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1. Εισαγωγή 

 

 

Οι εξελίξεις στο πεδίο της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων στον 

ευρωπαϊκό χώρο για το 2013 ακολουθούν τη δρομολογημένη πορεία που διαγράφεται 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες στη γηραιά ήπειρο. Οι πολιτικές που υλοποιούνται στο 

πεδίο των εργασιακών σχέσεων συναρτώνται άμεσα με τις πολιτικές για την 

απασχόληση υπακούοντας στα κελεύσματα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα το εν λόγω πεδίο δέχεται τις επιπτώσεις από 

την οικονομική κρίση η οποία επιχειρείται να αντιμετωπιστεί με όρους πολιτικών 

λιτότητας με σοβαρές παρενέργειες ιδιαίτερα για τις χώρες εκείνες που δέχονται τα 

ισχυρότερα πλήγματα από την κρίση. 

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ επιχειρεί να καταγράψει τους βασικούς 

ευρωπαϊκούς δείκτες στο πεδίο της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων, 

καθώς και τις σημαντικότερες εξελίξεις που εντοπίζονται σε καθεμιά από τις χώρες 

που συνθέτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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2. Συγκριτικά στοιχεία για τις εργασιακές σχέσεις στην ΕΕ των 27 (2013) 

 

2.1 Επίπεδα απασχόλησης 

Η παρούσα ανάλυση εκκινεί από την παρουσίαση των επιπέδων απασχόλησης στον 

χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τα τελευταία χρόνια και ειδικά κατά το διάστημα 

στο οποίο εμφανίστηκαν και εμμένουν οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης.  

Όπως προκύπτει από τα στατιστικά δεδομένα της Eurostat, η ανάκαμψη της 

ευρωπαϊκής οικονομίας ως σύνολο εμφανίζεται να υλοποιείται με επίπεδα 

απασχόλησης χαμηλότερα από εκείνα πριν την κρίση. Η συγκεκριμένη 

πραγματικότητα αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως «άνεργη ανάπτυξη», δηλαδή 

ασθενικά ποσοστά ανάπτυξης με χαμηλά επίπεδα απασχόλησης.  

Ειδικότερα, τα επίπεδα απασχόλησης (Πίνακας 1) εξακολουθούν και για το 2013 να 

κινούνται στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν και το 2012, τα οποία στο σύνολό τους 

είναι προφανώς χαμηλότερα από εκείνα του 2009. Μάλιστα σε επίπεδο Ευρωζώνης 

των 17 κρατών-μελών το συγκεκριμένο μέγεθος παρουσιάζει δυσμενέστερη εικόνα 

σε σχέση με το 2012. Σε δυσχερέστερη κατάσταση στο σύνολο των χωρών της ΕΕ ως 

προς το επίπεδο απασχόλησης είναι η Ελλάδα, όπου πλέον ο προς απασχόληση 

πληθυσμός είναι κάτω από το μισό του συνόλου του πληθυσμού ηλικίας 15 έως 64 

ετών. Αντίθετα, το υψηλότερο επίπεδο απασχόλησης στην ΕΕ (και το τρίτο 

υψηλότερο στην Ευρώπη, που έπεται της Ισλανδίας και της Νορβηγίας) παρατηρείται 

στη Σουηδία, όπου μάλιστα κατά τη διάρκεια των ετών της κρίσης υπήρξε αύξηση 

των ποσοστών απασχόλησης. Ανάλογη συμπεριφορά παρατηρείται και στην 

περίπτωση της Γερμανίας (όπου το επίπεδο απασχόλησης ανήλθε από το 70,3% το 

2009 στο 73,3% το 2013), της Αυστρίας (από 71,6% το 2009 σε 72,3% το 2013), 

καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου το επίπεδο απασχόλησης από 69,9% το 

2009 ανήλθε στο 70,8% το 2013. Υψηλά επίπεδα απασχόλησης, αρκετά υψηλότερα 

του κοινοτικού μέσου όρου, εμφανίζουν η Ολλανδία και η Δανία, στις οποίες όμως 

παρατηρείται μείωση του συγκεκριμένου μεγέθους κατά τη διάρκεια των ετών της 

κρίσης. Ειδικότερα, στην Ολλανδία ενώ το σχετικό ποσοστό απασχόλησης ανέρχεται 

το 2013 στο υψηλό, σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο, 74,3%, εντούτοις σε σχέση 

με το 2009 υπήρξε πτώση από τη στιγμή που το 2009 το επίπεδο απασχόλησης στη 

χώρα ανέρχονταν στο 77%. Αντίστοιχα, στη Δανία το επίπεδο απασχόλησης 

εξακολουθεί να βρίσκεται σε μεγέθη αρκετά υψηλότερα του κοινοτικού μέσου όρου, 
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όμως σημειώνει πτώση σε σχέση με την αρχή της κρίσης. Ειδικότερα, ενώ το 2009 το 

επίπεδο απασχόλησης στη χώρα ήταν στο 75,3%, το 2013 το συγκεκριμένο μέγεθος 

κατήλθε στο 72,5%.  

Ακόμη, από την ανάλυση αναδεικνύεται ότι χώρες που κατέφυγαν σε σχήματα 

δανειοδότησης από τους διεθνείς δανειστές τους (Ιρλανδία, Κύπρος, Πορτογαλία), ή 

εκείνες που προσέφυγαν σε πολυετή προγράμματα λιτότητας για να αποφύγουν τις 

συνέπειες από τους όρους που θα επέβαλαν οι διεθνείς δανειστές αν προσέφευγαν σε 

αυτούς για παροχή χρηματοδότησης (Ισπανία, Ιταλία), τα επίπεδα απασχόλησης το 

2013 σημείωσαν κάμψη σε σχέση με το 2009 και βρίσκονται χαμηλότερα του 

κοινοτικού μέσου όρου. 

Απτή απόδειξη του δυϊσμού που παρατηρείται στο εσωτερικό της Ένωσης μεταξύ 

των χωρών του “πλούσιου” βορρά και εκείνων του “φτωχού” νότου αποτελεί η 

συμπεριφορά ως προς το επίπεδο απασχόλησης ανάμεσα στις νέες χώρες της Ένωσης 

που προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη Βαλκανική και εκείνων που βρίσκονται 

στην Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη οι οποίες άλλωστε συνδέονται με τις 

οικονομίες κρατών όπως η Γερμανία ή οι χώρες της Σκανδιναβικής Χερσονήσου. 

Ειδικότερα, στα νέα κράτη-μέλη της ΕΕ που προέρχονται από τη Βαλκανική 

(Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία, Σλοβενία) τα επίπεδα απασχόλησης όχι μόνο είναι 

σταθερά χαμηλότερα έναντι του κοινοτικού μέσου όρου, αλλά μεταξύ των ετών 2009 

και 2013 τα επίπεδα απασχόλησης επιδεινώθηκαν εντονότερα έναντι του κοινοτικού 

μέσου όρου. Μόνο στη Ρουμανία μεταξύ των ετών 2009 και 2013 σημειώθηκε 

αύξηση των επιπέδων απασχόλησης, αλλά και πάλι βρίσκεται αρκετά χαμηλά έναντι 

του κοινοτικού μέσου όρου. 

Από την άλλη πλευρά, στο σύνολο των νέων χωρών που προέρχονται από την 

Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη (με εξαίρεση τη Σλοβακία) παρατηρείται όχι μόνο 

αύξηση των επιπέδων απασχόλησης, αλλά παράλληλα αυτά βρίσκονται υψηλότερα 

έναντι του κοινοτικού μέσου όρου. Μόνο στη Σλοβακία μεταξύ των ετών 2009 και 

2013 υπήρξε μικρή μείωση του επιπέδου απασχόλησης (από 60,2% το 2009 σε 59,9% 

το 2013), ενώ μόνο στη Λιθουανία (εκτός της Σλοβακίας), παρά την αύξηση του 

επιπέδου απασχόλησης κατά το εξεταζόμενο διάστημα αναφοράς, αυτό είναι 

χαμηλότερο έναντι του κοινοτικού μέσου όρου (στη Λιθουανία το 2013 το επίπεδο 

απασχόλησης ανέρχονταν στο 63,7%, ενώ σε επίπεδο ΕΕ-27 το αντίστοιχο ποσοστό 

κυμαίνεται στο 64,2%).          
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Επίσης να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι το επιμέρους ποσοστό της 

απασχόλησης των γυναικών εμφανίζει τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο 

Ευρωζώνης διαρκώς θετικότερη εικόνα το 2012 και το 2013 σε σχέση με το 2009, 

εντούτοις τα γενικά ποσοστά απασχόλησης, όσο και τα ποσοστά απασχόλησης των 

γυναικών σε επίπεδο ΕΕ και Ευρωζώνης υπολείπονται των στόχων που έχουν τεθεί 

από τη Στρατηγική της Λισαβόνας (70% και 60% αντίστοιχα). 

  

Πίνακας 1: Επίπεδο απασχόλησης επί τοις % (2009-2013) 

 2009   2012   2013   

 Σύνο

λο 

Άνδρ

ες  

Γυναί

κες 

Σύνο

λο 

Άνδρ

ες  

Γυναί

κες  

Σύνο

λο 

Άνδρ

ες 

Γυναί

κες 

ΕΕ-27 64,5 70,7 58,4 64,2 69,8 58,6 64,2 69,5 58,9 

Ευρωζώνη

-17 

64,5 71,1 58 63,8 69,5 58,2 63,5 68,8 58,2 

Βέλγιο 61,6 67,2 56 61,8 66,9 56,8 61,8 66,4 57,2 

Βουλγαρία 62,6 66,9 58,3 58,8 61,3 56,3 59,5 62,1 56,8 

Τσεχία 65,4 73,8 56,7 66,5 74,6 58,2 67,7 75,7 59,6 

Δανία 75,3 78 72,7 72,6 75,2 70 72,5 75 70 

Γερμανία 70,3 75,4 65,2 72,8 77,6 68 73,3 77,7 68,8 

Εσθονία 63,5 64,1 63 67,1 69,7 64,7 68,5 71,4 65,7 

Ιρλανδία 61,9 66,5 57,4 58,8 62,7 55,1 60,5 65,1 55,9 

Ελλάδα 61,2 73,5 48,9 51,3 60,6 41,9 49,3 58,4 40,1 

Ισπανία 59,8 66,6 52,8 55,4 60,2 50,6 54,8 59,2 50,3 

Γαλλία 64 68,3 59,8 63,9 68 60 64,1 67,9 60,4 

Κροατία 56,6 62,4 51 50,7 55,1 46,2 52,5 56,5 48,5 

Ιταλία 57,5 68,6 46,4 56,8 66,5 47,1 55,6 64,8 46,5 

Κύπρος 69 76,3 62,3 64,6 70,4 59,4 61,7 67 56,9 

Λετονία 60,9 61 60,9 63 64,4 61,7 65 66,8 63,4 

Λιθουανία 60,1 59,5 60,7 62 62,2 61,8 63,7 64,7 62,8 

Λουξεμβού

ργο 

65,5 73,2 57 65,8 72,5 59 65,7 72,1 59,1 

Ουγγαρία 55,4 61,1 49,9 57,2 62,5 52,1 58,4 64,3 52,8 

Μάλτα 55 71,6 37,6 59 73,3 44,2 60,8 74,1 47 

Ολλανδία 77 82,4 71,5 75,1 79,7 70,4 74,3 78,7 69,9 

Αυστρία 71,6 76,9 66,4 72,5 77,8 67,3 72,3 77,1 67,6 

Πολωνία 59,3 66,1 52,8 59,7 66,3 53,1 60 66,6 53,4 

Πορτογαλί

α 

66,3 71,1 61,6 61,8 64,9 58,7 61,1 64 58,2 

Ρουμανία 58,6 65,2 52 59,5 66,5 52,6 59,7 66,8 52,6 

Σλοβενία 67,5 71 63,8 64,1 67,4 60,5 63,3 67,1 59,2 

Σλοβακία 60,2 67,6 52,8 59,7 66,7 52,7 59,9 66,4 53,4 

Φινλανδία 68,7 69,5 67,9 69,4 70,5 68,2 68,9 69,9 67,8 

Σουηδία 72,2 74,2 70,2 73,8 75,6 71,8 74,4 76,3 72,5 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

69,9 74,8 65 70,1 75,2 65,1 70,8 75,6 65,9 

Ισλανδία 78,3 80 76,5 79,7 81,5 77,8 81,1 83,2 79 
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Νορβηγία 76,4 78,3 74,4 75,7 77,6 73,8 75,4 77,3 73,5 

Ελβετία 79 84,4 73,6 79,4 85,2 73,6 79,6 84,6 74,4 

ΠΓΔΜ 43,3 52,8 33,3 44 52,4 35,3 46 54,5 37,3 

Τουρκία 44,3 64,5 24,2 48,9 69,2 28,7 49,5 69,5 29,6 
Πηγή: Eurostat (Labour Force Survey Series [LFS], Detailed annual survey results, 2014) 

 

2.2 Εξέλιξη ανεργίας 

Η εξέλιξη του δείκτη της ανεργίας (Πίνακας 2) αναδεικνύει ότι η πτώση των 

επιπέδων απασχόλησης που αναλύθηκε παραπάνω, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

περαιτέρω αύξηση των ποσοστών ανεργίας. Πιο συγκεκριμένα, ενώ η πτώση σε 

επίπεδο ΕΕ των επιπέδων απασχόλησης μεταξύ 2009 και 2013 ήταν της τάξης του 

0,5% (από 64,5% το 2009 σε 64,2% το 2013), η αύξηση του ποσοστού ανεργίας στην 

ΕΕ στο συγκεκριμένο διάστημα ήταν της τάξης του 20% (από 9% το 2009 στο 10,8% 

το 2013). Μάλιστα σε επίπεδο Ευρωζώνης-17 καταγράφεται συνολικά δυσμενέστερη 

εξέλιξη σε σχέση με το σύνολο της ΕΕ, καθώς αφενός η απασχόληση μειώνεται κατά 

1,6% μεταξύ των ετών 2009 και 2013 (από 64,5% το 2009 σε 63,5% το 2013), 

αφετέρου η αύξηση του ποσοστού ανεργίας είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την ΕΕ, 

καθώς σημειώνει αύξηση της τάξης του 25% μεταξύ των ετών 2009 και 2013 (από 

9,6% το 2009 σε 12% το 2013).    

Επιπλέον, η αύξηση των ποσοστών ανεργίας μεταξύ των ετών 2012 και 2013 είναι 

εντονότερη σε επίπεδο Ευρωζώνης-17 απ’ ό,τι σε επίπεδο ΕΕ. Ειδικότερα, ενώ σε 

επίπεδο ΕΕ η αύξηση των ποσοστών ανεργίας μεταξύ των ετών 2012 και 2013 ήταν 

1,8% (από 10,6% το 2012 σε 10,8% το 2013), η αντίστοιχη αύξηση σε επίπεδο 

Ευρωζώνης-17 ήταν ακόμη μεγαλύτερη και διαμορφώθηκε στο 5,2% (από 11,4% το 

2012 στο 12% το 2013).   

Σε σχέση με το 2009, το 2013 μόλις οκτώ χώρες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Γερμανία, Εσθονία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Μάλτα, Ισλανδία, Τουρκία) καταγράφουν χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας, ενώ η 

ανεργία στην Αυστρία παραμένει στα επίπεδα του 2009. Η συγκεκριμένη καταγραφή 

αναδεικνύει το εντεινόμενο χάσμα ως προς την επίτευξη καλύτερων συνθηκών 

απασχόλησης και εργασίας στο εσωτερικό της Ένωσης μεταξύ των χωρών του 

«πλούσιου» Βορρά και του «φτωχού» Νότου.  

Αν το πεδίο ανάλυσης περιοριστεί μεταξύ των ετών 2012 και 2013 τότε στις 

παραπάνω χώρες (με εξαίρεση τη Φινλανδία, όπου παρότι η ανεργία το 2013 ήταν 

υψηλότερη σε σχέση με το 2012 ήταν πάντως σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 
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2009) θα πρέπει να προστεθούν ακόμη πέντε χώρες (Δανία, Ιρλανδία, Λετονία, 

Λιθουανία, Ουγγαρία) στις οποίες τα ποσοστά ανεργίας ήταν χαμηλότερα το 2013 

έναντι του 2012 (όχι όμως και έναντι του 2009).   

Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις για την εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας 

αναδεικνύεται ότι στο εσωτερικό της Ένωσης ευνοϊκότερη εικόνα παρουσιάζουν οι 

χώρες του Βορρά, καθώς και εκείνες στις οποίες καταγράφεται έντονη παρουσία 

γερμανικών οικονομικών συμφερόντων, όπως οι χώρες της Βαλτικής.  

Στον αντίποδα, η Ελλάδα παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην 

Ευρώπη, το οποίο το 2013 κυμάνθηκε στο 27,5% από 24,5% το 2012 (δηλαδή μια 

ποσοστιαία αύξηση ύψους 12,2% το 2013 σε σχέση με το 2012). Ακολουθεί η 

Ισπανία με ποσοστό ανεργίας 26,1% το 2013 από 25,2% το 2012 (ποσοστιαία αύξηση 

3,5% μεταξύ των ετών 2012 και 2013). Η ανεργία στην Ελλάδα σχεδόν 

τριπλασιάστηκε (αύξηση 286,4%) μεταξύ των ετών 2009 και 2013 και από το 9,6% 

που ήταν το 2009 εκτοξεύθηκε στο 27,5% το 2013. 

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του επιπέδου ανεργίας μεταξύ των ετών 2012 και 

2013 σημείωσε η Κύπρος, της τάξης του 31,4% (από 12,1% η ανεργία το 2012 στο 

15,9% το 2013). Ακολουθεί η Ιταλία με ποσοστιαία αύξηση ύψους 12,9% (από 

10,8% το 2012 στο 12,2% το 2013). Τρίτη ως προς την ετήσια ποσοστιαία αύξηση 

της ανεργίας είναι η Ελλάδα με ποσοστό 12,2% μεταξύ των ετών 2012 και 2013 (από 

24,5% που ήταν η ανεργία το 2012 διαμορφώθηκε στο 27,5% το 2013). Να 

σημειωθεί ότι η Κύπρος με βάση το ποσοστό ανεργίας που κατέγραψε το 2013 

ξεπέρασε την Ελλάδα ως προς την ποσοστιαία αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε 

σχέση με το 2009. Ειδικότερα, η ποσοστιαία αύξηση των επιπέδων ανεργίας στην 

Κύπρο μεταξύ των ετών 2009 και 2013 ήταν 289% (από 5,5% που ήταν η ανεργία 

στην Κύπρο το 2009 διαμορφώθηκε στο 15,9% το 2013).  

 

Πίνακας 2: Εξέλιξη της ανεργίας ανά χώρα και φύλο επί τοις % (2009-2013) 

Χώρα    

2009 

    

2012 

   

2013 

  

 Σύνο

λο 

Άνδ

ρες 

Γυναί

κες 

Σύνο

λο 

Άνδ

ρες 

Γυναίκ

ες 

Σύνολ

ο 

Άνδρε

ς 

Γυναίκε

ς 

ΕΕ-27 9 9,1 9 10,6 10,5 10,6 10,8 10,8 10,8 

Ευρωζών

η-17 

9,6 9,4 9,8 11,4 11,3 11,6 12 11,9 12,1 

Βέλγιο 8 7,8 8,1 7,6 7,7 7,4 8,4 8,7 8,2 

Βουλγαρί

α 

6,9 7,1 6,7 12,4 13,7 10,9 13 13,9 11,8 



15 

 

Τσεχία 6,8 5,9 7,8 7 6,1 8,3 7 5,9 8,3 

Δανία 6,1 6,8 5,4 7,7 7,7 7,7 7 6,7 7,3 

Γερμανία 7,9 8,2 7,4 5,6 5,8 5,3 5,3 5,6 5 

Εσθονία 14,1 17,

4 

10,8 10,4 11,2 9,5 8,6 9,1 8,2 

Ιρλανδία 12,2 15,

4 

8,3 15 18,1 11,1 13,1 15 10,7 

Ελλάδα 9,6 7 13,3 24,5 21,6 28,3 27,5 24,5 31,4 

Ισπανία 18,1 17,

8 

18,5 25,2 24,9 25,5 26,1 25,6 26,7 

Γαλλία 9,2 8,9 9,4 9,9 9,8 10,1 10,3 10,3 10,2 

Κροατία 9,3 8,2 10,6 16,3 16,5 16 17,3 17,7 16,8 

Ιταλία 7,9 6,9 9,3 10,8 10 12 12,2 11,5 13,1 

Κύπρος 5,5 5,5 5,6 12,1 12,8 11,2 15,9 16,6 15,2 

Λετονία 17,5 20,

8 

14,2 15,3 16,5 14,2 11,9 12,6 11,1 

Λιθουανί

α 

13,9 17,

3 

10,5 13,6 15,5 11,8 11,8 13,1 10,5 

Λουξεμβο

ύργο 

5,2 4,4 6,1 5,2 4,6 5,9 5,9 5,6 6,3 

Ουγγαρία 10,1 10,

3 

9,8 11 11,3 10,7 10,2 10,2 10,2 

Μάλτα 7 6,6 7,6 6,5 5,9 7,4 6,4 6,5 6,3 

Ολλανδία 3,4 3,4 3,4 5,3 5,3 5,2 6,7 7,1 6,3 

Αυστρία 4,9 5,1 4,6 4,4 4,4 4,4 4,9 4,9 4,9 

Πολωνία 8,3 7,9 8,8 10,2 9,5 11 10,3 9,7 11,1 

Πορτογα

λία 

10 9,4 10,7 16,4 16,6 16,2 16,4 16,3 16,6 

Ρουμανία 7,2 8 6,2 7,3 7,8 6,7 7,3 7,9 6,6 

Σλοβενία 6 6,1 5,9 9 8,5 9,5 10,1 9,5 10,9 

Σλοβακία 12,1 11,

4 

12,9 14 13,6 14,6 14,2 14 14,5 

Φινλανδί

α 

8,4 9 7,6 7,8 8,5 7,1 8,2 8,8 7,5 

Σουηδία 8,5 8,8 8,1 8,1 8,5 7,8 8 8,2 7,9 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

7,7 8,7 6,5 8 8,5 7,5 7,5 8 7 

Ισλανδία 7,4 8,8 5,8 6,1 6,4 5,8 5,4 5,7 5,1 

Νορβηγία 3,2 3,6 2,6 3,2 3,7 2,7 3,5 3,7 3,3 

Ελβετία 4,2 3,9 4,6 4,3 4,1 4,6 Μ.δ Μ.δ Μ.δ 

ΠΓΔΜ 32,3 32 32,9 31,2 31,6 30,5 Μ.δ Μ.δ Μ.δ 

Τουρκία 12,8 12,

8 

12,9 8,3 7,8 9,6 9 Μ.δ Μ.δ 

Πηγή: Eurostat (LFS, Detailed annual survey results, 2014) 
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2.3 Η ανεργία στους νέους και στους εργαζομένους πριν το στάδιο 

συνταξιοδότησης 

Η ανεργία στην Ευρώπη έχει σαφή ηλικιακό προσδιορισμό, καθώς προκύπτει ότι η 

αύξηση των ποσοστών της ανεργίας στον ευρωπαϊκό χώρο τροφοδοτείται κατά κύριο 

λόγο από την ηλικιακή κατηγορία των νέων (Πίνακας 3).  

Ειδικότερα, σε επίπεδο ΕΕ η ποσοστιαία αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο σύνολο 

του πληθυσμού κυμάνθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με εκείνη στην ηλικιακή 

κατηγορία των νέων (20,1% η αύξηση της ανεργίας των νέων έναντι αύξησης 20% 

στο σύνολο του πληθυσμού το διάστημα 2009-2013). Αντίστοιχα, σε επίπεδο 

Ευρωζώνης-17 η ποσοστιαία αύξηση της ανεργίας στο σύνολο του πληθυσμού 

κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη αύξηση της ανεργίας στην ηλικιακή 

κατηγορία των νέων (20% μεταξύ των ετών 2009-2013). 

Η πραγματικότητα για τους νέους που αναζητούν εργασία στην Ευρώπη γίνεται 

δυσμενέστερη μεταξύ των ετών 2012 και 2013. Ειδικότερα, σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ 

των ετών 2012 και 2013, ενώ η ποσοστιαία αύξηση του γενικού ποσοστού ανεργίας 

είναι της τάξης του 1,8% (από 10,6% το 2012 σε 10,8% το 2013) η αντίστοιχη 

αύξηση στην κατηγορία των νέων είναι 5,4% (από 22,1% το 2012 σε 23,3% το 2013). 

Ανάλογη εξέλιξη σημειώνεται και σε επίπεδο Ευρωζώνης-17, όπου ενώ η ποσοστιαία 

αύξηση του ποσοστού ανεργίας στον γενικό πληθυσμό διαμορφώθηκε στο 5,2% (από 

11,4% το 2012 σε 12% το 2013), η αύξηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη στην ηλικιακή 

κατηγορία των νέων και διαμορφώθηκε στο 9,1% (από 22% το 2012 σε 24% το 

2013). 

Η παραπάνω ανάλυση αναδεικνύει ότι η Ευρώπη επιχειρεί να εξέλθει από την ύφεση 

«θυσιάζοντας» όμως ευκαιρίες απασχόλησης για τα νέα άτομα. Από τη στιγμή που ο 

ρυθμός αύξησης της ανεργίας είναι μικρότερος στον γενικό πληθυσμό σε σχέση με 

την ηλικιακή κατηγορία των νέων εργαζόμενων συνεπάγεται ότι η παρούσα φάση, 

κατά την οποία επιχειρείται η ανάκτηση θετικών ρυθμών ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή 

οικονομία, στηρίζεται σε ένα μείγμα πολιτικών στο οποίο οι διαθέσιμες θέσεις 

εργασίας διαμοιράζονται μεταξύ των ηλικιακά «παραδοσιακών» κατηγοριών 

εργαζόμενων σε βάρος ευκαιριών εισόδου στην αγορά εργασίας των νέων.     

Μόλις επτά χώρες της Ένωσης (Γερμανία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Φινλανδία, 

Σουηδία, Μάλτα) κατάφεραν εντός του εξεταζόμενου διαστήματος να μειώσουν τα 
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ποσοστά ανεργίας των νέων. Το χαμηλότερο ποσοστό συνολικά στον Ευρωπαϊκό 

χώρο και ταυτόχρονα μειωμένο το 2013 έναντι του 2009 εμφανίζει η Γερμανία, όπου 

από 10,7% το 2009 το υπό εξέταση μέγεθος κατήλθε στο 7,9% το 2013. Είναι 

πρόδηλο της διαμορφωμένης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό της 

Ένωσης, όπου ουσιαστικά η οικονομική ανάπτυξη έχει σαφή γεωγραφικό 

προσδιορισμό, ότι από το σύνολο των επτά χωρών, εκτός της Γερμανίας και της 

Μάλτας, που παρατηρείται μείωση των ποσοστών ανεργίας των νέων, οι υπόλοιπες 

προέρχονται από τη Σκανδιναβία και από τα νέα μέλη- κράτη της Βαλτικής. 

Στον αντίποδα βρίσκονται οι χώρες του Νότου όπου η εξέλιξη του υπό εξέταση 

μεγέθους στη διάρκεια των ετών ευθύνεται για την αρνητική πορεία του δείκτη της 

ανεργίας των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, η Ελλάδα κατέχει τη θλιβερή 

πρωτιά, καθώς το 2013 περίπου 6 στους 10 νέους ηλικίας 15-24 ετών (58,3%) είναι 

άνεργοι. Το 2009 το σχετικό μέγεθος ήταν 27,1%, δηλαδή μέσα σε τέσσερα χρόνια η 

ανεργία των νέων στην Ελλάδα υπερδιπλασιάστηκε (215%). Ακολουθεί άλλη μια 

χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου, η Ισπανία, όπου η ανεργία των νέων το 2013 ανήλθε 

στο 55,5% από 36,8% το 2009 (ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των ετών 2009 και 2013 

ύψους 150,8%). Η Κροατία εμφανίζει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό της ανεργίας των 

νέων, το οποίο το 2013 ανήλθε στο 50% από 24,5% το 2009 (ποσοστιαία αύξηση 

ύψους 204%). Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της ανεργίας των νέων για όσο 

διάστημα διαρκεί η κρίση κατέχει άλλη μια χώρα του Νότου, η Κύπρος, στην οποία η 

ανεργία των νέων σχεδόν τριπλασιάστηκε (294,6%) και ανήλθε στο 38,9% το 2013 

από 13,2% το 2009. Στις παραπάνω χώρες, που όλες προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό 

Νότο, οι οποίες εμφανίζουν κατά τη διάρκεια των ετών της κρίσης είτε υψηλά 

σχετικά μεγέθη της ανεργίας των νέων, είτε υψηλές ποσοστιαίες μεταβολές, να 

προστεθεί ακόμη μία, η Πορτογαλία, στην οποία η ανεργία των νέων μεταξύ των 

ετών 2009 και 2013 σχεδόν διπλασιάστηκε (194,3%) και από 19,6% το 2009 ανήλθε 

στο 38,1% το 2013. 

Ως επισκόπηση της ανάλυσης της ανεργίας των νέων θα μπορούσε να ειπωθεί ότι και 

στο συγκεκριμένο μέγεθος οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου εμφανίζουν στο σύνολό 

τους υψηλά ποσοστά και μάλιστα με σημαντική επιδείνωση το 2013 έναντι του 2009. 

Ακόμη να σημειωθεί ότι οι πρώτες αρνητικές θέσεις ως προς την ανεργία των νέων 

καταλαμβάνονται αποκλειστικά από χώρες του Νότου, αφού μετά την Ελλάδα, την 

Ισπανία και την Κροατία, ακολουθεί η Ιταλία (40%), η Κύπρος (38,9%) και η 

Πορτογαλία (38,1%).  
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Πίνακας 3: Ανεργία νέων (15- 24 ετών) 

Χώρα    

2009 

    

2012 

   

2013 

  

 Σύνο

λο 

Άνδ

ρες 

Γυναί

κες 

Σύνο

λο 

Άνδ

ρες 

Γυναίκ

ες 

Σύνολ

ο 

Άνδρε

ς 

Γυναίκ

ες 

ΕΕ-27 19,4 20,5 18,2 22,1 22,8 21,3 23,3 23,9 22,6 

Ευρωζώ

νη-17 

19,2 19,8 18,4 22 22,3 21,6 24 24,4 23,6 

Βέλγιο 20,8 20,5 21,3 18,5 19,1 17,7 23,7 24,7 22,5 

Βουλγαρ

ία 

16,2 17,8 13,8 28,1 29,5 26 28,4 30,2 25,7 

Τσεχία 16,7 16,6 16,7 19,6 20 19 18,9 18,7 19,3 

Δανία 11,3 12,9 9,6 13,4 14,1 12,7 13 14,2 11,8 

Γερμανί

α 

10,7 11,7 9,6 7,8 8,5 7 7,9 8,6 7,1 

Εσθονία 27,8 31,9 22,2 21 23,5 18,1 18,7 17,7 19,8 

Ιρλανδία 24,9 32,1 16,9 30,9 37,1 24 26,8 29,8 23,5 

Ελλάδα 27,1 20,4 34,7 55,3 47,3 64,1 58,3 53,8 63,8 

Ισπανία 36,8 37,4 36,1 52,5 53,5 51,3 55,5 56,2 54,6 

Γαλλία 22,8 23,7 21,8 23,2 23,3 23,1 24,8 24,6 25,1 

Κροατία 24,5 22,1 28,5 41,8 41 43,3 50 49,9 50,2 

Ιταλία 25,9 23,9 29 35,4 34,2 37,2 40 39 41,4 

Κύπρος 13,2 11,2 15 31,4 32,5 30,4 38,9 41,1 36,8 

Λετονία 33,7 37,7 28,3 28,9 28,1 29,9 23,2 21,8 24,9 

Λιθουανί

α 

29,3 35,3 21,3 26,8 29,6 23,1 21,9 23 20,4 

Λουξεμβ

ούργο 

13,5 14,7 12 18,4 18,9 17,8 16,9 19 13,8 

Ουγγαρί

α 

26,5 28,2 24,3 28,2 29 27,3 27,2 26,3 28,4 

Μάλτα 14,4 15,9 12,5 14,1 13,7 14,5 13 15,1 10,4 

Ολλανδί

α 

6,1 6,6 5,7 8,8 8,3 9,3 11 10,8 11,2 

Αυστρία 9,2 9,3 9,2 7,7 7,2 8,2 9,2 8,9 9,4 

Πολωνία 20,6 20,2 21,2 26,5 24,1 30 27,3 25,4 30,1 

Πορτογα

λία 

19,6 18,5 21 37,8 36,1 39,9 38,1 36,7 39,6 

Ρουμανί

α 

20,8 21,2 20,1 22,7 22,3 23,2 23,6 23,5 23,9 

Σλοβενία 12,8 12,7 13 19,7 19,9 19,4 21,6 20,1 23,7 

Σλοβακί

α 

27,3 27,9 26,5 34 34,9 32,6 33,7 34,9 31,6 

Φινλανδί

α 

21,2 23,8 18,7 18,8 19,7 17,9 19,9 22,9 17,1 

Σουηδία 23,9 24,9 22,8 22 22,9 21,1 23,6 24,8 22,3 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

19,1 21,9 15,8 20,8 23,7 17,5 20,5 22,8 18 

Ισλανδία 15,3 18,8 11,8 13,3 14,7 11,8 10,7 13,6 7,8 
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Νορβηγί

α 

8,7 9,6 7,8 8 9,4 6,6 9,1 10,5 7,6 

Ελβετία 7,5 7,3 7,8 7,4 8 6,8 μ.δ   

ΠΓΔΜ μ.δ   μ.δ   μ.δ   

Τουρκία μ.δ   μ.δ   17,1 μ.δ μ.δ 

Πηγή: Eurostat (LFS, Detailed annual survey results, 2014) 

 

Ως προς τα ποσοστά ανεργίας των εργαζόμενων ηλικίας 55-64 ετών (Πίνακας 4) 

μεταξύ των ετών 2009 και 2013, σε επίπεδο ΕΕ παρατηρείται ότι η ποσοστιαία 

μεταβολή του ρυθμού ανόδου της ανεργίας ήταν της τάξης του 20,6% (από 6,3% το 

2009 σε 7,6% το 2013), όταν το αντίστοιχο μέγεθος σε επίπεδο γενικού πληθυσμού 

στην ΕΕ το ίδιο διάστημα διαμορφώθηκε στο 20%. Με άλλα λόγια, σε επίπεδο ΕΕ 

κατά το διάστημα 2009- 2013 η ανεργία στην ηλικιακή κατηγορία των 55 έως 64 

ετών ήταν υψηλότερη έναντι του γενικού πληθυσμού. Σε επίπεδο Ευρωζώνης-17 

κατά το ίδιο χρονικό διάστημα η ποσοστιαία μεταβολή του ρυθμού ανόδου της 

ανεργίας στην ηλικιακή κατηγορία των 55-64 ετών διαμορφώθηκε στο 21,7%, ενώ 

στο σύνολο του γενικού πληθυσμού ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας ήταν της τάξης 

του 25%. Αν ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας μετρηθεί μεταξύ των ετών 2012 και 

2013 τότε το συγκεκριμένο μέγεθος στην ηλικιακή κατηγορία των 55-64 ετών σε 

επίπεδο ΕΕ διαμορφώνεται στο 4,1% (από 7,3% το 2012 σε 7,6% το 2013) όταν στο 

ίδιο διάστημα στο σύνολο του γενικού πληθυσμού στην ΕΕ ανέρχεται στο 1,8%. Το 

ίδιο διάστημα σε επίπεδο Ευρωζώνης-17 ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας στην 

ηλικιακή κατηγορία 55-64 ετών διαμορφώθηκε στο 5% (από 8% το 2012 στο 8,4% το 

2013), όταν το αντίστοιχο μέγεθος στο σύνολο του πληθυσμού της Ευρωζώνης-17 

ήταν 5,2%. Όπως προκύπτει για την ηλικιακή κατηγορία των 55 έως 64 ετών, το 

πρότυπο παραγωγής, οι νόρμες κοινωνικής προστασίας, αλλά και το κόστος μιας 

ενδεχόμενης εξόδου από την αγορά εργασίας της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, 

για τις χώρες της Ευρωζώνης των 17 μελών κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία της συγκεκριμένης 

κατηγορίας έναντι άλλων ηλικιακών κατηγοριών διότι ο ρυθμός αύξησης της 

ανεργίας στην ηλικιακή κατηγορία των 55-64 ετών είναι μικρότερη έναντι του 

ρυθμού αύξησης της ανεργίας στο σύνολο του πληθυσμού.       

