλλον.  

 

 

 

 

 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5000966,  
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2.1.2. Ανεργία: Επίπεδο και διάρθρωση 

 

Η ανεργία στην ελληνική οικονομία την περίοδο β΄ τρίμηνο 2018 έως β΄ τρίμηνο 

2019 συρρικνώθηκε, σε απόλυτο μέγεθος, κατά λίγο περισσότερο από 100.000 

άτομα, ενώ το ποσοστό ανεργίας σημείωσε πτώση μεγαλύτερη των δύο (2) 

ποσοστιαίων μονάδων (σε 17,0% από 19,2%) στις ηλικίες 15-64 (Διάγραμμα 2.10). 

Ωστόσο, το ύψος της ανεργίας παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα (795.657 

άτομα), παρά την αποκλιμάκωσή της για έκτο συνεχές έτος. Επιπρόσθετα, η 

παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση, η πληθυσμιακή γήρανση και τα νέα επιχειρησιακά 

μοντέλα οργάνωσης είναι πιθανό να διευρύνουν τις ανισότητες μεταξύ των 

εργαζομένων.11 Ήδη η ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα κυμαίνεται σε σαφώς 

υψηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη των ανδρών, με την ίδια τάση να 

παρατηρείται ιστορικά αλλά και κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Ως εκ τούτου, 

απαιτείται μια νέα, ολιστική αυτή τη φορά προσέγγιση της εγχώριας αγοράς 

εργασίας, η οποία αφενός θα λαμβάνει υπόψη της τα εγγενή χαρακτηριστικά της 

συγκεκριμένης αγοράς και αφετέρου θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις νέες 

προκλήσεις.  
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Διάγραμμα 2.10
Ποσοστό (%) ανεργίας κατά φύλο στις 

ηλικίες 15-64

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

 

11 OECD Employment Outlook 2019, The Future of Work, Executive Summary. 
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Η πτώση του αριθμού των ανέργων μπορεί να συνδέεται και με την ταχύτερη 

κάλυψη των κενών θέσεων από τις επιχειρήσεις, καθώς το 87% των τελευταίων 

δήλωσε πως χρειάζεται λιγότερο από ένα μήνα για την πρόσληψη εργαζομένου, όταν 

το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 23% ένα μόλις χρόνο πριν.12 Σε αυτό το σημείο 

επισημαίνεται όμως και το ανησυχητικό γεγονός της συρρίκνωσης του εργατικού 

δυναμικού της χώρας (αριθμός ανέργων και απασχολουμένων).  

 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως στις ηλικίες 25-44, στις οποίες 

συγκαταλέγονται τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, φέρουν 

αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις και βρίσκονται στην πλέον παραγωγική τους 

περίοδο, το εργατικό δυναμικό συρρικνώθηκε κατά την περίοδο μεταξύ των ετών 

2008 και 2019 κατά 433,6 χιλ. άτομα. Η εξέλιξη αυτή δεν εξηγείται δημογραφικά 

αλλά μπορεί να αποδοθεί σε τρεις βασικές αιτίες: α) στην απογοήτευση εξαιτίας της 

μη εύρεσης εργασίας, που οδηγεί τους ανέργους σε παύση αναζήτησης απασχόλησης 

και σε απώλεια της ιδιότητας του εργατικού δυναμικού, β) στην απασχόληση σε μη 

επίσημα καταγεγραμμένες μορφές για λόγους μη καταβολής ασφαλιστικών και 

φορολογικών υποχρεώσεων και γ) στην εύρεση εργασίας με καλύτερους όρους 

αμοιβής, προοπτικών ανέλιξης κ.λπ. σε χώρα του εξωτερικού (brain drain). 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα δεν μπορεί να ικανοποιήσει το ποσοστό-στόχο 

της ΕΕ για το 2020, ο οποίος αναφέρεται σε ποσοστό απασχόλησης των ατόμων 

ηλικίας 20-64 ετών στο 75%, καθώς το β΄ τρίμηνο του 2019 η σχετική επίδοση της 

χώρας ήταν μόλις 61,2%.13 Εντούτοις η πρόοδος που έχει συντελεστεί στην εγχώρια 

αγορά εργασίας, καθώς και οι προοπτικές βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας 

συνεπάγονται πως ο στόχος αυτός μπορεί να καταστεί επιτεύξιμος στο μέλλον. 

Μάλιστα, παρά τον υψηλό βαθμό υποαπασχόλησης, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 

περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας στο 13,2% έως το 2024.14 Φυσικά, οι 

εκτιμήσεις αυτές μένει να επιβεβαιωθούν στην πραγματική οικονομία. 

12 Adecco, Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2019, Ετήσια Έρευνα, 16 Δεκεμβρίου 2019. 
13 European Commission-Social Europe, Employment and Social Developments in Europe, 
Quarterly Review, December 2019. 
14  IMF, World Economic and Financial Surveys, World Economic Outlook Database, Report 
for Selected Countries and Subjects, October 2019 edition· εκτιμήσεις του Ταμείου έως το 
2024. 
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Μεγάλη είναι επίσης η συζήτηση αναφορικά με το κατά πόσο η διάχυση των 

θετικών αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας μεταξύ των ηλικιακών ομάδων αλλά 

και μεταξύ των δύο φύλων μπορεί να χαρακτηριστεί ως ισόρροπη ή όχι. Κατά τον 

τελευταίο χρόνο, οι εξελίξεις μεταξύ των δύο φύλων ακολουθούν παρόμοια πορεία. 

Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργίας στους άρρενες μειώνεται στις ηλικιακές ομάδες 15-

29 αλλά και 35-69. Η μοναδική ηλικιακή ομάδα στους άνδρες που σημείωσε ελαφρά 

άνοδο ήταν η 30-34. Στις γυναίκες η ανεργία κινείται πτωτικά στις ηλικίες 15-29 και 

35-65. Στην ηλικιακή ομάδα 30-34 παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με πέρυσι, ενώ 

αύξηση παρουσιάζει στην ομάδα 65-69, ενδεχομένως εξαιτίας μη ικανοποίησης 

κριτηρίων συνταξιοδότησης.  

 

Όπως είναι άλλωστε αναμενόμενο, χαμηλότερα είναι τα ποσοστά ανεργίας στις 

μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στις ηλικιακές ομάδες 

15-19 και 20-24. Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνει πως η ραγδαία μείωση του κατώτατου 

μισθού και η θεσμοθέτηση του υποκατώτατου δεν ήταν αποτελεσματικές συνθήκες 

για τη συγκράτηση της ανεργίας σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, ενώ με μεγάλο 

ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα από την ισχυρή αύξηση του κατώτατου 

μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου στις εν λόγω κατηγορίες.  

 

Ωστόσο μεγάλες διαφοροποιήσεις στα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται 

μεταξύ των δύο φύλων, καθώς σε όλες της ηλικιακές ομάδες, με εξαίρεση τις 15-19 

και 65-69, το ύψος της ανεργίας στις γυναίκες είναι κατά πολύ μεγαλύτερο εκείνου 

των ανδρών. Συνολικά, η ανεργία στους άνδρες περιορίστηκε σε 13,7%, ενώ στις 

γυναίκες σε 20,9%. Τα σχετικά στοιχεία απεικονίζονται στο Διάγραμμα 2.11. 
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Διάγραμμα 2.11
Ποσοστό (%) ανεργίας κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα

Άνδρες β' τριμ. 2018
Άνδρες β' τριμ. 2019
Γυναίκες β' τριμ. 2018

 
 

Η πτώση της ανεργίας αφορά και τα δύο φύλα. Ωστόσο, οι άνεργες γυναίκες 

μειώνονται με μεγαλύτερο ρυθμό συγκριτικά με τους άνεργους άνδρες (-12,0% 

έναντι -10,0%). Η συγκεκριμένη εξέλιξη χαρακτηρίζεται θετική καθώς συμβάλλει 

στο κλείσιμο της διαφοράς στην ανεργία των δύο φύλων. Επίσης, ανησυχία 

προκαλείται από τα επίμονα υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους 15-24 ετών, 

καθώς η χώρα σημειώνει τη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ. Ωστόσο, σε όρους 

απόλυτων μεγεθών, το πρόβλημα της μη εύρεσης εργασίας συγκεντρώνεται στις 

μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, κυρίως στις ηλικίες 25-49, καθώς η συμμετοχή αυτών 

των ομάδων στην αγορά εργασίας άρα και στον συνολικό αριθμό των ανέργων είναι 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της ηλικιακής ομάδας κάτω των 25 ετών (Διάγραμμα 

2.12). Το μέγεθος του κοινωνικού αυτού προβλήματος γίνεται κατανοητό εξαιτίας 

του γεγονότος ότι οι ηλικίες 25-44 θεωρούνται οι πλέον παραγωγικές και ταυτόχρονα 

καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις. 
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Ειδικότερα, οι άρρενες άνεργοι της ηλικιακής ομάδας 15-24 αποτελούν το 

11,6% του συνολικού αριθμού των άνεργων ανδρών, με τους μη έχοντες και 

αναζητούντες εργασία στις ηλικιακές ομάδες 25-29 (14,9%) και 35-39 (13,5%) να 

παρουσιάζουν την υψηλότερη συγκέντρωση. Επίσης, η συμμετοχή στην ανεργία για 

τις ηλικιακές ομάδες 50+ είναι λίγο υψηλότερη σε σχέση με το 2018 (26,0% έναντι 

25,5%), γεγονός που υπενθυμίζει την ένταση του προβλήματος για τους άνδρες που 

έχουν απολέσει την εργασία τους σε μεγάλη ηλικία. Η ηλικιακή διάρθρωση της 

ανεργίας στις γυναίκες ακολουθεί παρόμοια κατανομή, με την ηλικιακή ομάδα 15-24 

να αποτελεί το 8,3% των άνεργων γυναικών, αρκετά χαμηλότερα από το αντίστοιχο 

μερίδιο του 2018 (9,9%). Στις γυναίκες η υψηλότερη κατανομή ανέργων 

διαμοιράζεται στις ομάδες 30-34 (15,5%), 45-49 (14,2%), 25-29 (14,1%), 35-39 

(13,9%) και 40-44 (13,8%). Οι μεγαλύτερες ηλικίες (50+) στις γυναίκες 

παρουσιάζουν χαμηλότερη μεν συγκέντρωση ανεργίας (20,2%) σε σχέση με τους 

άνδρες, είναι όμως σαφώς πιο διογκωμένη σε σχέση με πέρυσι (19,8%). 

