
 

 

Οι διαθέσιμες πηγές στοιχείων για την μερική και προσωρινή 

απασχόληση στο Δημόσιο (από την τριμηνιαία έρευνα εργατικού 

δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής  και τα στοιχεία για το 

έκτακτο προσωπικό από την 

α π ο γ ρ α φ ή  σ τ ο  Μ η τ ρ ώ ο 

Μισθοδοτούμενων) δείχνουν 

διαχρονική αύξηση της ελαστικής 

απασχόλησης, που  ακολουθεί τους 

ρυθμούς που παρατηρούνται στο 

σύνολο της οικονομίας. Στην 

τελευταία μελέτη του ΚΠ, 

’Απασχόληση, αμοιβές και θεσμικές 

παρεμβάσεις στο Δημόσιο τομέα 

(2017), η τάση αυτή αποτυπώθηκε 

μέσα από τα στοιχεία του Μητρώου 

της απογραφής για το έκτακτο 

προσωπικό και έδινε μια αύξηση στα τελευταία 4 έτη που ξεκινούσε 

από το 10% στο σύνολο της απασχόλησης στο ΔΤ το 2012, και 

έφτανε στο 13% στο τέλος του 2015. 

Οι πίνακες και τα γραφήματα  που 

παρουσιάζουμε εδώ προέκυψαν από 

επεξεργασία των πιο πρόσφατων 

στοιχείων της (δειγματοληπτικής) 

Έρευνας Εργατικού Δυναμικού του Β’ 

τριμήνου  2017 και αφορούν κυρίως 

στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

εργαζομένων με μερική και 

προσωρινή εργασία στο ΔΤ. Από τη 

βάση  δεδομένων επιλέξαμε τις 

περιπτώσεις των εργαζομένων με 

μερική και προσωρινή σχέση εργασίας 

στους κλάδους  ‘Δημόσια Διοίκηση, 

Άμυνα & Υποχρ. Κοινων. Ασφάλιση’,  

αλλά και την Εκπαίδευση και Υγεία, 

(με τη συνθήκη να είναι δημόσιος 

οργανισμός). Από το σταθμισμένο 

δείγμα των 9.152 εργαζομένων με 

μερική και προσωρινή απασχόληση, 

τα βασικά πορίσματα που 

προκύπτουν είναι: 1. Το 74% 

εργάζεται στην εκπαίδευση, το 13,7% 

στην Δημόσια Διοίκηση και με μικρή 

διαφορά ένα 12% εργάζεται στην 

Υγεία. 2. Στην ερώτηση ποιο είναι το 

επάγγελμα  κύριας απασχόλησης (με βάση την ταξινόμηση ISCO08) 

τα μεγαλύτερα ποσοστά εντοπίζονται στην κατηγορία «Ανειδίκευτοι 

εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες» (39%) και στην 

κατηγορία «επαγγελματίες» δηλαδή ‘οι 

ασκούντες επαγγέλματα επιστημονικής 

εξειδίκευσης (34,8%).  3. το 53% είναι 

πτυχιούχοι  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 

39,8% δευτεροβάθμιας και το 7,2% 

πρωτοβάθμιας. 4. το 83% είναι 

ασφαλισμένοι/ες στο ΙΚΑ, περίπου 5% 

είναι ανασφάλιστοι. Στην ερώτηση για το 

ταμείο υγείας τους,  το 74% είναι στο ΙΚΑ 

και ένα 11,2 δεν έχει ταμείο υγείας. 5. Στην 

ερώτηση ποια ήταν η κύρια ασχολία σας 

πριν ένα χρόνο, το  73,3%  εργάζονταν  και 

το 25,3% ήταν άνεργοι/ες. 