Μόλις σε επτά ευρωπαϊκές χώρες (εκ των οποίων οι τέσσερις αποτελούν μέλη της 

ΕΕ) παρατηρείται μείωση του ποσοστού ανεργίας στην ηλικιακή κατηγορία 55-64 

ετών. Ισλανδία, ΠΓΔΜ και Τουρκία αποτελούν τις χώρες εκείνες που ούσες εκτός της 
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ΕΕ σημείωσαν κάμψη ως προς τα ποσοστά ανεργίας της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας. Στο εσωτερικό της Ένωσης αντίστοιχη συμπεριφορά παρουσίασαν η 

Γερμανία (η οποία από 8% το 2009 διαμορφώθηκε στο 5,8% το 2013, με άλλα λόγια 

ποσοστιαία βελτίωση ύψους 27,5%), η Εσθονία (η οποία σημείωσε και τη 

μεγαλύτερη ποσοστιαία βελτίωση ως προς τη μείωση του ποσοστού ανεργίας της 

συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας μεταξύ των ετών 2009 και 2013, το οποίο από 9,4% 

το 2009 διαμορφώθηκε σε 6% το 2013, γεγονός που συνεπάγεται ποσοστιαία 

μεταβολή ύψους 36,2%), η Λετονία (από 13,4% το 2009 σε 10,5% το 2013, δηλαδή 

ποσοστιαία βελτίωση 21,7%) και η Σουηδία (από 5,3% το 2009 σε 5,1% το 2013, 

δηλαδή ποσοστιαία βελτίωση ύψους 3,8%). Η Μάλτα ως προς το υπό εξέταση 

μέγεθος παρέμεινε στα ίδια, χαμηλότερα έναντι του κοινοτικού μέσου όρου, επίπεδα, 

δηλαδή στο 5,7%.  

Στον αντίποδα, οι χώρες του Νότου και όσες εντάχθηκαν σε προγράμματα 

οικονομικής βοήθειας από τους δανειστές τους σημείωσαν είτε τις υψηλότερες 

αρνητικές επιδόσεις ως προς την ανεργία στην ηλικιακή κατηγορία των 55-64 ετών, 

είτε τις υψηλότερες ποσοστιαίες (αρνητικές) μεταβολές. Ειδικότερα, το υψηλότερο 

ποσοστό ανέργων στην ηλικιακή κατηγορία των 55 έως 64 ετών κατέχει η Ισπανία, 

στην οποία το 2013 το σχετικό μέγεθος ανήλθε στο 20% έναντι 12,1% το 2009, 

εξέλιξη η οποία συνεπάγεται ποσοστιαία επιδείνωση ύψους 65,2%. Ακολουθεί η 

Ελλάδα, στην οποία η ανεργία στους εργαζόμενους πριν το συμβατικό χρονικό όριο 

συνταξιοδότησής τους μεταξύ των ετών 2009 και 2013 υπερτριπλασιάστηκε (352%, 

από 4,6% το 2009 σε 16,2% το 2013). Η Πορτογαλία κατέχει το τρίτο υψηλότερο 

ποσοστό ανεργίας στην εν λόγω ηλικιακή κατηγορία, όπου από 7,7% το 2009 

διαμορφώθηκε στο 13,7% το 2013 (δηλαδή ποσοστιαία μεταβολή 77,9%). Την 

πεντάδα με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην ηλικιακή κατηγορία των 55-64 

ετών συμπληρώνουν Κύπρος και Βουλγαρία, με το συγκεκριμένο μέγεθος να 

ανέρχεται για το 2013 στο 12,4%, με τη μεν Κύπρο να σημειώνει ποσοστιαία 

μεταβολή έναντι του 2009 ύψους 288,3% (από 4,3% το 2009 σε 12,4% το 2013, 

σχεδόν τριπλασιάστηκε), η δε Βουλγαρία να σημειώνει στο ίδιο διάστημα ποσοστιαία 

μεταβολή ύψους 196% (σχεδόν διπλασιάστηκε, από 6,3% σε 12,4% το 2013).  

Μοναδική “παραφωνία” στον επίμονο δυισμό, ο οποίος με την πάροδο των ετών 

φαίνεται να ενισχύεται, ως προς τα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ 

Ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου, τουλάχιστον ως προς την ανεργία στους 

ηλικιωμένους εργαζόμενους, φαίνεται να είναι η Ολλανδία, στην οποία η ανεργία στη 
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συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μεταξύ των ετών 2009 και 2013 διπλασιάστηκε και 

διαμορφώθηκε από 3,1% το 2009 σε 6,3% το 2013 (μ' άλλα λόγια ποσοστιαία 

μεταβολή ύψους 103%).        

 

Πίνακας 4: Ανεργία στην ηλικιακή κατηγορία 55 έως 64 ετών 

Χώρα    2009   2012 2013 

 Σύνολο Σύνολο Σύνολο 

ΕΕ-27 6,3 7,3 7,6 

Ευρωζώνη-17 6,9 8 8,4 

Βέλγιο 5,1 4,5 5,4 

Βουλγαρία 6,3 10,4 12,4 

Τσεχία 5,7 5,8 5,8 

Δανία 4,1 5,5 5,1 

Γερμανία 8 5,9 5,8 

Εσθονία 9,4 7 6 

Ιρλανδία 6,6 10,5 10,6 

Ελλάδα 4,6 13,6 16,2 

Ισπανία 12,1 17,9 20 

Γαλλία 6,2 7,1 7 

Κροατία 5,6 10,7 9,9 

Ιταλία 3,4 5,3 5,7 

Κύπρος 4,3 9,7 12,4 

Λετονία 13,4 14,7 10,5 

Λιθουανία 10,4 11,9 11,2 

Λουξεμβούργ

ο 

3 2,1 4,7 

Ουγγαρία 6,3 7,9 7,7 

Μάλτα 5,7 3,7 5,7 

Ολλανδία 3,1 4,7 6,3 

Αυστρία 2,4 3 3,5 

Πολωνία 6,3 7,4 7,7 

Πορτογαλία 7,7 12,8 13,7 

Ρουμανία 3 3,4 3,7 

Σλοβενία 3,6 6,2 7 

Σλοβακία 7,7 11,2 11 

Φινλανδία 6,2 6,6 7 

Σουηδία 5,3 5,2 5,1 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

4,6 4,9 4,8 

Ισλανδία 3,7 4,2 3,2 

Νορβηγία 1,1 1,2 1,3 

Ελβετία 2,7 3,1 3 

ΠΓΔΜ 26,3 25,1 24,1 

Τουρκία 5,6 3,9 4,7 
Πηγή: Eurostat (LFS, Detailed annual survey results, 2014) 



22 

 

 

2.4 Εξέλιξη της μακροχρόνιας και πολύ μακροχρόνιας ανεργίας 

Εξίσου αποκαλυπτική των συνεπειών του μοντέλου ανάπτυξης που υιοθετείται από 

τις πολιτικές που εφαρμόζονται στον ευρωπαϊκό χώρο ήδη από την ιδρυτική συνθήκη 

δημιουργίας της ΕΕ, είναι η εξέλιξη της μακροχρόνιας και πολύ μακροχρόνιας 

ανεργίας (Πίνακας 5). Σύμφωνα με τους ορισμούς της Eurostat, το ποσοστό της 

μακροχρόνιας ανεργίας αφορά στο τμήμα του ενεργού πληθυσμού το οποίο δεν 

απασχολείται για πάνω από 12 μήνες, ενώ η υπερβάλλουσα μακροχρόνια ανεργία 

αφορά άτομα τα οποία είναι άνεργα για πάνω από 24 μήνες. 

Σε όλο το διάστημα εκδήλωσης και επέκτασης της κρίσης οι δείκτες μακροχρόνιας 

και πολύ μακροχρόνιας ανεργίας επιδεινώνονται παράλληλα τόσο σε επίπεδο 

Ένωσης, όσο και σε επίπεδο Ευρωζώνης. 

Ειδικότερα,  

α) σε επίπεδο ΕΕ (των 27 κρατών-μελών) η μακροχρόνια ανεργία στο σύνολο του 

ενεργού πληθυσμού αυξάνεται κατά 70% και από 3% που ήταν το 2009 

διαμορφώνεται στο 5,1% το 2013. Επίσης, αυξήθηκε το μερίδιο της μακροχρόνιας 

ανεργίας στη συνολική ανεργία και πλέον σχεδόν οι μισοί άνεργοι σε επίπεδο 

Ένωσης, ειδικότερα το 47,3%, είναι μακροχρόνια άνεργοι. Το αντίστοιχο ποσοστό το 

2009 ήταν 33,2%, γεγονός που συνεπάγεται ότι το συγκεκριμένο μέγεθος αυξήθηκε 

κατά 42,4%. Η συγκεκριμένη εξέλιξη προφανώς αναδεικνύει την αποτυχία και 

ταυτόχρονα επιβάλλει τον ανασχεδιασμό και των επιμέρους κρατικών και κοινοτικών 

πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης. Η μεταβολή στη σύνθεση της ανεργίας, με 

την ενίσχυση του μεριδίου της πολύ μακροχρόνιας ανεργίας στο σύνολο της 

ανεργίας, αναδεικνύεται και από την εξέλιξη της συμμετοχής της πολύ μακροχρόνιας 

ανεργίας στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού. Η πολύ μακροχρόνια ανεργία σχεδόν 

διπλασιάστηκε και από το 1,5% το 2009 ανήλθε στο 2,9% το 2013 (ποσοστιαία 

αύξηση 93,3%). Ακόμη μία απόδειξη της αποτυχίας των εφαρμοζόμενων πολιτικών 

ενίσχυσης της απασχόλησης σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, 

β), σε επίπεδο Ευρωζώνης (των 17 κρατών- μελών), το φαινόμενο της μακροχρόνιας 

και πολύ μακροχρόνιας ανεργίας έχει λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Η 

μακροχρόνια ανεργία στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού αυξήθηκε κατά 76,4% 

(από 3,4% το 2009 σε 6% το 2013), ενώ και η εξέλιξη του ποσοστού της πολύ 

μακροχρόνιας ανεργίας στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού είναι δυσμενέστερη στη 
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περίπτωση της Ευρωζώνης-17 έναντι της ΕΕ-27, καθώς αυξήθηκε κατά 94,4% (από 

1,8% το 2009 σε 3,5% το 2013) στην περίπτωση της Ευρωζώνης-17 έναντι 93,3% 

στην περίπτωση της ΕΕ-27. Η σχετικά καλύτερη συμπεριφορά της Ευρωζώνης-17 σε 

σχέση με την ΕΕ-27 στον δείκτη της μακροχρόνιας ανεργίας ως ποσοστού στη 

συνολική ανεργία θα μπορούσε να αποδοθεί στην εφαρμογή λιγότερο αποτυχημένων 

πολιτικών για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας στα κράτη μέλη της 

Ευρωζώνης-17 σε σχέση με ό,τι παρατηρείται σε επίπεδο ΕΕ-27. Η αύξηση της 

μακροχρόνιας ανεργίας ως ποσοστό στη συνολική ανεργία σε επίπεδο Ευρωζώνης-17 

ήταν της τάξης του 39,7% (από 35,7% το 2009 σε 49,9% το 2013), όταν την 

αντίστοιχη περίοδο σε επίπεδο ΕΕ-27 η αύξηση στο αντίστοιχο μέγεθος ήταν της 

τάξης του 42,4%. Στο παρόν κείμενο χρησιμοποιείται για την εκτίμηση ενός 

επιμέρους δείκτη ανεργίας η φράση «λιγότερο αποτυχημένες πολιτικές» στην 

περίπτωση των χωρών της Ευρωζώνης σε σχέση με ό,τι συμβαίνει σε επίπεδο ΕΕ και 

όχι κάποια άλλη θετικά φορτισμένη φράση, όπως πχ «επιτυχημένες πολιτικές 

αντιμετώπισης της ανεργίας», διότι με την επιδείνωση του συνόλου των δεικτών 

ανεργίας στο σύνολο των χωρών της Ένωσης, η συγκράτηση της αύξησης της 

επιδείνωσης σε ένα μόνο δείκτη ανεργίας στην περίπτωση της Ευρωζώνης σε σχέση 

με την ΕΕ δεν επαρκεί για να υιοθετηθεί μια θετικά φορτισμένη εννοιολογικά φράση. 

Η μόνη χώρα στην ΕΕ και η μία εκ των δύο συνολικά στον ευρωπαϊκό χώρο (η άλλη 

είναι η Τουρκία), η οποία βελτίωσε τα σχετικά ποσοστά της μακροχρόνιας και πολύ 

μακροχρόνιας ανεργίας είναι και στη συγκεκριμένη μεταβλητή η Γερμανία. 

Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη χώρα η μακροχρόνια ανεργία στο σύνολο του 

πληθυσμού από 3,5% το 2009 κατήλθε στο 2,4% το 2013 (δηλαδή ποσοστιαία 

μείωση ύψους 31,5%). Ακόμη, η πολύ μακροχρόνια ανεργία στο σύνολο του ενεργού 

πληθυσμού από 2,5% το 2009 κατήλθε στο 1,6%, δηλαδή σημείωσε ποσοστιαία 

μείωση ύψους 36%. 

Από την άλλη, οι χώρες του Νότου επιδεικνύουν σαφώς δυσμενέστερη εικόνα έναντι 

των υπολοίπων γεωγραφικών περιοχών της Ένωσης και ως προς τα μεγέθη της 

μακροχρόνιας και πολύ μακροχρόνιας ανεργίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ως προς τη 

μακροχρόνια ανεργία στο σύνολο του πληθυσμού οι ίδιες χώρες που εμφάνισαν τις 

χειρότερες επιδόσεις στα μέχρι τώρα υπό ανάλυση μεγέθη είναι αυτές που και στην 

προκειμένη περίπτωση εμφανίζουν ανάλογη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, ως προς 

το μέγεθος της μακροχρόνιας ανεργίας στο σύνολο του πληθυσμού η Ελλάδα 

εμφανίζει τη χειρότερη επίδοση, καθώς το 2013 αυτό ανήλθε στο 18,6% έναντι 3,9% 
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το 2009 (ποσοστιαία μεταβολή 476,9%) και ακολουθείται από την Ισπανία (13% το 

2013 από 4,3% το 2009, δηλαδή ποσοστιαία μεταβολή 302%) και Κροατία (σε 11% 

το 2013 από 5,1% το 2009, δηλαδή ποσοστιαία μεταβολή 215,6%). Την μεγαλύτερη 

ποσοστιαία επιδείνωση του συγκεκριμένου μεγέθους σημείωσε άλλη μια χώρα του 

Νότου, η Κύπρος, στην οποία η μακροχρόνια ανεργία στο σύνολο του ενεργού 

πληθυσμού μεταξύ των ετών 2009 και 2013 υπερδεκαπλασιάστηκε και από 0,6% το 

2009 εκτοξεύθηκε στο 6,1% το 2013. 

Αντίθετα, όπως προκύπτει, οι χώρες της Κεντρικής και Βόρειας εμφανίζουν 

μικρότερες αποκλίσεις και μικρότερα απόλυτα μεγέθη στο εξεταζόμενο χρονικό 

διάστημα. Ειδικότερα, στο Βέλγιο η μακροχρόνια ανεργία στο σύνολο του ενεργού 

πληθυσμού αυξήθηκε κατά 4,3% μεταξύ των ετών 2009 και 2013 (από 2,3% το 2009 

σε 2,4% το 2013), στο Λουξεμβούργο το υπό μελέτη μέγεθος αυξήθηκε στο 

συγκεκριμένο διάστημα κατά 50% (από 1,2% το 2009 σε 1,8% το 2013), στην 

Αυστρία αυξήθηκε κατά 20% (από 1% το 2009 σε 1,2% το 2013), στην Τσεχία 

αυξήθηκε κατά 50% (από 2% το 2009 σε 3% το 2013), στην Σουηδία αυξήθηκε κατά 

36,3% (από 1,1% το 2009 σε 1,5% το 2013), στη Φινλανδία κατά 21,4% (από 1,4% 

το 2009 σε 1,7% το 2013), στην Εσθονία κατά 2,7% (από 3,7% το 2009 σε 3,8% το 

2013), στη Λετονία κατά 28,8% (από 4,5% το 2009 σε 5,8% το 2013). Να σημειωθεί 

ότι η μόνη χώρα του ευρωπαϊκού Βορρά στην οποία σημειώθηκε σημαντική 

ποσοστιαία αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού 

στο υπό εξέταση διάστημα είναι η Δανία, στην οποία το σχετικό μέγεθος 

τριπλασιάστηκε (από 0,6% το 2009 σε 1,8% το 2013), όμως το ποσοστό του 1,8% 

που διαμορφώθηκε η μακροχρόνια ανεργία το 2013 είναι από τα χαμηλότερα μεγέθη 

στο σύνολο της Ένωσης. 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι χώρες της Κεντρικής και της Βόρειας 

Ευρώπης εμφανίζουν είτε τα χαμηλότερα μεγέθη ως προς τη μακροχρόνια και πολύ 

μακροχρόνια ανεργία (Αυστρία, Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, Λουξεμβούργο), είτε τη 

μικρότερη ποσοστιαία αύξηση των υπό μελέτη μεγεθών (Εσθονία, Βέλγιο, Αυστρία), 

ενώ στον αντίποδα, όπως αναλύθηκε βρίσκονται χώρες του Νότου και κυρίως η 

Ελλάδα, η Ισπανία και η Κροατία.        
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Πίνακας 5: Εξέλιξη της μακροχρόνιας και πολύ μακροχρόνιας ανεργίας  

Χώρα    2009     2013   

 Μακρο

χρόνια 

ανεργία 

στο 

σύνολο 

του 

ενεργού 

πληθυσ

μού 

(%) 

Μακρο

χρόνια 

ανεργία 

ως 

ποσοστ

ό στη 

συνολι

κή 

ανεργία 

Πολύ 

μακροχρ

όνια 

ανεργία 

στο 

σύνολο 

του 

ενεργού 

πληθυσμ

ού (%)  

Μακροχ

ρόνια 

ανεργία 

στο 

σύνολο 

του 

ενεργού 

πληθυσμ

ού (%) 

Μακρο

χρόνια 

ανεργία 

ως 

ποσοστ

ό στη 

συνολι

κή 

ανεργία 

Πολύ 

μακροχρ

όνια 

ανεργία 

στο 

σύνολο 

του 

ενεργού 

πληθυσμ

ού (%) 

ΕΕ-27 3 33,2 1,5 5,1 47,3 2,9 

Ευρωζώνη-17 3,4 35,7 1,8 6 49,9 3,5 

Βέλγιο 3,5 44,2 2,3 3,9 46,1 2,4 

Βουλγαρία 3 43,3 1,8 7,4 57,3 4,6 

Τσεχία 2 30 1,1 3 43,4 1,7 

Δανία 0,6 9,5 0,2 1,8 25,5 0,7 

Γερμανία 3,5 45,5 2,5 2,4 44,7 1,6 

Εσθονία 3,7 27,3 1,3 3,8 44,5 2,3 

Ιρλανδία 3,5 29,1 1,3 7,9 60,6 5,7 

Ελλάδα 3,9 40,8 2,1 18,6 67,5 11,4 

Ισπανία 4,3 23,8 1,4 13 49,7 7,3 

Γαλλία 3,2 35,2 1,5 4,1 40,4 2,1 

Κροατία 5,1 56,2 3,7 11 63,7 7,5 

Ιταλία 3,5 44,4 2 6,9 56,9 4,3 

Κύπρος 0,6 10,4 0,1 6,1 38,3 2,4 

Λετονία 4,5 25,8 1,8 5,8 48,6 3,5 

Λιθουανία 3,3 23,7 1,5 5,1 42,9 3,1 

Λουξεμβούργ

ο 

1,2 23,1 0,5 1,8 30,4 0,8 

Ουγγαρία 4,2 41,6 2,1 5 48,6 2,6 

Μάλτα 2,9 42 1,4 2,9 45,7 1,7 

Ολλανδία 0,9 24,8 0,5 2,4 36,1 1,2 

Αυστρία 1 21,3 0,5 1,2 24,3 0,6 

Πολωνία 2,5 30,3 1 4,4 42,5 2 

Πορτογαλία 4,7 44,2 2,7 9,3 56,3 5,5 

Ρουμανία 2,2 31,6 0,9 3,4 46,4 1,6 

Σλοβενία 1,8 30,6 0,9 5,2 51 2,9 

Σλοβακία 6,5 54 4,8 10 70,2 7,2 

Φινλανδία 1,4 16,8 0,6 1,7 20,7 0,8 

Σουηδία 1,1 13,3 0,4 1,5 18,5 0,7 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

1,9 24,5 0,8 2,7 36,3 1,5 

Ισλανδία 0,4 5,8 0,1 1 18,3 0,3 

Νορβηγία 0,5 16,5 0,1 0,7 20,9 0,2 

Ελβετία μ.δ 28,3 μ.δ μ.δ 30,8 μ.δ 

ΠΓΔΜ μ.δ 81,6 μ.δ μ.δ 82,3 μ.δ 

Τουρκία 2,8 22,7 1,1 1,9 21,6 0,6 
Πηγή: Eurostat (LFS, Adjusted series, 2014)  
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2.5 Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων 

Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων στον ευρωπαϊκό χώρο (Διάγραμμα 1) συνεχίζεται 

με αμείωτη ένταση, που στις περισσότερες των περιπτώσεων σχετίζονται με 

απολύσεις προσωπικού. Κατά το 2013 εξακολουθεί να παρατηρείται η τάση ότι ένα 

σημαντικό τμήμα των αναδιαρθρώσεων που έχουν συντελεστεί να συνδέεται 

αποκλειστικά με απολύσεις προσωπικού. Ειδικότερα, το 2013 σε σύνολο 1.271 

περιπτώσεων αναδιαρθρώσεων οι 823 αφορούσαν αποκλειστικά απολύσεις 

προσωπικού (ποσοστό 64,7% επί του συνόλου των αναδιαρθρώσεων), όταν το 2012 

σε σύνολο 1.311 περιπτώσεων αναδιαρθρώσεων οι 858 αφορούσαν αποκλειστικά σε 

απολύσεις προσωπικού (δηλαδή ποσοστό 65,4% επί του συνόλου των 

αναδιαρθρώσεων). Το 2010 οι περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων που αφορούσαν 

αποκλειστικά απολύσεις επί του συνόλου των αναδιαρθρώσεων ανήλθε στο 60,1% 

(593 περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων αποκλειστικά με απολύσεις επί συνόλου 986 

περιπτώσεων αναδιαρθρώσεων).  

Κατά το 2013 επιδεινώθηκε η αναλογία θέσεων απασχόλησης που χάθηκαν προς τις 

θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν λόγω των αναδιαρθρώσεων. Σε κάθε μία 

θέση εργασίας που δημιουργούνταν αντιστοιχούσαν 2,2 θέσεις εργασίας που 

χάνονταν λόγω αναδιαρθρώσεων. Ακόμη μία έκφανση του προτύπου της «άνεργης 

ανάπτυξης» που επιβάλλεται από νεοφιλελεύθερης αφετηρίας ιδεολογήματα και 

πολιτικές που στόχο έχουν την ενίσχυση της προσφοράς εργασίας έναντι της 

ζήτησης. Το 2012 η αντίστοιχη αναλογία ήταν 1,97 θέσεις εργασίας που χάνονταν για 

κάθε θέση εργασίας που δημιουργούνταν.    
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Διάγραμμα 1: Συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας που χάθηκε και δημιουργήθηκε λόγω 

αναδιαρθρώσεων μεταξύ 2010 και 2013 

 

Πηγή: Eurofound (2014) 

 

2.6 Εξέλιξη των μέσων αποδοχών (σε ονομαστικούς όρους) 

Η εξέλιξη σε ονομαστικούς όρους των μέσων αποδοχών αναδεικνύει και κατά το 

2013 τον διπολισμό μεταξύ του πυρήνα της ΕΕ που αποτελείται κατά κύριο λόγο από 

τις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά και της περιφέρειάς της που αποτελείται κυρίως από 

τις χώρες του νότου (Διάγραμμα 2). Σε χώρες που εφαρμόζονται προγράμματα 

λιτότητας που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις που σύναψαν με τους διεθνείς 

δανειστές τους, υπήρξε πάγωμα ή και μείωση στην περίπτωση της Ελλάδας των 

μέσων αποδοχών σε ονομαστικούς όρους κατά το 2013. Επίσης, είναι 

χαρακτηριστική η περίπτωση της Γαλλίας, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της 

Ευρωζώνης, όπου μπορεί να μην υπάρχει κάποιο θεσμοθετημένο πρόγραμμα 

λιτότητας, εν τούτοις οι ονομαστικές αυξήσεις στις μέσες αποδοχές σημείωσαν 

αύξηση που αντιστοιχεί στο μισό της αντίστοιχης αύξησης του 2012 (το 2013 η 

ονομαστική αύξηση στις μέσες αποδοχές ήταν 1,3% όταν το 2012 η αντίστοιχη 

αύξηση ήταν 2,6%). Υψηλές ονομαστικές αυξήσεις στις μέσες αποδοχές δόθηκαν σε 

χώρες (για παράδειγμα, οι χώρες της Βαλτικής και της Βαλκανικής) όπου οι μέσες 

και κυρίως οι κατώτατες αποδοχές, με τις οποίες αμείβεται η μεγάλη πλειοψηφία των 

εργαζόμενων, βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.       
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Διάγραμμα 2: Ονομαστικές αυξήσεις το 2013 

Πηγή: Eurofound (2014) 

 

2.7 Εξέλιξη των αποδοχών σε πραγματικούς όρους 

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του Πίνακα 6 η ελαφρώς καλύτερη εικόνα ως προς 

την εξέλιξη των κατώτατων αποδοχών σε πραγματικούς όρους κατά το 2013 σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες αναδεικνύει ταυτόχρονα και τα όρια της ανάπτυξης και της 

μεγέθυνσης του πλούτου και των όρων διανομής του στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα. 

Όταν σε τρεις από τις μεγαλύτερες οικονομίες όχι μόνο της Ευρώπης, όπως το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Ολλανδία σημειώνεται μείωση σε πραγματικούς 

όρους στις κατώτατες αποδοχές και μάλιστα επί τρία συνεχή χρόνια και κατά το 

διάστημα πλήρους ανάπτυξης των συνεπειών της κρίσης στον κόσμο της εργασίας, ή 

όταν δίνονται ασθενικές πραγματικές αυξήσεις, όπως στην περίπτωση της Γαλλίας, 

γίνεται αντιληπτό ότι το ακόμη ζητούμενο της επίτευξης θετικών ρυθμών ανάπτυξης 

της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν αφορά ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου της εργασίας. 
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Οι θετικές εξελίξεις που σημειώνονται σε αρκετά από τα νέα κράτη-μέλη της ΕΕ ως 

προς το ζήτημα της αύξησης σε πραγματικούς όρους των κατώτατων αποδοχών δεν 

αρκεί για να μεταβάλλει, όπως αποδεικνύεται και στην πράξη από τους ρυθμούς 

αύξησης του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, την ασθενική αύξηση των κατώτατων αποδοχών 

στον ευρωπαϊκό χώρο.     

 
Πίνακας 6: Εξέλιξη των κατώτατων αποδοχών σε πραγματικούς όρους 

 2011 2012 2013 

Βέλγιο -0,5% -0,6% 0,8% 

Βουλγαρία -3,3% 13,9% 9,1% 

Κροατία -2,2% -3,3% 1,2% 

Τσεχία -2,1% -3,4% 1,7% 

Εσθονία -4,9% 0,1% 6,9% 

Γαλλία -0,7% 1,2% 0,3% 

Ελλάδα -2,2% -11,2% -2,5% 

Ουγγαρία 2,1% 12,8% 3% 

Ιρλανδία -1,2% μ.δ -0,5% 

Λετονία 6,6% -2,2% 0% 

Λιθουανία -3,9% -0,6% 20,4% 

Λουξεμβούργο -0,5% -0,4% 2,3% 

Μάλτα -1,7% -0,9% 1,6% 

Ολλανδία -1,2% -1,3% -1% 

Πολωνία 1,3% 4,4% 5,8% 

Πορτογαλία -1,4% -2,7% -0,4% 

Ρουμανία 5,5% 1,0% 6,7% 

Σλοβακία -1,0% -0,5% 1,7% 

Σλοβενία 10,1% -0,8% 0,8% 

Ισπανία -1,8% -2,8% -0,9% 

Ηνωμένο Βασίλειο -2,1% -0,1% -0,7% 
Πηγή: Eurofound (2014) 

 

2.8 Εξέλιξη του κατώτατου μισθού και του κατώτατου μισθού στους νέους 

Στον Πίνακα 7 επιχειρείται μια επισκόπηση στις αυξήσεις, ή μειώσεις στις κατώτατες 

αποδοχές σε ευρώ και στην ισοτιμία του σε εθνικό νόμισμα. Η Ελλάδα ήταν η χώρα 

με τη μεγαλύτερη μείωση στις κατώτατες αποδοχές σε ονομαστικούς όρους. Ακόμη, 

μεταξύ 2012 και 2013 σε έξι χώρες σημειώθηκε μείωση στις κατώτατες αποδοχές σε 

πραγματικούς όρους (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία, Ηνωμένο 

Βασίλειο). Αντίθετα, σε νέα κράτη μέλη, όπως σε Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία και 

Βουλγαρία σημειώθηκε αύξηση στις κατώτατες αποδοχές σε ονομαστικούς όρους 

κατά μέσο όρο 10% με τη Λιθουανία να σημειώνει αύξηση 22% στις κατώτατες 

αποδοχές σε ονομαστικούς όρους.   
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Πίνακας 7: Κατώτατος μισθός σε € και ισοτιμία του σε εθνικό νόμισμα (2012-2013) 

Χώρα 2012                 2013 

 Ποσά σε € 

(ισοτιμία σε εθνικό νόμισμα) 

Ποσά σε €  

(ισοτιμία σε εθνικό νόμισμα) 

Βέλγιο 1.472,42 

(1.472,42) 

1.501,82 

(1.501,82) 

Βουλγαρία 148,28 

(BGN 290) 

159 

(BGN 310) 

 

Τσεχία 312,01 

(CZK 8.000) 

310 

(CZK 8.500) 

Κροατία 369,28 

(HRK 2.814) 

390 

(HRK 2.948,78) 

Εσθονία 290 

(EEK 290) 

 

320 

(320) 

Ιρλανδία 1.461,85 

(1.461,85) 

8,65 την ώρα 

(8,65 την ώρα) 

Ελλάδα 683,76 

(683,76) 

586,08 

(586,08) 

Ισπανία 748,3 

(748,3) 

645,30 

(645,30) 

Γαλλία 1.425,67 

(1.425,67) 

9,43 την ώρα 

(9,43 την ώρα) 

Λετονία 287,07 

(LVL 200) 

285 

(LVL 200) 

Λιθουανία 231,7 

(LTL 800) 

290 

(LTL 1.000) 

Λουξεμβούργο 1.801,49 

(1.801,49) 

1.921,03 

(1.921,03) 

Ουγγαρία 323,17 

(HUF 93.000) 

319 

(HUF 98.000) 

Μάλτα 679,87 

(679,87) 

162,19 την εβδομάδα 

(162,19 την εβδομάδα) 

Ολλανδία 1.456,2 

(1.456,2) 

1.477,80 

(1.477,80) 

Πολωνία 353,04 

(PLN 1.500) 

384 

(PLN 1.600) 

Πορτογαλία 565,83 

(565,83) 

485 

(485) 

Ρουμανία 157,26 

(RON 700) 

179 

(RON 800) 

Σλοβενία 763,06 

(763,06) 

783,66 

(783,66) 

Σλοβακία 327 

(SKK 327) 

337,7 

(337,7) 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

1.244,42 

(GBR 1.004) 

7,62 την ώρα 

(GBR 6,31 την ώρα) 
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Πηγή: Eurofound (2014) 

 

Ως προς το ζήτημα του κατώτατου μισθού των νέων (Πίνακας 8) μικρές αλλαγές 

παρατηρούνται το 2013 έναντι του 2012. Ειδικότερα, στην Τσεχία καταργήθηκε από 

την αρχή του έτους η πρόβλεψη για ξεχωριστούς κατώτατους μισθούς στην ηλικιακή 

κατηγορία των νέων εργαζόμενων. Ακόμη, να ειπωθεί ότι σε Βουλγαρία, Κροατία, 

Λετονία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, και Ισπανία παρά 

το γεγονός ότι υπάρχει θεσμοθετημένα εθνικός κατώτατος μισθός, δεν προβλέπεται 

κάποια περαιτέρω ειδική μεταχείριση για ειδικές πληθυσμιακές κατηγορίες 

εργαζόμενων, όπως οι νέοι. Η Λετονία αποτελεί μια ειδική περίπτωση όπου ενώ οι 

μηνιαίες κατώτατες αποδοχές είναι κοινές για όλους τους εργαζόμενους (άρα δεν 

προβλέπεται κάποια ειδική μεταχείριση για τους νέους), στην περίπτωση που οι 

κατώτατες αμοιβές του εργαζόμενου υπολογίζονται με την ώρα προβλέπεται 

αυξημένο ωρομίσθιο κατά 14,3% για τους νέους ηλικιακά εργαζόμενους σε σχέση με 

τους υπόλοιπους, διότι άτομα κάτω των 18 ετών επιτρέπεται να εργάζονται το 

ανώτερο μέχρι 35 ώρες την εβδομάδα. 