 

Τέλος, θα πρέπει να καταστεί σαφές πως οι επιπτώσεις του φαινομένου της 

ανεργίας δεν είναι μόνο όσες γίνονται άμεσα αισθητές στον εργαζόμενο (απώλεια 

μισθού, αίσθημα λύπης κ.λπ.) αλλά και όσες συνειδητοποιούνται στο μέλλον. Πιο 
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συγκεκριμένα, ο αντίκτυπος της ανεργίας έχει δυναμικό χαρακτήρα, καθώς μπορεί να 

επηρεάσει την απασχόληση του ατόμου στο μέλλον. Αν ο άνεργος δεν καταφέρει να 

βρει σχετικά γρήγορα νέα εργασία και παραμείνει χωρίς απασχόληση για μακρό 

χρονικό διάστημα, τότε είναι πολύ πιθανό να απαξιωθούν τα επαγγελματικά του 

προσόντα και οι δεξιότητες, ενώ παράλληλα υφίσταται ο κίνδυνος της 

περιθωριοποίησης, ιδιαίτερα για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης. Αν μάλιστα το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας αποκτήσει 

περισσότερο κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα, τότε όσοι δεν δύνανται να επανενταχθούν 

στην αγορά εργασίας θα αντιμετωπίσουν δυσμενέστερες προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης και χαμηλότερες παροχές.  

 

Ως εκ τούτου, η συστολή της μακροχρόνιας ανεργίας αποτελεί σημαντική 

προϋπόθεση για την κοινωνική ευημερία (Διάγραμμα 2.13). Η αναλογία των 

μακροχρόνια ανέργων (άνεργοι άνω του έτους) στο σύνολο των ανέργων μειώνεται 

τόσο στους άνδρες (σε 68,5% από 70,0% το 2018) όσο και στις γυναίκες (σε 72,7% 

από 73,9% το 2018). Με εξαίρεση την ηλικιακή ομάδα 15-19 και στα δύο φύλα, οι 

υπόλοιπες ομάδες εμφανίζουν φέτος χαμηλότερα ή έστω παρόμοια ποσοστά 

μακροχρόνιας ανεργίας συγκριτικά με πέρυσι. Η μικρή αυτή βελτίωση, όσο και αν 

χαρακτηριστεί θετική, δεν παύει να επισημαίνει το μέγεθος του προβλήματος καθώς 

η Ελλάδα είναι η χώρα με την υψηλότερη μακροχρόνια ανεργία στην ΕΕ. Το εύρημα 

αυτό ενισχύει την άποψη για την ανάγκη ριζικής αλλαγής στο σχεδιασμό των 

πολιτικών απασχόλησης, αυτή τη φορά υιοθετώντας μια περισσότερο ολιστική 

προσέγγιση, που θα στηρίζεται στα σύγχρονα δεδομένα και θα λαμβάνει υπόψη τις 

πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.  
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2.2. Η απασχόληση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις  

 
Τα βασικά μεγέθη (αριθμός μονάδων, προστιθέμενη αξία και απασχόληση) των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ευρώπη των 28 κινήθηκαν και το 2018 
ανοδικά.15 Εντούτοις, διαφοροποιήσεις καταγράφονται μεταξύ των χωρών-μελών 
εξαιτίας της ιδιαίτερης διάρθρωσης της παραγωγικής δραστηριότητας της κάθε χώρας. 
Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά μεγέθη των ΜμΕ στην Ελλάδα παρουσίασαν επιδείνωση 
το 2018 σε σχέση με το 2017,16 ενώ η οικονομική κρίση έχει ασκήσει σωρευτικά ισχυρές 
πιέσεις στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ωστόσο στην Ελλάδα οι ΜμΕ και 
ειδικότερα οι πολύ μικρές (micro) επιχειρήσεις διατηρούν τον ιδιαίτερα σημαντικό τους 
ρόλο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-28 καθώς το 201817 συγκεντρώνουν το 
97,4% των επιχειρηματικών μονάδων και το 62,0% της απασχόλησης έναντι 93,0% και 
29,7% αντίστοιχα στην ΕΕ-28. Για το λόγο αυτό, γίνεται ειδική ανάλυση των βασικών 
μεγεθών των πολύ μικρών (micro) επιχειρήσεων (με προσωπικό έως 10 άτομα) 
συγκριτικά με τις μεγαλύτερες18 τόσο για το εμπόριο όσο και για άλλους, με ειδικό 
βάρος, κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο αποκρυσταλλώνεται μια 
πληρέστερη εικόνα για τις εξελίξεις στην απασχόληση των micro επιχειρήσεων και 
εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τις μεταβολές και το μετασχηματισμό 
της εγχώριας επιχειρηματικότητας.    
 
 
2.2.1. Σύνολο της οικονομίας 
 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.2, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να 
συνεισφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην απασχόληση (54,4%) σε σχέση με τις 
υπόλοιπες, με σταδιακή ωστόσο αποκλιμάκωση του μεριδίου τους συγκριτικά με το 
2008. Επισημαίνεται επίσης ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν υπεραντισταθμίσει 
τις απώλειες θέσεων εργασίας από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης και πλέον 
παρέχουν εργασία σε περισσότερους εργαζομένους σε σχέση με το 2008. Αντίθετα, οι 
σωρευτικές απώλειες, σε απόλυτο μέγεθος, των θέσεων εργασίας στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις κατά την περίοδο 2008-2019 είναι κατά πολύ υψηλότερες των 

15 European Commission, Annual Report on European SMEs 2018/2019, Research & Development and 
Innovation by SMEs, November 2019. 
16 European Commission, Internal Market, Industry Entrepreneurship and SMEs, 2018 and 2019 SBA 
Fact Sheets Greece. 
17 Η έκδοση του πλέον πρόσφατου SBA Fact Sheet Greece 2019 έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2019 
αλλά οι εκτιμήσεις των βασικών μεγεθών αναφέρονται στο 2018. 
18 Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων (Ε[2003] 1422, 2003/361/ΕΚ). 
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αντίστοιχων στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, από την εκδήλωση της 
οικονομικής κρίσης έως σήμερα η απασχόληση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις 
συρρικνώθηκε κατά 732.184 θέσεις (ή κατά 25,4%), ενώ οι μεγαλύτερες κατόρθωσαν 
να αναπληρώσουν τις απώλειες και το 2019 να εμφανίζουν 51.350 νέες θέσεις (αύξηση 
2,9%) σε σχέση με το 2008. Η αντιστροφή της πτωτικής τάσης της απασχόλησης στις 
μικρές που καταγράφηκε το 2018 και συνεχίστηκε και το 2019 δεν ήταν βέβαια αρκετή 
για να ανατρέψει την αρνητική εικόνα.   
   
 
Πίνακας 2.2 
Απασχολούμενοι στο σύνολο της οικονομίας ανά μέγεθος επιχείρησης (διάφορα έτη)  
Κλιμάκιο 2008 2013 2016 2017 2018 2019 
Micro επιχειρήσεις            
(έως και 10 άτομα 
στη μονάδα) 

2.884.064 2.124.793 2.155.734 2.142.028 2.142.154 2.151.880 

(%) 62,2% 60,1% 58,2% 56,5% 55,5% 54,4% 
Λοιπές επιχειρήσεις   
(11 άτομα και άνω 
στη μονάδα) 

1.753.194 1.410.212 1.546.879 1.649.379 1.718.241 1.804.545 

(%) 37,8% 39,9% 41,8% 43,5% 44,5% 45,6% 
Σύνολο 4.637.258 3.535.005 3.702.613 3.791.408 3.860.395 3.956.424 

 
 