 5. η κατανομή με βάση την κατηγοριοποιημένη μεταβλητή της 

ηλικίας δείχνει ότι το 70% είναι μέχρι 44 ετών. Οι ηλικιακές 

κατηγορίες με τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι οι 

25-29 ετών (21,4%) και οι 40—44 ετών (22%).  Η 

σύγκριση με τα επαγγέλματα δείχνει ότι οι 

επαγγελματίες και οι υπάλληλοι γραφείου 

υπερτερούν αριθμητικά στις μικρότερες ηλικίες 

(κάτω των  35 ετών ) ενώ οι χειρωνάκτες, 

ανειδίκευτοι εργάτες εντοπίζονται κυρίως στις 

ηλικίες άνω των 40 ετών. 6. Στην ερώτηση για 

τις συνολικές καθαρές αποδοχές τον τελευταίο 

μήνα, με βάση την κωδικοποιημένη μεταβλητή 

σε διαστήματα τιμών, τα μεγαλύτερα ποσοστά 

βρίσκονται  στο διάστημα των 450—550 € 

(34%) και στο πιο χαμηλό ’μέχρι 200€ (με 

22,8%). Το μέσο καθαρό μηνιαίο εισόδημα 

είναι 390€ και το διάμεσο 430€. Το 70% 

του δείγματος έχει μηνιαίο εισόδημα 

μέχρι 500€. 7. Στην ερώτηση που 

απευθύνθηκε μόνο στους μερικώς 

απασχολούμενους/ες: «Για πιο λόγο 

εργάζεστε με μερική απασχόληση» το 

80,6% απάντησε ότι «Δεν μπορούσε να 

βρει πλήρη απασχόληση», το 6,2% 

επέλεξε τους  «οικογενειακούς λόγους» 

και 9,2% «άλλους λόγους». Μόλις το 1,4% 

απάντησε «ότι παρακολουθεί μαθήματα ή 

εκπαιδεύεται». 

Τα χαρακτηριστικά της μερικής και προσωρινής απασχόλησης στο Δημόσιο  
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  % αθροιστικό % 

20-24 6,0 6,0 

25-29 21,4 27,4 

30-34 11,7 39,0 

35-39 8,8 47,8 

40-44 22,6 70,4 

45-49 13,3 83,7 

50-54 8,7 92,4 

55-59 7,6 100,0 
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Η Παγκόσμια Τράπεζα και η επικίνδυνη προώθηση των ΣΔΙΤ στο Δημόσιο: Η νέα εκστρατεία της PSI  

Εβδο μαδι α ία ενη μέρωση  

Κοινων ικό  Πολύκεντρο  —  ΑΔΕΔΥ  

Μια νέα εκστρατεία για την αποτροπή της επικίνδυνης 

προώθησης των δαπανηρών και υψηλού κινδύνου 

συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) 

ξεκίνησε χθες από την Διεθνή Δημόσιων Υπηρεσιών 

(PSI) με τη συμμετοχή 151 οργανώσεων πολιτών από 

όλο τον κόσμο. 

 

( ΔΤ της PSI) 

Η εισήγηση της διακήρυξης της εκστρατείας έγινε στη 

διάρκεια των ετήσιων συναντήσεων της Παγκόσμιας 

Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

στην Ουάσιγκτον και απαιτεί από τις δυτικές 

κυβερνήσεις, την Παγκόσμια  και άλλες αναπτυξιακές 

τράπεζες να σταματήσουν να προωθούν τις 

Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), 

υπονομεύοντας τον παραδοσιακό δημόσιο δανεισμό 

στη χρηματοδότηση κοινωνικών υποδομών και 

υπηρεσιών. 

Οι 151 οργανισμοί από 45 χώρες που υπογράφουν τη 

διακήρυξη επισημαίνουν ότι "η εμπειρία των ΣΔΙΤ είναι 

στην συντριπτική πλειοψηφία αρνητική και πολύ λίγες  

έχουν αποφέρει θετικά αποτελέσματα προς όφελος 

του δημόσιου συμφέροντος." Οι ΣΔΙΤ κοστίζουν 

περισσότερο μακροπρόθεσμα από τη συμβατική 

δημόσια χρηματοδότηση, εκθέτουν τις κυβερνήσεις 

σε οικονομικούς κινδύνους και μπορεί να έχουν 

δυσανάλογα αρνητικές επιπτώσεις για τις γυναίκες 

και τα παιδιά, να υπονομεύσουν τη δημοκρατία, τα 

ανθρώπινα και περιβαλλοντικά δικαιώματα. 