   

Πίνακας 8: Εθνικός κατώτατος μισθός νέων (2013) 

Χώρα Παραλήπτες % επί των εθνικών 

κατώτατων αποδοχών 

 

 

Βέλγιο 

Εργαζόμενοι ηλικίας 15 

και 16 ετών 

      70 

Εργαζόμενοι ηλικίας 17 

ετών 

      76 

Εργαζόμενοι ηλικίας 18 

ετών 

      82 

Εργαζόμενοι ηλικίας 19 

ετών 

      88 

Εργαζόμενοι ηλικίας 20 

ετών 

      94 

Ελλάδα Εργαζόμενοι ηλικίας κάτω 

των 25 ετών 

      87,2 

Γαλλία Εργαζόμενοι ηλικίας 15 

και 16 ετών  

     80 

 Εργαζόμενοι ηλικίας 17 

ετών 

     90 

 

Ιρλανδία 

Εργαζόμενοι ηλικίας μέχρι 

18 ετών 

     70 

 Εργαζόμενοι ηλικίας από 

18 μέχρι και 22 ετών κατά 

το πρώτο έτος της 

     80 
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απασχόλησής τους 

 Εργαζόμενοι ηλικίας από 

18 μέχρι και 22 ετών κατά 

το δεύτερο έτος της 

απασχόλησής τους 

     90 

 Εργαζόμενοι ηλικίας από 

18 μέχρι και 22 ετών κατά 

την περίοδο κατάρτισης ή 

σπουδών τους, που 

πραγματοποιείται σε 

κανονικό ωράριο εργασίας 

(1
η
/2

η
/3

η
 περίοδος)  

   

 

   75/80/90 

Λουξεμβούργο Εργαζόμενοι ηλικίας 15 

και 16 ετών 

      75 

 Εργαζόμενοι ηλικίας 17 

ετών 

      80 

Μάλτα Εργαζόμενοι ηλικίας 15 

και 16 ετών 

     94 

 Εργαζόμενοι ηλικίας από 

17 μέχρι 24 ετών 

     96 

Ολλανδία Εργαζόμενοι ηλικίας 15 

ετών 

     30 

 Εργαζόμενοι ηλικίας 16 

ετών 

    34,5 

 Εργαζόμενοι ηλικίας 17 

ετών 

    39,5 

 Εργαζόμενοι ηλικίας 18 

ετών 

    45,5 

 Εργαζόμενοι ηλικίας 19 

ετών 

    52,5 

 Εργαζόμενοι ηλικίας 20 

ετών 

    61,5 

 Εργαζόμενοι ηλικίας 21 

ετών 

    72,5 

 Εργαζόμενοι ηλικίας 22 

ετών 

    85 

Πολωνία Εργαζόμενοι μέχρι και την 

ηλικία των 22 ετών κατά 

το πρώτο έτος της 

εργασίας τους 

    80 

Ηνωμένο Βασίλειο Εργαζόμενοι ηλικίας 16 

και 17 ετών 

   59 

 Εργαζόμενοι ηλικίας από 

18 μέχρι και 20 ετών  

   80 

 Μαθητευόμενοι    42,8 
Πηγή: Eurofound (2014) 
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2.9 Συμμετοχή των κατώτατων αποδοχών στη διαμόρφωση των τελικών 

αποδοχών 

Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζεται η συμμετοχή των κατώτατων αποδοχών στη 

διαμόρφωση των τελικών μέσων αποδοχών για το 2013. Η συγκεκριμένη πηγή είναι 

ιδιαίτερα σημαντική καθώς αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα στην κατανόηση της 

σπουδαιότητας του μηχανισμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων στον καθορισμό 

των μισθολογικών ζητημάτων. Από την παράθεση των στατιστικών δεδομένων του 

συγκεκριμένου διαγράμματος μπορεί αφενός, να αναδειχθεί η συμμετοχή του ποσού 

των κατώτατων αποδοχών στη διαμόρφωση των τελικών αποδοχών και αφετέρου, η 

σπουδαιότητα που έχει για τον καθορισμό των τελικών αποδοχών το ύψος του 

κατώτατου μισθού. Με άλλα λόγια, ο τρόπος και ο βαθμός που οι κατώτατες 

αποδοχές επηρεάζουν τη διαπραγμάτευση σε κλαδικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο. 

Για παράδειγμα, σε χώρες όπου δεν υπάρχει μεγάλη παράδοση κοινωνικού διαλόγου 

και συλλογικών διαπραγματεύσεων, ή οι όροι διαπραγμάτευσης σε κλαδικό ή σε 

επιχειρησιακό επίπεδο επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις στον καθορισμό των 

κατώτατων αποδοχών (δηλαδή η διαπραγματευτική δύναμη των κλαδικών ή 

επιχειρησιακών συνδικάτων είναι σχετικά χαμηλή), είναι επόμενο το ποσοστό 

συμμετοχής των κατώτατων αποδοχών στη διαμόρφωση των μέσων αποδοχών να 

είναι υψηλότερο. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για μια ένδειξη της συμβολής των 

επιπέδων διαπραγμάτευσης (κεντρικό, κλαδικό, επιχειρησιακό) στον καθορισμό των 

αποδοχών. Όπως προκύπτει για το 2013 λόγω της οικονομικής κρίσης σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκε η συμμετοχή των κατώτατων αποδοχών στη 

διαμόρφωση των μέσων αποδοχών (δηλαδή αυξήθηκε ο αριθμητής του κλάσματος). 

Κατά συνέπεια, η διαπραγμάτευση για το ύψος του κατώτατου μισθού έχει 

βαρύνουσα σημασία καθώς παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση (δηλαδή οι μέσες 

τιμές δεν αποκλίνουν πολύ) γύρω από τα επίπεδα των κατώτατων αποδοχών. Επίσης 

η εξέλιξη της συμμετοχής των κατώτατων αποδοχών στη διαμόρφωση των μέσων 

αποδοχών μπορεί να αποτελέσει ένδειξη μείωσης των μέσων αποδοχών ώστε να 

συγκλίνουν με τα επίπεδα του κατώτατου μισθού. Με άλλα λόγια, μπορεί να 

παρατηρείται και η περίπτωση αύξησης των κατώτατων αποδοχών, αλλά να 

υπάρξουν μειώσεις στα υπόλοιπα κλιμάκια αποδοχών, με το αποτέλεσμα επομένως 

να παραμένει το ίδιο, δηλαδή η βαρύνουσα σημασία του κατώτατου μισθού στη 

διαμόρφωση των τελικών μέσων αποδοχών (δηλαδή αυξάνει ο αριθμητής του 

κλάσματος, με συνέπεια να μεγεθύνεται και το αντίστοιχο ποσοστό). Για παράδειγμα, 



34 

 

για το 2013 στη Σλοβενία η συμμετοχή των κατώτατων μισθών στη διαμόρφωση των 

μέσων αποδοχών έφθασε στο 51,4% όταν το 2011 ανέρχονταν στο 49%. Στην 

Πορτογαλία από 42,6% που ήταν το 2011 ανήλθε στο 43,1%. Στην Πολωνία από 

38,3% που ήταν το 2011 ανήλθε στο 44% το 2013. Στο Ηνωμένο Βασίλειο από 

38,7% που ήταν το 2011 αυξήθηκε στο 40,1% το 2013. Είναι φανερό ότι η 

αντιμετώπιση της κρίσης στη μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών 

επιχειρείται αφενός με καθήλωση, αφενός, των επιπέδων απασχόλησης και αφετέρου, 

των μέσων αποδοχών ώστε να συγκλίνουν περισσότερο με τα επίπεδα των 

κατώτατων αποδοχών της κάθε χώρας.   

 

Διάγραμμα 3: Ποσοστιαία συμμετοχή των κατώτατων αποδοχών στη διαμόρφωση των μέσων 

μηνιαίων αποδοχών (2013) 

 
Πηγή: Eurofound (2014) 

 

2.10 Προσωρινή απασχόληση ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα 

Η προσωρινή απασχόληση τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο Ευρωζώνης 

παρέμεινε κατά το 2013 στα ίδια επίπεδα με το 2012 (Διάγραμμα 4). Κατά συνέπεια 

και έχοντας υπόψη την εξέλιξη της απασχόλησης, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 

1 του παραρτήματος, προφανώς η εργοδοτική πλευρά προκρίνει την προσωρινή 
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απασχόληση έναντι άλλων μορφών απασχόλησης και κυρίως της πλήρους, από τη 

στιγμή που ενώ παρατηρείται μείωση των επιπέδων απασχόλησης, ειδικά για την 

προσωρινή απασχόληση δεν παρατηρείται καμία μείωση. Μάλιστα, είναι 

χαρακτηριστικό ότι σε επίπεδο ΕΕ-27, ενώ τα γενικά επίπεδα απασχόλησης 

μειώνονται ελαφρά από 64,5% το 2009 σε 64,2% το 2013, εντούτοις τα επίπεδα 

προσωρινής απασχόλησης το ίδιο διάστημα αυξάνονται και διαμορφώνονται από 

13,5% το 2009 σε 13,7% το 2013. Ακόμη και στην περίπτωση της Ευρωζώνης των 17 

κρατών-μελών, στην οποία υπήρξε μείωση τόσο των γενικών επιπέδων απασχόλησης, 

όσο και της προσωρινής απασχόλησης κατά το διάστημα 2009-2013 η μείωση των 

γενικών επιπέδων απασχόλησης ήταν εντονότερη έναντι της μείωσης των επιπέδων 

προσωρινής απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, ενώ η μείωση του ποσοστού των 

γενικών επιπέδων απασχόλησης μεταξύ 2009 και 2013 ήταν της τάξης του 1,6% (από 

64,5% το 2009 σε 63,5% το 2013) η αντίστοιχη μείωση των επιπέδων προσωρινής 

απασχόλησης ήταν 0,7% (από 15,4% το 2009 σε 15,3% το 2013).    

Ως προς την ανάλυση της προσωρινής απασχόλησης ανά χώρα προκύπτει ότι σε 

χώρες όπου το κόστος εργασίας είναι ιδιαίτερα χαμηλό τα ποσοστά προσωρινής 

απασχόλησης είναι εξίσου χαμηλά. Κατά συνέπεια, η Ρουμανία είναι η χώρα που 

εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό των προσωρινώς απασχολούμενων στο σύνολο 

των απασχολούμενων στη χώρα, το οποίο το 2013 ανέρχονταν στο 1,5% από 1% το 

2009. Ακολουθεί η Λιθουανία, στην οποία το ποσοστό των μερικώς απασχολούμενων 

στο σύνολο των απασχολούμενων αντιστοιχεί στο 2,7% το 2013, όταν το αντίστοιχο 

μέγεθος το 2009 ήταν στο 2,3%. Έπεται η Εσθονία με ποσοστό 3,5% το 2013 από 

2,4% το 2009, η Λετονία, στην οποία δεν υπήρξε μεταβολή του μεγέθους της μερικής 

απασχόλησης μεταξύ των ετών 2009 και 2013 παραμένοντας στα επίπεδα του 4,3% 

και η Βουλγαρία, στην οποία οι προσωρινώς απασχολούμενοι ανήλθαν το 2013 στο 

5,6% όταν το 2009 ήταν 4,6%. Με άλλα λόγια, η μερική απασχόληση βρίσκεται σε 

ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε χώρες όπου αφενός το εργατικό κόστος είναι πολύ 

χαμηλό, αφετέρου οι χώρες αυτές εμφανίζουν αξιόλογη παρουσία κατά κύριο λόγο 

στη δευτερογενή παραγωγή και όχι τόσο στον τομέα των υπηρεσιών που προφανώς 

ευνοεί την ανάπτυξη ευέλικτων μορφών απασχόλησης, όπως η προσωρινή. 

Στον αντίποδα, υψηλά ποσοστά προσωρινής απασχόλησης εμφανίζει η Πολωνία 

(26,8% το 2013, έναντι 26,4% το 2009), η Ισπανία (23,2% το 2013, από 25,3% το 

2009), η Πορτογαλία (21,4% το 2013 από 21,9% το 2009) και η Ολλανδία με 

ποσοστό προσωρινώς απασχολούμενων στο σύνολο των απασχολούμενων ύψους για 
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το 2013 20,3%, όταν το αντίστοιχο μέγεθος για το 2009 ανέρχονταν στο 18%. Κοινό 

χαρακτηριστικό των παραπάνω χωρών είναι η σημαντική ανάπτυξη του τομέα των 

υπηρεσιών.    

 

 
Διάγραμμα 4: Προσωρινή απασχόληση (2013) 

 
Πηγή: Eurostat (LFS, Detailed annual survey results, 2014) 

 

Η πλειοψηφία των εργαζόμενων στις χώρες της ΕΕ οι οποίοι απασχολούνται με 

προσωρινές μορφές απασχόλησης εξακολουθεί να ανήκει στο γυναικείο φύλο 

(Διάγραμμα 4i). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ενώ από την αρχή 

εκδήλωσης της κρίσης και μέχρι το 2013 η συμμετοχή των γυναικών σε μορφές 

προσωρινής απασχόλησης κινείται ελαφρώς πτωτικά με μια μείωση της τάξης του 

1,4% (από 14,5% που ήταν η προσωρινή απασχόληση στις γυναίκες το 2009 κατήλθε 

στο 14,3% το 2013), παρατηρείται αύξηση της αντίστοιχης συμμετοχής των ανδρών 

κατά 3,9% (από 12,7% το 2009 σε 13,2% το 2013). Η συγκεκριμένη αύξηση της 

συμμετοχής των ανδρών σε προσωρινές μορφές απασχόλησης συμπαρέσυρε ανοδικά 

και την προσωρινή απασχόληση σε επίπεδο ΕΕ-27 η οποία μεταξύ 2009 και 2013 

αυξήθηκε κατά 1,4% (από 13,5% το 2009 σε 13,7% το 2013). 
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Διάγραμμα 4i: Προσωρινή απασχόληση ανά φύλο στην ΕΕ (2013)   

 
Πηγή: Eurostat (LFS, Detailed annual survey results, 2014) 

 

Σε επίπεδο Ευρωζώνης των 17 κρατών μελών παρατηρείται ότι παρά την αύξηση της 

συμμετοχής των ανδρών σε προσωρινές μορφές απασχόλησης, εντούτοις η 

συγκεκριμένη αύξηση υπολείπεται της μείωσης που παρατηρείται στη συμμετοχή των 

γυναικών με αποτέλεσμα τη μείωση της παρουσίας των προσωρινών μορφών 

απασχόλησης μεταξύ των ετών 2009 και 2013 (Διάγραμμα 4ii). Ειδικότερα, η 

συμμετοχή των ανδρών σε προσωρινές μορφές απασχόλησης αυξήθηκε κατά 2,8% 

μεταξύ των ετών 2009 και 2013 (από 14,2% το 2009 σε 14,6% το 2013). Η 

συγκεκριμένη αύξηση της συμμετοχής των ανδρών σε προσωρινές μορφές 

απασχόλησης είναι μικρότερη της αντίστοιχης σε επίπεδο ΕΕ. Αντίθετα η συμμετοχή 

των γυναικών χαρακτηρίστηκε από μείωση στο ίδιο χρονικό διάστημα κατά 3,7% 

(από 16,6% το 2009 σε 16% το 2013). Η συγκεκριμένη μείωση της συμμετοχής των 
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γυναικών είναι μεγαλύτερη σε σχέση με ό,τι παρατηρείται σε επίπεδο ΕΕ. Λόγω της 

μεγαλύτερης παρουσίας των γυναικών σε προσωρινές μορφές απασχόλησης, 

συνεπώς, αποκτούν μεγαλύτερο βάρος οι εξελίξεις στη συμμετοχή των γυναικών 

στην προσωρινή απασχόληση έναντι των ανδρών. Ως αποτέλεσμα της μείωσης της 

συμμετοχής των γυναικών έναντι της αύξησης των ανδρών σε προσωρινές μορφές 

απασχόλησης, η προσωρινή απασχόληση σε επίπεδο Ευρωζώνης-17 σημείωσε 

μείωση 0,7% (από 15,4% το 2009 σε 15,3% το 2013). Να σημειωθεί ότι μεταξύ των 

ετών 2012 και 2013 σε επίπεδο Ευρωζώνης δεν υπήρξε καμία μεταβολή στα ποσοστά 

συμμετοχής σε προσωρινές μορφές απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών.   

 

Διάγραμμα 4ii: Προσωρινή απασχόληση ανά φύλο στην Ευρωζώνη-17 (2013) 

 
Πηγή: Eurostat (LFS, Detailed annual survey results, 2014) 

 

Η διάρθρωση της προσωρινής απασχόλησης ανά ηλικιακή ομαδοποίηση σε επίπεδο 

ΕΕ και Ευρωζώνης παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 5. Με εξαίρεση την ηλικιακή 

κατηγορία των 55- 64 ετών, όπου σημειώνονται υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής 

στην προσωρινή απασχόληση στις χώρες της ΕΕ, έναντι του υποσυνόλου της, δηλαδή 

της Ευρωζώνης, σε όλες τις άλλες ηλικιακές κατηγορίες η συμμετοχή στην 



39 

 

προσωρινή απασχόληση είναι υψηλότερη στις χώρες της Ευρωζώνης απ’ ό,τι στις 

χώρες της ΕΕ. 

 

 

 

Διάγραμμα 5: Προσωρινή απασχόληση ανά ηλικιακή ομάδα (2013)  

 

Πηγή: Eurostat (LFS, Detailed annual survey results, 2014)  

 

Κατά το διάστημα 2009- 2013 η προσωρινή απασχόληση είναι σταθερά υψηλότερη 

σε επίπεδο Ευρωζώνης-17 έναντι της ΕΕ και μάλιστα υψηλότερη σε όλες τις ηλιακές 

κατηγορίες πλην εκείνης των 55-64 ετών στην οποία η συμμετοχή στην προσωρινή 

απασχόληση είναι υψηλότερη στις χώρες της ΕΕ απ’ ό,τι σε εκείνες της Ευρωζώνης 

(Διάγραμμα 6). 

Το ποιοτικό και ταυτόχρονα ανησυχητικό γνώρισμα που αναδεικνύεται από τη 

μελέτη της προσωρινής απασχόλησης κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι η 

αρκετά μεγαλύτερη έναντι του μέσου όρου αύξηση της προσωρινής απασχόλησης 

στη «δυναμική», με την έννοια ότι εκδηλώνεται στην πλήρη της ισχύ η εργασιακή 

ζωτικότητα ενός εργαζόμενου, ηλικιακή κατηγορία των 25- 49 ετών τόσο σε επίπεδο 

ΕΕ-27, όσο και Ευρωζώνης-17. Ειδικότερα, σε επίπεδο ΕΕ, ενώ η προσωρινή 

απασχόληση αυξάνεται κατά 0,7% κατά το διάστημα 2009- 2013 (από 13,6% το 2009 

σε 13,7% το 2013), η αντίστοιχη αύξηση στην ηλικιακή κατηγορία των 25- 49 ετών 

είναι ακόμη μεγαλύτερη και ανέρχεται στο 6,8% (από 11,6% το 2009 σε 12,4% το 

2013). Ακόμη, σε επίπεδο Ευρωζώνης-17 ενώ η προσωρινή απασχόληση στο σύνολό 
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της, στο ίδιο χρονικό διάστημα παραμένει αμετάβλητη η προσωρινή απασχόληση 

στην ηλικιακή κατηγορία 25- 49 ετών αυξάνεται κατά 6,1% (από 13% το 2009 σε 

13,8% το 2013). Μάλιστα η τάση είναι αυξητική και έναντι του 2012 έτος κατά το 

οποίο οι θεωρητικοί των οικονομικών της προσφοράς έκαναν λόγο για το τέλος της 

πτώσης και την απαρχή της ανάκαμψης των ευρωπαϊκών οικονομιών. Με τα 

δεδομένα που προκύπτουν και από την ηλικιακή διάρθρωση της προσωρινής 

απασχόλησης μπορεί να ειπωθεί ότι η επαγγελλόμενη ανάκαμψη και ανάπτυξη των 

ευρωπαϊκών οικονομιών μέχρι στιγμής επιτυγχάνεται αφενός, απόντος του κόσμου 

της εργασίας, μιας και αυξάνονται τα επίπεδα ανεργίας και αφετέρου, όσοι 

απασχολούνται εντάσσονται σε επισφαλή εργασιακά καθεστώτα, όπως η προσωρινή 

απασχόληση και μάλιστα με αυξητικές τάσεις ένταξης σε αυτά δυναμικών 

εργασιακών ομάδων, όπως η ηλικιακή κατηγορία των 25- 49 ετών, λόγω της 

ανασφάλειας που αναδύεται από τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας και τη μείωση των 

προσφερόμενων θέσεων τυπικής απασχόλησης.    

 

Διάγραμμα 6: Εξέλιξη της προσωρινής απασχόλησης ανά ηλικιακή ομάδα σε ΕΕ και Ευρωζώνη 

(2009, 2012, 2013) 

 

Πηγή: Eurostat (LFS, Detailed annual survey results, 2014) 
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2.11 Μερική απασχόληση 

Η μερική απασχόληση καθ’ όλο το διάστημα εμφάνισης και εξάπλωσης της κρίσης 

εξακολουθεί να διακρίνεται από αυξητικές τάσεις. Ειδικότερα, η μερική απασχόληση 

μεταξύ των ετών 2009 και 2013 εμφανίζει αύξηση, η οποία είναι υψηλότερη σε 

επίπεδο Ευρωζώνης-17 απ’ ό,τι σε επίπεδο ΕΕ-27. Η αύξηση της μερικής 

απασχόλησης στην ΕΕ ήταν 8,2% (από 18,1% το 2009 σε 19,6% το 2013), ενώ το 

ίδιο διάστημα στην Ευρωζώνη η αύξηση ήταν 10,7% (από 19,5% το 2009 σε 21,6% 

το 2013). Την κύρια συμβολή στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα έχει η αύξηση των 

ποσοστών μερικής απασχόλησης στους άνδρες. Μεταξύ των ετών 2009 και 2013 η 

αύξηση της συμμετοχής των ανδρών σε εργασίες μερικής απασχόλησης σε επίπεδο 

ΕΕ ήταν 18,9% (από 7,4% το 2009 σε 8,8% το 20130, ενώ σε επίπεδο Ευρωζώνης 

24,6% (από 7,3% το 2009 σε 9,1% το 2013). Η αύξηση όσον αφορά στις γυναίκες 

ήταν μικρότερη αν και εξακολουθούν να εργάζονται σε αρκετά μεγαλύτερα μεγέθη 

σε σχέση με τους άνδρες σε θέσεις μερικής απασχόλησης. Ειδικότερα, σε επίπεδο ΕΕ 

η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις μερικής απασχόλησης αυξήθηκε το 2013 κατά 

4,1% σε σχέση με το 2009 (από 31% το 2009 σε 32,3% το 2013), ενώ η αντίστοιχη 

αύξηση σε επίπεδο Ευρωζώνης ήταν 5,5% (από 34,4% το 2009 σε 36,3% το 2013). 

Σε πολύ λίγες χώρες της ΕΕ σημειώθηκε μείωση της μερικής απασχόλησης το 2013 

σε σχέση με το 2009 και σε αυτές περιλαμβάνονται χώρες της Σκανδιναβικής (Δανία, 

Σουηδία), όπως και νέα κράτη μέλη (Εσθονία, Κροατία, Πολωνία, Σλοβενία, 

Σλοβακία). Ακόμη, μείωση της μερικής απασχόλησης σημειώθηκε σε Ισλανδία, 

Νορβηγία και Τουρκία. Να σημειωθεί ότι οι τρεις χώρες της Σκανδιναβικής, καθώς 

και οι Εσθονία, Κροατία, Πολωνία και Σλοβενία σημείωσαν μείωση της μερικής 

απασχόλησης και το 2012.   

 

Πίνακας 9: Μερική απασχόληση ανά φύλο 

 2009   2012   2013   

 Σύνο

λο 

Άνδρ

ες  

Γυναί

κες 

Σύνο

λο 

Άνδρ

ες  

Γυναί

κες  

Σύνο

λο 

Άνδρ

ες 

Γυναί

κες  

Ε.Ε-27 18,1 7,4 31 19,2 8,4 32,6 19,6 8,8 32,3 

Ευρωζώνη

-17 

19,5 7,3 34,4 20,9 8,5 35,8 21,6 9,1 36,3 

Βέλγιο 23,2 8,2 41,4 24,7 9 43,5 24,3 8,7 42,5 

Βουλγαρία 2,1 1,8 2,5 2,2 2 2,5 2,5 2 3 

Τσεχία 4,8 2 8,5 5 2,2 8,6 5,8 2,5 10 

Δανία 25,2 14,3 37,2 24,8 14,8 35,8 24,7 14,8 35,3 

Γερμανία 25,3 8,6 44,9 25,7 9,1 45 26,2 9,5 45,4 
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Εσθονία 9,4 6,1 12,5 9,2 5,1 13,2 8,9 5,5 12,4 

Ιρλανδία 21 10,2 33,6 23,5 13,3 34,9 23,5 13,5 35 

Ελλάδα 5,8 2,9 10,1 7,6 4,7 11,8 8,4 5,4 12,6 

Ισπανία 12,6 4,7 22,9 14,6 6,5 24,4 15,7 7,7 25,2 

Γαλλία 17,2 5,8 29,9 17,7 6,4 30 18,1 6,7 30,4 

Κροατία 6,9 5,2 9 6,3 5,2 7,5 5,4 4,6 6,4 

Ιταλία 14,1 4,7 27,9 16,8 6,7 31 17,7 7,4 31,8 

Κύπρος 7,5 4 11,5 9,7 6,4 13,1 11,9 8,4 15,6 

Λετονία 8,4 7 9,6 8,9 6,7 11 7,5 5,7 9,4 

Λιθουανία 8 6,7 9,1 8,9 6,9 10,7 8,4 6,4 10,2 

Λουξεμβο

ύργο 

17,6 4,5 34,9 18,5 4,7 36,1 18,7 5,1 35,9 

Ουγγαρία 5,2 3,6 7,1 6,6 4,3 9,3 6,3 4,1 9 

Μάλτα 10,7 4,4 23,2 13,2 5,7 26 14,3 6,7 26,5 

Ολλανδία 47,7 23,6 75,7 49,2 24,9 76,9 50 26,2 77 

Αυστρία 23,7 7,4 42,4 24,9 7,8 44,4 25,7 8,8 45 

Πολωνία 7,7 5 10,9 7,2 4,5 10,6 7,1 4,5 10,4 

Πορτογαλί

α 

8,4 4,3 13 11 8,2 14,1 11,1 8,2 14 

Ρουμανία 8,5 8 9,1 9,1 8,6 9,7 8,8 8,4 9,3 

Σλοβενία 9,5 7,4 12,1 9 6,3 12,2 9,3 6,5 12,6 

Σλοβακία 3,4 2,6 4,5 4 2,8 5,5 4,5 3,3 6,2 

Φινλανδία 13,3 8,3 18,5 14,1 9,1 19,4 14 8,8 19,4 

Σουηδία 26 12,6 40,5 25 12,5 38,6 24,7 12,8 37,7 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

25 10,4 41,7 25,9 11,5 42,3 25,5 11,4 41,5 

Ισλανδία 23 11,6 35,5 20,8 10,9 31,4 20,8 10,8 31,6 

Νορβηγία 27,8 14,1 42,7 27,2 14,3 41,5 27 14,2 41,1 

Ελβετία 33,7 11,8 59,2 34,5 12,8 60,1 35,1 13,3 60,3 

ΠΓΔΜ 5,3 4,5 6,7 6,1 5,6 6,9 4,4 4,2 4,7 

Τουρκία 10,6 5,9 23 11,5 6,3 23,8 11,9 6,6 24,3 
Πηγή: Eurostat (LFS, Detailed annual survey results, 2014) 

 

Η μερική απασχόληση ανά φύλο στο σύνολο της ΕΕ αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 7. 

Ειδικότερα, η μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης λαμβάνει 

τις υψηλότερες τιμές στην Ολλανδία, η οποία ιστορικά παρουσιάζει τα υψηλότερα 

ποσοστά σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης και ακολουθείται από βόρειες χώρες οι 

οποίες είναι παλαιά μέλη της Ένωσης. Επίσης πολύ υψηλά ποσοστά μερικής 

απασχόλησης σημειώνει και η Ελβετία. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται και στις 

χώρες στις οποίες σημειώνονται υψηλά ποσοστά συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις 

μερικής απασχόλησης.  
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Διάγραμμα 7: Μερική απασχόληση ανά φύλο ως % της συνολικής απασχόλησης (2013) 

 

Πηγή: Eurostat (LFS, Detailed annual survey results, 2014) 

 

2.12 Εξέλιξη του ποσοστού εργαζόμενων που αναγκαστικά προσφεύγουν στην 

επιλογή της μερικής απασχόλησης 

Τμήμα της έρευνας εργατικού δυναμικού της Eurostat αναφέρεται στην ακούσια/ 

αναγκαστική επιλογή της μερικής απασχόλησης από τους εργαζόμενους ως έσχατης 

επιλογής υπό την απειλή της ανεργίας. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα από την 

συγκεκριμένη μεταβλητή έχουν έντονο ποιοτικό χαρακτήρα διότι αναδεικνύουν 

σημαντικές διαστάσεις των όρων και των συνθηκών εργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Κυρίως όμως αποτελεί έναυσμα για περαιτέρω έρευνα ως προς το τι προσδοκούν και 

επιδιώκουν οι ευρωπαίοι πολίτες μέσα από την εργασία τους. 

Ακόμη μία απόδειξη του τρόπου με τον οποίο επέδρασε η κρίση στην εργασία στον 

ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουν οι κυρίαρχες σήμερα 

στον ευρωπαϊκό χώρο πολιτικές την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης είναι 
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η εξέλιξη ανάμεσα στα χρόνια του δείκτη της αναγκαστικής επιλογής της μερικής 

απασχόλησης. 

Ειδικότερα, μεταξύ των ετών 2009 και 2013 η αναγκαστική επιλογή της μερικής 

απασχόλησης ελλείψει άλλης θέσης εργασίας σε επίπεδο ΕΕ-27 σημειώνει αύξηση 

κατά 16,9% (από 25,3% το 2009 σε 29,6% το 2013). Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η 

ποσοστιαία μεταβολή σε επίπεδο Ευρωζώνης-17. Μεταξύ των ετών 2009 και 2013 οι 

πολίτες της Ευρωζώνης που αναγκαστικά επιλέγουν κάποια θέση μερικής 

απασχόλησης αυξάνονται κατά 18,6% (από 26,3% το 2009 σε 31,2% το 2013). Να 

σημειωθεί ότι η αναγκαστική επιλογή της μερικής απασχόλησης αυξάνει κατά το 

2013 και έναντι του 2012, έτος που από τα κυρίαρχα στην Ευρώπη πολιτικά και 

οικονομικά ιδεολογήματα θεωρείται η αφετηρία ανάκαμψης της ευρωπαϊκής 

οικονομίας. Ειδικότερα, η αύξηση της αναγκαστικής επιλογής της μερικής 

απασχόλησης μεταξύ των ετών 2012 και 2013 στις χώρες της ΕΕ-27 ήταν 7,2% (από 

27,6% το 2012 σε 29,6% το 2013). Ακόμη, σε επίπεδο Ευρωζώνης-17 η αντίστοιχη 

αύξηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη και ανήλθε στο 7,9% (από 28,9% το 2012 σε 31,2% 

το 2013). 

Το ενδιαφέρον στοιχείο που εξάγεται πέρα από το προφανές, ότι δηλαδή σε χώρες 

που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και σε ορισμένες εξ αυτών 

συνάπτονται δανειακές συμβάσεις για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών τους 

αναγκών, δηλαδή κατά κύριο λόγο χώρες του ευρωπαϊκού νότου, αύξηση της 

αναγκαστικής επιλογής της μερικής απασχόλησης συναντάται και σε ισχυρές 

ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία. 