Ως εκ τούτου γίνεται σαφές ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις κατέβαλαν υψηλότερες 
απώλειες σε όρους θέσεων εργασίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Εξάλλου ήταν 
σαφές από την αρχή πως οι συσταλτικές οικονομικές πολιτικές στόχευαν αφενός στη 
δημοσιονομική εξυγίανση, αφετέρου στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής 
οικονομίας, ο οποίος υπαγόρευε την ασφυξία των πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
Παράλληλα, το ιδιαίτερα περιοριστικό πλαίσιο (αύξηση φορολογικών υποχρεώσεων, 
περιστολή της ζήτησης, μηδενισμός της ρευστότητας) αποθάρρυνε κάθε ανάληψη 
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας που αφορούσε μονάδες μικρού μεγέθους. Εντούτοις 
στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων της λιτότητας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και 
οι αποφάσεις των επιχειρηματιών/μικροϊδιοκτητών (εργοδοτών / ελεύθερων 
επαγγελματιών) των πολύ μικρών επιχειρήσεων σχετικά με τη συνταξιοδότηση είτε 
λόγω φόβου για δυσμενέστερες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα στο μέλλον είτε 
λόγω της αδυναμίας ανάκαμψης των εσόδων και συνεχούς καταγραφής ζημιών. 
Πάντως η συμμετοχή στην απασχόληση των πολύ μικρών μονάδων παραμένει 
υψηλότερη όλων των υπόλοιπων μονάδων σωρευτικά, αν και η τάση είναι πτωτική 
(Διάγραμμα 2.14).  
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2.2.2. Απασχόληση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά θέση στο επάγγελμα  
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση για τη δομή της απασχόλησης της 
εγχώριας αγοράς εργασίας κατά θέση στο επάγγελμα. Παρατηρείται πως στις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις οι αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν στην απασχόληση στο 
σύνολο της οικονομίας σε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό, καταγράφοντας επίδοση ελαφρά 
χαμηλότερη των μισθωτών. Το εύρημα αυτό είναι μάλλον αναμενόμενο, ιδιαίτερα αν 
ληφθούν υπόψη η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και οι λόγοι ραγδαίας 
ανάπτυξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων ιστορικά, ενώ υπογραμμίζει για μία ακόμη 
φορά τη σημασία της αυτοαπασχόλησης ως διεξόδου στην αγορά εργασίας (Πίνακας 
2.3). Η τελευταία διαπίστωση επιβεβαιώνεται και από την τόνωση του μεριδίου των 
αυτοαπασχολουμένων στις θέσεις εργασίας σε επίπεδο αρκετά υψηλότερο από εκείνο 
που είχε σημειωθεί πριν από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης το 2008, παρά τη 
σωρευτική μείωση του απόλυτου αριθμού των αυτοαπασχολουμένων. Ωστόσο το 2019 
διακόπτεται η θετική για την επιχειρηματικότητα αύξηση του αριθμού των 
αυτοαπασχολουμένων, η οποία είχε παρατηρηθεί τα δύο προηγούμενα χρόνια εν μέσω 
μάλιστα ενός μη φιλικού οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος (υψηλή 
φορολογία και μη μισθολογικό κόστος, έλλειψη ρευστότητας κ.λπ.).  
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Πίνακας 2.3 
Διάρθρωση απασχόλησης κατά θέση στο επάγγελμα στις micro επιχειρήσεις (διάφορα έτη) 
Κλιμάκιο 2008 2013 2016 2017 2018 2019 
Εργοδότες 347.763 214.425 246.250 248.000 260.155 268.896 
(%) 12,1% 10,1% 11,4% 11,6% 12,1% 12,5% 
Αυτοαπασχολούμενοι 951.321 887.441 830.124 847.916 852.633 821.825 
(%) 33,0% 41,8% 38,5% 39,6% 39,8% 38,2% 
Μισθωτοί 1.319.995 852.196 937.825 896.527 888.812 937.363 
(%) 45,8% 40,1% 43,5% 41,9% 41,5% 43,6% 
Συμβοηθούντα μέλη 264.985 170.730 141.535 149.586 140.553 123.795 
(%) 9,2% 8,0% 6,6% 7,0% 6,6% 5,8% 
Σύνολο 2.884.064 2.124.792 2.155.734 2.142.029 2.142.153 2.151.879 
(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Ειδικά για την επιχειρηματικότητα, οι ενθαρρυντικές ειδήσεις προέρχονται από τη 
διατήρηση της ανοδικής πορείας των εργοδοτών στις πολύ μικρές επιχειρήσεις για 
πέμπτο συναπτό έτος, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής να ξεπεράσει το προ της 
κρίσης του 2008 επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, η συρρίκνωση των 
αυτοαπασχολουμένων μπορεί να οφείλεται είτε σε παύση της λειτουργίας της 
επιχείρησής τους λόγω π.χ. πλήρωσης κριτηρίων συνταξιοδότησης,  αδυναμίας 
διατήρησής της κ.λπ. είτε σε μετατροπή τους σε εργοδότες μετά την πρόσληψη 
μισθωτών λόγω διαμόρφωσης θετικών προσδοκιών για τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες στο μέλλον.  
 
Σημαντική χαρακτηρίζεται η αύξηση των μισθωτών στις micro επιχειρήσεις τόσο σε 
απόλυτο μέγεθος όσο και ως συμμετοχή στην απασχόληση του συνόλου της οικονομίας. 
Θεωρείται δε πιθανό πως μέρος των αυτοαπασχολουμένων που διακόπτουν τη 
δραστηριότητά τους θα μπορούσαν να βρουν εργασία ως μισθωτοί. Πλέον, το μέσο 
μέγεθος απασχόλησης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις έχει διαμορφωθεί σε 3,5 
εργαζομένους από 3,4 και 3,6 τα έτη 2018 και 2017 αντίστοιχα. Οι διστακτικές αυτές 
επιδόσεις μπορεί, μεταξύ άλλων, να αποδοθούν στο πολύ υψηλό μη μισθολογικό 
κόστος, στην πρόσφατη σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού και στην κατάργηση 
του υποκατώτατου, στις πιεστικές φορολογικές επιβαρύνσεις, στον αργό ρυθμό 
ανάκαμψης της ζήτησης κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, ο αντίκτυπος των έντονων πιέσεων 
που έχουν ασκηθεί σωρευτικά στους μισθωτούς των πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι 
εξαιρετικά ισχυρός, όπως μαρτυρεί η σωρευτική μείωση του αριθμού τους συγκριτικά 
με το 2008 (-29,0% θέσεις μισθωτής απασχόλησης).  
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Εντελώς διαφορετική είναι η διάρθρωση της απασχόλησης στις μεγαλύτερες (μικρές, 
μεσαίες και μεγάλες) επιχειρήσεις, όπως είναι άλλωστε αναμενόμενο, με τους 
μισθωτούς να καλύπτουν το 97,6% των θέσεων εργασίας. Ωστόσο θα πρέπει εδώ να 
επισημανθεί ότι σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις η έννοια του 
αυτοαπασχολουμένου εκλαμβάνεται εντελώς διαφορετικά και συγκεκριμένα 
αναφέρεται κατά κύριο λόγο στις πρακτικές απασχόλησης εξωτερικής ανάθεσης 
(outsourcing). Η υποχώρηση του αριθμού των εργοδοτών διέκοψε τη θετική εικόνα των 
τελευταίων ετών· κατά συνέπεια τα αποτελέσματα των επόμενων ετών θα 
επιβεβαιώσουν αν το παρόν εύρημα είναι συγκυριακό ή σχετίζεται με τη διαμόρφωση 
αρνητικών επιχειρηματικών προσδοκιών για το μέλλον (Πίνακας 2.4). Εντούτοις η 
σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει υπέρ της 
επιχειρηματικότητας και την ανάληψης επιχειρηματικών ρίσκων. Τέλος, το μέσο 
μέγεθος μισθωτών τους οποίους διαθέτει μια μικρή έως μεγάλου μεγέθους επιχείρηση 
διαμορφώνεται σε 64,6 μισθωτούς από 59,4 το 2018 και 65,8 το 2017.  
 
 

Πίνακας 2.4 
Διάρθρωση απασχόλησης κατά θέση στο επάγγελμα στις λοιπές (μικρές, μεσαίες και μεγάλες) 
επιχειρήσεις (διάφορα έτη) 
Κλιμάκιο 2008 2013 2016 2017 2018 2019 
Εργοδότες 32.469 20.309 24.266 24.446 28.326 27.248 
(%) 1,9% 1,4% 1,6% 1,5% 1,6% 1,5% 
Αυτοαπασχολούμενοι 5.881 7.580 17.015 13.740 6.015 13.663 
(%) 0,3% 0,5% 1,1% 0,8% 0,4% 0,8% 
Μισθωτοί 1.708.450 1.378.805 1.502.150 1.608.289 1.681.367 1.760.619 
(%) 97,4% 97,8% 97,1% 97,5% 97,9% 97,6% 
Συμβοηθούντα μέλη 6.394 3.519 3.448 2.905 2.533 3.015 
(%) 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 
Σύνολο 1.753.194 1.410.213 1.546.879 1.649.380 1.718.241 1.804.545 
(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
2.2.3. Απασχόληση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις ανά κλάδο  
 
Οι διαφορές στη διάρθρωση των εγχώριων κλάδων οδηγούν σε περαιτέρω ανάλυση 
των χαρακτηριστικών της απασχόλησης των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε κλαδικό 
αυτή τη φορά επίπεδο. Σε πρώτο στάδιο παρουσιάζεται η συμμετοχή των πολύ μικρών 
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επιχειρήσεων στην απασχόληση διακριτά για κάθε κλάδο19 (Πίνακας 2.5) και για 
συγκεκριμένα έτη, ώστε να γίνει σαφέστερη η δομή τής κάθε επιμέρους ομάδας 
οικονομικής δραστηριότητας. 
 