«Η πολιτική συνέπεια, οι ύπαρξη ρυθμίσεων, η 

διαφάνεια και οι δημόσιες επενδύσεις πρέπει να 

αποτελούν προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις, μέσα 

από διαδικασίες λήψης αποφάσεων οδηγούμενες από  

δημοκρατικές και συμμετοχικές κατευθύνσεις», 

δήλωσε η Γενική Γραμματέας της PSI Rosa Pavanelli. 

 

«Βλέπουμε την ενισχυμένη υποστήριξη των ΣΔΙΤ από 

την Παγκόσμια Τράπεζα, το G20 και άλλους», δήλωσε 

η Maria Jose Romero, Διευθύντρια στο Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο για το Χρέος και την Ανάπτυξη. "Μέχρι 

πρόσφατα, οι ΣΔΙΤ περιορίζονταν σε μεγάλο βαθμό 

στις ανεπτυγμένες οικονομίες, αλλά τώρα 

προωθούνται επιθετικά στις χώρες του νότου με 

επιχείρημα την απουσία επενδύσεων σε 

αναπτυξιακούς τομείς". 

 

"Αυτή η επικίνδυνη τάση σημαίνει ότι οι χώρες που 

είναι  πιο ευάλωτες στο χρέος και εκείνες που 

χρειάζονται περισσότερο βοήθεια στην ανάπτυξη 

επιβαρύνονται με έργα εξαιρετικά ακριβά, υψηλού 

κινδύνου, μη δημοκρατικά και χωρίς δίνουν 

λογαριασμό», δήλωσε η Romero εξηγώντας ότι: "Οι 

ΣΔΙΤ ενθαρρύνουν  τη διαφθορά και επειδή πολύ 

σ υ χ ν ά  π λ έ ο ν  α π ο τ ε λ ο ύ ν  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο 

διαπραγματεύσεων σε απόρρητο επίπεδο και 

καλύπτονται από το εμπορικό απόρρητο". 

 

Μεταξύ των πολλών παραδειγμάτων ΣΔΙΤ που 

απέτυχαν στην εκπλήρωση των στόχων και από τα 

πλέον ηχηρά σε κακοδιαχείριση, είναι: 

 

- Ένα νοσοκομείο στο Λεσόθο το οποίο κοστίζει τρεις 

φορές περισσότερο από αυτό που αντικατέστησε και 

έχει καταπιεί το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού της 

χώρας για την υγεία 

- Μια οδός που συνδέει τη Βραζιλία με το Περού, η 

αύξησε τον προϋπολογισμό της από 800 εκατ. σε 2,3 

δ ι σ .  δ ο λ ά ρ ι α  μ έ σ ω  δ ι ε ρ γ α σ ι ώ ν 

επαναδιαπραγμάτευσης.  

- το φράγμα Bujagali στην Ουγκάντα - έργο  ύψους 

860 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο  καταστρέψετη 

λίμνη Βικτώρια και τα βασικά μέσα διαβίωσης των 

κατοίκων της περιοχής 

- ένα νοσοκομειακό ΣΔΙΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο με 

αρχική επένδυση από τον ιδιωτικό τομέα ύψους 1.149 

δισεκατομμυρίων£, το οποίο θα στοιχήσει για το 

δημόσιο  εξι φορές την αρχική του αξία - £ 7.194 

δισεκατομμύρια - μεταξύ του 2007 και του 2048. 

Περισσότερα εδώ 

http://peopleoverprof.it/
http://peopleoverprof.it/#signatories
http://peopleoverprof.it/#manifesto
https://www.theguardian.com/world/2014/apr/07/lesotho-health-budget-private-consortium-hospital
http://www.world-psi.org/en/world-bank-must-stop-promoting-dangerous-public-private-partnerships-new-global-campaign-launched


 

 

Αλληλεγγύη στους απεργούς πείνας στην Τουρκία  

Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ 17/10/2017  

είναι, οι φυλακές SINCAN της Άγκυρας. 