Ειδικότερα στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, τη Γαλλία, η αύξηση 

της αναγκαστικής επιλογής της μερικής απασχόλησης μεταξύ των ετών 2009 και 

2013 ήταν της τάξης του 26,9% (από 30,8% το 2009 σε 39,1% το 2013). Αύξηση 

σημειώθηκε και μεταξύ των ετών 2012 και 2013, όπου η αντίστοιχη αύξηση για τη 

Γαλλία ήταν 24,9% (από 31,3% το 2012 σε 39,1% το 2013). Όσον αφορά το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η αύξηση μεταξύ των ετών 2009 και 2013 ήταν της τάξης του 

37,1% (από 14,8% το 2009 σε 20,3% το 2013), ενώ μεταξύ των ετών 2012 και 2013 η 

αντίστοιχη αύξηση ήταν 4,6% (από 19,4% το 2012 σε 20,3% το 2013). Στη Σουηδία 

η αύξηση μεταξύ των ετών 2009 και 2013 ήταν 8,3% (από 27,4% το 2009 σε 29,7% 

το 2013), ενώ μεταξύ των ετών 2012 και 2013 η αντίστοιχη αύξηση ήταν της τάξης 

του 3,1% (από 28,8% το 2012 σε 29,7% το 2013). 
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Σε γενικές γραμμές πάντως και στην προκειμένη μεταβλητή εξακολουθεί να 

παρατηρείται ο δυϊσμός στο εσωτερικό της ΕΕ μεταξύ των χωρών του «πλούσιου» 

ευρωπαϊκού βορρά και του «φτωχού» νότου. Ειδικότερα, οι χώρες της ΕΕ, στις 

οποίες εμφανίζονται χαμηλά ποσοστά αναγκαστικής προσφυγής σε καθεστώς μερικής 

απασχόλησης είναι, με εξαίρεση τη Σλοβενία, χώρες της Κεντρικής και της Βόρειας 

Ευρώπης, όπως το Βέλγιο (9,5% το 2013 από 11,8% το 2009), η Ολλανδία (9,9% το 

2013 από 6,3% το 2009), το Λουξεμβούργο (10,6% το 2013 από 8,9% το 2009), η 

Σλοβενία (10,6% το 2013 από 6,9% το 2009), η Αυστρία (11,7% το 2013 από 11,1% 

το 2009) και η Γερμανία (15,9% το 2013 από 22,1% το 2009). Να σημειωθεί ότι οι 

ευρωπαϊκές χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό αναγκαστικής προσφυγής στη μερική 

απασχόληση είναι εκτός ΕΕ και είναι η Τουρκία, με το αντίστοιχο μέγεθος να 

διαμορφώνεται το 2013 στο 7% από 9% το 2009 και η Ελβετία, όπου το αντίστοιχο 

μέγεθος το 2013 διαμορφώθηκε στο 7,5%, όταν το 2009 ήταν στο 6,7%.  

Αντίθετα, οι χώρες στις οποίες παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 

αναγκαστικής προσφυγής στη μερική απασχόληση είναι χώρες του Ευρωπαϊκού 

Νότου και ιδίως των Βαλκανίων με προεξάρχουσα την Ελλάδα. Η Ελλάδα εμφανίζει 

την υψηλότερη τιμή στο υπό εξέταση μέγεθος και διαμορφώνεται στο 68,2% το 2013 

από 49,8% το 2009. Ακολουθεί η Ισπανία (63,3% το 2013 από 44,2% το 2009), η 

Ιταλία (63% το 2013 από 46,6% το 2009), η Βουλγαρία (61,8% το 2013 από 52,7% 

το 2009), η Ρουμανία (57,6% το 2013 από 51,3% το 2009) και η Κύπρος με 55,8% το 

2013 από 33,6% το 2009.         



46 

 

Διάγραμμα 8: Ποσοστιαία αναλογία των μερικώς απασχολούμενων εργαζομένων στο σύνολο της 

μερικής απασχόλησης οι οποίοι αναγκαστικά επιλέγουν να εργαστούν με καθεστώς μερικής 

απασχόλησης 

 

Πηγή: Eurostat (LFS, Detailed annual survey results, 2014) 

 

2.13 Εξέλιξη του συλλογικά καθορισμένου χρόνου εργασίας 

Στα ίδια επίπεδα με τα δύο τελευταία έτη διαμορφώθηκε ο συλλογικά καθορισμένος 

εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας στο σύνολο των χωρών της ΕΕ το 2013, δηλαδή στα 

επίπεδα των 38,1 ωρών (Διάγραμμα 9). Ίδια εικόνα παρουσιάζεται για τον συλλογικά 

καθορισμένο χρόνο εργασίας στα Νέα Κράτη Μέλη το 2013 σε σχέση με το 2012. 

Μεταξύ των ετών 2012 και 2013 στις χώρες στις οποίες σημειώθηκαν αλλαγές στον 

χρόνο εργασίας, όπως αυτός προκύπτει ύστερα από συλλογικές διαπραγματεύσεις, 

ήταν η Σουηδία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τσεχία, η Σλοβακία και η 

Πορτογαλία. 

Η Σουηδία είναι η μόνη χώρα στην οποία κατά το 2013 μειώθηκε ο μέσος 

εβδομαδιαίος χρόνος εργασία, ο οποίος είναι μειωμένος κατά 0,2 ώρες σε σχέση με 
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το 2012 (από 37,3 ώρες το 2012 σε 37,1 ώρες το 2013). Σε Ολλανδία και Πορτογαλία 

ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας αυξήθηκε κατά 0,4 ώρες σε σχέση με το 2012 

και διαμορφώθηκε στην Ολλανδία στις 37,5 ώρες, από 37,1 ώρες το 2012, ενώ στην 

Πορτογαλία διαμορφώθηκε στις 39,3 ώρες, από 38,9 ώρες το 2012. Σε Ηνωμένο 

Βασίλειο, Τσεχία και Σλοβακία ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος αυξήθηκε το 2013 κατά 

0,1 ώρες σε σχέση με το 2012 και διαμορφώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 37,7 

ώρες, από 37,6 ώρες το 2012, στην Τσεχία στις 38,1 ώρες, από 38 ώρες το 2012 και 

στην Σλοβακία στις 39 ώρες από 38,9 ώρες το 2012. 

 

Διάγραμμα 9: Μέσος όρος εβδομαδιαίων ωρών που έχουν θεσμοθετηθεί σε συλλογικό επίπεδο 

 

Πηγή: Eurofound (2014) 

 

Ως προς το ζήτημα της ανώτατης νόμιμης εργάσιμης εβδομάδας τα τελευταία χρόνια 

δεν σημειώθηκε κάποια ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με τα τελευταία χρόνια 

(Πίνακας 10). Να σημειωθεί ότι στον ευρωπαϊκό χώρο διακρίνονται κυρίως δύο 

συστήματα υπολογισμού του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας. Στην πρώτη περίπτωση, 
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στην οποία περιλαμβάνονται χώρες όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Μάλτα 

και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το ανώτατο όριο των 48 ωρών εργασίας 

εβδομαδιαίως είναι η συνισταμένη του μέσου όρου των εβδομαδιαίων ωρών που 

έχουν θεσμοθετηθεί σε συλλογικό επίπεδο και του μέσου όρου των πραγματικών 

ωρών εργασίας (συνεπώς και των υπερωριών) εβδομαδιαίως, λειτουργώντας 

ουσιαστικά ως ένα δίχτυ ασφαλείας. Στο δεύτερο σύστημα, στο οποίο εντάσσονται 

και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας είναι 

κατώτερος των 48 ωρών, αλλά μπορεί να επεκταθεί στις 48 ώρες ή περισσότερο κάτω 

από συγκεκριμένες συνθήκες. Στις χώρες αυτές η ανώτατη θεσμοθετημένη εργάσιμη 

εβδομάδα συμπίπτει ουσιαστικά με τις πραγματικές εργάσιμες ώρες εβδομαδιαίως 

και στην περίπτωση των χωρών αυτών αναδεικνύεται εντονότερα η παρέμβαση του 

νομοθέτη. 

 

Πίνακας 10: Ανώτατη νόμιμη εργάσιμη εβδομάδα (2013) 

Χώρα Ώρες 

Κύπρος 48 

Τσεχία 48 

Δανία 48 

Γαλλία 48 

Γερμανία 48 

Ελλάδα 48 

Ουγγαρία 48 

Ιρλανδία 48 

Ιταλία 48 

Λιθουανία 48 

Λουξεμβούργο 48 

Μάλτα 48 

Ολλανδία 48 

Νορβηγία 48 

Πολωνία 48 

Ρουμανία 48 

Σλοβακία 48 

Σλοβενία 48 

Ηνωμένο Βασίλειο 48 

Αυστρία 40 

Βουλγαρία 40 

Εσθονία 40 

Φινλανδία 40 

Λετονία 40 

Πορτογαλία 40 

Ισπανία  40 

Σουηδία 40 

Βέλγιο 38 
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Πηγή: Eurofound (2014) 

Σημ.: Στη Γερμανία δεν υπάρχουν διατάξεις για το νόμιμο ανώτατο όριο εργασίας την εβδομάδα. Ο εν λόγω αριθμός υπολογίζεται 

από το νόμιμο ανώτατο των οκτώ ωρών την ημέρα.  

 

Ως προς το ζήτημα της μέγιστης νόμιμης εργάσιμης ημέρας η μόνη μεταβολή που 

υπήρξε το 2013 σε σχέση με το 2012 ήταν η αύξηση κατά μία ώρα στο ανώτατο 

ημερήσιο ωράριο εργασίας της Τσεχίας (Πίνακας 11). Να σημειωθεί ότι σε Κύπρο, 

Ιρλανδία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει καθορισμένη ανώτατη εργάσιμη 

ημέρα, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων προβλέπεται ανώτατη εργάσιμη 

ημέρα 13 ωρών, που προκύπτει από το υποχρεωτική ημερήσια ανάπαυση των 11 

ωρών, όπως αυτή καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον χρόνο εργασίας. 

Στις περισσότερες χώρες, σε όσες δηλαδή δεν έχουν ήδη καθορίσει ως μέγιστο όριο 

εργάσιμης ημέρας τις 13 ώρες, υπάρχει πρόβλεψη για επέκταση του ημερήσιου 

ωραρίου εργασίας κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και μέσω σχημάτων ευελιξίας 

του χρόνου εργασίας.     

 

Πίνακας 11: Ανώτατη νόμιμη εργάσιμη ημέρα (2013) 

Χώρα Ώρες 

Κύπρος 13 

Δανία 13 

Ιρλανδία 13 

Ιταλία 13 

Σουηδία 13 

Ηνωμένο Βασίλειο 13 

Μάλτα 12,5 

Ελλάδα 12 

Ουγγαρία 12 

Ολλανδία 12 

Γαλλία 10 

Λουξεμβούργο 10 

Ρουμανία 10 

Σλοβενία 10 

Τσεχία 12 

Νορβηγία 9 

Σλοβακία 9 

Ισπανία 9 

Αυστρία 8 

Βέλγιο 8 

Βουλγαρία 8 

Εσθονία 8 

Φινλανδία 8 

Γερμανία 8 

Λετονία 8 
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Λιθουανία  8 

Πολωνία 8 

Πορτογαλία 8 
Πηγή: Eurofound (2014) 

 

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζεται ο μέσος ετήσιος εργάσιμος χρόνος στον ευρωπαϊκό 

χώρο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο συμβατικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, 

αναγόμενος στο σύνολο του έτους, αφαιρουμένων των ωρών που αντιστοιχούν στις 

ημέρες της ετήσιας άδειας με αποδοχές και στις ημέρες των αργιών. Όπως προκύπτει, 

η Γαλλία εξακολουθεί και το 2013 να παρουσιάζει τις λιγότερες ώρες εργασίας στην 

Ευρώπη, ενώ αντίθετα η Ελλάδα και το 2013, μαζί πλέον με το Λουξεμβούργο από τα 

παλαιά κράτη-μέλη της ΕΕ, εξακολουθεί να παρουσιάζει τις περισσότερες ώρες 

μεταξύ των παλαιών κρατών μελών, έχοντας επιπλέον 129,5 εργάσιμες σε σχέση με 

τον μέσο όρο των 15 παλαιών μελών της Ένωσης (1.808 ώρες ετησίως η Ελλάδα το 

2013 έναντι 1.678,5 ώρες που ήταν ο μέσος όρος των 15 παλαιών κρατών μελών), 

γεγονός που συνεπάγεται ότι ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα δουλεύει σχεδόν τρεις 

εβδομάδας παραπάνω ετησίως από τον μέσο όρο των συναδέλφων του από τα παλαιά 

15 κράτη-μέλη της ΕΕ.  

 

Πίνακας 12: Μέσος ετήσιος χρόνος εργασίας (2013) 

Χώρα Α. 

Εβδομαδιαί

ες ώρες 

Β. 

Ακαθάριστ

ες ετήσιες 

ώρες  

(Αx52) 

Γ. 

Ετήσια 

άδεια 

(ημέρες) 

Δ. 

Δημόσιε

ς αργίες 

(ημέρες) 

Ε. 

Σύνολο 

αδειών 

(Γ+Δ) 

σε ώρες 

ΣΤ. 

Ετήσιες 

ώρες 

(Β+Ε) 

Εσθονία 40 2.080 20* 10 240 1.840 

Ουγγαρία 40 2.080 20* 10 240 1.840 

Λιθουανία 40 2.080 20* 12 256 1.824 

Πολωνία 40 2.080 20* 10 240 1.840 

Ρουμανία 40 2.080 21* 9 240 1.840 

Λετονία 40 2.080 20* 11 248 1.832 

Βουλγαρία 40 2.080 20* 11 248 1.832 

Κροατία 40 2.080 20* 12 256 1.824 

Ελλάδα 40 2.080 23* 11 272 1.808 

Σλοβενία 40 2.080 20* 12 256 1.824 

Λουξεμβούργο 40 2.080 25* 9 272 1.808 

Μάλτα 40 2.080 24* 10 272 1.808 

Ιρλανδία 39 2.028 24 8 249,6 1.778,4 

Πορτογαλία 39,3 2.043,6 22* 8 235,8 1.807,8 

Σλοβακία 39 2.028 25,1 10 273,8 1.754,2 

Κύπρος 38 1.976 20* 13 250,8 1.725,2 
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Βέλγιο 37,8 1.965,6 20* 9 219,2 1.746,4 

Ισπανία 38,3 1.991,6 22* 14 275,8 1.715,8 

Αυστρία 38,8 2.017,6 25* 11 279,4 1.738,2 

Τσεχία 38,1 1.981,2 25 11 274,3 1.706,9 

Νορβηγία 37,5 1.950 25 10 262,5 1.687,5 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

37,7 1.960,4 24,8 8 247,3 1.713, 

Ολλανδία 37,5 1.950 25 8 247,5 1.702,5 

Φινλανδία 37,5 1.950 25 10 262,5 1.687,5 

Σουηδία 37,1 1.929,2 25* 11 267,1 1.662,1 

Ιταλία 38 1.976 28* 9 281,2 1.694,8 

Γερμανία 37,7 1.960,4 30 10 301,6 1.658,8 

Δανία 37 1.924 30 9 288,6 1.635,4 

Γαλλία 35,6 1.851,2 30* 10 284,8 1.566,4 

ΕΕ-28 38,1 1.980,7 25,4 9,9 268,9 1.711,8 

ΕΕ-15 37,6 1.954,3 26,8 9,9 275,9 1.678,5 

Νέα κράτη- 

μέλη-13 

39,7 2.065,2 20,8 10,2 246,2 1.819 

Πηγή: Eurofound (2014) 

Σημ.: * Νόμιμη ετήσια άδεια 

 

2.14 Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

Στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης (Διάγραμμα 10) 

σημειώνεται ότι οι εξελίξεις κατά το 2013 αν και υπολείπονται του στόχου, ο οποίος 

ορίζει στο 15% το ποσοστό συμμετοχής των ατόμων ηλικίας 25-64 ετών σε 

προγράμματα δια βίου μάθησης («Ευρώπη 2020»), εντούτοις είναι υψηλότερο σε 

σχέση ακόμη και με τα προ κρίσης επίπεδα. Ειδικότερα, το 2013 στο σύνολο της ΕΕ-

27 το ποσοστό συμμετοχής των εργαζόμενων σε προγράμματα δια βίου μάθησης 

ανήλθε στο 10,5% όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 9,3%. Για την Ευρώπη 

το 2013 το ποσοστό συμμετοχής σε προγράμματα δια βίου μάθησης ήταν υψηλότερο 

για τις γυναίκες (11,4%), έναντι των ανδρών (9,6%). 

Σε όλες τις χώρες εκτός της Ελβετίας και της Γερμανίας το ποσοστό συμμετοχής των 

γυναικών ήταν υψηλότερο έναντι των ανδρών. Τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής 

σε προγράμματα δια βίου μάθησης από το σύνολο των χωρών της ΕΕ εμφανίζονται 

σε χώρες της Σκανδιναβίας, όπου Δανία, Σουηδία και Φινλανδία εμφανίζουν ποσοστά 

συμμετοχής 31,4% (μειωμένο πάντως σε σχέση με το 2011), 28,1% (αυξημένο σε 

σχέση με το 2011) και 24,9% (αυξημένο σε σχέση με το 2011) αντίστοιχα. Ακόμη τον 

στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (15%) έχουν εκπληρώσει η Ολλανδία και η 

Αγγλία, ενώ από χώρες εκτός ΕΕ τον συγκεκριμένο στόχο έχουν εκπληρώσει η 
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Ισλανδία (25,8%), η Νορβηγία (20,4%) και η Ελβετία (30,4%). Αντιθέτως, τα 

χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε Βουλγαρία (1,7%), Ρουμανία (2%), Ελλάδα 

(2,9%, που αποτελεί και το χαμηλότερο ποσοστό από το σύνολο των «παλαιών» 

κρατών-μελών της ΕΕ), η Κροατία (2,4%) και η Ουγγαρία (3%).   

 

Διάγραμμα 10: Ποσοστιαία συμμετοχή των εργαζομένων ανά φύλο στην εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

Πηγή: Eurostat (LFS, Detailed annual survey results, 2014) 

 

2.15 Μέση ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας 

Η μέση ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας (ηλικία συνταξιοδότησης από την 

εργασία) μετά από συνεχόμενη αύξηση που σημείωσε μέχρι το 2010 μειώθηκε 

σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι το 2012 (Πίνακας 13). Ειδικότερα, η 

μέση ηλικία εξόδου στην ΕΕ-27 το 2012 ανήλθε στα 59,1 έτη, όταν το αντίστοιχο 

μέγεθος το 2009 ήταν στα 61,4 έτη και το 2010 είχε διαμορφωθεί στα 61,5 έτη. 

Χώρες που ο μέσος όρος ηλικίας εξόδου από την αγορά εργασίας είναι χαμηλότερος 

του μέσου όρου της ΕΕ-27 είναι η Σλοβακία (57,4 έτη), η Κροατία (57,7 έτη), η 

Ελλάδα (57,8 έτη), η Ιταλία (58 έτη), το Ηνωμένο Βασίλειο (58,3 έτη), η Ουγγαρία 
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(58,5 έτη) και η Γαλλία (58,9 έτη). Η παρουσιαζόμενη μείωση οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στη μεγαλύτερη μείωση της παραμονής στην εργασία των γυναικών έναντι των 

ανδρών. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των ετών 2010 και 2012 ενώ στο σύνολο της ΕΕ-

27 η μείωση στον ηλικιακό μέσο όρο εξόδου από την αγορά εργασίας ήταν 3,9% 

(από 61,5 έτη το 2010 στα 59,1 έτη το 2012), στους άνδρες η αντίστοιχη μείωση ήταν 

3,7% (από 61,7 έτη ο μέσος όρος ηλικίας εξόδου από την αγορά εργασίας το 2010 

διαμορφώθηκε στα 59,4 έτη το 2012), ενώ στις γυναίκες η μείωση ήταν 4,1% (από 

61,3 έτη το 2010 διαμορφώθηκε στα 58,8 έτη το 2012).   

 

Πίνακας 13: Μέση ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας (2009,2010,2012) 

 2009   2010   2012   

 Σύνο

λο 

(έτη) 

Άνδρ

ες 

Γυναίκ

ες 

Σύνο

λο 

(έτη) 

Άνδρ

ες 

Γυναίκ

ες 

Σύνο

λο 

(έτη) 

Άνδρ

ες 

Γυναίκ

ες 

ΕΕ-27 61,4 61,8 61 61,5 61,7 61,3 59,1 59,4 58,8 

Ευρωζώ

νη-17 

61,2 61,4 61 61,5 61,4 61,3 59,6 59,6 59,6 

Τσεχία 60,5 61,5 59,6 60,5 61,4 59,6 58,9 60,8 57,7 

Δανία 62,3 63,2 61,4 62,3 μ.δ μ.δ 62 62,2 61,7 

Γερμανί

α 

62,2 62,6 61,9 62,4 62,2 62,7 61,1 61,2 61 

Εσθονία 62,6 μ.δ μ.δ μ.δ μ.δ μ.δ 59,5 60,7 58,7 

Ελλάδα 61,5 61,3 61,6 μ.δ μ.δ μ.δ 57,8 58 57,5 

Ισπανία 62,3 61,2 63,4 62,3 61,8 62,8 61,8 61,7 61,9 

Γαλλία 60 60,3 59,8 60,2 60,4 60,1 58,9 58,6 59,3 

Κροατία 60,6 μ.δ μ.δ μ.δ μ.δ μ.δ 57,7 60,1 56 

Ιταλία 60,1 60,8 59,4 60,4 60,8 60 58 57,8 58,4 

Κύπρος 62,8 μ.δ μ.δ μ.δ μ.δ μ.δ 61,5 61,2 61,9 

Ουγγαρί

α 

59,3 60,1 58,7 59,7 μ.δ μ.δ 58,5 59,8 57,6 

Μάλτα 60,3 μ.δ μ.δ 60,5 μ.δ μ.δ 59,1 59,1 58,8 

Ολλανδί

α 

63,5 63,9 63,1 μ.δ μ.δ μ.δ 62,7 62,7 62,7 

Σλοβακί

α 

58,8 60,4 57,7 μ.δ μ.δ μ.δ 57,4 59,8 56,1 

Φινλανδ

ία 

61,7 62,3 61,1 μ.δ μ.δ μ.δ 61,4 61,4 61,6 

Σουηδία 64,3 64,7 64 64,4 65 63,7 63,6 63,6 63,6 

Ηνωμέν

ο 

Βασίλειο 

63 64,1 62 μ.δ μ.δ μ.δ 58,3 58 58,6 

Ισλανδία 64,8 μ.δ μ.δ μ.δ μ.δ μ.δ 64,7 64,9 64,4 

Νορβηγί

α 

63,2 63 63,3 μ.δ μ.δ μ.δ 64,9 64,6 65,3 

Ελβετία 63,5 64,8 62,2 μ.δ μ.δ μ.δ 62,8 63 62,6 
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Πηγή: Eurostat (LFS, Detailed annual survey results, 2014) 

μ.δ: μη διαθέσιμη πληροφορία 

 

Η εικόνα που σχηματίζεται από τα διαθέσιμα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής 

Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ), αναδεικνύουν μια τάση σύγκλισης τόσο 

μεταξύ των χωρών, με αποτέλεσμα χώρες με σχετικά χαμηλά ηλικιακά όρια εξόδου 

σε προηγούμενες χρονικές περιόδους να αυξάνουν τον μέσο όρο ηλικίας εξόδου, 

ώστε να συγκλίνουν με χώρες που έχουν υψηλότερα ηλικιακά όρια, όσο και μεταξύ 

των φύλων, όπου παρατηρείται αύξηση του ηλικιακού μέσου όρου ηλικίας εξόδου 

των γυναικών από την αγορά εργασίας (Πίνακας 14). 
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Πίνακας 14: Μέση ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας κατά φύλο 

 

 
Πηγή: ΟΟΣΑ, Pensions at a glance 2013 

μ.δ: μη διαθέσιμη πληροφορία 

 

 

 

   Άνδρες     Γυναίκες   

Χρονική 

περίοδος/ 

Χώρα  

2003-

2008 

2004-

2009 

2005-

2010 

2006-

2011 

2007- 

2012 

2003-

2008 

2004-

2009 

2005-

2010 

2006-

2011 

2007- 

2012 

Αυστρία 58,3 58,9 59,9 60,4 61,9 57,8 57,6 57,9 58,4 59,4 

Βέλγιο 59,8 59,1 60,6 59,6 59,6 58,6 59,1 58,9 59 58,7 

Τσεχία 62,6 62,1 62,3 62,6 63,1 58,8 59 58,9 59,1 59,8 

Δανία 64 64,6 64 63,5 63,4 62,3 62,1 61,9 61,4 61,9 

Εσθονία 65,2 66,2 65 64,5 63,6 64,1 63,4 63,2 62,6 62,6 

Φινλανδία 61,3 61,7 61,8 61,8 61,8 61,2 61,4 61,5 62 61,9 

Γαλλία 59,1 59,1 59,3 59,1 59,7 59,5 59,7 59,6 59,5 60 

Γερμανία 61,1 61,8 62 61,9 62,1 60,3 60,5 61,2 61,4 61,6 

Ελλάδα 62,1 61,9 61,9 61,8 61,9 60,4 59,6 60,3 59,9 60,3 

Ουγγαρία 59,5 60 60,3 60,4 60,9 58,5 58,9 58,9 58,9 59,6 

Ιρλανδία 65 63,7 63,7 63,3 64,6 64,4 63,7 63,8 63,5 62,6 

Ιταλία 60,8 61 60,5 60,8 61,1 61 58,7 59,1 59,2 60,5 

Λουξεμβούργο 59,5 57,3 57,8 58 57,6 61,8 58 58,6 58,6 59,6 

Ολλανδία 62,9 63,1 62,9 63,6 63,6 61,1 61,3 61,4 62 62,3 

Πολωνία 61,3 61,7 61,6 61,5 62,3 57,5 58,5 59,1 59,4 60,2 

Πορτογαλία 66,6 67 66,5 66,2 68,4 65,2 63,7 64,6 65,1 66,4 

Σλοβακία 59,3 59,9 59,9 60,4 60,9 55,4 56,2 56,9 57,7 58,7 

Σλοβενία 61,2 62 61,4 61,7 62,9 57,1 59,2 58 58 60,6 

Ισπανία 61,7 61,8 62,3 62,3 62,3 63,2 63,4 63,1 63,4 63,2 

Σουηδία 65,7 66,1 65,7 66,3 66,1 63,1 63,6 63,9 64,4 64,2 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

63,9 64,4 64,1 63,6 63,7 61,9 62,1 61,9 62,3 63,2 

Ελβετία 66,6 65,6 65,3 65,5 66,1 64,2 63,4 63,3 64,1 63,9 

Ισλανδία 69,1 69,7 68,4 68,2 68,2 65,5 65,4 66,4 65,7 67,2 

Νορβηγία 65,3 64,7 64,2 64,2 64,2 64,3 64,5 63,7 64,3 64,3 

Βουλγαρία 64,9 64,2 62,9 61,8 Μ.δ 60,7 61 60,5 60,1 Μ.δ 

Κύπρος 67,2 67 66,5 65,3 Μ.δ 62,2 60,5 60,1 60,8 Μ.δ 

Λετονία 64,6 63,7 64,5 65,2 Μ.δ 62,4 63,5 63,5 64,5 Μ.δ 

Λιθουανία 62 62 62,3 63,7 Μ.δ 58,5 59,1 60,5 61,7 Μ.δ 

Μάλτα 60,6 60,4 60,6 61 Μ.δ 62,3 59,3 61,2 60 Μ.δ 

Ρουμανία 69,9 68,4 68,4 64,7 Μ.δ 65,2 63,5 63,8 62,1 Μ.δ 

Τουρκία 62 62,5 62,9 63,5 62,8 63,6 64,3 66,4 70,4 63,6 
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3. Οι κοινοτικές και οι ανά χώρα εξελίξεις στην ΕΕ των 27 

 

 

3.1 Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

3.1.1 Γενικό Πλαίσιο 

Οι κατευθυντήριοι άξονες πολιτικής, η υλοποίηση δράσεων και ο προγραμματισμός 

για μελλοντική ανάληψη πρωτοβουλιών της ΕΕ, όπως το συγκεκριμένο πλαίσιο 

πολιτικών αναλαμβάνεται να υλοποιηθεί από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα με 

κυρίαρχο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Κομισιόν»), εξακολουθούν και κατά το 2013 

να κυριαρχούνται από λογικές περαιτέρω απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, σε ένα 

περιβάλλον που ευνοεί ακόμη περισσότερο τη συσσώρευση κεφαλαίου, ώστε 

ενδεχομένως σε ένα επόμενο στάδιο να γίνουν επενδύσεις στον ευρωπαϊκό χώρο, 

συσσώρευση οι πόροι της οποίας προέρχονται κυρίως από τη μείωση του μεριδίου 

της εργασίας στον παραγόμενο πλούτο και από τις δημόσιες μεταβιβάσεις, όπως 

φοροαπαλλαγές και μείωση του άμεσου και του έμμεσου κόστους που αφορούν στην 

εργασία, προς τις επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ενώ αναδεικνύεται μέσα 

από πολλές δράσεις κυρίως της Κομισιόν, η ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής 

διάστασης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (άρα προφανώς εντόπισαν το 

πρόβλημα, ότι η μέχρι σήμερα πορεία της Ένωσης δεν έχει εμβαθύνει στην 

κατεύθυνση σύγκλισης προς ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής και όρων εργασίας 

ανάμεσα στους πολίτες της Ένωσης), εντούτοις οι πολιτικές που προτείνονται για την 

ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης, όπως η μεγαλύτερη ευελιξία και η κινητικότητα 

των εργαζομένων, είναι οι ίδιες που ακολουθούνται από την αρχή δημιουργίας της 

συγκεκριμένης Ένωσης. Με άλλα λόγια, προτείνονται πολιτικές για την 

αντιμετώπιση ενός προβλήματος, που η υλοποίησή τους κατά το παρελθόν συνέτεινε 

στην εμφάνιση και διόγκωση του συγκεκριμένου προβλήματος.  

Επιπλέον, στην κατεύθυνση μείωσης της γραφειοκρατίας οι πρωτοβουλίες των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης κινούνται στη μείωση των προστατευτικών όρων που 

αφορούν συγκεκριμένες όψεις της εργασιακής σχέσης, όπως οι διαδικασίες 

ενημέρωσης και διαβούλευσης, καθώς και υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 
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εργασίας. Από την άλλη, το πλαίσιο πολιτικών που διαμορφώνουν προς υλοποίηση 

από τα κράτη μέλη τα αρμόδια κοινοτικά όργανα σε πεδία όπως οι αναδιαρθρώσεις 

των επιχειρήσεων, οι οποίες κατά τη διάρκεια των χρόνων σημειώνουν αυξητικές 

τάσεις, εξακολουθούν να βρίσκονται σε επίπεδο προθέσεων, χωρίς να παράγουν 

ουσιαστικές δεσμεύσεις κυρίως από την πλευρά των διοικήσεων των προς 

αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.        

    

3.1.2 Κοινοτική Νομοθεσία 

Στις αρχές του έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία αφορά τις 

επενδύσεις στην κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή, καλώντας τα κράτη μέλη να 

θέσουν προτεραιότητες και να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής 

προστασίας, ζητώντας ταυτόχρονα από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εν 

λόγω συστήματα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. Επίσης, καλεί σε 

περισσότερο απλοποιημένες και καλύτερα στοχοθετημένες πολιτικές στη λειτουργία 

των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και στην αναβάθμιση ενεργών πολιτικών 

συνοχής. Μέσω της ανακοίνωσης η Επιτροπή εστιάζει στην ανάγκη απλούστερων και 

καλύτερα στοχευμένων δράσεων κοινωνικής πολιτικής για την ύπαρξη και λειτουργία 

επαρκών και διατηρήσιμων συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Η Κομισιόν 

αναφέρει ότι ορισμένα κράτη έχουν καλύτερα αποτελέσματα από κάποια άλλα, παρά 

το γεγονός ότι έχουν ανάλογους ή και χαμηλότερους προϋπολογισμούς, εκτιμώντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι υπάρχουν οι όροι ώστε οι δαπάνες κοινωνικής πολιτικής να 

είναι περισσότερο αποδοτικές.   

Στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι θα παρακολουθεί στενά 

την επίδοση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας κάθε κράτους μέλους, μέσω 

της διαδικασίας της αξιολόγησης ανά εξάμηνο, και στην περίπτωση που κριθεί 

απαραίτητο θα εκθέτει συγκεκριμένες παρατηρήσεις για κάποια χώρα. 

Ακόμη, κατά τη διάρκεια του έτους επιτεύχθηκε συμφωνία στο Συμβούλιο των 

Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων ως προς τη συνολική αντιμετώπιση της Κομισιόν 

σχετικά με την έκδοση Οδηγίας για τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των 

επικουρικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Η συγκεκριμένη αναγκαιότητα 

προέκυψε από το γεγονός ότι ενώ τα αναγνωρισμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 

ενός εργαζόμενου σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης προστατεύονται επαρκώς, 

μολαταύτα δεν έχει υπάρξει ανάλογη προστασία για τις επικουρικές συντάξεις και το 
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πρόβλημα γίνεται οξύτερο από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος τύπος σύνταξης 

καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικός και πολλοί εργαζόμενοι βγαίνουν ζημιωμένοι, 

λόγω της μακράς προκαταρκτικής περιόδου δοκιμασίας σε μια θέση εργασίας. 

Την αξιολόγηση της μέχρι σήμερα δραστηριοποίησης τριών Οδηγιών, που αφορούν 

στα ζητήματα της ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων, πραγματοποίησε 

κατά το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για τις Οδηγίες που αφορούν στις 

ομαδικές απολύσεις, στη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 

περίπτωση μεταβιβάσεων των επιχειρήσεων και στην ενημέρωση και διαβούλευση. 

Σκοπός της αξιολόγησης είναι η ταυτοποίηση τυχόν υπερβολικών επιβαρύνσεων, 

αλληλοεπικαλύψεων, κενών ή ανακολουθιών που μπορεί να έχουν εμφανιστεί από 

την υιοθέτηση των Οδηγιών στις νομοθεσίες των κρατών μελών. Στα συμπεράσματα 

της αξιολόγησης αναδεικνύεται καταρχήν, ότι με το πλαίσιο δράσης των τριών 

Οδηγιών μπορούν να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα των 

εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση στους χώρους εργασίας και ότι είναι 

δυνατή η βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ της διοίκησης της επιχείρησης 

και των εργαζομένων. Επίσης, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, προέκυψε 

ότι η λειτουργία των τριών Οδηγιών έχει μετριάσει την αρνητική επίδραση της 

παρούσας οικονομικής κρίσης στην απασχόληση. Ταυτόχρονα, όμως, η Επιτροπή 

επισημαίνει ότι στην πράξη δεν μπορεί να διασφαλιστεί πλήρως το δικαίωμα στην 

ενημέρωση και διαβούλευση και τούτο διότι σε αρκετές χώρες της Ένωσης δεν 

εντάσσονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο των Οδηγιών οι εργαζόμενοι σε μικρές και 

μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στον κλάδο της αλιείας 

εξαιρούνται από τους σκοπούς των Οδηγιών. Παράλληλα καταγράφονται 

περιπτώσεις ανεπάρκειας ως προς τη συνεκτικότητα των Οδηγιών, ειδικά στην 

περίπτωση του ορισμού του τι συνιστά ενημέρωση και διαβούλευση. 