Πίνακας 2.5 
Το μερίδιο (%) των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην απασχόληση ανά κλάδο (διάφορα έτη) 

ΚΛΑΔΟΣ 2008 2013 2016 2017 2018 2019 
Μεταποίηση 49,5% 52,3% 45,7% 41,3% 40,4% 39,9% 
Κατασκευές 80,5% 81,0% 76,0% 74,4% 73,9% 75,0% 
Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων 
και μοτοσικλετών  

75,4% 72,1% 70,4% 68,6% 66,2% 65,7% 

Μεταφορά και αποθήκευση 51,2% 53,0% 47,5% 45,2% 49,8% 46,3% 
Δραστηριότητες υπηρεσιών 
παροχής καταλύματος και 
υπηρεσιών εστίασης 

75,9% 77,0% 71,2% 69,2% 67,6% 67,9% 

Σύνολο οικονομίας 62,2% 60,1% 58,2% 56,5% 55,5% 54,4% 

 
 
Στις Κατασκευές, στο Εμπόριο και στην Παροχή Καταλύματος και Εστίασης η 
συμμετοχή των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην απασχόληση διαμορφώνεται σε πολύ 
υψηλό επίπεδο αλλά με πτωτικές τάσεις. Επισημαίνεται χαρακτηριστικά πως σε όλους 
τους υπό εξέταση κλάδους το ποσοστό των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από 
πολύ μικρές επιχειρήσεις συρρικνώθηκε σημαντικά συγκριτικά με το 2008. Η εξήγηση 
για αυτό το εύρημα προέρχεται αφενός από τη δομή της εγχώριας 
επιχειρηματικότητας, όπως είχε διαμορφωθεί ιστορικά πριν από την εμφάνιση της 
οικονομική ύφεσης (δηλαδή πολλές ατομικές επιχειρήσεις / ελεύθεροι επιχειρηματίες 
στις Κατασκευές, στο Εμπόριο ‒ οικογενειακές επιχειρήσεις στα καταλύματα και στην 
εστίαση κ.λπ.), και αφετέρου από το μέγεθος των πιέσεων που ασκήθηκαν σωρευτικά 
κατά τα χρόνια της κρίσης. Ο κλάδος των Μεταφορών και της Αποθήκευσης δεν 
παρουσίασε σημαντική μεταβολή καθώς η δομή του απαιτεί ελάχιστη αποτελεσματική 
κλίμακα, που αντιστοιχεί σε μεγαλύτερες συνήθως επιχειρήσεις. Στη μεταποίηση 
αντίθετα, οι συνθήκες σφοδρού ανταγωνισμού προερχόμενου και από το εξωτερικό 
επηρέασαν περισσότερο τις μικρότερες μονάδες. 
 
Είναι λοιπόν φανερό πως η εφαρμογή των μνημονίων επηρέασε καταλυτικά τη 
διάρθρωση της εγχώριας παραγωγικής δομής. Η ΕΣΕΕ επιβεβαιώθηκε όταν τόνιζε 
επανειλημμένως πως οι κίνδυνοι για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από την 

19 Οι κλάδοι επιλέχθηκαν με βάση τη σημασία τους τόσο στην απασχόληση στη μη αγροτική 
οικονομία όσο και στην εγχώρια επιχειρηματικότητα.  
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εφαρμογή ασύμβατων πολιτικών, αφενός της εσωτερικής υποτίμησης (για τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας) και αφετέρου της επίτευξης απαιτητικών πρωτογενών 
πλεονασμάτων, ιδιαίτερα όταν τα τελευταία δεν συνοδεύονται από αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες, διογκώνονται δραματικά. Επιπρόσθετα, παρά την άνοδο της 
απασχόλησης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά το τελευταίο έτος σε όλους τους 
επιμέρους κλάδους πλην του εμπορίου, δεν είναι σίγουρο ότι οι micro επιχειρήσεις θα 
καταφέρουν να αναπληρώσουν πλήρως τις θέσεις εργασίας που διέθεταν πριν από το 
2008.  
 
 

 
 
Το Διάγραμμα 2.15 αποτυπώνει την εξέλιξη της απασχόλησης στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις  σε απόλυτους όρους. Σημειώνεται πως στον μοναδικό από τους υπό 
εξέταση κλάδους στον οποίο σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων σε επίπεδο υψηλότερο του αντίστοιχου του 2008 ήταν εκείνος των 
Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης (τουρισμός). Το 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν είναι τυχαίο, αφού η πορεία του τουρισμού 
χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα θετική τα τελευταία χρόνια, όπως επιβεβαιώνουν και οι 
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τιμές του σχετικού Δείκτη20 (συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου ενννεαμήνου του 
2019) αλλά και διεθνών οργανισμών21. Παρ’ όλα αυτά, το μερίδιο της απασχόλησης των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο κινήθηκε οριακά ανοδικά, καθώς ο ρυθμός 
ενίσχυσης των θέσεων εργασίας στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά τα τελευταία 
χρόνια ήταν παρεμφερής.   
 
 

 

 
Στο Διάγραμμα 2.16 απεικονίζονται οι κλάδοι που υπερβαίνουν τον μέσο όρο του 
μεριδίου της απασχόλησης των micro επιχειρήσεων για το 2019 (54,4%). Οι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις στους κλάδους των Κατασκευών, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών 
Παροχής Καταλύματος και Εστίασης  απασχολούν περισσότερο από το 65% των 
εργαζομένων τού εκάστοτε κλάδου. Από την άλλη πλευρά, οι κλάδοι των Μεταφορών 
και Αποθήκευσης και της Μεταποίησης διακρίνονται για τη χαμηλή συμμετοχή των 
micro επιχειρήσεων στην απασχόληση, εξαιτίας των παραγωγικών τους 

20 ΕΛΣΤΑΤ, «Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και 
Εστίασης (Γ΄ τρίμηνο 2019)», Δελτίο Τύπου 9ης Δεκεμβρίου 2019. Τα στοιχεία αφορούν επιχειρήσεις 
με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 220.000 ευρώ στα καταλύματα και 80.000 ευρώ στην εστίαση. 
21 World Travel and Tourism Council, Greek Tourism Sector Growing over Three Times Faster than 
Wider Economy, March 13th 2019. 
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ιδιαιτεροτήτων. Ειδικότερα, οι τελευταίοι κλάδοι στηρίζουν τη λειτουργία τους σε 
μεγάλο βαθμό στην επίτευξη της ελάχιστης αποτελεσματικής κλίμακας με σκοπό την 
πληρέστερη εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας. Προς αποφυγή δημιουργίας 
εσφαλμένων συμπερασμάτων, επισημαίνεται πως, πριν από την εκδήλωση της 
οικονομικής κρίσης, οι θέσεις εργασίας στη Μεταποίηση κατανέμονταν ομοιόμορφα 
μεταξύ micro και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Εντούτοις, οι ραγδαίες μεταβολές στο 
εισόδημα και στη ζήτηση αλλά και η συνεχώς διογκούμενη ένταση του ανταγωνισμού 
φάνηκε να βαρύνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου.    
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2.3. Η απασχόληση στο εμπόριο το 2019 

 

2.3.1. Βασικές τάσεις 

Η απασχόληση στο εμπόριο το 2019 παρουσίασε οριακή υποχώρηση κατά 0,6% σε 

σχέση με το 2018.22 Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Έρευνας 

Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ο κλάδος του εμπορίου το β΄ τρίμηνο του 2019 

παρείχε εργασία σε 685.963 άτομα άνω των 15 ετών (Διάγραμμα 2.17). Με εξαίρεση 

το χρονικό διάστημα της οικονομικής κρίσης, το επίπεδο της απασχόλησης του 

κλάδου έχει διαμορφωθεί στο αντίστοιχο του 1999, παρατήρηση ενδεικτική αφενός 

του μεγέθους των απωλειών θέσεων εργασίας στο εμπόριο και αφετέρου των 

προκλήσεων που παραμένουν. 

 

 
 

Ιστορικά, το εμπόριο αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας, ενώ μόνο 

το 2008 απασχολούσε 845.099 άτομα. Ωστόσο, η οικονομική ύφεση, όπως 

εκδηλώθηκε με τη συντριπτική συρρίκνωση του εισοδήματος και της κατανάλωσης, 

οδήγησε στη συνεχή πτώση της απασχόλησης στον κλάδο μέχρι και το 2014. Από το 

2015 αρχίζει η ανάκαμψη των θέσεων εργασίας στο εμπόριο (αύξηση αριθμού 

22 Επισημαίνεται ότι η σύγκριση αναφέρεται στα δεδομένα της απασχόλησης του β΄ τριμήνου κάθε 
έτους, το οποίο θεωρείται το πλέον αντιπροσωπευτικό τρίμηνο για τις εξελίξεις στο σύνολο του έτους.  
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εργαζομένων κατά 5,3%), η οποία όμως δεν ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία, 

καθώς το επόμενο μόλις έτος (2016) σημειώνει μικρή πτώση (-1,1%), για να 

ακολουθήσει αύξηση τα έτη 2017 και 2018 κατά 5,2% και 0,9% αντίστοιχα. Η μικρή 

υποχώρηση των θέσεων εργασίας φέτος στον κλάδο διέκοψε την ανοδική τροχιά της 

απασχόλησης, γεγονός που προκαλεί εύλογη έκπληξη για δύο λόγους: αφενός λόγω 

της εκτίμησης περί ανοδικής πορείας της απασχόλησης στο λιανικό εμπόριο23 και 

αφετέρου λόγω των θετικών ρυθμών μεγέθυνσης τόσο της οικονομίας όσο και της 

συνολικής απασχόλησης.  

 

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στην πορεία της απασχόλησης όμως 

παρατηρούνται μεταξύ των επιμέρους κλάδων του εμπορίου. Ειδικότερα, το Εμπόριο 

και η Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων αύξησε δυναμικά την απασχόλησή του 

κατά 8,6% σε ετήσια βάση, ενώ το λιανικό εμπόριο παρέμεινε στάσιμο (0,0%). 

Αντίθετα, η έντονα αρνητική επίδοση του χονδρικού εμπορίου (-9,1%) ουσιαστικά 

συμπαρέσυρε καθοδικά ολόκληρο τον κλάδο, καθώς το χονδρικό είναι ο μόνος 

υποκλάδος που παρουσίασε μείωση της απασχόλησης το τελευταίο έτος (Διάγραμμα 

2.18).  