Το καθ’ όλα δίκαιο αίτημα των επί 226 ημέρες απεργών 

πείνας κατά των μέτρων έκτακτης ανάγκης και πράξεων 

νομοθετικού περιεχομένου, είναι να επιστρέψουν στις 

δουλειές τους. 

Είναι γνωστό ότι η φωνή αυτής της απεργίας πείνας 

απλώθηκε σ’ όλο τον κόσμο και ότι έγινε σύμβολο 

αντίστασης κατά των μέτρων έκτακτης ανάγκης. 

Αποτελεί καθήκον όλων των εργαζομένων της χώρας μας 

να σταθούμε στο πλάι της Nuriye και του Semih και να 

αντισταθούμε στις επιθέσεις του φασισμού. Να είμαστε στο 

πλευρό όλων των αγωνιστών. Να στηρίξουμε τους λαούς της 

Τουρκίας που αντιστέκονται. Για να ζήσουν η Nuriye και ο 

Semih πρέπει να στηρίξουμε την αποφασιστική αντίστασή 

τους και να διαδώσουμε παντού τα δίκαια αιτήματα τους. 

Διεκδικούμε μαζί με τους αγωνιζόμενους πολίτες της 

Τουρκίας: 

 Να αποφυλακισθούν και να γίνουν δεκτά τα αιτήματα της 

Nuriye και του Semih. 

 Να καταργηθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

 Να καταργηθούν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. 

 Να επιστρέψουν όλοι οι απολυμένοι στις δουλειές τους. 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα 

συνδικαλιστικά στελέχη να συμμετάσχουν 

στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί 

την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017, (ημέρα διεξαγωγής της 

δίκης) από τις 10:30πμ έως 12:30μμ, στην Τουρκική 

Πρεσβεία (Βασ. Γεωργίου και Ρηγίλλης). 

Πηγή: adedy.gr 

 

Με το  σύνθημα «ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΙΟ. ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ!» η 

Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα 

συνδικαλιστικά στελέχη να συμμετάσχουν 

στη συγκέντρωση  για την δικαίωση των Τούρκων 

απεργών πείνας, την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017 , 

(ημέρα διεξαγωγής της δίκης ) 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την 

Τουρκική Κυβέρνηση για τις συνεχιζόμενες διώξεις σε 

βάρος πολιτών της Τουρκίας. Από την επιβολή της 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης μέχρι σήμερα, έχουν 

προφυλακισθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες και έχουν 

απολυθεί πάνω από 100.000 Δημόσιοι Υπάλληλοι. 

Έκλεισαν, ακόμη, 155 μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Η Nuriye Gülmen, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της 

Ά γ κ υ ρ α ς  κ α ι  ο  S e m i h  Ö z a k ç a , 

εκπαιδευτικός,  αντιστάθηκαν από την πρώτη στιγμή 

στις απολύσεις συναδέλφων τους και γενικότερα 

Δημοσίων Υπαλλήλων της Τουρκίας. Ξεκίνησαν 

απεργία πείνας στις 9 Μαρτίου 2017 ενάντια στις 

αυθαίρετες και παράνομες πράξεις του Ερντογάν και 

του κόμματός του. Την 76η ημέρα της απεργίας πείνας 

και ενώ η αντίστασή τους είχε δημιουργήσει ένα 

τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης στην Τουρκία και σε 

ολόκληρο τον κόσμο, τους προφυλάκισαν. Τώρα κάθε 

μέρα είναι κρίσιμη για την υγεία τους και οι 

πιθανότητες υποχρεωτικής σίτισης είναι μεγάλες, όπως 

και ο κίνδυνος για την υγεία τους. 

Η δίκη της Nuriye και του Semih ορίστηκε μετά από 2η 

αναβολή για τις 20-10-2017 και ο τόπος διεξαγωγής της 
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Εβδο μαδι α ία ενη μέρωση  

Κοινων ικό  Πολύκεντρο  —  ΑΔΕΔΥ  