Ακόμη, κατά τη διάρκεια του έτους σημειώθηκε πρόοδος στην αναγνώριση 

εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων στην αλιεία. Άλλωστε, στην αξιολόγηση 

των τριών Οδηγιών που προχώρησε η Κομισιόν υπήρξε ειδική μνεία στο κενό που 

υπάρχει ως προς την προστασία που παρέχουν οι τρεις Οδηγίες στην κατηγορία των 

συγκεκριμένων εργαζόμενων. Οι αλιείς εξαιρούνται από τις προστατευτικές διατάξεις 

των Οδηγιών που αφορούν, πρώτον, στην χρεοκοπία των εργοδοτών, δεύτερον, στα 

Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων, τρίτον, στην ενημέρωση και διαβούλευση, 

τέταρτον, στις ομαδικές απολύσεις και πέμπτο, στη διατήρηση των εργατικών 

δικαιωμάτων σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων των επιχειρήσεων. Υπό αυτή την 
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πραγματικότητα η Κομισιόν συνέταξε πρόταση Οδηγίας, με την οποία επεκτείνονται 

οι ρυθμίσεις των πέντε προαναφερόμενων Οδηγιών και στην κατηγορία των αλιέων. 

Επιπλέον, συμφωνία υπήρξε εν τέλει μεταξύ των υπουργών μελών του Συμβουλίου 

των Υπουργών Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Ίσων Ευκαιριών 

σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν για μια Οδηγία περί των όρων εφαρμογής της 

Οδηγίας 96/71/EC η οποία αφορά την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της 

παροχής υπηρεσιών. 

Τα μέλη του Συμβουλίου επισήμαναν ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι δεν είναι 

πλήρως ενσωματωμένοι στο περιβάλλον των εργασιακών σχέσεων του κράτους 

υποδοχής, καθώς στην πράξη δεν καλύπτονται από μηχανισμούς επιτήρησης και 

ελέγχου των εργασιακών τους συνθηκών. 

Η συμφωνία των μελών του Συμβουλίου ως προς την πρόταση της Κομισιόν για την 

ενεργοποίηση νέας Οδηγίας σχετικά με τους αποσπασμένους εργαζόμενους, αφορά 

σε δύο επιμέρους πεδία στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση. Το πρώτο αφορά στα 

μέτρα ελέγχου σε εθνικό επίπεδο και το δεύτερο στις υποχρεώσεις των υπεργολάβων.  

Ως προς τα μέτρα ελέγχου σε εθνικό επίπεδο συμφωνήθηκε ότι τα κράτη θα μπορούν 

να επιβάλλουν διοικητικές προϋποθέσεις και μέτρα ελέγχου. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά 

μπορούν να επιβληθούν μόνο στην περίπτωση που εξασφαλίζουν αποτελεσματικό 

έλεγχο και συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία. 

Ως προς τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων σε υπεργολαβικές 

επιχειρήσεις, στη συμφωνία αναφέρεται ότι τα κράτη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι 

οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει να αναμένουν από τον αναθέτοντα στον δικό 

τους εργοδότη-υπεργολάβο εργολάβο την εφαρμογή των δικαιωμάτων που αφορούν 

στους αποσπασμένους εργαζόμενους. Παράλληλα, ζητείται από τα κράτη να λάβουν 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιβολή κατ’ αναλογία ποινών που προκύπτουν από 

μια υπεργολαβική σχέση και εναντίον του αρχικού εργοδότη-εργολάβου, με σκοπό 

την αντιμετώπιση της απάτης και της κατάχρησης ειδικά σε περιπτώσεις όπου οι 

εργαζόμενοι έχουν δυσκολίες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους. 

Στον διάλογο για τη διαμόρφωση νέας Οδηγίας, στο οποίο συμφώνησε και το 

Συμβούλιο των Υπουργών, συνεισέφεραν με κοινό κείμενο εργασίας οι κοινωνικοί 

συνομιλητές του κλάδου των κατασκευών, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

Εργαζομένων στους κλάδους των Κατασκευών και του Ξύλου (EFBWW) και η 

Ομοσπονδία Βιομηχανιών στον Κατασκευαστικό Κλάδο (FIEC). 
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Η πλευρά των συνδικάτων, ύστερα από τη γνωστοποίηση της συμφωνίας στο 

συμβούλιο υπουργών και το περιεχόμενο της νέας Οδηγίας εξέφρασε την 

απογοήτευσή της διότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε έχει θέσει χαμηλά τον πήχη για 

την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της απόσπασης. Σύμφωνα με την πλευρά 

των συνδικάτων στον κλάδο των κατασκευών, το συμβούλιο των υπουργών απέφυγε 

τελικά να πάρει θέση σε καίρια ζητήματα όπως η ψευδής αυτοαπασχόληση και η 

υποκρυπτόμενη απόσπαση.       

Στα τέλη του έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τα σχέδιά της για 

βελτιστοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας 

ειδικά σε ρυθμίσεις που αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στην ανακοίνωση 

αυτή η Επιτροπή περιέγραψε τους τομείς που θα μπορούσε να μειωθεί το ρυθμιστικό 

βάρος, μέσω της διαδικασίας της Ρυθμιστικής Επίδοσης και Ικανότητας (διαδικασία 

που βρίσκεται στο θεσμικό οπλοστάσιο της Κομισιόν από το 2012). 

Βάσει των πορισμάτων της διαδικασίας της ρυθμιστικής επίδοσης και ικανότητας η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο οι τρεις Οδηγίες 

που αφορούν στην ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων (ήτοι οι Οδηγίες 

2002/14/EC, σχετικά με την ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων, 

98/59/EC, σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις και 2001/23/EC, σχετικά με τη 

διατήρηση δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων των 

επιχειρήσεων) αν θα πρέπει να συγχωνευθούν.  

Η Κομισιόν επίσης ανακοίνωσε ότι θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία διαβούλευσης με 

τους κοινωνικούς συνομιλητές και τα κράτη μέλη σχετικά με το ενδεχόμενο 

αναθεώρησης της Οδηγίας που αφορά την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους 

εργασίας, ειδικά οι ρυθμίσεις που αφορούν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Ακόμη μέσα στα επόμενα δύο χρόνια η Επιτροπή θα αξιολογήσει με τη συγκεκριμένη 

διαδικασία και την Οδηγία για τη δανειζόμενη προσωρινή εργασία.  

Στα σχέδια δράσης της Κομισιόν αντέδρασε έντονα η πλευρά των συνδικάτων. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC), τα σχέδια της 

Επιτροπής απορρυθμίζουν σε τελική ανάλυση και συνιστούν επίθεση στα δικαιώματα 

των εργαζομένων, διότι δεν ισχυροποιούν τους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς κανόνες. 

Σύμφωνα με την ETUC, με το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης δεν επιτυγχάνεται ο 

στόχος της ισχυροποίησης της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης. Από την εργοδοτική πλευρά δεν υπήρξε κάποια 

συγκεκριμένη αντίδραση στην ανακοίνωση των σχεδίων της Κομισιόν, αν και σε 
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πρόσφατη έκθεση ομάδας εργασίας της ανώτατης σε κοινοτικό επίπεδο εργοδοτικής 

οργάνωσης «BusinessEurope» υποστηρίχθηκε η πρόθεση για μείωση των 

γραφειοκρατικών βαρών σε εργοδότες και επιχειρήσεις στα πεδία της απασχόλησης 

και της κοινωνικής πολιτικής.           

 

              

3.1.3 Αναδιαρθρώσεις 

Με ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Κομισιόν να διαμορφώσει 

πρόταση για νομική δράση σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των 

αναδιαρθρώσεων, καλώντας την ταυτόχρονα να διαβουλευτεί με τους κοινωνικούς 

συνομιλητές προτού επιστρέψει με την πρότασή της.  

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιέχει 14 συστάσεις προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο νομοθετικό 

πλαίσιο της ΕΕ και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό των 

αναδιαρθρώσεων σε μακροχρόνιο ορίζοντα, την προσαρμοστικότητα και 

απασχολησιμότητα των εργαζομένων των υπό αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, την 

πρόβλεψη των επιπέδων απασχόλησης και των απαιτούμενων προσόντων των 

εργαζομένων, τις προπαρασκευαστικές ενέργειες της αναδιάρθρωσης, τον μετριασμό 

των αρνητικών επιπτώσεων από τις αναδιαρθρώσεις στην οικονομία, στην κοινωνία 

και στο περιβάλλον, την υποστήριξη από τις δημόσιες αρχές, την οικονομική 

υποστήριξη και τον προσδιορισμό των δημόσιων αρχών οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι 

για ζητήματα σχετικά με τις αναδιαρθρώσεις των επιχειρήσεων. 

Η Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) υποδέχθηκε θετικά την 

πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει και 

να προτείνει νομοθετικές πρωτοβουλίες. 

Αντίθετα η εργοδοτική πλευρά δεν εξέδωσε κάποια ανακοίνωση αν και έχει κατά 

καιρούς αναφέρει ότι δεν είναι απαραίτητος σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας μηχανισμός 

διαχείρισης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης. 

Στα τέλη του έτους η Επιτροπή πρότεινε ένα πλαίσιο δράσεων με σκοπό την 

ενθάρρυνση των εργαζομένων, των κοινωνικών συνομιλητών και των περιφερειακών 

και εθνικών οργάνων στο να εφαρμόσουν τις βέλτιστες πρακτικές ως προς την 

πρόβλεψη των επιχειρησιακών αλλαγών και αναδιαρθρώσεων. Το πλαίσιο δράσεων 

καλύπτει σειρά ζητημάτων όπως τη μακροχρόνια παρακολούθηση των εξελίξεων 
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στην αγορά εργασίας, τη συνεχή καταγραφή των εργασιών και των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για την υλοποίησή τους, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να 

υποβοηθηθούν σε εξατομικευμένη βάση οι εργαζόμενοι στην αναζήτηση νέας 

εργασίας και επανεκπαίδευσης.  

Για την επίτευξη των σκοπών του, το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει μια σειρά 

υποχρεώσεων σε εργοδότες, σε εκπροσώπους εργαζομένων, σε κοινωνικούς 

συνομιλητές και σε θεσμικά τους όργανα, καθώς και ατομικά στους εργαζόμενους.  

Το εκπονηθέν από την Κομισιόν σχέδιο δράσης αν και δεν έχει νομική δέσμευση, 

εντούτοις υποδηλώνει κατευθύνσεις πολιτικής, πολιτική με την οποία όπως προκύπτει 

δεν συμφωνεί η πλευρά των συνδικάτων. Η ETUC ζητά από την Κομισιόν για τη 

διαχείριση των επιπτώσεων της αναδιάρθρωσης να λάβει υπόψη της τη λήψη μέτρων 

στα πεδία της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της βιομηχανικής πολιτικής, της 

ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής, τον σημαντικό ρόλο της συλλογικής 

διαπραγμάτευσης, καθώς και τις ενεργές πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής 

προστασίας και υποστήριξης.   

Η εργοδοτική πλευρά κάλεσε την Κομισιόν να διασφαλίσει ότι η αναδιάρθρωση, αν 

και είναι απαραίτητο η διαχείρισή της να γίνει με προσεκτικό τρόπο, εντούτοις δεν θα 

πρέπει με τις προτεινόμενες αλλαγές να δημιουργηθούν επιπλέον κόστη και να 

παρατείνεται χρονικά.                  

 

3.1.4 Κοινωνικός διάλογος 

Τη σημασία της αυτονομίας τους στη συλλογική διαπραγμάτευση επισήμαναν σε 

συνάντησή τους με τα όργανα της Επιτροπής Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής οι εκπρόσωποι των κοινωνικών συνομιλητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ειδικά οι εκπρόσωποι της πλευράς των εργαζομένων εξέφρασαν τις ανησυχίες τους 

σχετικά με παρεμβάσεις κοινοτικών οργάνων στον καθορισμό των επιπέδων 

αποδοχών σε εθνικό επίπεδο, θέση η οποία εκφράστηκε σε τριμερή διάλογο, ύστερα 

από κλήση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το 

ζήτημα της εξέλιξης των αποδοχών. 

Από την πλευρά του το ευρωπαϊκό συνδικάτο «IndustriAll Europe», μία από τις 

μεγαλύτερες εργατικές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες που τα μέλη της καλύπτουν το 

σύνολο σχεδόν των επιχειρηματικών εκφάνσεων του βιομηχανικού τομέα, 

απαντώντας στην πρόσκληση της Επιτροπής Απασχόλησης ανέφερε ότι δεν ήταν 
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αντίθετο στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των αποδοχών στην 

Ευρώπη και καλωσόρισε την αναγνώριση από την Επιτροπή του ρόλου των 

κοινωνικών συνομιλητών σε όλα τα επίπεδα της διαπραγμάτευσης για τις αποδοχές. 

Παρόλα αυτά, το συνδικάτο εξέφρασε τις ανησυχίες του ότι σε τελική ανάλυση 

προκύπτει πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρεμβαίνει στον καθορισμό των 

αποδοχών σε εθνικό επίπεδο, προειδοποιώντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν θα 

ήταν αποδεκτή από την πλευρά των συνδικάτων. Επιπλέον, το πανευρωπαϊκό 

συνδικάτο αντιτίθεται στις προτάσεις της Επιτροπής για αναθεώρηση του 

συστήματος καθορισμού αποδοχών και της ενίσχυσης της ευελιξίας ως προς τον 

ορισμό της έννοιας των αποδοχών. Η Επιτροπή πρότεινε τις συγκεκριμένες αλλαγές 

με τη χρησιμοποίηση μέτρων, όπως η διευκόλυνση των συνθηκών για τις 

επιχειρήσεις να εγκαταλείπουν τα πιο γενικευμένα επίπεδα διαπραγμάτευσης και η 

αναθεώρηση των συμφωνιών σε κλαδικό επίπεδο.  

Στα μέσα του έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης 

Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, εξέδωσε την Ετήσια Έκθεσή 

της (με στοιχεία που αφορούν μέχρι το 2012) στην οποία περιέχεται τμήμα για την 

επίδραση της οικονομικής κρίσης στον κοινωνικό διάλογο και στις εργασιακές 

σχέσεις, εστιάζοντας στον δημόσιο τομέα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η 

δημοσιονομική ισχυροποίηση, στοχεύοντας στη μείωση των δημόσιων δαπανών και 

του συσσωρευμένου κρατικού ελλείμματος, έχει παρεμποδίσει τον κοινωνικό 

διάλογο. Εντούτοις, στην έκθεση επισημαίνεται ότι ο δομημένος κοινωνικός διάλογος 

εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος τρόπος διασφάλισης της διατηρησιμότητας των 

απαραίτητων κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων. 

Ειδικότερα, στην Έκθεση επισημαίνεται ότι η οικονομική κρίση προκάλεσε μια βαθιά 

και μεγάλης διάρκειας αναταραχή στα όργανα και στις πρακτικές των εργασιακών 

σχέσεων. Επισημαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη έκθεση του 2010 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κοινωνικός διάλογος βοήθησε στην τόνωση της 

προσαρμοστικότητας στις πρώιμες επιπτώσεις της κρίσης, εντούτοις, στην παρούσα 

έκθεση συμπεραίνεται ότι η επίπτωση των κρατικών ελλειμμάτων και οι πολιτικές 

παρακολούθησης και ισχυροποίησης των κρατικών προϋπολογισμών που 

ακολουθήθηκαν σε μια σειρά από κράτη μέλη παρήγαγαν περισσότερες θεμελιώδεις 

αλλαγές με αρνητικό αντίκτυπο στις εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη. Η συλλογική 

διαπραγμάτευση τείνει να καταστεί περισσότερο αποκεντρωμένη με τον δείκτη 

συγκέντρωσης να κατέρχεται από το 2,15, που ήταν το 2010, στο 1,98 το 2012. Η 
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μείωση της συνδικαλιστικής πυκνότητας συνεχίστηκε, διαμορφούμενη στα επίπεδα 

του 24%, αλλά πολύ μικρότερη στον ιδιωτικό τομέα από ό,τι στον δημόσιο στα 

περισσότερα κράτη μέλη. 

Όσον αφορά τις εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις στον δημόσιο τομέα η Έκθεση 

επισημαίνει ότι τα συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων και καθορισμού των 

αμοιβών έχουν υποβληθεί σε δύο συνδεδεμένες μεταξύ τους τάσεις. Πρώτον, η 

αποκέντρωση έχει λάβει χώρα τόσο εντός, όσο και εκτός από ένα κεντρικά 

συντονισμένο πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Δεύτερον, έχει σημειωθεί μια μερική 

αναπλήρωση του συστήματος αμοιβών και εργασιακής εξέλιξης βασιζόμενου στην 

αρχαιότητα από ένα αντίστοιχο βασιζόμενο στην επίδοση του εργαζόμενου. Τούτο 

οδήγησε σε διαφορές στην καριέρα, ως προς τους όρους και τις συνθήκες, μεταξύ των 

δημόσιων υπαλλήλων.  

Σε άλλη Έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Στόχος ο οποίος θα επιτευχθεί μέσα από την 

καλύτερη παρακολούθηση των εργασιακών και κοινωνικών εξελίξεων, τις δράσεις 

ανάσχεσης της ανεργίας και τη δημιουργία ενός καλύτερου πλαισίου κοινωνικού 

διαλόγου. Στην Έκθεση επισημαίνεται ότι χωρίς συλλογική δράση, ώστε να 

διασφαλιστεί με αποτελεσματικό τρόπο η αντιμετώπιση των ζητημάτων 

απασχόλησης και των κοινωνικών προκλήσεων, οι μακροχρόνιες διαφορές μεταξύ 

των κρατών μελών θα συνεχίσουν να υφίστανται.  

Ειδικά στο ζήτημα της παρακολούθησης των τάσεων στα πεδία της απασχόλησης, 

αλλά και των όσων συμβαίνουν ευρύτερα στην κοινωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προτείνει την ανάπτυξη ενός πλαισίου μετρήσιμων δεικτών, οι οποίοι θα αφορούν 

παράγοντες που μπορούν να υπονομεύσουν σοβαρά την απασχόληση, την κοινωνική 

συνοχή και το ανθρώπινο κεφάλαιο, έχοντας επομένως αρνητική επίδραση στην 

ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Υπό το πρίσμα αυτό κύριοι δείκτες θα 

μπορούσαν να είναι τα τρέχοντα επίπεδα ανεργίας και η εξέλιξή τους, το ποσοστό 

των ατόμων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης και εκπαίδευσης, η ανεργία των 

νέων, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ο πληθυσμός εργάσιμης 

ηλικίας που βρίσκεται σε «κίνδυνο φτώχειας», καθώς και διαθέσιμα στατιστικά 

δεδομένα που σχετίζονται με ανισότητες. 

Η πλευρά των συνδικάτων, μέσω ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 

Συνδικάτων (ETUC), υποδέχθηκε θετικά την πρόταση εισαγωγής των κοινωνικών 
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δεικτών κατά την περιοδική Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης που συντάσσει η Κομισιόν, 

αλλά ταυτόχρονα εκτιμά ότι οι σχετικοί και αντίστοιχοι δείκτες είναι ανήμποροι να 

αλλάξουν τους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Από την πλευρά τους οι 

αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές οργανώσεις σε κοινό τους ανακοινωθέν εξέφρασαν 

την υποστήριξη τους στην εμπέδωση και ανανέωση του ρόλου των κοινωνικών 

συνομιλητών, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Έκθεση της Κομισιόν, στα 

πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης. Εντούτοις, για τους εργοδότες 

η συμμετοχή στις κοινοτικές διαδικασίες θα πρέπει να υλοποιείται έγκαιρα και να 

είναι παραγωγική, δεν θα πρέπει να καθυστερεί τη διαδικασία της αξιολόγησης και 

θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στις υπάρχουσες δομές. 

      

3.1.5 Πολιτικές απασχόλησης 

Στη συνάντηση μεταξύ των Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων των κρατών μελών 

της ΕΕ αποφασίστηκε, εκτός των άλλων και η συνέχιση της χρηματοδότησης του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και 

η έγκριση της χρήσης του ταμείου στην παροχή βοήθειας σε εργαζόμενους που 

έχασαν την εργασία τους ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Πρόκειται ουσιαστικά 

για επέκταση του πληθυσμού- στόχου που καλύπτει το ταμείο, καθώς ο πληθυσμός 

στον οποίο αρχικά απευθυνόταν ήταν οι εργαζόμενοι που απώλεσαν την εργασία τους 

λόγω των διεθνών οικονομικών εξελίξεων συμπεριλαμβανομένων των 

αναδιαρθρώσεων. Η παροχή βοήθειας θα έχει τον χαρακτήρα αναβάθμισης των 

δεξιοτήτων των συγκεκριμένων εργαζόμενων και της κατάλληλης προετοιμασίας 

τους στην αναζήτηση νέων ευκαιριών απασχόλησης. Η συμφωνία των υπουργών θα 

προωθηθεί για εξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Σε Κείμενο Εργασίας που εξέδωσε η Κομισιόν αναδείχθηκε το οξύ πρόβλημα της 

γήρανσης του πληθυσμού, που μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη στην ΕΕ, όχι 

μόνο στις πιο αδύναμες οικονομικά χώρες, αλλά επίσης και κυρίως στις ισχυρές 

οικονομίες της Ευρώπης, λόγω της αδυναμίας να τροφοδοτούνται από νέο ηλικιακά 

εργατικό δυναμικό. Στο Κείμενο Εργασίας προτείνονται ορισμένα μέτρα, όπως, 

πρώτον, η διερεύνηση της επιλογής της αύξησης του εργάσιμου χρόνου. Παρόλα 

αυτά, δεν υπάρχει κάποια απτή απόδειξη να υποστηρίξει την άποψη ότι αυξάνοντας 

τις ώρες εργασίας αυξάνεται και η παραγωγικότητα. Μάλιστα, στην πραγματικότητα 

και στις περιπτώσεις των ηλικιωμένων εργαζόμενων και όσων απασχολούνται με 
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ευέλικτες μορφές απασχόλησης η αύξηση των ωρών εργασίας μπορεί να είναι 

αντιπαραγωγική. Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι ακόμη και στην περίπτωση που η 

αύξηση των ωρών εργασίας είναι επιτυχής δεν μπορεί να αποτελέσει μια μόνιμη 

επιλογή από την οποία θα αναμένεται οικονομική ανάπτυξη. Δεύτερον, οι ενεργές 

πολιτικές απασχόλησης είναι σημαντικές, ειδικά όταν στοχεύουν στην ενεργοποίηση 

κοινωνικών ομάδων, όπως οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, κατηγορίες 

που μπορούν να έχουν αξιοσημείωτη συνεισφορά στην αύξηση των γενικών επιπέδων 

απασχόληση τα επόμενα χρόνια. Τρίτον, η γεωγραφική κινητικότητα αξιολογείται ότι 

αποτελεί την κύρια πολιτική σταθεροποίησης των επιπέδων απασχόλησης σε υψηλά 

μεγέθη. Η Έκθεση όμως συνιστά ταυτόχρονα ότι η συγκεκριμένη πολιτική θα πρέπει 

να συνδεθεί με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο πολιτικής προσέγγισης στο σύνολο 

της ΕΕ, στοχεύοντας τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των μεταναστών που ήδη ζουν 

νόμιμα στις χώρες της ΕΕ, όσο και στο άνοιγμα σαφών και σταθερών διεξόδων για 

νέους μετανάστες εργαζόμενους, οι οποίοι όχι μόνο έχοντας συγκεκριμένα προσόντα 

θα έρχονται να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας, αλλά και θα αντιμετωπίζονται ως 

«νόμιμοι» μετανάστες με πολύ πιο ελαστικά, από ανθρωπιστικής άποψης, κριτήρια.  

Κατά τη φθινοπωρινή διάσκεψη του Συμβουλίου των Υπουργών Απασχόλησης, 

Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Ίσων Ευκαιριών των κρατών μελών της Ένωσης 

συζητήθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος των υψηλών ποσοστών 

ανεργίας των νέων και επισήμαναν την ύπαρξη προόδου από τα κράτη μέλη στην 

εφαρμογή μέτρων που αποφασίστηκαν σε κοινοτικό επίπεδο και βοηθούν τα νέα 

άτομα, όπως η «Νεανική Εγγύηση» (Youth Guarantee- μέτρα που διασφαλίζουν ότι 

σε νέους μέχρι 25 ετών θα παρέχεται καλής ποιότητας απασχόληση, συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση, ή δυνατότητες συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης εντός τεσσάρων 

μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή ολοκληρώνουν το τυπικό στάδιο της 

εκπαίδευσής τους.). Παράλληλα όμως, το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι υπάρχει 

ανάγκη, πρώτον, για ποιοτική εκπαίδευση, η οποία θα αναπτύσσει τις δεξιότητες που 

χρειάζονται στην αγορά εργασίας. Δεύτερον, για υποστήριξη της νεανικής 

επιχειρηματικότητας. Τρίτον, για προστασία των νέων ώστε να μην καταστούν 

άνεργοι και ταυτόχρονα χωρίς εκπαίδευση και κατάρτιση, μέσω της ανάληψης 

δράσεων όπως η συμβουλευτική.        
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3.1.6 Συνθήκες εργασίας/ Υγιεινή και Ασφάλεια           

Τον Μάρτιο επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νομοθέτηση νέας Οδηγίας η 

οποία θα προστατεύει του εργαζόμενους από τους κινδύνους που σχετίζονται με την 

έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Το φάσμα των επαγγελμάτων που καλύπτει η 

νέα Οδηγία, η οποία αποτελεί βελτιωμένη εκδοχή της Οδηγίας 2004/40/EC, 

περιλαμβάνει τους επισκευαστές γραμμών παροχής ενέργειας, τους εργαζόμενους σε 

ραντάρ, το ιατρικό προσωπικό που χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικές απεικονιστικές 

συσκευές. Υπολογίζεται ότι το σύνολο των κρατών μελών θα εισάγει στο εθνικό 

δίκαιό τους την Οδηγία μέχρι το 2016. 

Οι διαστάσεις που λαμβάνει το πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας οδήγησε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διαβούλευση ζητώντας από τους κοινωνικούς συνομιλητές 

να εκθέσουν τις απόψεις τους με σκοπό τη λήψη περαιτέρω μέτρων στην κατεύθυνση 

προφύλαξης και αποτροπής του φαινομένου. Οι σχετικές δράσεις τίθενται σε 

εφαρμογή ώστε να ενισχύσουν στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών 

μελών, μέσω των επιθεωρήσεων εργασίας, καθώς και των φορολογικών και των 

αρχών κοινωνικής ασφάλισης.  

Με την ανακοίνωση η Επιτροπή αποστέλλει ερωτηματολόγιο με το οποίο ερωτώνται 

οι κοινωνικοί συνομιλητές για τον βαθμό που η ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης 

είναι δικαιολογημένη, τον ρόλο που οι ίδιοι θα επεφύλασσαν για τον εαυτό τους, η 

εξακρίβωση τυχόν δικών τους προτιμήσεων και για το ενδεχόμενο να 

διαπραγματευθούν για μια πρωτοβουλία στο πεδίο της αδήλωτης εργασίας. 

Ακόμη, κατά τη διάρκεια του έτους στον κλάδο των ταχυδρομείων υπήρξε συμφωνία 

μεταξύ των κοινωνικών συνομιλητών για τον τρόπο που ο κλάδος θα μειώσει το 

ενεργειακό του αποτύπωμα μέσω της ανάπτυξης περισσότερο αποδοτικών, από 

πλευράς εκπομπών ρύπων, στόλου οχημάτων και κτιρίων. Η μείωση του ενεργειακού 

αποτυπώματος θα προέλθει και μέσω της εισαγωγής του συστήματος τυποποίησης 

ISO 14001, ενώ παράλληλα θα καταβληθούν προσπάθειες ώστε να κινηθούν προς την 

ίδια κατεύθυνση και οι υπεργολάβοι ταχυδρομικών υπηρεσιών.        
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3.2 Γερμανία  

 

3.2.1 Γενικό Πλαίσιο 

Στο πολιτικό πεδίο, μετά τις βουλευτικές εκλογές η Άνγκελα Μέρκελ σχηματίζει 

Κυβέρνηση συνασπισμού μεταξύ της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), της 

Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης Βαυαρίας (CSU) και του Σοσιαλδημοκρατικού 

Κόμματος (SPD). 

Στο μισθολογικό πεδίο, ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός αποφασίζει την εισαγωγή 

ενός εθνικά θεσμοθετημένου κατώτατου μισθού, της τάξης των € 8,50 / ανά ώρα από 

1ης Ιανουαρίου 2015 ενώ, όσον αφορά το χρόνο εργασίας η Γερμανία 

συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών (Αυστρία, Βέλγιο κα) στις οποίες μειώνεται ο 

πραγματικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (σε σύγκριση με το 2012) από 0.1 έως 

0.3 ώρες. 

Αναλυτικότερα, 

3.2.2 Εργατικό Δίκαιο 

Το Νοέμβριο 2013, υπογράφεται η Συμφωνία σύστασης Κυβέρνησης Συνασπισμού 

της Γερμανίας
1
, μεταξύ του Κόμματος των Χριστιανοδημοκρατικών (CDU) και του 

Κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών (SPD)
2
 η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, 

δραστικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και κυρίως στα πεδία της απασχόλησης και 

της κοινωνικής ασφάλισης. 

                                                 
1
https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf, βλ. ακόμη 

προηγούμενη αναφορά στην Ετήσια Έκθεση 2013, «Οι Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη και στην 

Ελλάδα», ΙΝΕ / ΓΣΕΕ, 2014. 

2
 Στις 22 Σεπτεμβρίου 2013, τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γερμανία αναδεικνύουν πρώτο κόμμα 

το CDU της Άνγκελα Μέρκελ με ποσοστό 41,5% (άνοδος στα ποσοστά του, της τάξης του 7,7% 

συγκρινόμενα με τα αποτελέσματα των εκλογών του 2009). Το SPD συγκεντρώνει το 25,7% των 

ψήφων και κατατάσσεται δεύτερο κόμμα. Το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP) αδυνατεί να 

συγκεντρώσει το ελάχιστο, προβλεπόμενο ποσοστό του 5% για την ένταξή του στην Bundestag. 

Κατόπιν έντονων διαβουλεύσεων CDU και SPD συμφωνούν και υπογράφουν, στις 27 Νοεμβρίου του 

ίδιου χρόνου, κείμενο για τη σύσταση Κυβέρνησης Συνασπισμού. 
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Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίζεται η θεσμοθέτηση, από 1
ης

 Ιανουαρίου 2015, ενός 

εθνικού κατώτατου μισθού, στα 8,50 € / ανά ώρα, ως επιτακτική ανάγκη για τη 

διασφάλιση ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος διαβίωσης των εργαζομένων, 

καθώς και για να αντιπαρέλθουν τα μειωμένα ποσοστά συνδικαλιστικής κάλυψης στη 

χώρα. Οι κλάδοι που καλύπτονται ήδη από τα κατώτατα ημερομίσθια, όπως αυτά 

προβλέπονται στο Νόμο περί της Απόσπασης των Εργαζομένων, εξαιρούνται από το 

νέο κανονισμό.  

Οι κοινωνικοί συνομιλητές δύνανται, έως τα τέλη του 2016, να αποκλίνουν από τον 

εθνικό κατώτατο μισθό όταν συνάπτουν κλαδικές συμφωνίες ενώ, συστήνεται 

Επιτροπή Αξιολόγησης
3
 των επιπέδων του εθνικού κατώτατου μισθού, με την πρώτη 

αναθεώρηση αυτών, αρχής γενομένης τον Ιούνιο 2017. 

Ο Νόμος περί της Απόσπασης των Εργαζομένων καλύπτει, βάσει του νέου 

σχεδιασμού της Κυβέρνησης Συνασπισμού, μεγαλύτερο αριθμό κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό, αλλάζουν οι προϋποθέσεις του «Διατάγματος 

Επέκτασης»
4
 -το οποίο, μέχρι πρότινος, καθιστά μία συλλογική συμφωνία 

δεσμευτική για το σύνολο του κλάδου. Η μέχρι πρότινος απαίτηση, σύμφωνα με την 

οποία οι επιχειρήσεις, στις οποίες εφαρμόζεται η επέκταση, πρέπει να απασχολούν 

τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εργαζομένων στον κλάδο, παύει να ισχύει. Ως 

μόνη προϋπόθεση πλέον τίθεται, η αναγκαιότητα εφαρμογής της επέκτασης σε 

περίπτωση που κάποιο ζήτημα χαρακτηρίζεται ως «γενικού συμφέροντος». Δηλαδή, 

εάν και εφόσον: οι κοινωνικοί συνομιλητές αποδείξουν ότι η σχετική συλλογική 

σύμβαση καλύπτει το 50% των εργαζομένων˙ κοινά ιδρύματα δημιουργηθούν –για 

παράδειγμα για την κοινωνική προστασία˙ προστατευθούν οι συλλογικά 

συμφωνημένοι κανόνες, από τις αρνητικές οικονομικές εξελίξεις. 

Στο πεδίο της καταπολέμησης της παράνομης χρήσης των συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), η Μονάδα Επιβολής 

Φόρου για την Αδήλωτη Εργασία (FKS), εντατικοποιεί τους ελέγχους ενώ, τα ήδη 

θεσμοθετημένα κριτήρια προσδιορισμού μεταξύ νόμιμης και παράνομης χρήσης των 

                                                 
3
 Στην Επιτροπή Αξιολόγησης συμμετέχουν 3 εκπρόσωποι εργοδοτικών οργανώσεων και 3 

εκπρόσωποι Συνδικάτων. Η θέση του Προέδρου εναλλάσσεται μεταξύ των δύο πλευρών. 