 

 

23 Στα μηνιαία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Business and Consumer Survey), την 
περίοδο Ιούλιος 2018 ‒ Νοέμβριος 2019 οι προσδοκίες για την απασχόληση για το επόμενο 
τρίμηνο στο λιανικό εμπόριο ήταν από θετικές έως εξαιρετικά θετικές. 
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Οι παραπάνω παρατηρήσεις δεν συμβαδίζουν παρά μερικώς με τις αντίστοιχες 

εξελίξεις των κύκλων εργασιών των υποκλάδων. Ειδικότερα, κατά το τελευταίο έτος 

(β΄ τρίμηνο 2018 έως β΄ τρίμηνο 2019) το λιανικό εμπόριο παρουσίασε οριακή 

μείωση του κύκλου εργασιών, κατά 0,5%, το χονδρικό μικρή υποχώρηση, κατά 1,0%, 

ενώ οι πωλήσεις στο Εμπόριο, Συντήρηση και Επισκευή Αυτοκινήτων και 

Μοτοσικλετών ενισχύθηκαν έντονα, κατά 12,9%.24 Οι παραπάνω εξελίξεις 

επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι ζυμώσεις στους υποκλάδους είναι μια αδιάλειπτη 

διαδικασία, ενώ οι μεταβολές της απασχόλησης δεν συσχετίζονται ευθέως με τις 

πωλήσεις αλλά προσδιορίζονται πολυπαραγοντικά.   

 

Εντούτοις, το εμπόριο παραμένει ο βασικός εργοδότης της χώρας, παρά τις 

σημαντικές πιέσεις που έχει δεχτεί από την εμφάνιση της οικονομικής ύφεσης έως 

σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, ο κλάδος το 2019 συγκεντρώνει το 17,3% της συνολικής 

απασχόλησης από 17,9% το 2018, ενώ σε σχέση με τη μη αγροτική απασχόληση η 

συμμετοχή του εμπορίου διατηρείται μεν υψηλά (19,6%) αλλά οριακά χαμηλότερα 

από το 20%, όταν το 2018 είχε διαμορφωθεί σε 20,4%. Αν και το εμπόριο διατηρεί 

και φέτος την πρωτοκαθεδρία σε σχέση με άλλους κλάδους, δεν μπορεί να αγνοηθεί η 

τάση συρρίκνωσης του μεριδίου του στην απασχόληση (Διάγραμμα 2.19). Η 

ψηφιοποίηση/αυτοματοποίηση και οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον 

παραδοσιακό χαρακτήρα του εμπορίου και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον πως η 

εκτιμώμενη επιτάχυνση της οικονομικής μεγέθυνσης θα επηρεάσει τις θέσεις 

εργασίας στον εν λόγω κλάδο.   

 

 

24 ΕΛΣΤΑΤ, Βιομηχανία ‒ Εμπόριο ‒ Υπηρεσίες ‒ Μεταφορές, Δείκτες Κύκλου Εργασιών 
ανά υποκλάδο, Μη Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία. Στοιχεία για επιχειρήσεις με κύκλο 
εργασιών άνω των 140.000 ευρώ (λιανικό), 200.000 ευρώ (οχήματα) ή των 300.000 ευρώ 
(χονδρικό) ανάλογα με τον υποκλάδο. 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5000966,  
Π.2.1 - Τριμηνιαία δελτία απασχόλησης (14 εκδόσεις)        

 
37 

 

                                                           
 



 
 

Τέλος, θα ήταν παράλειψη εάν δεν γινόταν ειδική αναφορά στην ανά θέση στο 

επάγγελμα διάρθρωση της απασχόλησης των επιμέρους κλάδων (Πίνακας 2.6). Ο 

κλάδος του εμπορίου έχει απολέσει σωρευτικά κατά τη διάρκεια της οικονομικής 

ύφεσης (2008-2019) το 18,8% των θέσεων απασχόλησης. Ωστόσο, οι μικρές, μεσαίες 

και μεγάλες επιχειρήσεις δεν έχουν μόνο αναπληρώσει πλήρως τις απολεσθείσες 

θέσεις εργασίας, αλλά έχουν αυξήσει την απασχόλησή τους σε σχέση με το 2008. 

Συνεπώς η σωρευτική συρρίκνωση της απασχόλησης στον κλάδο που παρουσιάζεται 

σήμερα οφείλεται αποκλειστικά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (Πίνακας 2.6). 

Επισημαίνεται όμως ότι η αύξηση της απασχόλησης στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

προέρχεται αποκλειστικά από το λιανικό εμπόριο. Σωρευτικά, αν και το απόλυτο 

μέγεθος της αυτοαπασχόλησης στις μεγαλύτερες μονάδες είναι μικρό, η κατηγορία 

αυτή κινήθηκε ανοδικά, ενώ σημαντική ενίσχυση εμφάνισαν και οι μισθωτοί. Για δε 

το τελευταίο έτος, στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις υποχώρησε η απασχόληση μόνο 

στους βοηθούς, ενώ στις micro αυξήθηκαν μόνο οι μισθωτοί.    

 

Στα Οχήματα, τη μεγαλύτερη σωρευτική υποχώρηση από το 2008 κατέγραψαν 

οι βοηθοί (-75,0%), με διαρκώς επιδεινούμενη πορεία. Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν και 

οι σωρευτικές απώλειες των αυτοαπασχολουμένων (-36,0%), μετά την προσωρινή, 

όπως αποδείχτηκε, ανάκαμψη του 2018. Παρά τις ισχυρές πιέσεις στους εργοδότες 
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και στους μισθωτούς, οι κατηγορίες αυτές ανακάμπτουν το τελευταίο διάστημα και 

μάλιστα δυναμικά. Το χονδρικό εμπόριο παρουσιάζει έντονα αρνητική εικόνα 

εξαιτίας των ισχυρών σωρευτικών απωλειών από το 2008 σε όλες τις θέσεις στο 

επάγγελμα, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, με μόνη εξαίρεση τους 

αυτοαπασχολουμένους στις μεγάλες επιχειρήσεις. Επιπλέον, μόνο οι βοηθοί στις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμφανίζουν αύξηση της απασχόλησης κατά το τελευταίο 

έτος.  

 

Πίνακας 2.6 

Διάρθρωση της απασχόλησης στους υποκλάδους του εμπορίου ανά θέση στο 

επάγγελμα (διάφορα έτη) 

ΚΛΑΔΟΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

2008 2013 2016 2018 2019 
<=10 >10 <=10 >10 <=10 >10 <=10 >10 <=10 >10 

(45) ΟΧΗΜΑΤΑ 85.516 18.744 55.730 13.527 48.085 11.961 55.566 13.848 59.688 15.666 

Εργοδότες  16.036 771 8.146 282 7.854 415 11.109 166 12.525 210 

Αυτοαπασχολούμενοι 
24.324 0 19.536 0 16.922 134 18.482 0 15.561 0 

Μισθωτή 
απασχόληση 

39.796 17.973 24.614 13.081 21.151 11.412 23.313 13.682 30.261 15.456 

Βοηθοί 5.360 0 3.434 164 2.158 0 2.662 0 1.341 0 

(46) ΧΟΝΔΡΙΚΟ 103.093 73.035 68.123 58.809 59.297 48.667 51.227 61.636 46.346 56.255 

Εργοδότες  19.961 3.515 10.947 3.386 11.735 1.327 10.434 2.397 9.410 1.641 

Αυτοαπασχολούμενοι 
24.474 217 17.643 749 13.341 462 9.768 151 8.873 230 

Μισθωτή 
απασχόληση 

50.521 68.663 36.455 54.543 31.447 46.778 28.002 58.969 25.436 54.196 

Βοηθοί 8.137 640 3.078 131 2.774 100 3.023 119 2.627 188 

(47) ΛΙΑΝΙΚΟ 448.269 116.442 336.631 106.219 350.336 131.975 350.026 157.792 344.502 163.507 

Εργοδότες 63.070 3.064 41.572 1.320 50.369 1.823 53.536 2.515 51.585 3.262 

Αυτοαπασχολούμενοι 
170.052 221 130.092 274 127.755 1.424 120.662 0 121.032 506 

Μισθωτή 
απασχόληση 

161.348 112.808 133.524 104.499 147.813 128.183 147.520 154.655 152.078 159.310 

Βοηθοί 53.799 349 31.443 126 24.399 545 28.308 622 19.807 429 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
636.878 208.221 460.484 178.555 457.718 192.603 456.819 233.276 450.536 235.428 

Εργοδότες 99.067 7.350 60.665 4.988 69.958 3.565 75.079 5.078 73.520 5.113 

Αυτοαπασχολούμενοι 
218.850 438 167.271 1.023 158.018 2.020 148.912 151 145.466 736 

Μισθωτή 
απασχόληση 

251.665 199.444 194.593 172.123 200.411 186.373 198.835 227.306 207.775 228.962 

Βοηθοί 67.296 989 37.955 421 29.331 645 33.993 741 23.775 617 
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Στο δε λιανικό εμπόριο γίνονται περισσότερο εμφανείς οι διαφορές μεταξύ των 

πολύ μικρών και των υπόλοιπων επιχειρήσεων. Στις micro επιχειρήσεις 

καταγράφονται σωρευτικές απώλειες θέσεων εργασίας από το 2008 σε όλες τις θέσεις 

στο επάγγελμα, ενώ στις υπόλοιπες επιχειρήσεις σημειώνεται ενίσχυση της 

απασχόλησης. Κατά το τελευταίο μάλιστα έτος, παρατηρείται συρρίκνωση των 

εργοδοτών στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και αύξηση των αυτοαπασχολουμένων, 

εξέλιξη που μπορεί σε κάποιο βαθμό να τροφοδοτείται από επιστροφή τμήματος 

εργοδοτών σε καθεστώς αυτοαπασχόλησης. Οι μισθωτοί σε αυτές τις επιχειρήσεις 

κινήθηκαν ανοδικά το τελευταίο έτος, ενώ οι βοηθοί συρρικνώθηκαν περαιτέρω.   
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2.4. Η απασχόληση στο εμπόριο: Μεταβολές 

2.4.1. Οι μεταβολές στους επιμέρους κλάδους του εμπορίου 
 
Το β΄ τρίμηνο του 2019 η απασχόληση στο εμπόριο μειώθηκε κατά 4.129 άτομα ή κατά -

0,6% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2018. Οι εξελίξεις της απασχόλησης στον κλάδο 

από το 1994 αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 2.20. Παρά τις διακυμάνσεις, ο κλάδος είχε 

κατορθώσει να αυξάνει τις θέσεις απασχόλησης έως και το 2008. Ωστόσο, η εμφάνιση της 

οικονομικής ύφεσης υπήρξε καταλυτική για τον κλάδο, καθώς το χρονικό διάστημα 2009-

2014 οι θέσεις εργασίας σε αυτόν συρρικνώνονται και μάλιστα με εξαιρετική ένταση κατά 

περιόδους. Τα χρόνια που ακολούθησαν η απασχόληση ανέκαμψε, χωρίς όμως να λείπουν 

περίοδοι υποχώρησης (2016 και 2019). Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω μεταβολές 

αντανακλούν τις συνεχείς ζυμώσεις που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της οικονομίας και 

φυσικά και εντός του κλάδου. Η μάλλον εύθραυστη ανάπτυξη των τελευταίων ετών σε 

συνδυασμό με τη μεικτή εικόνα της απασχόλησης στον κλάδο υπογραμμίζει τις προκλήσεις 

που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να δημιουργηθούν νέες, ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις 

εργασίας. Η βελτίωση των προσδοκιών, η ουσιαστική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, 

ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η επιτάχυνση της οικονομικής μεγέθυνσης είναι μερικές 

μόνο από τις πλέον απαραίτητες προϋποθέσεις που δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η κατά φύλο διάρθρωση της απασχόλησης στους επιμέρους 

κλάδους του εμπορίου. Ειδικότερα για τις γυναίκες, παρατηρείται, σε σχέση με το 2008, 

σημαντική διόγκωση της ποσοστιαίας συμμετοχής τους στο λιανικό εμπόριο με παράλληλη 

συρρίκνωση του μεριδίου τους στους έτερους δύο υποκλάδους (Διάγραμμα 2.21). Η εξέλιξη 

αυτή είναι ως ένα βαθμό αναμενόμενη καθώς οι επιπτώσεις της κρίσης ενίσχυσαν περαιτέρω 

την πόλωση της απασχόλησης στο λιανικό εμπόριο, εκεί δηλαδή όπου παραδοσιακά 

καταγράφεται υψηλότερη συγκέντρωση της γυναικείας απασχόλησης. Παράλληλα, η φύση 

και το αντικείμενο των εργασιών στους υποκλάδους του χονδρικού εμπορίου και κυρίως των 

οχημάτων είναι περισσότερο συνυφασμένη με τους άντρες και για το λόγο αυτό οι θέσεις 

εργασίας των γυναικών ήταν περισσότερο επισφαλείς όταν άρχισε να εκδηλώνεται η 

οικονομική ύφεση.   

 

 

 
 
Η μέση ηλικία των εργαζομένων στο εμπόριο αυξήθηκε, ως απόλυτο μέγεθος, την περίοδο 

2008-2019 κατά περίπου τρία έτη. Σε ό,τι αφορά τα δύο φύλα, δεν παρατηρείται μεγάλη 

διαφοροποίηση της μέσης ηλικίας, με την απόκλιση να περιορίζεται τα τελευταία χρόνια 

καθώς η γυναικεία μέση ηλικία είναι χαμηλότερη κατά λιγότερο από ένα (1) έτος σε σχέση 

με την αντίστοιχη των αρρένων (Πίνακας 2.7). Εντούτοις, με ενδιαφέρον αναμένεται να 

διαπιστωθεί αν η τάση για εκμηδενισμό των διαφορών της μέσης ηλικίας μεταξύ των δύο 

φύλων θα διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια ή όχι.  
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Πίνακας 2.7 

Μέση ηλικία εργαζομένων στο εμπόριο: 

Ηλικίες 15-65 ετών 

 

2008 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Άνδρες 39,4 40,5 41,3 41,2 41,1 40,9 41,7 42,0 

Γυναίκες 38,2 39,3 39,7 39,6 39,8 39,8 40,7 41,2 

Σύνολο 38,9 40,0 40,6 40,5 40,5 40,4 41,2 41,7 

 

 

2.4.2. Οι μεταβολές κατά θέση στο επάγγελμα 

 

Όπως προκύπτουν από τα δεδομένα, σε μία μόνο κατηγορία εργαζομένων του κλάδου  η 

απασχόληση κινήθηκε ανοδικά, αυτήν των μισθωτών (+2,5%)· ως εκ τούτου έχει σημασία η 

περαιτέρω ανάλυσή της. Ειδικότερα, περισσότερο ευνοημένες φαίνεται να είναι η διευρυμένη 

ηλικιακή ομάδα 15-24 και κυρίως η 40-54, εξέλιξη ενδεικτική για τις εξελίξεις στη 

διάρθρωση της απασχόλησης στον κλάδο (Διάγραμμα 2.22). Αντίθετα, το εμπόριο δεν 

κατόρθωσε να διακριθεί στις ηλικιακές ομάδες 25-29 και κυρίως 30-34, ίσως γιατί οι εν λόγω 

ηλικίες χαρακτηρίζονται από ρευστότητα, ενώ οι αποφάσεις σε αυτή τη φάση είναι κρίσιμες 

για τη μετέπειτα επαγγελματική πορεία. Τέλος, οι ήπιες αλλά θετικές επιδόσεις στις 

μεγαλύτερες ηλικίες (60+) μπορεί να οφείλονται και στην ανάγκη των εργαζομένων να 

συμπληρώσουν τους τυπικούς όρους για τη συνταξιοδότησής τους.  

 

Από την άλλη πλευρά, η απασχόληση στις υπόλοιπες κατά θέση στο επάγγελμα κατηγορίες 

του εμπορίου εμφανίζει υποχώρηση σε σχέση με πέρυσι. Πιο συγκεκριμένα, o αριθμός των 

εργοδοτών συρρικνώθηκε κατά 1,9%, εξέλιξη που αντανακλά τις ισχυρές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα στον κλάδο. Το εύρημα αυτό ενισχύεται περαιτέρω αν 

ληφθεί υπόψη και ο περιορισμός των αυτοαπασχολουμένων την ίδια χρονική περίοδο κατά 
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επίσης 1,9%, ενώ οι βοηθοί κατέγραψαν εξαιρετικά έντονες απώλειες (-29,8%). Αναφορικά 

με τα δύο φύλα, η εικόνα είναι μεικτή, με τις γυναίκες να απορροφούν πλήρως τις απώλειες 

στους εργοδότες, ενώ στους αυτοαπασχολουμένους η πτώση της απασχόλησης οφείλεται 

αποκλειστικά στους άνδρες. 

    

 

 

Ειδικότερα για την υποχώρηση των θέσεων εργασίας στους αυτοαπασχολουμένους, 

διαπιστώνεται ότι μόνο ένα μικρό μέρος οφείλεται στις ηλικίες 60-69, δηλαδή στην 

αποχώρηση από τον κλάδο λόγω πιθανής συνταξιοδότησης (Διάγραμμα 2.23). Αντίθετα, 

έντονη ανησυχία προκαλούν οι ισχυρές απώλειες στις ηλικιακές ομάδες 20-24, 30-34 και 45-

49. Οι ομάδες αυτές καταγράφουν σημαντική πτώση της απασχόλησης στους 

αυτοαπασχολουμένους, με τις υπόλοιπες να αντισταθμίζουν εν μέρει τις απώλειες. 

Παράλληλα, αυξάνεται ο αριθμός των μισθωτών, γεγονός που σημαίνει πως διογκώθηκε το 

μέσο μέγεθος απασχόλησης σε 5,6 μισθωτούς ανά εργοδότη από 5,3 πέρυσι, ενώ το μη 

φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στην αυτοαπασχόληση.    
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2.4.3. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας στο εμπόριο 

 

Η μερική απασχόληση 

 

Η μερική απασχόληση στο εμπόριο παρουσιάζει σχετική σταθερότητα τη χρονική περίοδο 

που προηγήθηκε της οικονομικής κρίσης, ενώ από το 2008 και έπειτα εμφανίζει ανοδικές 

τάσεις, με αξιοσημείωτες όμως διακυμάνσεις (Διάγραμμα 2.24). Αναλυτικότερα, κατά το 

χρονικό διάστημα 1998-2001 καταγράφηκε συρρίκνωση των μερικώς απασχολουμένων στον 

κλάδο, ενώ ως το τέλος του 2006 η κατηγορία παρουσιάζει ιδιαίτερα ισχυρή άνοδο (94,6%) 

καθώς σχεδόν διπλασιάστηκε (αύξηση 94,6%). Τα έτη 2007-2008 χαρακτηρίζονται ως 

περίοδος διόρθωσης, ενώ από το 2009 επανεμφανίζονται οι τάσεις ενίσχυσης. Στη συνέχεια, 

η πτώση του αριθμού των μερικώς απασχολουμένων το 2013 αποδείχτηκε προσωρινή καθώς 
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το επόμενο διάστημα η εν λόγω κατηγορία εργαζομένων παρουσιάζει ανοδική τάση με 

αποτέλεσμα το γ΄ τρίμηνο του 2018 οι μερικώς απασχολούμενοι να ξεπεράσουν τις 80.000, 

μέγεθος που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο στον κλάδο.  