4
 “Order of Extension”. 
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συμβάσεων αυτών, καθορίζονται από τούδε και στο εξής, στη νομοθεσία. Για τις 

συμβάσεις αυτές, η μέγιστη περίοδος ορίζεται στους 18 μήνες στον ίδιο εργοδότη. 

Εξαιρέσεις δύναται να υπάρξουν μέσω συλλογικής σύμβασης εργασίας ή εσωτερικής 

συμφωνίας. Επιπροσθέτως, οι κοινωνικοί συνομιλητές συμφωνούν στην εισαγωγή 

ενός εγγυοδοτικού πλαισίου περί της ίσης αμοιβής των εργαζομένων με συμβάσεις 

προσωρινής απασχόλησης μέσω ΕΠΑ, από το δέκατο μήνα της απασχόλησής τους 

και ένθεν.  

Η αποκλειστική εφαρμογή των συλλογικών συμφωνιών δρομολογείται να ρυθμίζεται 

πλέον με Νόμο, στη διαμόρφωση των άρθρων του οποίου συμμετέχουν και οι 

κοινωνικοί συνομιλητές. 

Νέοι κανόνες υιοθετούνται για τη διασφάλιση της ισότητας των δύο φύλων. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις οφείλουν, από το 2016 και ένθεν, σε περιπτώσεις 

πλήρωσης κενών θέσεων στα Διοικητικά τους Συμβούλια, να τηρούν την ποσόστωση 

δηλαδή, το 30% των εδρών να καλύπτονται από γυναίκες. Σε περίπτωση που η 

ποσόστωση δεν τηρηθεί ή / και δεν βρεθεί γυναίκα υποψήφια, τότε η έδρα παραμένει 

κενή. Οι επιχειρήσεις με 500 ή και περισσότερους εργαζόμενους, υποχρεούνται στην 

υποβολή Έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της ισότητας των δύο φύλων στο 

εργατικό τους δυναμικό, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνουν για τη μείωση των 

ανισοτήτων όσων αφορά μισθολογικά και άλλα ζητήματα. 

Περί τα τέλη Νοεμβρίου 2013, η Συνομοσπονδία Γερμανικών Συνδικάτων (DGB) 

δημοσιεύει την Πρώτη Αξιολόγηση
5
 της νέας συμφωνίας του Συνασπισμού, 

καλωσορίζοντας πολλές από τις προβλέψεις της. Σειρά προτάσεων της 

Συνομοσπονδίας, όπως για παράδειγμα, η γυναικεία ποσόστωση στα εποπτικά 

συμβούλια, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ενώ, είναι ιδιαίτερα θετικές οι αλλαγές στο 

Νόμο περί της Απόσπασης των Εργαζομένων, στο Διάταγμα της Επέκτασης, καθώς 

και στο δικαίωμα των εργαζομένων να επανέρχονται στο ωράριο εργασίας τους 

κατόπιν της περιόδου χρήσης γονικής άδειας. Ωστόσο, η DGB τονίζει την 

αναγκαιότητα ενίσχυσης πολλών άλλων ζητημάτων όπως για παράδειγμα, την 

πρόθεσή της, παρότι κρίνει θετικά τη θεσμοθέτηση ενός εθνικού κατώτατου μισθού, 

να διεκδικήσει, σε χρόνο νωρίτερα από τον προβλεπόμενο, μισθολογικές αυξήσεις 

                                                 
5
 first assessment (in German, 226 KB PDF) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.dgb.de/repository/public_storage/c5c7f838-56a6-11e3-8a9d-00188b4dc422/file/Bewertung-der-Koalitionsvereinbarungen.pdf&usg=ALkJrhjmVBggjlWT64pPHIFxS0simsgRiA
http://www.dgb.de/repository/public_storage/c5c7f838-56a6-11e3-8a9d-00188b4dc422/file/Bewertung-der-Koalitionsvereinbarungen.pdf
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ενώ, ζητά αυστηροποίηση των κανόνων περί της ίσης αμοιβής των προσωρινά 

απασχολούμενων μέσω ΕΠΑ. Ακόμη, η Συνομοσπονδία καλεί στη βελτίωση της 

προστασίας των εργαζομένων από τις απολύσεις, στη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας 

περί των mini – jobs και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, σε διεύρυνση του 

δικαιώματος συναπόφασης των συμβουλίων εργαζομένων, στην αύξηση των 

συντάξεων και στην εισαγωγή της ονομαζόμενης «ασφάλισης των πολιτών»
6
. 

Στον αντίποδα, οι εργοδοτικές οργανώσεις, σε Δελτίο Τύπου που δημοσιεύεται την 

ίδια περίοδο (Νοέμβριος 2013), εκφράζουν διαφορετικές απόψεις. Συγκεκριμένα, η 

Γερμανική Συνομοσπονδία Εργοδοτικών Ενώσεων (BDA) αντιτίθεται στην 

καθιέρωση ενός εθνικού κατώτατου μισθού καθώς υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο 

μειώνει τις προοπτικές εισόδου στην αγορά εργασίας των μακροχρόνια ανέργων και 

των ατόμων με χαμηλή εξειδίκευση. Ακόμη, η BDA τονίζει ότι, η νομική εφαρμογή 

του εθνικού κατώτατου μισθού προϋποθέτει περιθώρια αποκλίσεων και ευελιξίας και 

υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων 

προσωρινής απασχόλησης μέσω των ΕΠΑ. Κρίνει τέλος, ως μη απαραίτητη την 

περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση περί της ίσης αμοιβής ή περί του δικαιώματος 

συναπόφασης των συμβουλίων εργαζομένων καθώς, σύμφωνα με την εργοδοτική 

πλευρά, αυτά καλύπτονται, ήδη, από τις υπάρχουσες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας ή / και από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Εντύπωση προκαλεί, η τοποθέτηση των οικονομικών αναλυτών του Ινστιτούτου 

Οικονομικών Ερευνών της Κολωνίας
7
, οι οποίοι σε Δελτίου Τύπου, υποστηρίζουν ότι 

η Συμφωνία Συνασπισμού συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις για τη Γερμανική 

αγορά εργασίας ενώ, οι όποιες αλλαγές στο Νόμο περί της Απόσπασης Εργαζομένων 

ή στο Διάταγμα Επέκτασης αποτελούν περιττές παρεμβάσεις στην τρέχουσα δομή 

της. Σύμφωνα με τους ίδιους, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων 

μειώνεται στο 1,9% εάν ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως, η γονική άδεια και το 

μορφωτικό επίπεδο. Η οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στο ζήτημα αυτό, οδηγεί τις 

μεγάλες επιχειρήσεις σε περιττές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. Η γυναίκεια 

ποσόστωση στα εποπτικά συμβούλια κρίνεται ως αναποτελεσματική καθώς, 

σύμφωνα με τους αναλυτές, δεν αντιμετωπίζει τις διαρθρωτικές αιτίες της 

                                                 
6
 ‘Citizen insurance’. 

7
 press statement (in German, 111 KB PDF) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.bda-online.de/www/arbeitgeber.nsf/ID/home&usg=ALkJrhix5GNoTtILcLSLvrrWUHm7yQLz-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.bda-online.de/www/arbeitgeber.nsf/ID/home&usg=ALkJrhix5GNoTtILcLSLvrrWUHm7yQLz-A
http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=lKbSM9&url=http%3A%2F%2Fwww.iwkoeln.de%2F_storage%2Fasset%2F137178%2Fstorage%2Fmaster%2Ffile%2F3765521%2Fdownload%2FStatement%2BPressegespr%25C3%25A4ch%2BBerliner%2BGespr%25C3%25A4ch-Herbst%2B2013.pdf&lnkname=Statement%20Pressegespr%C3%A4ch%20Berliner%20Gespr%C3%A4ch-Herbst%202013.pdf
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ανισοκατανομής στην εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια όπως, για 

παράδειγμα, η επιλογή του επαγγέλματος και η προσωρινή διακοπή της 

σταδιοδρομίας. Η καθιέρωση του ελάχιστου μισθού των 8,50 € / ανά ώρα επηρεάζει 

περί τα έξι εκατομμύρια εργαζόμενους στη Γερμανία. Ως αποτέλεσμα αυτής της 

εφαρμογής, σύμφωνα με τους ερευνητές του Ινστιτούτου της Κολωνίας, απειλούνται 

οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας αλλά και περιορίζονται σημαντικά οι προοπτικές 

εισόδου στην αγορά εργασίας των ανειδίκευτων και των χαμηλής εξειδίκευσης 

εργαζομένων. Συμπερασματικά, κατά τους ερευνητές, ο εθνικός κατώτατος μισθός 

δεν αποτελεί ικανό εργαλείο αντιμετώπισης της φτώχειας και πιθανόν οδηγεί σε 

απώλειες θέσεων εργασίας και στον περιορισμό των ευκαιριών απόκτησης 

εισοδήματος. 

3.2.3 Πολιτικές Απασχόλησης 

◊ Τον Οκτώβριο 2013, η Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler ανακοινώνει τη 

θέσπιση ελάχιστων επιπέδων συνθηκών εργασίας, προστασίας της υγείας και της 

στέγασης των εργαζομένων σε αυτή
8
. Σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η 

επιχείρηση, προαπαίτηση αποτελεί η καταβολή, εκ μέρους όλων των εργολάβων που 

συνεργάζονται με αυτή, στους εργαζομένους τους, αμοιβής τουλάχιστον ίσης με την 

κατώτατη αμοιβή, όπως αυτή ορίζεται στην περιφερειακή συλλογική σύμβαση 

εργασίας. Οι εργολάβοι που απασχολούν εργαζόμενους με προσωρινές συμβάσεις 

υποχρεούνται στην καταβολή των συμπληρωματικών αμοιβών, όπως αυτές 

προκύπτουν κατά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις του 2012, στη Βιομηχανία 

Μετάλλου και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού. Τα νέα πρότυπα ισχύουν σε όλες τις 

εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές παροχής υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις της 

Daimler, συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων που δεν δεσμεύονται από κάποια 

κλαδική ή επιχειρησιακή σύμβαση. Εταιρείες οι οποίες δεν εφαρμόζουν τα 

προβλεπόμενα ελάχιστα επίπεδα αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία. 

Συστήνεται δε, ομάδα που διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους συμμόρφωσης στα 

προβλεπόμενα και τα αποτελέσματα των οποίων κοινοποιούνται στους εκπροσώπους 

των εργαζομένων. Επιπροσθέτως, οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι ενημερώνονται 

περί του εταιρικού σχεδιασμού και των ουσιαστικών αλλαγών στη χρήση 

                                                 
8
 http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-656186-49-1638943-1-0-0-0-0-0-11694-614232-0-0-0-0-0-

0-0.html  
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εργαζομένων, μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, στις εγκαταστάσεις της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Η συγκεκριμένη ρύθμιση της Daimler σχετικά με τα ελάχιστα αποδεκτά κοινωνικά 

επίπεδα στην εργασία είναι απόρροια της συνεχιζόμενης δημόσιας συζήτησης για τις 

συνθήκες αμοιβών και εργασίας στις εργολαβικές εταιρείες. 

Σύμφωνα με τη Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων (DGB), καμία περαιτέρω 

ρύθμιση των νομίμων συμβάσεων εργασίας δεν πρέπει να υπάρξει. Συμφωνεί, 

ωστόσο, ότι οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μέσω ΕΠΑ χρησιμοποιούνται 

καταχρηστικά με στόχο τη συμπίεση των αμοιβών και τη μετακύλιση των 

επιχειρηματικών κινδύνων προς τους εργαζόμενους. 

Η DGB τονίζει την ανάγκη ορθολογικότερης νομικής οριοθέτησης μεταξύ της 

ψευδοαπασχόλησης και των νομίμων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθώς και τον 

σαφή διαχωρισμό των συμβάσεων μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης.  

Η DGB απηχεί, ακόμη, τις εκκλήσεις του SPD (Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα) και του 

Αριστερού Κόμματος (Left Party) για ενίσχυση των δικαιωμάτων συναπόφασης των 

συμβουλίων εργαζομένων κατά τη χρήση εργαζομένων μέσω ΕΠΑ. Στο πλαίσιο 

αυτό, κρίνει αναγκαία την παροχή εκτεταμένης πληροφόρησης σχετικά με τις αμοιβές 

και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων αυτών, την εμπλοκή στο σχεδιασμό των 

επαγγελματικών ικανοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης του προσωπικού, καθώς και 

στο δικαίωμα άσκησης βέτο σχετικά με τη χρήση εργολαβικών εταιρειών σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η θεσμοθέτηση ενός νόμιμου, κατώτατου μισθού και η 

πιθανότητα επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων ώστε να καλύπτεται το σύνολο 

των εργαζομένων σε ένα, συγκεκριμένο κλάδο, είναι δυνατό να βελτιώσει τις 

υπάρχουσες συνθήκες, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία. 

Στον αντίποδα, οι εργοδοτικές οργανώσεις, όπως για παράδειγμα, η Gesamtmetall 

(Ομοσπονδία Γερμανικών Εργοδοτικών Ενώσεων στη Βιομηχανία Μετάλλου και 

Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού) προειδοποιούν ενάντια σε οποιαδήποτε 

περαιτέρω ρύθμιση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μέσω των εργολαβικών 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.dgb.de/&usg=ALkJrhiq2YMVkwBo8eP3PjIS5QP3GBDhBA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.dgb.de/&usg=ALkJrhiq2YMVkwBo8eP3PjIS5QP3GBDhBA
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εταιρειών. Σε αναλυτικό κείμενο των θέσεων της Ομοσπονδίας (Μάρτιος 2013)
9
 

υποστηρίζεται ότι, οι εν λόγω συμβάσεις μέσω ΕΠΑ αποτελούν βασικό στοιχείο της 

γερμανικής οικονομίας και χρησιμοποιούνται ευρέως στον κλάδο Μετάλλου και 

Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού. Αναγνωρίζει, μεμονωμένες περιπτώσεις 

κατάχρησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και οι οποίες χρήζουν άμεσης 

τιμωρίας ωστόσο, η Gesamtmetall επιμένει ότι, εφόσον οι ελεγκτικοί μηχανισμοί 

λειτουργούν, η ισχύουσα νομοθεσία παρέχει επαρκείς κυρώσεις. Ως εκ τούτου, 

απορρίπτει κάθε πρόταση για επέκταση των δικαιωμάτων «συνδιαχείρισης» των 

συμβουλίων εργαζομένων ή του δικαιώματος επιρροής των αποφάσεων της 

Διοίκησης ως προς τη λειτουργία της επιχείρησης ή της ανάθεσης υπηρεσιών προς 

τρίτους. Προσθέτει δε, ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στην ισχύουσα επιχειρηματική 

ελευθερία, βλάπτει τη Γερμανική βιομηχανία.  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, οι εργαζόμενοι μέσω εργολαβικών εταιρειών στη 

Γερμανία έχουν ίδια δικαιώματα με κάθε άλλη ομάδα εργαζομένων ως προς τη 

σύσταση συμβουλίων εργαζομένων στις επιχειρήσεις τους, καθώς και ως προς τη 

διεκδίκηση συλλογικά διαμορφωμένων αμοιβών. 

◊ Στην ίδια ενότητα των πολιτικών απασχόλησης, τον Οκτώβριο 2013, οι εταίροι του 

«Συμφώνου Μαθητείας της Γερμανίας»
10

 δημοσιεύουν τα πλέον πρόσφατα στοιχεία 

σχετικά με τις νέες συμβάσεις μαθητείας. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια της 

περιόδου Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2012 – 2013, καταχωρούνται 482.400 

νέες τέτοιες συμβάσεις (βλ. Πίνακα 1). 

 

                                                 
9
 http://www.gesamtmetall.de/gesamtmetall/meonline.nsf/id/Werkvertraege_DE/%24file/ME-Position-

Werkvertraege.pdf  

10
 Το Σύμφωνο για τη Μαθητεία υπογράφεται στη Γερμανία το 2004 και στο οποίο μετέχουν σήμερα: 

η Γερμανική Συνομοσπονδία Εργοδοτικών Ενώσεων (BDA)˙ η Συνομοσπονδία Γερμανικών 

Βιομηχανιών (BDI)˙ τα Γερμανικά Επιμελητήρια Βιομηχανίας και Εμπορίου (DIHK)˙ η Γερμανική 

Ένωση Βιοτεχνιών (ZDH)˙ η Γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση Ελευθέρων Επαγγελμάτων (BFB)˙ 

Εκπρόσωποι της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης 

(BA).  

http://www.gesamtmetall.de/gesamtmetall/meonline.nsf/id/Werkvertraege_DE/%24file/ME-Position-Werkvertraege.pdf
http://www.gesamtmetall.de/gesamtmetall/meonline.nsf/id/Werkvertraege_DE/%24file/ME-Position-Werkvertraege.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.bda-online.de/www/arbeitgeber.nsf/ID/home&usg=ALkJrhix5GNoTtILcLSLvrrWUHm7yQLz-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.bdi.eu/&usg=ALkJrhidF06TmsE5EO36esj2jsbK4TvCOQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.dihk.de/&usg=ALkJrhhf3DopsnSUxKydE003ArZTGWS9sQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.zdh.de/&usg=ALkJrhjMO8CIX1ssvtd5DZ3_Y3ncbEefkw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.freie-berufe.de/&usg=ALkJrhjUmnMmKy5LmwbYReDMRMh3JcbYMw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.arbeitsagentur.de/&usg=ALkJrhiAWfC5SZLnjUYe9gYWTxCITNTCSw
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Πίνακας 1: Νέες Συμβάσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης, 2012 - 2013 

 
Αριθμός νέων συμβάσεων 

επαγγελματικής κατάρτισης 

Μεταβολή από το 

προηγούμενο έτος (%) 

Βιομηχανία και Εμπόριο 30.500 -4,1 

Βιοτεχνία 130.600 -5,0 

Ελεύθερα επαγγέλματα  42.300 -0,9 

Πηγή: Δελτίο Τύπου των εταίρων του Συμφώνου.  

Οι θέσεις αυτές προσφέρονται σε νέους ανθρώπους που δε διαθέτουν τις δεξιότητες 

και ως εκ τούτου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα 

μαθητείας. Το Σεπτέμβριο 2013, περί τις 33.500 θέσεις μαθητείας παραμένουν κενές 

ενώ, 21.000 αιτούντες εξακολουθούν να αποζητούν την ένταξή τους σε αυτές. 

Με την ολοκλήρωση της περιόδου επαγγελματικού προσανατολισμού η DGB καλεί 

σε βελτίωση του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης στη Γερμανία. Επικρίνει 

μάλιστα έντονα
11

 τους εργοδότες για τη μη κατάρτιση επαρκούς αριθμού νέων 

ανθρώπων, καθώς και για το γεγονός ότι, μόλις το 21,7% των επιχειρήσεων στη χώρα 

προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης –ποσοστό που θεωρείται το χαμηλότερο από το 

1999. Στο ίδιο πλαίσιο, η IG Metall
12

 επισημαίνει την αποτυχία των επιχειρήσεων να 

εντάξουν στα προγράμματά τους νέους, με χαμηλές σχολικές επιδόσεις. Για 

παράδειγμα, οι επιχειρήσεις στην Ανατολική Γερμανία προτιμούν να απασχολούν 

αποφοίτους λυκείου με υψηλές επιδόσεις παρά νέους που εγκαταλείπουν το σχολείο 

και διαθέτουν περιορισμένα προσόντα. Και προτείνει, ακόμη και την αντικατάσταση 

του Συμφώνου Μαθητείας με μία νέα πρωτοβουλία η οποία θα προκύψει μέσω της 

διαπραγμάτευσης με τα Συνδικάτα. 

 Το 2010, τελευταίο έτος ανανέωσης του Συμφώνου, η DGB αρνείται να συμμετάσχει 

στις διαπραγματεύσεις.  

                                                 
11

σε Δελτίο Τύπου με τίτλο «Η Εγγύηση της Μαθητείας αναγκαιότερη από ποτέ», 

http://www.dgb.de/presse/++co++9d8aa6f6-4150-11e3-9fa7-00188b4dc422  

12
 Μέλος της DGB. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.igmetall.de/&usg=ALkJrhgUBEkKKxJmiOQrm_hqhKj8fWJ1-w
http://www.dgb.de/presse/++co++9d8aa6f6-4150-11e3-9fa7-00188b4dc422
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Η εργοδοτική οργάνωση Gesamtmetall από την πλευρά της υπογραμμίζει ότι, 4 από 

τις 5 βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον Κλάδο Μετάλλου και Ηλεκτρολογικού 

Εξοπλισμού παρέχουν προγράμματα μαθητείας. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα της 

Ένωσης Βιομηχανίας Μετάλλου και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού της Βόρειας 

Ρηνανίας – Βεστφαλίας (NRW Metall)
13

, το 85% των επιχειρήσεων του Κλάδου, που 

δεσμεύονται από συλλογική συμφωνία, παρέχουν προγράμματα μαθητείας καθ’ όλη 

τη διάρκεια του 2013. Διαπιστώνει, ωστόσο ότι, περίπου το 26% αυτών σχεδιάζουν 

την παροχή μικρότερου αριθμού θέσεων μαθητείας μελλοντικά. Σχεδόν το 37% των 

εργοδοτών δηλώνει ότι, προτίθεται να εκπαιδεύσει μεγαλύτερο αριθμό 

μαθητευόμενων από ό,τι οι πραγματικές ανάγκες της εταιρείας τους, εάν το 

συμβούλιο των εργαζομένων συμφωνήσει στην άρση του κανόνα που υποχρεώνει 

τους εργοδότες να παρέχουν θέση εργασίας στους άρτια εκπαιδευμένους 

μαθητευόμενούς τους
14

.  

Τόσο η DGB, όσο και η IG Metall προτείνουν τη δημιουργία ενός νόμιμου 

δικαιώματος ή μίας νομικής εγγύησης για μια θέση μαθητείας. Οι εργοδότες 

απορρίπτουν την πρόταση αυτή υποστηρίζοντας ότι, κάτι τέτοιο δε λύνει τα 

προβλήματα των νέων με κακές σχολικές επιδόσεις ή με ελλείψεις σε απαραίτητες 

δεξιότητες για την ένταξή τους στα προγράμματα μαθητείας.  

3.2.4 Συλλογικές Διαπραγματεύσεις / Συμβάσεις 

◊ Το Μάιο 2013, κατόπιν πολλών γύρων διαπραγματεύσεων, η εργοδοτική οργάνωση 

της Βιομηχανίας Μετάλλου και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού της Βαυαρίας (VBM) 

υπογράφει κλαδική συμφωνία για τις αμοιβές με το Συνδικάτο Μεταλλουργών της 

χώρας (IG Metall). 

Η νέα συμφωνία, με ισχύ έως την 31
η
 Δεκεμβρίου 2014, επηρεάζει περίπου 3,7 

εκατομμύρια εργαζομένους στον κλάδο και προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των 

εργαζομένων σε ποσοστό της τάξης του 3,4% από 1
ης

 Ιουλίου 2013 και επιπλέον 

2,2% από 1
ης

 Μαΐου 2014. 

                                                 
13

 Φθινόπωρο 2013. 

14
 Η υποχρέωση αυτή εισάγεται κατά τη διάρκεια των συλλογικών διαπραγματεύσεων 2012. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.gesamtmetall.de/&usg=ALkJrhgSRziXBonp1JpCY0ZsIbvQB-jp6Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.metallnrw.de/&usg=ALkJrhidqfFH_tuFdpX95G81wc1UJgY0Mw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.igmetall.de/&usg=ALkJrhgUBEkKKxJmiOQrm_hqhKj8fWJ1-w
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Ειδικές ρήτρες προβλέπονται στη νέα κλαδική για τους μαθητευόμενους στις 

επιχειρήσεις της Βαυαρίας όπου, οι αμοιβές αυτών, αυξάνουν από 45 € έως και 48 €, 

ανάλογα με το χρόνο της μαθητείας τους.  

Επίσης, η IG Metall και η NORDMETALL
15

 συμφωνούν στην υποστήριξη 

μειονεκτουσών ομάδων, κυρίως των νέων, δημιουργώντας ένα αποθεματικό ταμείο 

200.000 €, με στόχο την ενίσχυση των μέτρων βελτίωσης των προοπτικών τους για 

την ένταξη αυτών στα προγράμματα μαθητείας του κλάδου Μετάλλου και 

Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού. Από το φθινόπωρο του 2014, οι κοινωνικοί 

συνομιλητές αποφασίζουν για το κατά πόσο κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση ρήτρας 

συλλογικής διαπραγμάτευσης για το θέμα αυτό. 

Σύμφωνα με την IG Metall η νέα συμφωνία παρέχει στους εργαζόμενους ασφάλεια, 

προοπτικές και δίκαιο μερίδιο στις οικονομικές εξελίξεις. Οι υψηλότεροι μισθοί, 

θεωρούνται απαραίτητοι
16

 για τη βελτίωση της εγχώριας αγοραστικής δύναμης και 

την τόνωση της Γερμανικής οικονομίας. 

Όσον αφορά τους εργοδότες, η Gesamtmetall κρίνει ως αποδεκτά τα επιπλέον κόστη, 

όπως αυτά προκύπτουν από τη νέα κλαδική ενώ, θεωρεί ότι η ισχύς αυτής για περίοδο 

20 μηνών, επιτρέπει στους εργοδότες το σχεδιασμό μακροχρόνιων πλάνων. Ιδιαίτερη 

αναφορά, τέλος, γίνεται στην ταχύτητα σύναψης της εν λόγω συμφωνίας και 

ειδικότερα στον εκμοντερνισμό των διαδικασιών που υιοθετούν οι κοινωνικοί 

συνομιλητές. 

◊ Στην ίδια ενότητα, τον Ιούλιο 2013, το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών και 

Κοινωνικών Ερευνών (WSI) δημοσιεύει την Ενδιάμεση Έκθεση για τις Συλλογικές 

Διαπραγματεύσεις -2013
17

.  

Η Έκθεση αξιολογεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων που μετέχουν στη DGB, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 και οι οποίες 

καλύπτουν 8,7 εκατομμύρια εργαζόμενους -εκ των οποίων οι 1,2 εκατομμύρια 

                                                 
15

 Εργοδοτική οργάνωση. 

16
 Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της IG Metall, από τους πρώτους κιόλας γύρους των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων (αρχές 2013). 

17
 http://www.boeckler.de/pdf/p_ta_hjb_2012.pdf 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.nordmetall.de/de/home/index.php&usg=ALkJrhjL5ZYK8jRNnYcxC7z84pg8dNv97g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.wsi.de/&usg=ALkJrhi0UQmg-dnW37n72Gx0SfYBEzlPag
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.dgb.de/&usg=ALkJrhiq2YMVkwBo8eP3PjIS5QP3GBDhBA
http://www.boeckler.de/pdf/p_ta_hjb_2012.pdf
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προέρχονται από την Ανατολική Γερμανία. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το, 

περίπου, 45%, του συνόλου των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας. Το 2013, επιπλέον 4,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι λαμβάνουν 

μισθολογικές αυξήσεις όπως αυτές συμφωνούνται κατά τα προηγούμενα έτη.  

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση ετήσια μισθολογική αύξηση το 

2013
18

 κυμαίνεται στο 2,8%
19

, σε σύγκριση με το 2,7% που ισχύει το 2012. 

Όσον αφορά τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, για το Α’ εξάμηνο του 

2013, η μέση μισθολογική αύξηση κυμαίνεται μεταξύ 2,3% στον Χρηματοπιστωτικό 

κλάδο και 3,6% στον κλάδο Ενέργειας, Υδάτινων Πόρων και Εξόρυξης (βλ. Πίνακα 

2). 

Πίνακας 2: Μέση Μισθολογική Αύξηση βάσει Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, 2013 (%) 

Κλάδος 
Δυτική 

Γερμανία 

Ανατολική 

Γερμανία 
Γερμανία 

Φυτοκομία, Γεωργία, Δασοκομία 2,7 3,1 2,9 

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού 

Αερίου, Νερού και Ορυχεία 
3,7 3,5 3,6 

Βιομηχανίες Παραγωγής Πρώτων Υλών 2,4 2,7 2,4 

Βιομηχανία Επενδύσεων 3,0 3,1 3,0 

Βιομηχανία Καταναλωτικών Αγαθών 2,4 2,7 2,4 

Βιομηχανία Τροφίμων 2,8 2,8 2,8 

Βιομηχανία Δομικών Κατασκευών 3,1 4,1 3,3 

Εμπόριο 2,5 2,5 2,5 

Μεταφορές και Επικοινωνίες 2,4 2,6 2,4 

Χρηματοπιστωτικός Κλάδος 2,3 2,3 2,3 

Ιδιωτικές Υπηρεσίες, Δραστηριότητες μη 

Κερδοσκοπικών Οργανισμών 
2,7 4,3 3,0 

                                                 
18

 Βάσει συλλογικών συμφωνιών. 

19
 Στην Ανατολική Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 3,2%. 
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Δημόσια Διοίκηση και Κοινωνική 

Ασφάλιση 
2,6 2,6 2,6 

Σύνολο Κλάδων 2,7 3,2 2,8 

Σημείωση: Τα στοιχεία υπολογίζονται βάσει του συνόλου των μισθολογικών αυξήσεων, σε ισχύ το 2013, είτε μέσω συλλογικών 

συμφωνιών κατά το Α’ εξάμηνο του έτους ή βάσει προηγούμενων ετών. 

Πηγή: WSI, Αρχείο Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, 2013.  

Το Μάρτιο 2013, μετά από πολλές απεργιακές κινητοποιήσεις, η Εργοδοτική Ένωση 

Γερμανικών Κρατιδίων (TdL) και το Συνδικάτο Ενωμένων Υπηρεσιών (Ver.di), 

υπογράφουν νέα συλλογική σύμβαση εργασίας με ισχύ σε όλα ομοσπονδιακά 

κρατίδια, πλην της Έσσης. Η συμφωνία καλύπτει 822.700 εργαζόμενους του 

Δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν, από την 1η 

Ιανουαρίου 2013, γενική μισθολογική αύξηση της τάξης του 2,65% και, από 1
ης

 

Ιανουαρίου 2014, περαιτέρω αύξηση των αποδοχών τους κατά 2,95%. Η συμφωνία 

έχει ισχύ 24 μηνών, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Από το 2013 και ένθεν, όλοι οι 

εργαζόμενοι δικαιούνται, ετησίως, άδεια 30 εργάσιμων ημερών μετ' αποδοχών.  

Όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους στο κρατίδιο της Έσσης
20

, αυτοί 

λαμβάνουν, βάσει συμφωνίας μεταξύ της Περιφερειακής Κυβέρνησης και του Ver.di, 

εφάπαξ αμοιβή 450 € για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2013 και η οποία 

ακολουθείται από γενική μισθολογική αύξηση 2,8% (από 1
ης

 Ιουλίου 2013) και 

περαιτέρω αύξηση 2,8% (από 1
ης

 Απριλίου 2014). Τον Απρίλιο του 2014, οι εν λόγω 

εργαζόμενοι λαμβάνουν επιπλέον εφάπαξ 225 €. Η ΣΣΕ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 

2014. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμφωνία στον κλάδο Εταιρειών Security στη 

Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία. Μετά από πολύμηνους γύρους διαπραγματεύσεων και 

έντονων διαφωνιών, η Εργοδοτική Ένωση στον κλάδο των Υπηρεσιών Ασφαλείας 

(BDSW) συμφωνεί με το Ver.di για δύο διαδοχικές μισθολογικές αυξήσεις, το Μάιο 

2013 και τον Ιανουάριο 2014, μετά από τέσσερις «μηδενικούς μήνες»
21

 χωρίς 

αύξηση. Στο πλαίσιο αυτό, οι αμοιβές στις χαμηλότερες μισθολογικές κλίμακες 

                                                 
20

 Περί τους 50.000 εργαζόμενους. 

21
 “Zero – months”. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.tdl.bayern.de/&usg=ALkJrhjWq_9eN2ysxxlNdPD66NsFOilgXw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://international.verdi.de/ver.di_fremdsprachig/was_ist_ver.di_-_eine_einfuehrung_auf_englisch&usg=ALkJrhhYW-RGv7L107gBtIOuLNZBGuHG9g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://international.verdi.de/ver.di_fremdsprachig/was_ist_ver.di_-_eine_einfuehrung_auf_englisch&usg=ALkJrhhYW-RGv7L107gBtIOuLNZBGuHG9g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.bdsw.de/cms/index.php&usg=ALkJrhgSmsSUQYVOgglHClMdLYPrJ2Er3Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://international.verdi.de/ver.di_fremdsprachig/was_ist_ver.di_-_eine_einfuehrung_auf_englisch&usg=ALkJrhhYW-RGv7L107gBtIOuLNZBGuHG9g
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αυξάνουν κατά 5,8% και 4,4% αντίστοιχα για τις προβλεπόμενες περιόδους. Οι 

αμοιβές των υπαλλήλων security στα αεροδρόμια της χώρας αυξάνουν, για όσους 

απασχολούνται στις μεταφορές εμπορευμάτων, κατά 8,3% και 8,2% στις αντίστοιχες 

περιόδους και κατά 10% και 8,1% αντίστοιχα για όσους απασχολούνται στον έλεγχο 

επιβατών. Η συμφωνία είναι διάρκειας 24 μηνών. 

Πίνακας 3: Παραδείγματα ΣΣΕ για τις Αμοιβές που υπεγράφησαν 

 έως τον Ιούνιο 2013 

Ημερομηνία 
Κλάδος 

Διαπραγμάτευσης 
Περιεχόμενο ΣΣΕ 

31 

Ιανουαρίου 
Γεωργία 

Εφάπαξ πληρωμή 230 € από το Νοέμβριο 

2012 έως το Φεβρουάριο 2013. Γενική 

αύξηση των αποδοχών κατά 3,7% από το 

Μάρτιο 2013 και κατά 2,8% από τον 

Ιούλιο 2014. Ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 

2015. 

25 

Φεβρουαρίου 

Βιομηχανία Ξυλείας και 

Πλαστικών 

(Westphalia Lippe) 

Οι δύο «μηδενικοί μήνες» ακολουθούνται 

από αύξηση 3%, αρχής γενομένης το 

Μάρτιο 2013. Ισχύει έως τις 30 Απριλίου 

2014. 