 

Τέλος, τα πρώτα δύο τρίμηνα του 2019 η μερική απασχόληση συρρικνώθηκε σε ετήσια βάση, 

εξέλιξη που μένει να διαπιστωθεί αν θα διατηρηθεί και τα επόμενα τρίμηνα. Ωστόσο, η 

περίοδος που συμπίπτει με την οικονομική κρίση δεν χαρακτηρίζεται από σχετικώς ομαλή 

και γραμμική αυξητική πορεία, όπως ενδεχομένως θα ήταν αναμενόμενο, αλλά από διόγκωση 

με σημαντικές όμως διακυμάνσεις. Το συγκεκριμένο εύρημα αποδίδεται στις μεταβολές των 

οικονομικών συνθηκών, στη σταδιακή συνειδητοποίηση και αποδοχή της απορρύθμισης της 

αγοράς εργασίας, εν πολλοίς ως αναγκαία λύση περιορισμού του κόστους λειτουργίας, αλλά 

και στην ελκυστικότητα αυτής της μορφής της απασχόλησης για τις μεγαλύτερες, κατά κύριο 

λόγο, επιχειρήσεις.  
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Εντούτοις, διαπιστώνεται πως η μερική απασχόληση έχει διεισδύσει δυναμικά στο εμπόριο, 

καθώς από 4,6% της συνολικής απασχόλησης του κλάδου το β΄ τρίμηνο του 2008 

διογκώθηκε σε 11,5% το β΄ τρίμηνο του 2018, για να υποχωρήσει σε 11,1% το ίδιο τρίμηνο 

του 2019. Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα από το β΄ τρίμηνο του 2018 έως το β΄ τρίμηνο 

του 2019 η μερική απασχόληση συρρικνώθηκε κατά 2.540 άτομα ή κατά 3,2%, με 

παράλληλη οριακή μείωση του αριθμού των πλήρως απασχολουμένων κατά 1.591 άτομα (ή 

κατά 0,3%). Εντούτοις, μια ενδεχομένως περισσότερο ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

εξέλιξης της μερικής απασχόλησης θα πρέπει να αναφέρεται μόνο στη μισθωτή απασχόληση 

του κλάδου. Σε κάθε περίπτωση όμως, η γενική εικόνα συνηγορεί υπέρ της σημαντικής 

διόγκωσης του μεριδίου της μερικής απασχόλησης του εμπορίου στη συνολική απασχόληση 

του κλάδου, παρά τις διακυμάνσεις αλλά και τη συρρίκνωση της μερικής τα δύο πρώτα 

τρίμηνα του 2019 (Διάγραμμα 2.25).   

 

 

 

Επισημαίνεται επίσης πως η μερική απασχόληση στο εμπόριο παραμένει κυρίως γένους 

θηλυκού. Το 2019 το 70,6% των μερικώς απασχολουμένων είναι γυναίκες, αναλογία η οποία 
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αυξήθηκε έντονα σε σχέση με πέρυσι (2018: 64,3%). Το ποσοστό των εργαζόμενων με 

μερική απασχόληση γυναικών στο σύνολο της γυναικείας απασχόλησης του κλάδου 

ενισχύθηκε σε σχέση με το 2018 από 17,8% σε 18,5%, ενώ αντίθετη εικόνα παρουσιάζει η 

απασχόληση των ανδρών, όπου το μερίδιο των μερικώς απασχολουμένων υποχώρησε 

σημαντικά σε 5,7% από 7,0% το 2018. Στο Διάγραμμα 2.26 εμφανίζεται το ποσοστό των 

εργαζομένων με μερική απασχόληση κατά ομάδα ηλικιών και για τα δύο φύλα. 

 

Η εικόνα που προκύπτει από το εν λόγω διάγραμμα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, με εξαίρεση 

την ηλικιακή ομάδα 15-19, τα ποσοστά των γυναικών στη μερική απασχόληση υπερβαίνουν 

σαφώς τα αντίστοιχα των ανδρών μέχρι και την ομάδα 60-64. Επιπλέον, προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι η μερική απασχόληση εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στους πολύ 

νέους, ηλικιακά, εργαζομένους (ηλικιακή ομάδα 15-19), ενώ βαίνει σταδιακά μειούμενη στις 

ηλικίες άνω των 19 ετών. Η αύξηση που παρουσιάζει αυτού του είδους η απασχόληση στις 

μεγάλες ηλικίες (60+) σχετίζεται με αποφάσεις συνταξιοδότησης αλλά και με το εξαιρετικά 

μικρό μέγεθος των εργαζομένων στις συγκεκριμένες ηλικίες, γεγονός που μπορεί να 

επηρεάσει δυσανάλογα τα σχετικά ποσοστά.   

 

 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5000966,  
Π.2.1 - Τριμηνιαία δελτία απασχόλησης (14 εκδόσεις)        

 
48 

 



Εντούτοις, προς αποφυγή παρερμηνειών, διευκρινίζεται πως η μερική απασχόληση δεν είναι 

δημοφιλής και τις περισσότερες φορές δεν αποτελεί συνειδητή επιλογή μεταξύ των 

εργαζομένων του κλάδου. Ειδικότερα, 7 στα 10 (69,0%) άτομα εργάζονται υπό καθεστώς 

μερικής απασχόλησης εξαιτίας αδυναμίας εύρεσης εργασίας πλήρους ωραρίου ‒ ωστόσο η 

αντίστοιχη επίδοση πέρυσι ήταν σαφώς υψηλότερη (74,9%). Όπως είναι αναμενόμενο, το 

ποσοστό εμφανίζεται μεγαλύτερο στους άνδρες (72,4%), με τις γυναίκες να ακολουθούν 

αλλά με επίσης υψηλά ποσοστά (67,6%). Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η εικόνα 

είναι ελαφρώς βελτιωμένη (2018: στους άνδρες είχε διαμορφωθεί σε 80,6% και στις γυναίκες 

σε 71,7%). 

 

Στο Διάγραμμα 2.27 παρουσιάζεται η αναλογία των εργαζομένων που αποδέχτηκαν να 

εργάζονται μερικώς εξαιτίας αδυναμίας εύρεσης εργασίας πλήρους απασχόλησης στο σύνολο 

των μερικώς απασχολουμένων στο εμπόριο. Εξαιτίας των μηδενικών ποσοστών και για τα 

δύο φύλα στις ηλικιακές ομάδες 15-19 και άνω των 65 ετών δεν παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα για αυτές τις ομάδες. Η υπερίσχυση του ανδρικού φύλου στις περισσότερες 

ηλικιακές ομάδες μπορεί να σχετίζεται και με το γεγονός ότι παραδοσιακά η ευθύνη για τη 

συντήρηση του νοικοκυριού επιβαρύνει περισσότερο τους άντρες αλλά μπορεί επίσης να 

συνδέεται και με το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι σχετικά περισσότερο πιθανό να αποδεχτούν 

τέτοιου είδους θέσεις εργασίας εξαιτίας αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων.    
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Η απασχόληση ορισμένου χρόνου 

 

Έκπληξη ενδεχομένως προκαλούν οι εξελίξεις της απασχόλησης των μισθωτών με συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, και σε αντίθεση προς τη μερική 

απασχόληση, η απασχόληση ορισμένου χρόνου περιορίστηκε κατά την κορύφωση της 

οικονομικής ύφεσης. Ως εκ τούτου, και ενώ αρχικά καταγράφηκε ένα διάστημα (α΄ τρίμηνο 

2009 έως β΄ τρίμηνο 2010) ενίσχυσης αυτής της μορφής της απασχόλησης, ως συνέχεια μιας 

σχετικά ανοδικής πορείας που άρχισε το 2006, από τα τέλη του 2010 το επίπεδο της 

προσωρινής εργασίας στο εμπόριο μειώνεται και μάλιστα με έντονο ρυθμό. Ωστόσο, από τις 

αρχές του 2013 το επίπεδο της προσωρινής εργασίας ανακάμπτει και κατόπιν 

σταθεροποιείται, χαρακτηριζόμενο όμως από ισχυρές εποχικές διακυμάνσεις (Διάγραμμα 

2.28). 
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Συγκριτικά με το 2018 (συγκρίσεις β΄ τριμήνων σε ετήσια βάση), η προσωρινή εργασία 

παρουσίασε πολύ ισχυρή αύξηση εμφανίζοντας 5.130 νέες θέσεις εργασίας (άνοδος της τάξης 

του 18,7%), έπειτα από μια μικρή ενίσχυση ύψους 1,1% το 2018. Σημειώνεται επίσης ότι 

κατά τα τελευταία χρόνια η προσωρινή εργασία παρουσίασε μεικτή εικόνα, καθώς το 2017 

ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 1,3%, ενώ το 2016 εμφάνισε σημαντική υποχώρηση (-8,4%). Ως 

εκ τούτου η εικόνα αυτή αφενός υπογραμμίζει τη ρευστότητα της αγοράς εργασίας, η οποία 

επιμένει, και αφετέρου τις ισχυρές επιδράσεις της εποχικής τόνωσης της απασχόλησης, 

κυρίως λόγω του τουριστικού κλάδου, γεγονός που αποθαρρύνει προσλήψεις μακρύτερης 

διάρκειας. Σε κάθε περίπτωση όμως επισημαίνεται πως στο σύνολο των εργαζομένων στο 

εμπόριο το μερίδιο της προσωρινής εργασίας είναι περιορισμένο (Διάγραμμα 2.29), παρά την 

ενίσχυση κατά το τελευταίο έτος (7,5% το 2019 από 6,4% το 2018). 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5000966,  
Π.2.1 - Τριμηνιαία δελτία απασχόλησης (14 εκδόσεις)        

 
51 

 



0

2

4

6

8

10

12

14
19

99
a

19
99

d
20

00
c

20
01

b
20

02
a

20
02

d
20

03
c

20
04

b
20

05
a

20
05

d
20

06
c

20
07

b
20

08
a

20
08

d
20

09
c

20
10

b
20

11
a

20
11

d
20

12
c

20
13

b
20

14
a

20
14

d
20

15
c

20
16

b
20

17
a

20
17

d
20

18
c

20
19

b

Διάγραμμα 2.29:
Ποσοστό (%) προσωρινά εργαζόμενων στο σύνολο 
των μισθωτών του εμπορίου: α' τριμ. 1998-β' τριμ. 