1 Μαρτίου Ορυχεία και Λατομεία 

Εφάπαξ πληρωμή 630 € από τον 

Ιανουάριο έως το Μάρτιο 2013 και 

αύξηση 3,5% από 1
ης

 Απριλίου 2013. 

Ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

6 Μαρτίου 

Χαλυβουργία, 

Βόρεια Ρηνανία - 

Βεστφαλία, Κάτω Σαξονία 

και Βρέμη 

Αύξηση κατά 3% από 1
ης

 Μαρτίου 2013. 

Ισχύει έως τις 31 Μαΐου 2014. 

9 Μαρτίου 
Δημόσιος Τομέας 

Ομοσπονδιακών 

Αύξηση κατά 2,65% από 1
ης

 Ιανουαρίου 

2013˙ και κατά 2,95% από 1
ης

 Ιανουαρίου 
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Κρατιδίων (Länder)˙ εκτός 

της Εσσης 

2014. Ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

25 Μαρτίου 

Deutsche Bahn 

(Γερμανικοί 

Σιδηρόδρομοι) 

Εφάπαξ πληρωμή 500 € από τον 

Ιανουάριο έως τον Απρίλιο 2013˙ αύξηση 

κατά 3% από 1
ης

 Μαΐου 2013˙ και κατά 

3% από 1
ης

 Απριλίου 2014. Ισχύει έως τις 

31 Ιουλίου 2014. 

5 Απριλίου Κατασκευαστικός Κλάδος 

Ένας «μηδενικός μήνας»˙ αύξηση κατά 

3,2% στη Δυτική Γερμανία και το 

Βερολίνο και κατά 4% στην Ανατολική 

Γερμανία από 1
ης

 Μαΐου 2013. Ισχύει έως 

τις 30 Απριλίου 2014. 

7 Απριλίου 

Ιδιωτική Εταιρεία 

Security, Βόρεια Ρηνανία - 

Βεστφαλία 

Τέσσερεις «μηδενικοί μήνες»˙ κατώτατη 

μισθολογική κλίμακα 5,8% από 1
ης

 Μαΐου 

2013 και 4,4% από 1
ης

 Ιανουαρίου 2014. 

Για το προσωπικό ασφαλείας στην 

αεροπορία η κλίμακα διαμορφώνεται στο 

10% και 8,1% αντίστοιχα. Ισχύει έως τις 

31 Δεκεμβρίου 2014. 

8 Απριλίου 
Ξενοδοχεία και 

Εστιατόρια, Βαυαρία 

Εφάπαξ πληρωμή 45 € για το Μάρτιο 

2013˙ αύξηση κατά 4% από την 1
η
 

Απριλίου 2013. Ισχύει έως τις 31 Ιουλίου 

2014. 

19 Απριλίου 
Κλωστοϋφαντουργία, 

Ανατολική Γερμανία 

Εφάπαξ πληρωμή 65 € για τον Απρίλιο 

2013˙ αύξηση κατά 3% από 1
ης

 Μαΐου 

2013˙ και κατά 2,6% από 1
ης

 Ιουλίου 

2014. Ισχύει έως τις 31 Μαρτίου 2015. 

26 Απριλίου Γερμανικά Ταχυδρομεία 

Τέσσερεις «μηδενικοί μήνες»˙ αύξηση 

κατά 3,1% από 1
ης

 Αυγούστου 2013˙και 

κατά 2,6% από 1
ης

 Οκτωβρίου 2014. 

Ισχύει έως τις 31 Μαΐου 2015. 
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14 Μαΐου Βιομηχανία Μετάλλου 

Δύο «μηδενικοί μήνες»˙ αύξηση κατά 

3,4% από 1
ης

 Ιουλίου 2013˙ και κατά 

2,2% από 1
ης

 Μαΐου 2015. Ισχύει έως τις 

31 Δεκεμβρίου 2014. 

7 Ιουνίου Κλάδος Ασφαλειών 

Τέσσερεις «μηδενικοί μήνες»˙ αύξηση 

κατά 3,2% από 1
ης

 Ιουνίου 2013˙ και κατά 

2,2% από 1
ης

 Οκτωβρίου 2014. Ισχύει έως 

τις 31 Μαρτίου 2015. 

14 Ιουνίου 

Χονδρικό Εμπόριο, 

Baden - Wuerttemberg 

Δύο «μηδενικοί μήνες»˙ αύξηση κατά 3% 

από 1
ης

 Ιουνίου 2013˙ αύξηση κατά 2,1% 

από 1
ης

 Οκτωβρίου 2014 και εφάπαξ 

πληρωμή 90 €. Ισχύει έως τις 31 Μαρτίου 

2015. 

Πηγή: WSI, Αρχείο Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Ιούλιος 2013.  

Σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές, καθώς η μέση συμφωνηθείσα, βάσει ΣΣΕ, 

μισθολογική αύξηση είναι 2,8% το 2013 και οι τιμές καταναλωτή αυξάνουν μόλις 

κατά 1,6%, αυτό ισοδυναμεί, κατά μέσο όρο, με αισθητή αύξηση στους πραγματικούς 

μισθούς το 2013. 

 3.2.5 Συνδικάτα 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της DGB, η συνδικαλιστική πυκνότητα στα 

ποσοστά των μελών της Συνομοσπονδίας μειώνεται οριακά κατά μόλις 0,1% το 2012, 

σε αντίθεση με το 0,6% του 2011 και το 1,1% του 2010
22

 (βλ. Πίνακα 4).  

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζεται θετικά και από το γεγονός ότι η IG Metall (η μεγαλύτερη 

Ένωση στη DGB) επιτυγχάνει, για δεύτερη συνεχή χρονιά, τη σταθεροποίηση των 

ποσοστών συνδικαλιστικής της πυκνότητας ενώ, καταγράφει αύξηση της τάξης του 

0,8%. Μια ιδιαίτερα υποσχόμενη εξέλιξη είναι ότι, η Ένωση προσελκύει νέους 

εργαζόμενους κάτω των 27 ετών (βλ. Πίνακα 5), αυξάνοντας τον αριθμό των μελών 

της, σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, κατά 4,5%. Ακόμη, συνεχίζει να επεκτείνει την 

                                                 
22

 Βλ. προηγούμενη αναφορά στην Ετήσια Έκθεση 2013, «Οι Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη και 

στην Ελλάδα », ΙΝΕ / ΓΣΕΕ, 2014. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.dgb.de/index_html%3F-C%3D&usg=ALkJrhi87KEp8QMPApkVmF9JxjK7x_cG2Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.igmetall.de/cps/rde/xchg/internet&usg=ALkJrhgOWGkmU4ajM5X1JvOdMca31ErH_A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.dgb.de/index_html%3F-C%3D&usg=ALkJrhi87KEp8QMPApkVmF9JxjK7x_cG2Q
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παρουσία της στους χώρους εργασίας, μέσω της δημιουργίας νέων συμβουλίων 

εργασίας σε εταιρείες όπου, μέχρι πρότινος, δεν υπήρχε εκπροσώπηση των 

εργαζομένων. 

Η δεύτερη, κατά σειρά μεγαλύτερη Ένωση στη DGB, το Συνδικάτο Ενωμένων 

Υπηρεσιών (Ver.di) περιορίζει to 2012, περαιτέρω, τις απώλειες μελών του, χωρίς 

ωστόσο να αποτρέψει τις πτωτικές τάσεις. Και φέτος, όπως ακριβώς ισχύει και στα 

προηγούμενα έτη, η Ver.di παραμένει δημοφιλής στον Κλάδο Υγειονομικής 

Περίθαλψης, η οποία αντιπροσωπεύει τώρα, το σωματείο με τα περισσότερα μέλη. 

Στον Πίνακα 4, παρατίθενται τα στοιχεία περί συνδικαλιστικής πυκνότητας στην 

DGB, ανά Συνδικάτο - μέλος και ανά ποσοστό συμμετοχής των δύο φύλων. 

Πίνακας 4: Μέλη της DGB, ανά Συνδικάτο και Σύνθεση Φύλου, 2012 

Συνδικάτο 

Συνολικός 

αριθμός 

μελών, 2012 

Συνολική 

μεταβολή, 

2012 - 2011 

(%) 

Συνολική 

μεταβολή, 

2011 - 2010 

(%) 

Γυναίκες 

ως% επί του 

συνόλου, 

2012 

Γυναίκες 

ως% επί του 

συνόλου, 

2011 

IG Metall 2.263.707 +0,8 +0,3 17,6 17,6 

Ver.di 2.061.198 -0,5 -1,1 50,9 50,7 

IG BCE 668.982 -0,5 -0,5 20,2 20,0 

IG BAU 297.763 -2,6 -2,8 22,6 21,7 

GEW 266.542 +1,3 +1,1 70,5 70,2 

ΕΥΓ 213.566 -3,2 -5,1 21,2 21,2 

NGG 206.203 +0,3 0,00 41,3 41,0 

GdP 173.223 +0,9 +0,7 22,9 22,6 

Σύνολο 

DGB 
6.151.184 -0,1 -0,6 32,7 32,5 

Πηγή: DGB, ίδιοι υπολογισμοί. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.dgb.de/index_html%3F-C%3D&usg=ALkJrhi87KEp8QMPApkVmF9JxjK7x_cG2Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://international.verdi.de/ver.di_fremdsprachig/was_ist_ver.di_-_eine_einfuehrung_auf_englisch&usg=ALkJrhhYW-RGv7L107gBtIOuLNZBGuHG9g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://international.verdi.de/ver.di_fremdsprachig/was_ist_ver.di_-_eine_einfuehrung_auf_englisch&usg=ALkJrhhYW-RGv7L107gBtIOuLNZBGuHG9g
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Το συνολικό μερίδιο των γυναικών στα Συνδικάτα - μέλη της DGB είναι ελαφρώς 

βελτιωμένο. Περίπου το ένα τρίτο όλων των μελών της Συνομοσπονδίας είναι σήμερα 

γυναίκες. Από αυτά, τo GEW (Γερμανικό Συνδικάτο Εκπαίδευσης) καταλαμβάνει την 

πρώτη θέση καθώς, το 70% και άνω των μελών του είναι γυναίκες. Στη Ver.di τα 

ποσοστά κατανομής μελών είναι σχεδόν ίσα, με οριακό προβάδισμα των γυναικών. 

Ακολουθεί, το NGG (Συνδικάτο Εργαζομένων στα Τρόφιμα, Ποτά, Καπνό, 

Ξενοδοχεία και Υπηρεσίες Τροφοδοσίας) όπου το, περίπου, 40% των μελών του είναι 

γυναίκες. Η IG Metall παραμένει η Ένωση με το μικρότερο ποσοστό γυναικών - 

μελών.  

Πίνακας 5: Μέλη DGB ηλικίας < 27 ετών, ανά Συνδικάτο και Φύλο, 2012 

Συνδικάτα 

Νέοι 

άνδρες, 

2012 

Νέες 

γυναίκες, 

2012 

Σύνολο 

νέων 

μελών, 

2012 

Νέα μέλη ως% 

επί του 

συνολικού 

αριθμού των 

μελών, 2012 

Νέα μέλη ως% 

επί του 

συνολικού 

αριθμού των 

μελών, 2011 

IG Metall 190.155 32.903 223.058 9,9 9,5 

Ver.di 56.894 51.852 108.746 5,3 5,0 

IG BCE 56.877 13.879 70.756 10,6 10,3 

IG BAU 24.105 2.768 26.873 9,0 9,3 

GEW 2.527 9.437 11.964 4,5 4,4 

ΕΥΓ 9.240 2.347 11.587 5,4 4,9 

NGG - - 20.599 10,0 10,0 

GdP  15.915 7.956 23.871 13,8 12,7 

Σύνολο 

DGB 
- - 497.454 8,1 7,8 

Πηγή: DGB, ίδιοι υπολογισμοί. 

Η απώλεια του 0,1% επί του συνολικού αριθμού μελών της DGB, σύμφωνα με τους 

αναλυτές, αναζωπυρώνει τις ελπίδες ότι η Συνομοσπονδία μπορεί να κάνει την 

ανατροπή στα ποσοστά της στο εγγύς μέλλον. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τις 
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μελλοντικές προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη, καθώς και από το άνοιγμα της 

DGB σε νέες εκλογικές περιφέρειες.  

Όσον αφορά το σύνολο της οικονομίας, η κατάσταση παραμένει δύσκολη καθ’ όλη 

τη διάρκεια του 2012. Ο μεγάλος αριθμός των μικρών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

κυρίως στον, αναπτυσσόμενο, κλάδο της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών αποτελεί 

επιπρόσθετο, σοβαρό εμπόδιο. Οι δυσκολίες στη δημιουργία συνδικαλιστικής 

παρουσίας στις μικρές επιχειρήσεις αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, μόνο στο 10%, 

επί του συνόλου των επιχειρήσεων στις οποίες δύναται η δυνατότητα σύστασης 

συμβουλίων εργασίας, λειτουργεί ένα τέτοιο σώμα. 

3.2.6 Απεργίες 

Το Φεβρουάριο 2013, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών (WSI)
23

 

δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση για τις Εργατικές Κινητοποιήσεις του 2012 στη 

Γερμανία. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες εκτιμήσεις, 1,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι 

συμμετέχουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις το 2012, αριθμός κατά 6,5 φορές 

μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του 2011 (180.000 εργαζόμενοι). Ο εκτιμώμενος 

αριθμός των ημερών εργασίας που δεν πραγματοποιούνται το 2012 είναι 630.000, 

συγκρινόμενες με τις 304.000 του 2011. 

Η Έκθεση του WSI, ωστόσο, διαφέρει σημαντικά από τα επίσημα στοιχεία του 

Γερμανικού Αρχείου των Απεργιών για το 2012
24

, σύμφωνα με τα οποία 22.158 

απεργοί σε 367 βιομηχανικές εγκαταστάσεις συμμετέχουν σε εργατικές 

κινητοποιήσεις, συγκρινόμενοι με τους 11.282 εργαζόμενους σε 158 επιχειρήσεις το 

2011. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία το 2012, 86.051 ημέρες εργασίας δεν 

πραγματοποιούνται (σχεδόν το 14% της εκτίμησης του WSI) ενώ, ο αντίστοιχος 

αριθμός για το 2011 είναι 69.896 μη πραγματοποιηθείσες ημέρες εργασίας (αριθμός 

μικρότερος κατά το ¼ της εκτίμησης του WSI). 

 

Πίνακας 6: Μη Πραγματοποιηθείσες Ημέρες Εργασίας λόγω Απεργιακών Κινητοποιήσεων, 2004 -

2012 

                                                 
23

 http://www.boeckler.de/36912.htm, Hans Böckler Stiftung 

24
 strike record (964 KB MS Excel), Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης (ΒΑ), Απρίλιος 2013. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.wsi.de/&usg=ALkJrhi0UQmg-dnW37n72Gx0SfYBEzlPag
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.wsi.de/&usg=ALkJrhi0UQmg-dnW37n72Gx0SfYBEzlPag
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.wsi.de/&usg=ALkJrhi0UQmg-dnW37n72Gx0SfYBEzlPag
http://www.boeckler.de/36912.htm
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.boeckler.de/&usg=ALkJrhilPqz0Ura9j_HJDl2DCWsSFVLf2A
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201212/iiia6/streik/streik-d-0-xls.xls
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Έτος Στοιχεία BA  Εκτιμήσεις WSI  

2004 50.673 126.000 

2005 18.633 175.000 

2006 428.739 1.607.000 

2007 286.368 725.000 

2008 131.679 542.000 

2009 63.708 398.000 

2010 25.917 173.000 

2011 69.896 304.000 

2012 86.051 630.000 

Πηγή: Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης (ΒΑ)˙ Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών (WSI). 

Πίνακας 7: Μη Πραγματοποιηθείσες Ημέρες Εργασίας ανά 1.000 εργαζόμενους, 2008 - 2012 

Έτος Εργαζόμενοι 
Μη Πραγματοποιηθείσες Ημέρες Εργασίας 

ανά 1.000 εργαζόμενους  

  Εκτιμήσεις WSI  Στοιχεία BA  

2008 35.868 15,1 3,7 

2009 35.900 11,1 1,8 

2010 36.110 4,8 0,7 

2011 36.625 8,3 1,9 

2012 37.041 17,0 2,3 

2008 – 2012, ετήσιος 

μέσος όρος 
– 11,3 2,1 

Πηγή: Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης (ΒΑ)˙ Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών (WSI)˙ υπολογισμοί 

του συγγραφέα της αναφοράς25. 

Ο μεγαλύτερος αριθμός απεργιακών κινητοποιήσεων αφορά τους εργαζόμενους στη 

Βιομηχανία Μετάλλου όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της IG Metall, στις εν λόγω 

                                                 
25

 Heiner Dribbusch, WSI. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.wsi.de/&usg=ALkJrhi0UQmg-dnW37n72Gx0SfYBEzlPag
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κινητοποιήσεις συμμετέχουν 800.000 εργαζόμενοι του κλάδου. Ακολουθούν οι 

εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα όπου, σύμφωνα με τα Συνδικάτα, ο αριθμός των 

εργαζομένων που συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις, κατά τη διάρκεια των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων για τους Ομοσπονδιακούς υπαλλήλους καθώς και 

αυτούς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ξεπερνάει τα 300.000 άτομα. 

 

Οι, μεγάλης έκτασης, απεργίες στον Κλάδο Μετάλλου απαρτίζονται, ως επί το 

πλείστον, από άνδρες εργαζόμενους όπως και αυτές στο Δημόσιο τομέα. Εξαίρεση 

αποτελεί η απεργία του νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας, που πραγματοποιείται 

το 2009 και κατά την οποία το 57% των συμμετεχόντων απεργών είναι γυναίκες. 

Παρομοίως, κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις στον Κλάδο Εκπαίδευσης των 

εργαζομένων - μελών του Γερμανικού Συνδικάτου Εκπαίδευσης (GEW), τα 

μεγαλύτερα ποσοστά συμμετεχόντων είναι γυναίκες. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι, οι Γερμανοί εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη 

ΒΑ, κατά την έναρξη και τη λήξη κάθε απεργιακής κινητοποίησης ή ανταπεργίας 

(lock out). Από αυτή τη διαδικασία, καταγράφονται στα επίσημα στατιστικά στοιχεία 

μόνο όσες, εκ των άνωθεν, περιπτώσεις αφορούν τη συμμετοχή τουλάχιστον 10 

εργαζομένων / ανά βιομηχανική εγκατάσταση και διαρκούν τουλάχιστον μία ημέρα 

ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων και τη διάρκεια αυτών, καταλήγουν 

στην απώλεια περισσοτέρων των 100 εργάσιμων ημερών / ανά εγκατάσταση. Για το 

2012, σύμφωνα με τη ΒΑ, δεν συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο αρχείο απεργιών 

αυτές που πραγματοποιούνται σε 348 βιομηχανικές εγκαταστάσεις (157 ο αντίστοιχος 

αριθμός το 2011), με τη συμμετοχή 13.544 απεργών (2.977 το 2011) και με απώλειες 

ημερών εργασίας τις 8.146 (1.964 το 2011). 

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις του WSI, αυτές βασίζονται κυρίως σε στοιχεία που 

συλλέγονται από τις βάσεις δεδομένων των Συνδικάτων και κυρίως της DGB, με 

αποτέλεσμα να μην καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις απεργιών στη Γερμανία όπως 

για παράδειγμα, οι μικρές ανεπίσημες κινητοποιήσεις σε επίπεδο επιχείρησης και για 

τις οποίες κανένα Συνδικάτο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. 
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3.3 Αυστρία 

3.3.1 Γενικό πλαίσιο 

 

Έτος εκλογών το 2013 για την Αυστρία σε ομοσπονδιακό επίπεδο από τις οποίες 

ανανεώνεται η εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων στην συγκυβέρνηση υπό τον Werner 

Faymann, παρά το γεγονός ότι τα συνεργαζόμενα κόμματα, αφενός μεν, το 

Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα SPÖ (26,8%) και αφετέρου, το Κόμμα του Λαού ÖVP 

(24%) καταγράφουν μικρές απώλειες, έναντι του τρίτου ακροδεξιού Κόμματος της 

Ελευθερίας που εμφανίζεται ελαφρά ενισχυμένο με ποσοστό 20,5%. Παράλληλα, σε 

σχετικό δημοψήφισμα υπερψηφίζεται η διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της 

στρατιωτικής θητείας και απορρίπτεται η προοπτική της σύστασης επαγγελματικού 

στρατού με ποσοστό 60%. Μολονότι η συνδικαλιστική πυκνότητα μειώνεται 

σημαντικά το ποσοστό κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις σε επίπεδο αποδοχών 

διατηρείται πολύ υψηλό καλύπτοντας πάνω από το 90% του συνόλου των 

εργαζομένων της χώρας. Έτσι, ενώ οι απώλειες χρόνου εργασίας εξακολουθούν να 

υπολογίζονται, όχι με βάση τις ημέρες εργασίας, αλλά με πολύ μικρότερες μονάδες 

χρόνου, ο εθνικός μέσος όρος διαμορφώνεται για το 2013 στα 27 από 5 δευτερόλεπτα 

ανά εργαζόμενο σε σχέση με το 2012. Με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το 2013 

το ποσοστό ανεργίας της χώρας παραμένει χαμηλό (5,5%) μολονότι σημειώνεται μια 

αυξητική τάση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.  

3.3.2 Εργατικό δίκαιο 

Οι άδειες για λόγους φροντίδας συγγενών είναι το θέμα που κυριαρχεί στις εξελίξεις 

στο πεδίο της εργατικής νομοθεσίας στην Αυστρία καθ’ όλη την διάρκεια του 2013. 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο υιοθετεί τις κοινές εισηγήσεις των κοινωνικών 

συνομιλητών, παρέχει την δυνατότητα στους εργαζομένους να συνδυάζουν αρμονικά 

τις επαγγελματικές και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ένταξη της ασθένειας ή της αναπηρίας του 

συγγενικού προσώπου στην οικεία λίστα του υπουργείου υγείας, έτσι ώστε η 

διαπιστούμενη διαβάθμιση στην κλίμακα σοβαρότητας του προβλήματος υγείας 

(φυσικής ή ψυχικής/ πνευματικής φύσης) να δικαιολογεί την συνεχή 

παρακολούθηση-συνδρομή από τρίτο πρόσωπο.  
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Πάντοτε με την σύμφωνη γνώμη του εργοδότη παρέχεται, κατ’ αρχήν, η δυνατότητα 

για απουσία από την εργασία διάρκειας ενός έως τριών μηνών και η πρόσβαση σε 

επίδομα αντίστοιχο του επιδόματος ανεργίας (55% του τρέχοντος μισθού) με όριο τα 

1.400 ευρώ. Εναλλακτικά, προβλέπεται η μείωση του εβδομαδιαίου εργάσιμου 

χρόνου με όριο τις δέκα ώρες με αντίστοιχη επιδοματική κάλυψη των ωρών απουσίας 

από την εργασία. Σημειωτέον, ότι ο πάσχων δικαιούται για την κάλυψη των αναγκών 

του επιδομάτων που κυμαίνονται από 154 έως 1.655 ευρώ μηνιαίως, έτσι ώστε εν 

τέλει ο μισθωτός συγγενής του να μην επιβαρύνεται σε μεγάλο βαθμό οικονομικά 

από την απουσία του από την εργασία του. 

Εφόσον παρατείνεται η ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης του ίδιου συγγενικού 

προσώπου, έτερο μέλος της οικογενείας που απασχολείται με σχέση μισθωτής 

εργασίας, διατηρεί αυτοτελές δικαίωμα να ζητήσει από τον εργοδότη του την 

ενεργοποίηση της νέας νομοθεσίας. Ακόμη όμως και ο ίδιος ο εργαζόμενος μπορεί να 

ξαναζητήσει άδεια ή μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, εφόσον η 

κατάσταση υγείας του συγγενικού του προσώπου επιβαρύνεται με συνέπεια να 

αλλάζει η κατηγορία ή η κλίμακα σοβαρότητας της ασθένειας ή της αναπηρίας του.  

3.3.3 Συλλογικές συμβάσεις 

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας αποτελεί την σημαντικότερη πτυχή της νέας 

συλλογικής συμφωνίας, η οποία συνάπτεται στον κλάδο της ένδυσης. Η αμοιβαία 

επωφελής ρύθμιση για εργαζόμενους-εργοδότες-καταναλωτές αναθεωρεί ουσιωδώς 

το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο για κάθε Σάββατο εργασίας 

παρέχεται συναπτά ένα Σάββατο απουσίας. 

Το νέο μοντέλο διευθέτησης του χρόνου εργασίας στον κλάδο έλαβε τον κωδικό 

«σούπερ σαββατοκύριακα» και αυτό διότι οι εργαζόμενοι θα είναι σε θέση να 

απουσιάζουν από Παρασκευή έως Κυριακή ή από Σάββατο έως Δευτέρα πέντε φορές 

σε διάρκεια έξη μηνών προς αναπλήρωση ισάριθμων Σαββάτων εργασίας, ενώ 

εφόσον μια από τις τρεις ημέρες του «μεγάλου σαββατοκύριακου» είναι αργία 

προστίθεται σε αυτό ακόμη μια εργάσιμη ημέρα.  

Η εφαρμογή της νέας διαδικασίας (από τον Σεπτέμβρη του 2013) απαιτεί την σύναψη 

επιμέρους συλλογικών συμφωνιών, στις οποίες η σχετική διευθέτηση πρέπει να έχει 

προβλεφθεί τουλάχιστον 13 εβδομάδες πριν την έναρξη υλοποίησής της. Η 

αξιολόγηση του νέου μέτρου από τους συμβαλλόμενους κοινωνικούς συνομιλητές 
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στον κλάδο της ένδυσης θα γίνει το 2016, ωστόσο αμφότεροι εκφράζουν την 

αισιοδοξία τους ότι, αντίστοιχα, θα ενισχυθεί η εμπορική κίνηση κατά την καλύτερη 

ημέρα της εβδομάδος και θα βελτιωθεί μεσοπρόθεσμα η ποιότητα ζωής και η υγεία 

των εργαζομένων του κλάδου. 

Νέα συλλογική συμφωνία συνάπτεται και στον κλάδο της κοινωνικής προστασίας 

και υγείας μετά από 10 ολόκληρα χρόνια κινητοποιήσεων και σκληρών 

διαπραγματεύσεων συμπεριλαμβάνοντας για πρώτη φορά στην εργοδοτική πλευρά 

και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις της καθολικής και της προτεσταντικής εκκλησίας. 

Οι αυξήσεις της τάξεις του 2,7% που καλύπτουν τους 120.000 εργαζόμενους του 

κλάδου κρίνονται χαμηλές εν συγκρίσει με τις αυξήσεις που συμφωνούνται σε 

άλλους κλάδους της οικονομίας, ενώ ο εισαγωγικός βασικός μισθός είναι ο 

χαμηλότερος στην χώρα (1.400 ευρώ). Σημαντική, ωστόσο, είναι η διάταξη που 

προβλέπει τον συνυπολογισμό της πρότερης μη συναφούς προϋπηρεσίας για την 

κατάταξη στον νέο μισθολογικό πίνακα, με όριο το μισό της κατ’ ανώτατο όριο 

εξαετίας απασχόλησης σε άλλους κλάδους της οικονομίας.  

Η σχετική επιτυχία των εργαζομένων του κλάδου (εκ των οποίων 80% γυναίκες και 

70% ακούσια μερικώς απασχολούμενοι) οφείλεται εν πολλοίς στην καμπάνια 

ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης που διεξήγαγαν τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα 

με το σύνθημα «η κοινωνική εργασία αξίζει περισσότερα». Στην διάρκεια των πέντε 

μεγάλων κινητοποιήσεων με την συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων τα συνδικάτα 

ανέδειξαν τις χαμηλές αμοιβές, την στρεσογόνα φύση της εργασίας και την χαμηλή 

κρατική χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας ως τα μείζονα 

προβλήματα με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι 

επίσημες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανάγκες σε προσωπικό που θα ξεπεράσουν τις 

17.000 μέχρι το 2020. 

Τέλος, κατακερματισμός στην συλλογική σύμβαση στον κλάδο του μετάλλου είναι 

το αποτέλεσμα σκληρών διαπραγματεύσεων την τελευταία τριετία ανάμεσα στους 

κοινωνικούς συνομιλητές, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα την πρώτη απεργία (2011) 

μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Στην πραγματικότητα συνάπτονται δύο συλλογικές 

συμφωνίες για κάθε έναν από τους 6 υπο-κλάδους, μια για τους υπαλλήλους και μια 

για τους εργάτες. Ωστόσο, παντού οι αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς των 

180.000 συνολικά εργαζομένων κυμαίνονται από 3,3%-3,4% και στους τρέχοντες 
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μισθούς από 3%-3,3%, πολύ πάνω από τον πληθωρισμό (2,4% για το 2012) με 

αποτέλεσμα ο νέος μικτός κατώτατος μισθός να προσδιορίζεται πλέον στα 1.636 

ευρώ.  

Τα συνδικάτα των εργαζομένων του κλάδου δηλώνουν ικανοποίηση από το τελικό 

αποτέλεσμα, μολονότι δεν συμμερίζονται την πρόθεση των εργοδοτών στην 

μονιμοποίηση του μοντέλου των ξεχωριστών συλλογικών διαπραγματεύσεων-

συμφωνιών στο σύνολο του κλάδου. Άλλωστε, στον κλάδο που καθορίζει εν πολλοίς 

και το ύψος των αυξήσεων σε όλους τους υπόλοιπους, οι ενιαίες μισθολογικές 

ρυθμίσεις τίθενται υπό αίρεση για το άμεσο μέλλον, ενώ η τάση αποκέντρωσης των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων αναμένεται να συμπαρασύρει και να πλήξει 

σημαντικά την εν γένει διαπραγματευτική ικανότητα των συνδικάτων της χώρας.  

3.3.4 Κοινωνικός διάλογος 

Σε ό,τι αφορά στον χρόνο εργασίας, στις αρχές του έτους ο Υπουργός των 

οικονομικών και οι δύο μεγαλύτερες εργοδοτικές ενώσεις (WKO & IV) εντείνουν τις 

προσπάθειές τους για την καθιέρωση μεγαλύτερου βαθμού ευελιξίας στον 

υπολογισμό του εργάσιμου χρόνου. Ειδικότερα, με δημόσιες δηλώσεις τους οι εν 

λόγω φορείς εισηγούνται, πρώτον, την αύξηση του ανώτατου ημερησίου χρόνου 

εργασίας από τις 10 στις 12 ώρες, διάταξη που καταργήθηκε από την πρώτη 

αυστριακή δημοκρατία στις αρχές του προηγούμενου αιώνα (1918-1938). Δεύτερον, 

προτείνεται η επέκταση της περιόδου αναφοράς για τον ευέλικτο υπολογισμό του 

χρόνου εργασίας από το ένα έτος στα δύο έτη και τρίτον, οι σχετικές συλλογικές 

συμφωνίες να μην συνάπτονται παρά μόνο σε επιχειρησιακό επίπεδο (αποκέντρωση 

οικείας διαπραγμάτευσης).  

Τα εργατικά συνδικάτα, με σύμμαχό τους τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας, 

χαρακτηρίζουν τις προτάσεις αυτές ως μη φιλικές προς τον οικογενειακό και ιδιωτικό 

βίο των εργαζομένων και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μια τέτοια νομοθετική 

ρύθμιση συνεπάγεται περισσότερες ώρες εργασίας με μειωμένες αποδοχές για τους 

εργαζόμενους, οι οποίοι πολύ σπάνια πλέον θα επωφελούνται των διατάξεων για την 

επιπλέον αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση. Άλλωστε, σύμφωνα με τις 

επίσημες στατιστικές καταγραφές, η Αυστρία είναι μια από τις πρώτες χώρες στην 

ΕΕ-27 όσον αφορά στο συνολικό ετήσιο χρόνο εργασίας, ενώ το 2011 οι 
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διαπιστούμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας για τον εργάσιμο χρόνο ήταν 

υπερδιπλάσιες εκείνων της προηγούμενης χρονιάς. 

Παράλληλα, με την αφορμή των προτάσεων της εργοδοτικής πλευράς για ευελιξία 

στον υπολογισμό του εργάσιμου χρόνου, τα συνδικάτα επαναφέρουν το αίτημα για 

επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην δυνατότητα σύναψης ατομικών 

συμβάσεων εργασίας τύπου «όλα εντός», η οποία μπορεί να προβλέπεται στα 

πλαίσια συλλογικών συμφωνιών. Πρόκειται για τον εκ των προτέρων υπολογισμό 

ενός συνολικού μισθού, «αυξημένου» σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην οικεία 

συλλογική σύμβαση εργασίας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν και τα 

ποσά που αντιστοιχούν στις επιπλέον ώρες που συνήθως απαιτούνται στην διάρκεια 

του χρόνου. 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα πρόσφατων μελετών που δημοσιεύουν το Ινστιτούτο 

Εμπειρικών Κοινωνικών Ερευνών και η Στατιστική Υπηρεσία της Αυστρίας 

συμπίπτουν στο συμπέρασμα ότι το φαινόμενο διευρύνεται σε όλους τους κλάδους 

απασχόλησης ακόμη και στις εργασίες χαμηλής ειδίκευσης. Εκτιμάται, 

συγκεκριμένα, ότι πάνω από μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι, περίπου το ένα πέμπτο 

όσων εργάζονται με πλήρη απασχόληση, έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας «όλα 

εντός». 

Επιπλέον, στις δύο προαναφερόμενες μελέτες, αναφέρεται η διάδοση του φαινομένου 

της εξ’ αποστάσεως ενασχόλησης με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις των 

εργαζομένων, συνήθως μέσα από την διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

του διαδικτύου εν γένει. Τα συνδικάτα των εργαζομένων αξιολογούν τα 

συμπεράσματα αυτά ως επιβεβαίωση των ισχυρισμών τους ότι οι νέες μέθοδοι 

επικοινωνίας και οι νέες διευθετήσεις του εργάσιμου χρόνου καθιστούν ολοένα και 

πιο δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ ελεύθερου και εργάσιμου χρόνου.  