2019

 

 

Όπως είναι αναμενόμενο, η αναλογία της προσωρινής εργασίας είναι υψηλότερη στις 

νεότερες ηλικίες εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτής της ηλικιακής ομάδας, 

όπως η ανάγκη των εν λόγω εργαζομένων να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, η προτίμηση 

σε εποχικές δραστηριότητες, λόγου χάρη, στον τουριστικό, στον αγροτικό και σε άλλους 

κλάδους (Διάγραμμα 2.30). Αυτή μάλιστα η μορφή απασχόλησης εμφανίζεται ενισχυμένη σε 

σχέση με πέρυσι και για τα δύο φύλα. Ειδικότερα, το ποσοστό της προσωρινής εργασίας 

στους άνδρες του κλάδου κάτω των 30 ετών ανέρχεται σε 14,7% το 2019 από 10,7% πέρυσι, 

με την αναλογία στο σύνολο των ανδρών μισθωτών στο εμπόριο να διαμορφώνεται στο 

7,1%. Στις γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας το ποσοστό της προσωρινής εργασίας στον 

κλάδο διαμορφώθηκε σε 11,6% από 9,9% πέρυσι, με την αναλογία στο σύνολο των 

μισθωτών γυναικών στο εμπόριο να ανέρχεται σε 7,8%.  
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Όπως έχει επισημανθεί και σε προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις, η προσωρινή εργασία ήταν 

λιγότερο δημοφιλής για τους εργαζομένους συγκριτικά με τη μερική απασχόληση και η 

συμπεριφορά αυτή είχε αποδοθεί στην υψηλή επισφάλεια της σχέσης εργασίας που 

συνεπάγεται η σύμβαση ορισμένου χρόνου. Οι 3 στους 4 (75,3%) μισθωτούς με προσωρινή 

απασχόληση αποδέχτηκαν αυτή τη μορφή εργασίας επειδή δεν κατέστη εφικτή η εύρεση 

σταθερής εργασίας (Διάγραμμα 2.31), ποσοστό που αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το 

2018 (69,1%).  
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Ο Πίνακας 2.8 δείχνει την κατανομή των εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο 

εμπόριο σύμφωνα με τη χρονική διάρκεια της σύμβασης. 

 

Πίνακας 2.8: Ποσοστιαία κατανομή εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο εμπόριο 

βάσει της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, 2017-2018-2019 

Διάρκεια 

σύμβασης  
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

  2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

< 1 μήνα 4,6% 2,6% 4,2%  0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 1,2% 1,6% 

1-3 μήνες 2,8% 4,4% 16,7% 8,2% 4,6% 13,7% 5,6% 4,5% 14,9% 

4-6 μήνες 11,4% 35,7% 22,5% 35,1% 41,2% 26,0% 23,5% 38,7% 24,6% 

7-12 μήνες 30,4% 22,6% 26,8% 14,9% 32,7% 36,7% 22,6% 28,0% 32,9% 

13-18 μήνες 7,8% 4,5% 3,7% 8,6% 5,8% 4,1% 8,2% 5,2% 3,9% 

19-24 μήνες 10,8% 7,9% 4,7% 11,4% 4,1% 3,9% 11,1% 5,9% 4,2% 

25-36 μήνες 11,0% 10,8% 9,0% 8,5% 7,5% 3,6% 9,7% 9,0% 5,7% 

>36 μήνες 21,1% 11,5% 12,4% 13,2% 4,0% 12,0% 17,1% 7,5% 12,1% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Το 2019 το 17,1% των εργαζομένων ανεξαρτήτως φύλου υπό καθεστώς προσωρινής 

εργασίας διαθέτει συμβάσεις διάρκειας άνω των τριών ετών, εργάζεται δηλαδή σε καθεστώς 

ουσιαστικής μονιμότητας. Μάλιστα, η συγκεκριμένη επίδοση εμφανίζεται ισχυρά ενισχυμένη 

σε σχέση με πέρυσι (7,5% το 2018), γεγονός που σημαίνει ότι σημαντική μερίδα μισθωτών 

βελτίωσε την κατάσταση της απασχόλησής της, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί αιτία 

εφησυχασμού. Ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι σωρευτικά το 54,0% των απασχολουμένων με 

προσωρινή εργασία διέπεται από συμβάσεις διάρκειας μικρότερης του έτους. Φέτος, και στα 

δύο φύλα παρατηρείται σημαντική αύξηση των συμβάσεων διάρκειας άνω των 12 μηνών.   
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Η οικονομική κρίση επηρέασε σε ιδιαίτερο βαθμό τον κλάδο, γεγονός που αντανακλάται και 

στις μεταβολές στη διάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών του. Ειδικότερα, οι 

εξαιρετικά σημαντικές αλλαγές που έλαβαν χώρα σωρευτικά την περίοδο 2008 -2019, 

επέφεραν αλλοιώσεις στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρηματικών μονάδων 

του κλάδου αλλά και στις προσδοκίες των επιχειρηματιών σχετικά με τη δυναμική του 

εμπορίου. Το Διάγραμμα 2.32 αποτυπώνει την έκταση αυτών των αλλαγών, οι οποίες 

παραμένουν ίδιες, ως τάσεις, με αυτές που παρατηρήθηκαν πέρυσι.  

 

 

 

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της κρίσης συντριπτικές πιέσεις δέχεται η επαγγελματική 

κατηγορία ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη (-88,4%). Επισημαίνεται ότι στη 

συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται τόσο οι εργοδότες και οι αυτοαπασχολούμενοι του 

κλάδου όσο και μισθωτοί που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα.  

 

Εξαιρετικά σημαντική είναι η πτώση της απασχόλησης στην επαγγελματική ομάδα των 

τεχνικών και ασκούντων συναφή επαγγέλματα, των ανειδίκευτων εργατών αλλά και των 
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χειριστών σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων (-44,3%) σωρευτικά από την εκδήλωση 

της κρίσης έως σήμερα. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι ουσιαστικά ασχολούνται με εργασίες 

υποστήριξης, και η ραγδαία συρρίκνωσή τους στο εμπόριο ήταν, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, 

αναμενόμενη, καθώς δεν είχαν αντικείμενο ευθέως συνδεδεμένο με τον κλάδο, ενώ 

παράλληλα η δραστηριότητα του εμπορίου έχει συρρικνωθεί ιδιαίτερα.  

 

Αντίθετα, οι επαγγελματικές κατηγορίες στις οποίες ενισχύθηκε η απασχόληση από το 2008 

έως σήμερα είναι εκείνη των πωλητών, δηλαδή εκείνων που ασχολούνται με την άμεση 

εξυπηρέτηση των πελατών (42,0%), και η απασχόληση στην κατηγορία των επαγγελματιών 

(επιστημονικά και συναφή επαγγέλματα) κατά 5,0%. Συνεπώς οι κατηγορίες με αντικείμενο 

εργασίας που συνδέονται άμεσα με το εμπόριο παρουσίασαν σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε 

σχέση με πέρυσι.   

 

Το Διάγραμμα 2.33 παρουσιάζει το συντελεστή εκπροσώπησης των επαγγελμάτων στο 

εμπόριο το 2019 σε σχέση με τη συνολική απασχόληση της χώρας. Προκύπτει ότι μόνο δύο 

επαγγελματικές κατηγορίες εκπροσωπούνται στο εμπόριο σε υψηλότερο βαθμό σε σχέση με 

τη δομή της απασχόλησης στο σύνολο των κλάδων. Η πρώτη αφορά τα διευθυντικά στελέχη, 

παρά την εξαιρετικά ισχυρή συρρίκνωση του αριθμού τους, αποτέλεσμα της εκτεταμένης 

αυτοαπασχόλησης αλλά και του μικρού μέσου μεγέθους της επιχείρησης στον κλάδο. Η 

δεύτερη αφορά τους πωλητές, εξέλιξη ενδεικτική της σημασίας που αποδίδουν οι 

επιχειρήσεις στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών τους και στην προώθηση των 

πωλήσεών τους, αλλά και του πολυποίκιλου ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν πλέον 

οι εργαζόμενοι. Σημειώνεται πως η ίδια εικόνα καταγράφηκε και κατά τα τέσσερα 

προηγούμενα έτη.   
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Στο Διάγραμμα 2.34 εξετάζεται η συμμετοχή κάθε επαγγελματικής κατηγορίας στη μεταβολή 

των θέσεων εργασίας. Είναι ενδεικτικό ότι θετική συμβολή στις θέσεις εργασίας είχαν οι 

επαγγελματικές κατηγορίες των ανώτερων διευθυντικών και διοικητικών στελεχών, οι 

τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα αλλά και οι ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα. Ωστόσο, οι ανοδικές πιέσεις στην απασχόληση που άσκησαν οι 

παραπάνω επαγγελματικές κατηγορίες δεν στάθηκαν επαρκείς ώστε να αυξήσουν τις θέσεις 

εργασίας του κλάδου, καθώς υπεραντισταθμίστηκαν από τη συρρίκνωση της απασχόλησης 

στις υπόλοιπες κατηγορίες. Η συγκεκριμένη εικόνα διαφοροποιείται από την αντίστοιχη 

περσινή, οπότε, εκτός των ανώτερων διευθυντικών και διοικητικών στελεχών, είχε ενισχυθεί 

η απασχόληση στις κατηγορίες των υπαλλήλων γραφείων, των χειριστών βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων ‒ μηχανημάτων ‒ εξοπλισμού ‒ συναρμολογητών αλλά και των 

ανειδίκευτων εργατών ‒ χειρωνάκτων ‒ μικροεπαγγελματιών. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω 

εξελίξεις υπογραμμίζουν την επιμονή της ρευστότητας στην αγορά εργασίας αλλά και τις 

συνεχείς ζυμώσεις που λαμβάνουν χώρα στον κλάδο.  
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