3.4 Γαλλία 

3.4.1 Γενικό πλαίσιο 

Με ποσοστό ανεργίας 10,1% και με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης η Γαλλία δεν 

γνωρίζει σημαντικές εκλογικές διαδικασίες το 2013. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση 

επικεντρώνει τις προσπάθειες μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας αφενός, στις 

πολιτικές απασχόλησης και αφετέρου, στη μείωση του εργασιακού κόστους, με 

έμφαση στον περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους της εργοδοτικής πλευράς. 
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Διαθέτοντας τον χαμηλότερο συμφωνημένο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας σε κλαδικό 

επίπεδο σε όλη την Ευρώπη (36,5 ώρες), η συλλογική διαπραγμάτευση εξακολουθεί 

να αποτελεί ένα θεμελιώδη παράγοντα παραγωγής κανόνων στο πεδίο των 

εργασιακών σχέσεων, με αποτέλεσμα τη συχνή συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών 

συνδικαλιστικών ομοσπονδιών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της σύναψης 

εθνικής συλλογικής σύμβασης με περιεχόμενο την επαγγελματική κατάρτιση, η οποία 

συνάπτεται από όλες τις εργοδοτικές και από τρεις εργατικές οργανώσεις τις CFDT, 

CFTC και CFE-CGC. Εκτός συναινετικού μοντέλου εξακολουθούν να βρίσκονται οι 

ριζοσπαστικές συνδικαλιστικές οργανώσεις CGT και CGT-FO, οι οποίες διατηρούν 

ανταγωνιστική προς την κυβέρνηση και τις τρεις «ρεφορμιστικές» συνομοσπονδίες 

στάση, με αφορμή τη σύναψη εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας σε ό,τι αφορά, 

τόσο στις μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία, όσο και στην υγεία και την 

ασφάλεια στην εργασία.  

3.4.2 Συλλογικές διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις 

Αυξημένος είναι ο αριθμός των συλλογικών συμβάσεων και μειωμένος ο αριθμός των 

απεργιακών κινητοποιήσεων το έτος 2012 σε σύγκριση με το 2011, όπως προκύπτει 

από την ετήσια έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις 

που δημοσιεύεται τον Ιούλιο του 2013. Σε εθνικό επίπεδο συνάπτονται 239 δια-

επαγγελματικές συμφωνίες (έναντι 46 το 2011) και αφορούν κυρίως σε θέματα, όπως 

ο εκσυγχρονισμός του κοινωνικού διαλόγου, η επαγγελματική ασφάλεια, και η 

ποιότητα στην εργασία. 

Σε κλαδικό επίπεδο υπογράφονται 1236 ΣΣΕ (έναντι 1192 το 2011) και αφορούν 

κυρίως σε θέματα αμοιβών (οι 579), κοινωνικού διαλόγου (320) συστήματα μπόνους 

(230), κατάρτισης και επανεκπαίδευσης (227) και ισότητας των φύλων (182). Σε 

επιχειρησιακό επίπεδο υπογράφονται 38.000 ΣΣΕ, αριθμός κατά 15% αυξημένος σε 

σχέση με το 2011. Το 60% από αυτές συνάπτεται από συνδικαλιστική οργάνωση, ενώ 

στο 21% του συνόλου των επιχειρησιακών ΣΣΕ εγκρίνεται προηγουμένως από 

εσωτερικό δημοψήφισμα στον χώρο εργασίας.  

Στις αρχές 2013, η αυτοκινητοβιομηχανία Renault υπογράφει το πρώτο σύμφωνο 

ανταγωνιστικότητας στην Γαλλία, με το οποίο ταυτόχρονα δεσμεύεται να μην κλείσει 

καμία μονάδα παραγωγής στην Γαλλία και να μην προβεί σε απολύσεις προσωπικού. 

Παρόμοιο σύμφωνο είχε προηγουμένως συνάψει στην Ισπανία, την στιγμή που από 
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το σύνολο των 129.000 εργαζομένων του ομίλου, οι 45% απασχολούνται εντός της 

Γαλλίας. 

Στα πλαίσια της συμφωνίας η απώλεια 7.500 θέσεων εργασίας θα προέλθει από 

εθελούσιες αποχωρήσεις (εξοικονόμηση μισού εκατ. ευρώ ετησίως), ωστόσο η 

παραγωγή αυτοκινήτων θα ξεπεράσει τις 710.000 το 2016, έναντι 530.000 το 2012, 

με το 85% της απαιτούμενης εργασίας να πραγματοποιείται στις μονάδες παραγωγής 

σε γαλλικό έδαφος. Η συμφωνία, η οποία υπογράφεται από τρεις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις (CFE-CGC, CFDT, CGT-FO, 65% των ψήφων αθροιστικά στις 

προηγούμενες συνδικαλιστικές εκλογές) προβλέπει επίσης τα εξής:  

α) την συγχώνευση δραστηριοτήτων και μονάδων σε δύο μεγάλους «κόμβους» στην 

κεντρική και βόρεια Γαλλία με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής, β) την 

αύξηση του μέσου εβδομαδιαίου χρόνου στις 35 ώρες και στην εισαγωγή ευέλικτου 

συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας (1.603 ώρες εργασίας ετησίως), γ) ένα 

νέο σύστημα κατάρτισης στην βάση ενός ατομικού δικαιώματος για εκτός ωραρίου 

εργασίας παρακολούθηση των σχετικών προγραμμάτων, δ) την επέκταση σε όλους 

τους εργαζόμενους του μέτρου της «αναστολής» της εργασιακής σχέσης τρία χρόνια 

πριν την συνταξιοδότηση (με καταβολή του 75% του μισθού) και όχι μόνο σε όσους 

έχουν απασχοληθεί σε σκληρές και επικίνδυνες εργασίες. 

Επίσης στις αρχές του 2013 στην εταιρεία La Poste (τα γαλλικά ΕΛΤΑ) συνάπτεται 

συλλογική συμφωνία για την αναβάθμιση της ποιότητας του εργασιακού βίου, 

ανάμεσα στην εταιρεία και τέσσερις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η συμφωνία είναι 

το αποτέλεσμα πολύμηνης και εμπεριστατωμένης εργασίας της κοινά αποδεκτής 

επιστημονικής επιτροπής, η οποία συστήνεται αμέσως μετά την αυτοκτονία δύο 

εργαζομένων αρχές του 2012, αφού πρώτα επικαλέστηκαν καταπιεστικό κλίμα 

εργασίας στην εταιρεία.  

Στην ουσία, η συμφωνία προβλέπει αναβαθμισμένες διαδικασίες κοινωνικού 

διαλόγου για τα περισσότερα ζητήματα οργάνωσης του συστήματος εργασίας στην 

επιχείρηση, αλλά το κυριότερο, αναγνωρίζει ένα δικαίωμα «συναγερμού» της 

εργατικής πλευράς επί εισαγωγής ενός συστήματος ή μεθόδου εργασίας-παραγωγής, 

εφόσον η ενεργοποίηση του δικαιώματος αυτού αναστέλλει την υλοποίησή ενός νέου 

μέτρου, εάν τα συνδικάτα διαπιστώνουν την ανάγκη διαβούλευσης προς εξασφάλιση 

όρων ποιοτικής εργασίας.  
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Παράλληλα, στην συμφωνία εισάγονται άμεσης εφαρμογής μέτρα όπως η υποχρέωση 

δύο ημερών ανάπαυσης σε διάστημα επτά ημερών ή η μερική απασχόληση για 

μεγάλης ηλικίας εργαζόμενους που απασχολούνται σε θέσεις που συνεπάγονται 

αυξημένη καταπόνηση. Τέλος, στο περιθώριο της συμφωνίας και για την ουσιαστική 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η εταιρεία αναλαμβάνει την δέσμευση για 4.000-

5.000 προσλήψεις εντός της διετίας 2013-2014, έτσι ώστε να αποκλιμακωθεί άμεσα ο 

εντατικός αριθμός εργασίας που έχει επιβληθεί τα τελευταία χρόνια/ 

Το ζήτημα, όμως της ποιότητας στην εργασία, είναι εθνικού ενδιαφέροντος για τους 

εργαζόμενους στην Γαλλία. Έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις οι τρεις 

μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις και τρεις από τις πέντε αντιπροσωπευτικές 

συνδικαλιστικές οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο (έχοντας από κοινού το δικαίωμα να 

το κάνουν) συνάπτουν τον Ιούλιο του 2013 δια-επαγγελματική συμφωνία πλαίσιο για 

την ποιότητα στο εργασιακό βίο και την επαγγελματική ισότητα. Κατ’ αρχήν, 

συμφωνείται να επιδιωχθεί κοινός τόπος μεταξύ των διαπραγματεύσεων σχετικά με 

δύο διαφορετικά θέματα, αυτό της ποιότητας στην εργασία και της ισότητας των 

φύλων, μολονότι αρχικά επιδιώκεται η συγχώνευση αυτών σε μια ενιαία διαδικασία. 

Εν συνεχεία, προβλέπονται διαδικασίες για την συμπερίληψη σε μια ενιαία 

διαδικασία διαπραγμάτευσης πολλών ξεχωριστών θεμάτων όπως ο χρόνος εργασίας, 

η ισότητα των φύλων, η υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες και η καταπολέμηση του 

χάσματος αμοιβών ή του εργασιακού στρες και της παρενόχλησης στο χώρο 

εργασίας. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να ενθαρρύνουν τον εσωτερικό 

διάλογο στα πλαίσια της εθνικής διαπραγμάτευσης συστήνοντας φόρουμ συζητήσεων 

με τους εργαζόμενους, ενώ οι υφιστάμενες διμερείς δομές με αντικείμενο την 

διαβούλευση και την ενημέρωση οφείλουν να παρέχουν λεπτομερή στοιχεία στις 

ομάδες εργασίας εν όψει της προετοιμασίας του δια-επαγγελματικού συμφώνου για 

την ποιότητα της εργασίας.  

Τέλος, η συμφωνία προβλέπει την αναζήτηση των συνεπειών της επέκτασης του 

εργάσιμου χρόνου σε βάρος της προσωπικής ζωής των εργαζομένων εξαιτίας της 

ευρείας χρήσης των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και ιδίως του ίντερνετ και των 

smart phones. Παρόλα αυτά, τα δύο συνδικάτα που δεν υπέγραψαν την συμφωνία 

πλαίσιο (CGT & FO χωρίς δικαίωμα βέτο) χαρακτηρίζουν την συμφωνία ως ένα 

κείμενο καλών προθέσεων χωρίς σαφείς εργοδοτικές δεσμεύσεις και χωρίς 

συγκεκριμένα εργατικά δικαιώματα.  
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3.4. 3 Κοινωνικός διάλογος 

Σπουδαία τριμερής συλλογική συμφωνία συνάπτεται στο κλάδο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας στα τέλη 2012 – αρχές 2013 με στόχο την υποστήριξη της 

απασχόλησης την περίοδο 2013-2015. Εκτός από το κράτος και το σύνολο των 

εργατικών συνδικάτων την σύμβαση υπογράφουν, όχι μόνον οι εργοδοτικές ενώσεις 

του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά και αυτές άμεσα συναρτώμενο κλάδων 

όπως η μεταλλουργία, η πλαστική βιομηχανία, το δέρμα-ύφασμα και η μηχανολογία.  

Η μείωση της απασχόλησης στην αυτοκινητοβιομηχανία κατά 30% την τελευταία 

δεκαετία οδηγεί εργοδότες του κλάδου και κυβέρνηση στην απόφαση να 

υλοποιήσουν ένα πλάνο ενίσχυσης της απασχόλησης και των δεξιοτήτων των 

εργαζομένων κόστους 60 εκατομμυρίων καλυπτόμενο από κοινού κατά 2/3 και 1/3 

αντίστοιχα.  

Στα πλαίσια του πλάνου προβλέπεται, πρώτον, η ενίσχυση μικρότερων επιχειρήσεων 

με λιγότερους από 250 εργαζόμενους στην βάση προγραμμάτων κατάρτισης και 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στην κατεύθυνση της αναβάθμισης και της 

αξιοποίησης των δεξιοτήτων και της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας. 

Ο δεύτερος στόχος αφορά στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την 

προσαρμογή στις απαιτήσεις του μέλλοντος εντός και εκτός κλάδου, υπό την έννοια 

της δυνατότητας αξιοποίησης αυτών των αναβαθμισμένων εφοδίων σε περίπτωση 

αλλαγής επαγγελματικού προσανατολισμού, για παράδειγμα κατά την πρόσβαση και 

απορρόφηση εργαζομένων σε κλάδους όπως αυτός της αεροναυπηγικής.  

3.4.4 Συνδικαλιστικές οργανώσεις  

Σε μια χώρα με προηγμένο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων και με 

αναβαθμισμένο τον ρυθμιστικό ρόλο των διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου η 

αντιπροσωπευτικότητα, τόσο των συνδικαλιστικών, όσο και των εργοδοτικών 

οργανώσεων αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα.  

Σε ό,τι αφορά στις εργατικές οργανώσεις, το «τεκμήριο της 

αντιπροσωπευτικότητας» που εισήχθη με τις νομοθετικές παρεμβάσεις του 2008 

αφορά, κατ’ αρχήν, στα πέντε μεγάλα παραδοσιακά συνδικάτα (CGT, CGT-FO, 

CFDT, CFTC, CFE-CGC) και σε όλες τις οργανώσεις που ανήκουν στην δύναμή 

τους.  
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Η αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων τελεί υπό επιβεβαίωση 

δια της υπέρβασης του ορίου του 10% και το 8% επί του συνόλου των ψήφων 

αντίστοιχα για το επιχειρησιακό και το κλαδικό-εθνικό επίπεδο κατά τις εκλογές που 

διεξάγονται σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας. Παράλληλα, οι οργανώσεις που 

διεκδικούν τον χαρακτήρα της αντιπροσωπευτικής οργάνωσης ανεξαρτήτως επιπέδου 

διαπραγμάτευσης οφείλουν να πληρούν 6 επιπλέον ποιοτικά κριτήρια, τα οποία 

αφορούν στο σεβασμό θεμελιωδών δημοκρατικών αξιών, στην διαφάνεια των 

οικονομικών τους και στην κατ’ ελάχιστον διετή περίοδο λειτουργίας τους. 

Στα τέλη Μάρτη 2013, το Υπουργείο Εργασίας δημοσιεύει τα αποτελέσματα των 

εκλογών της τριετίας 2009-2012 για όλες τις επιχειρήσεις και των εκλογών του 

Ιανουαρίου 2013 για τις αγροτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα 

οι 5 μεγάλες οργανώσεις ανανεώνουν το τεκμήριο της αντιπροσωπευτικότητας, ενώ 

οι CGT και CFDT καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις με ποσοστά 26,8% και 26% 

αντίστοιχα. Δύο ακόμη συνδικάτα οι UNSA και SUD επιτυγχάνουν να 

αναγνωριστούν ως αντιπροσωπευτικές οργανώσεις σε μια σειρά από κλάδους, 

μολονότι σε εθνικό επίπεδο δεν ξεπέρασαν το όριο του 8%.  

Ωστόσο, η πιο σημαντική εξέλιξη αφορά στην ικανότητα σύναψης δεσμευτικής 

συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία «απονέμεται», είτε στην οργάνωση που 

διατηρεί το 30% του μεριδίου των ψήφων, είτε στις οργανώσεις οι οποίες αθροιστικά 

κέρδισαν το 50% του μεριδίου των ψήφων που συγκέντρωσαν τελικά οι 5 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις επί του συνόλου όλων των ψήφων της τριετίας. Με 

αυτόν τον τρόπο υπολογισμού, μόνον η CGT μπορεί να υπογράφει δεσμευτική ΣΣΕ 

από μόνη της (30,62%), όμως οι τρεις «συναινετικές» οργανώσεις (CFDT, CFTC, 

CFE-CGC) συγκεντρώνουν αθροιστικά 51,15% και δύνανται να συνομολογήσουν 

συμφωνίες σε εθνικό επίπεδο, χωρίς οι άλλες δύο «ριζοσπαστικές» οργανώσεις (CGT 

και CGT-FO) να μπορούν να μπλοκάρουν μια τέτοια εξέλιξη. 

Είναι πάντως γεγονός ότι ειδικά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (κάτω από 11 

εργαζόμενους), στις οποίες για πρώτη φορά στήθηκαν κάλπες για την 

αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε εθνικό και κλαδικό 

επίπεδο, η συμμετοχή ήταν πολύ περιορισμένη (10,4%). Τα συνδικάτα θεωρούν ότι 

γι’ αυτό το αποτέλεσμα οφείλονται δύο παράγοντες: α) πρώτον, ότι ο ψηφοφόρος 

έπρεπε να επιλέξει κάποια συνδικαλιστική οργάνωση και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα 

και κυρίως β) ότι ο ψηφοφόρος δεν επέλεγε ευθέως ένα ορισμένο αντιπροσωπευτικό 
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για αυτόν όργανο συλλογικής διαπραγμάτευσης. Αντίστοιχα, στις εκλογές που 

διεξήχθησαν επίσης για πρώτη φορά στις αγροτικές επιχειρήσεις η συμμετοχή ανήλθε 

στο 16%. 

Τέλος, μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται σχετικά με την 

συλλογική διαπραγμάτευση η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση η οποία 

εκπροσωπεί περίπου 572.000 μέλη, η CGT, πραγματοποιεί το 50ό εθνικό συνέδριο 

της στην Τουλούζη. Οι 1.000 σύνεδροι εκλέγουν τον νέο γραμματέα Thierry Lapeon 

και εγκρίνουν τρία ψηφίσματα τα οποία αφορούν: α) στην προσπάθεια για ενωτική 

δράση με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, μολονότι ο εκπρόσωπος της CFDT 

γιουχαΐζεται έντονα λόγω της τακτικής της οργάνωσής του να συναινεί στις 

κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, β) στην υπεράσπιση του 

γαλλικού συστήματος κοινωνικής προστασίας και γ) σε στοχευμένες παρεμβάσεις για 

την αύξηση των μελών στις τάξεις των συνταξιούχων, των ανέργων, των γυναικών, 

των μεταναστών και των αδήλωτα εργαζομένων.  

3.4.5 Εργοδοτικές οργανώσεις 

Ως ένα «σημαντικό βήμα εμπρός» αξιολογεί η κυβέρνηση την κοινή συμφωνία στην 

οποία καταλήγουν οι τρεις μεγάλες εργοδοτικές οργανώσεις (MEDEF, CGPME, 

UPA) τον Ιούνιο του 2013 αναφορικά με την αντιπροσωπευτικότητα στο 

εργοδοτικό στρατόπεδο. Στην πραγματικότητα οι εργοδοτικές ενώσεις, απέναντι στο 

τελεσίγραφο του Υπουργείο Εργασίας που προειδοποίησε για τελευταία φορά ότι θα 

προβεί σε μονομερή νομοθετική ρύθμιση στο ζήτημα, παραμερίζουν τις διαφορές 

τους. Αυτές έγκεινται, κυρίως, στο επίπεδο ελέγχου της αντιπροσωπευτικότητας την 

στιγμή που το MEDEF προκρίνει αποκλειστικά το κλαδικό επίπεδο, ενώ οι άλλες δύο 

οργανώσεις έναν συνδυασμό γεωγραφικού και κλαδικού επιπέδου.  

Η κοινή συμφωνία αφορά σε ελάχιστες προϋποθέσεις και εστιάζει στον αριθμό των 

μελών κάθε οργάνωσης σε συνδυασμό με τον αριθμό των επιχειρήσεων που εν 

δυνάμει καλύπτονται από τις οργανώσεις μέλη και σε ένα σύστημα διαβάθμισης της 

αντιπροσωπευτικότητας.  

Ωστόσο, με εξαίρεση την αποδοχή των υπολοίπων 6 ποιοτικών κριτηρίων που 

ισχύουν και στην περίπτωση των συνδικάτων, οι τρεις οργανώσεις απέτυχαν να 

ορίσουν κοινά αποδεκτά ποσοτικά στοιχεία για την προτεινόμενη διαδικασία, ενώ 

πολύ σημαντικά ζητήματα παραμένουν άλυτα, όπως: α) τα ποσοτικά δεδομένα που 
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αποδίδουν διαπραγματευτική ικανότητα, β) η θέση ενώσεων που αφορούν σε 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ και φιλανθρωπικά ιδρύματα, γ) η θέση ενώσεων 

που εκπροσωπούν επαγγελματίες και αγρότες εργοδότες. 

3.4.6 Πολιτικές απασχόλησης 

Το γαλλικό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης αμφισβητείται έντονα τα τελευταία 

χρόνια με τους επικριτές του να επικαλούνται πολύ υψηλό κόστος, έλλειψη 

διαφάνειας, άνιση μεταχείριση εργαζομένων-επωφελούμενων και μη στόχευση στις 

κατηγορίες εκείνες που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Από τα 31, 5 δις ευρώ που 

δαπανώνται ετησίως για σχετικές δράσεις τα 6,5 δις διαχειρίζονται απευθείας από 

τους κοινωνικούς συνομιλητές, ενώ η κυβέρνηση εκτιμά ότι τουλάχιστον 60 εκατ. 

αξιοποιούνται από αυτούς για άλλες ανάγκες τους και όχι για κατάρτιση.  

Αυτές οι αιτιάσεις συμπεριλαμβάνονται στα συμπεράσματα δύο ερευνών, αφενός του 

Γραφείου Έρευνας και Στατιστικής Ανάλυσης (DARES) του Υπουργείου Εργασίας 

(τέλη 2012) και του Γενικού Παρατηρητηρίου Κοινωνικών Υποθέσεων (IGAS, 

Σεπτέμβρης 2013) το οποίο επισημαίνει πως μόλις το 12,5% των ανέργων συμμετέχει 

σε ετήσια βάση σε προγράμματα κατάρτισης. Εκτιμάται, επίσης, ότι στην 

πλειονότητά τους οι συμμετέχοντες σε αυτά τα προγράμματα είναι ήδη υψηλά 

καταρτισμένοι εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρήσεις και όχι άνεργοι, νέοι, λιγότερο 

εκπαιδευμένοι ή εργαζόμενοι μικρών επιχειρήσεων. 

 Η κυβέρνηση εν όψει της έκδοσης προσχεδίου νομοθετικής παρέμβασης μέχρι τα 

τέλη του 2013 απευθύνει ολοκληρωμένη ατζέντα διαπραγμάτευσης στα συνδικάτα 

και στους εργοδοτικούς φορείς στα πλαίσια της οποίας συστήνονται όργανα 

διαβούλευσης με ευρύτερη σύνθεση και με την συμμετοχή εκπροσώπων της 

περιφερειακής και τοπικής διοίκησης, αλλά και των βιομηχανικών και 

επαγγελματικών επιμελητηρίων. Η εργοδοτική πλευρά και τα τρία συναινετικά 

συνδικάτα ανταποκρίνονται θετικά στο κάλεσμα την στιγμή που CGT και FO 

απορρίπτουν την συμμετοχή τους στις διαδικασίες διαβούλευσης και επισημαίνουν 

ότι δεν έχει τηρηθεί στο ακέραιο η προηγούμενη σχετική εθνική συμφωνία (2009) και 

ότι δεν αναγνωρίζουν στην κυβέρνηση και στους εργοδότες ειλικρινείς προθέσεις 

αναβάθμισης του θεσμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
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3.4.7 Κοινωνική ασφάλιση 

Σχέδιο νόμου για την αναθεώρηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στον 

ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα δημοσιεύει η κυβέρνηση τον Σεπτέμβρη του 2013 

έπειτα από δύο μήνες διαπραγματεύσεων με τους κοινωνικούς συνομιλητές με τίτλο 

«Εξασφάλιση του μέλλοντος και της δικαιοσύνης του συστήματος συντάξεων». Βασική 

φιλοσοφία του σχεδίου είναι η προτίμηση της επιμήκυνσης του χρόνου εισφοράς 

παρά η θέσπιση ενός καθολικού ορίου ηλικίας, ώστε να μην αδικούνται όσοι 

ξεκίνησαν νωρίτερα τον εργασιακό τους βίο.  

Έτσι, για όσους γεννήθηκαν πριν (και συμπεριλαμβανομένου αυτού του έτους) το 

1973 και ακολούθησαν 5ετή εκπαίδευση απαιτούνται 43 χρόνια εργασίας-εισφορών 

με έτος συνταξιοδότησης τα 66. Συγκριτικά, για κάποιον που γεννήθηκε το 1956 

απαιτούνται 41,5 χρόνια εργασίας. Επιπρόσθετα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται 

πλήθος ειδικών ρυθμίσεων συνυπολογισμού και εξαγοράς χρόνου ασφάλισης στα 

πλαίσια του «ατομικού ασφαλιστικού κουμπαρά» για ευάλωτες ομάδες εργαζομένων, 

όπως ο χρόνος κατάρτισης για τους νέους εργαζομένους, η μαθητεία, η εργασία κατά 

την διάρκεια των σπουδών, η επαγγελματική κατάρτιση και η συμμετοχή σε 

προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για ανέργους, ο χρόνος της 

μερικής απασχόλησης κοκ. 

Με δύο δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις απαντούν ορισμένα συνδικάτα στις 10 

Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου 2013, οι οποίες υπολείπονται σε μαζικότητα και 

απεργιακή συμμετοχή των αντίστοιχων του 2010. Τα λεγόμενα και συναινετικά 

συνδικάτα (CGC, CFDT, CFTC) δεν εναντιώνονται ευθέως και επί της αρχής στην 

μεταρρύθμιση και εστιάζουν στην επεξεργασία βελτιωτικών προτάσεων και 

τροπολογιών.  

 

3.5 Βέλγιο 

3.5.1 Γενικό πλαίσιο  

Τη διακυβέρνηση της χώρας εξακολουθεί να ασκεί από το τέλος του 2011  

κυβερνητικός συνασπισμός με επικεφαλής τον Elio di Rupo του σοσιαλιστικού 

κόμματος της Βαλονίας. Στην κυβέρνηση συμμετέχουν τα πολιτικά κόμματα, που 

εκπροσωπούν τους σοσιαλιστές (Belgian Socialist Party – PSB), τους 
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χριστιανοδημοκράτες (Χριστιανοδημοκρατικό και Φλαμανδικό Κόμμα CD&V) και 

τους φιλελεύθερους (Γαλλόφωνο Μεταρρυθμιστικό Κίνημα - MR) 

 

3.5.2 Εργατικό Δίκαιο 

Σε συνέχεια της κυβερνητικής πρωτοβουλίας από το τέλος του 2012 για τη διεξαγωγή 

κοινωνικού διαλόγου μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων επί μιας σειράς θεμάτων, 

σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στο ζήτημα της εναρμόνισης – σύγκλισης του 

εργασιακού καθεστώτος μεταξύ των υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών με σκοπό 

την ίση εργασιακή μεταχείριση οι οποίες καταλήγουν σε συμφωνία και κυρώνονται 

νομοθετικά. 

Ειδικότερα, οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων καταλήγουν τον Ιούλιο 2013, 

σε μια κοινά αποδεκτή συμφωνία, δίνοντας λύση σε ένα ακανθώδες πρόβλημα, για το 

οποίο ήδη από το 1993 το συνταγματικό δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι το 

διαφορετικό ισχύον μισθολογικό και εργασιακό καθεστώς (τρόπος υπολογισμού 

μισθού, δοκιμαστική περίοδος εργασίας, άδειες ασθενείας, καθεστώς απολύσεων και 

αποζημιώσεων με προειδοποίηση, ασφαλιστικές εισφορές κ.α), μεταξύ υπαλλήλων 

και εργατοτεχνικών εμπεριέχει διακρίσεις άνισης μεταχείρισης.   

Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης συμμετέχουν 10 υψηλόβαθμα στελέχη - 

διαπραγματευτές από τις κορυφαίες εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των 

εργαζομένων και των εργοδοτών της χώρας.  

Σε γενικές γραμμές, τα συνδικάτα έχουν ως αίτημα την πλήρη υιοθέτηση όλων των 

ευνοϊκότερων ρυθμίσεων των υπαλλήλων και για τους εργατοτεχνίτες και κατά τη 

διάρκεια των διαπραγματεύσεων (Απρίλιος και Ιούνιος 2013) οργανώνουν εργατικές 

διαδηλώσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. 

Από την πλευρά τους, οι εργοδοτικές οργανώσεις επικεντρώνονται στο ζήτημα του 

χρόνου προειδοποίησης απόλυσης, ο οποίος για τους εργατοτεχνίτες διαφοροποιείται 

μεταξύ των κλάδων και των επαγγελμάτων, είναι όμως αισθητά μικρότερος από αυτό 

των υπαλλήλων, ζητώντας να υπάρχει αυξημένη ευελιξία των επιχειρήσεων στο 

ζήτημα αυτό, επικαλούμενοι τις διαφοροποιημένες ανάγκες του δευτερογενούς τομέα 

ως προς το καθεστώς των απολύσεων, στην προσπάθειά τους να είναι 

ανταγωνιστικές.  

Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και προκειμένου να βρεθεί λύση, καλείται να 

συμμετάσχει και η Κυβέρνηση και μετά από ένα τελευταίο μαραθώνιο γύρο 
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διαβουλεύσεων, η Συμφωνία που χαρακτηρίζεται ως «ιστορική» και 

«ισορροπημένη», ολοκληρώνεται με τη δέσμευση της Κυβέρνησης να την κυρώσει 

με νόμο.  

Η Συμφωνία, η οποία θα αρχίσει να ισχύει από 1.1.2014, περιέχει τις εξής βασικές 

κατευθυντήριες γραμμές που θα εξειδικευτούν νομοθετικά:  

α) θα θεσμοθετηθεί μια και μόνη διαδικασία απόλυσης για όλους τους 

εργαζόμενους (υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες),  

β) οι εργαζόμενοι που θα απολυθούν με προειδοποίηση έως το τέλος του 2013 

θα υπαχθούν στο ισχύον διαφοροποιημένο καθεστώς. Πλην όμως για τις απολύσεις 

από το 2014 και μετά ο χρόνος προειδοποίησης θα υπολογίζεται σε νέα βάση για 

όλους, θα συνδέεται με τα έτη υπηρεσίας στον εργοδότη και θα αυξάνεται ανάλογα 

με την προϋπηρεσία ως εξής: 7 εβδομάδες προειδοποίησης για εργαζόμενους με 1-4 

έτη εργασίας, 15 εβδομάδες προειδοποίησης για εργαζόμενους με 5 έτη και άνω, που 

θα προσαυξάνεται κατά 3 εβδομάδες για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας και με 

ανώτατο πλαφόν προειδοποίησης τις 62 εβδομάδες (5,1 μήνες). Για όλους δε τους 

νεοπροσλαμβανόμενους, ο χρόνος προειδοποίησης απόλυσης ορίζεται στις δύο 

εβδομάδες.  

γ) ενισχύεται το δικαίωμα των απολυομένων με 6 και πλέον έτη υπηρεσίας για 

επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας μέσω παροχής προτεραιότητας στις 

προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα.  

δ) θεσμοθετείται για όλους τους εργαζόμενους (υπαλλήλους και 

εργατοτεχνίτες) η διαδικασία της γραπτής αιτιολογημένης απόλυσης  

ε) θεσμοθετείται για όλους η καταβολή του πλήρους ημερομισθίου από τον 

εργοδότη για την πρώτη ημέρα ασθενείας κατ΄ έτος. 

στ) θα ενισχυθεί χρηματοδοτικά ο κρατικός κοινωνικός προϋπολογισμός για 

την υποβοήθηση των επιχειρήσεων που θα έχουν έως τις 31.12.2013 

χαρακτηρισμένους / δηλωμένους εργαζόμενους ως εργατοτεχνίτες, ώστε να είναι σε 

θέση καταβάλουν τις νέες νόμιμες αυξημένες αποζημιώσεις με βάση το υπαλληλικό 

καθεστώς, καλύπτοντας τη σχετική διαφορά. 

Η συμφωνία προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις ως προς τον συμφωνηθέντα χρόνο 

προειδοποίησης απόλυσης των εργαζομένων σε εποχικές ή προσωρινές εργασίες 

(μειωμένος χρόνος προειδοποίησης), που εκτιμάται ότι αφορά 150.000-200.000 

εργατοτεχνίτες στους τομείς της οικοδομής και του τουρισμού. Θα πρέπει να 

σημειωθεί επίσης ότι από πλευράς των εργοδοτών ότι οι διατάξεις της Συμφωνίας, 
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ειδικά ως προς το ζήτημα του χρόνου προειδοποίησης ερμηνεύεται ως η μέγιστη 

υποχρέωση των επιχειρήσεων, ενώ αντιθέτως τα συνδικάτα θεωρούν ότι αυτές οι 

διατάξεις συνιστούν την ελάχιστη υποχρέωση και ότι μπορούν να υπάρξουν 

ευνοϊκότεροι όροι, μέσω των κλαδικών ή επιχειρησιακών συμφωνιών. Τελικώς 

γίνεται αποδεκτό, ότι μόνο με επιχειρησιακές συμφωνίες μπορούν να υπάρξουν 

ευνοϊκότεροι όροι ως προς το χρόνο προειδοποίησης. 

Τόσο από τα συνδικάτα, όσο και από τους εργοδότες και την Κυβέρνηση, η 

Συμφωνία θεωρείται ότι συνιστά σημαντικό βήμα στην ίση εργασιακή μεταχείριση 

των εργαζομένων με υπαλληλική και εργατοτεχνική ιδιότητα.  

Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2013, αναθεωρείται στο Βέλγιο το νομοθετικό 

πλαίσιο για  τους εργαζόμενους μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι στο Βέλγιο, παρά το γεγονός ότι ήδη υφίσταται ένα ικανοποιητικό 

προστατευτικό θεσμικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους μέσω των εταιρειών 

προσωρινής απασχόλησης, πλην όμως, αυτό εμπεριέχει μια σειρά από διακρίσεις ως 

προς την ίση και δίκαιη μισθολογική και εργασιακή μεταχείριση των εργαζομένων 

αυτής της κατηγορίας σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζομένους με άμεση 

εργασιακή σχέση και για το λόγο αυτό προωθείται η σχετική νομοθετική 

μεταρρύθμιση.  

Επίσης, στη χώρα όπου ο αριθμός των απασχολούμενων μέσω εταιρειών προσωρινής 

απασχόλησης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 380.000 άτομα, έχει συσταθεί και 

λειτουργεί διμερής επιτροπή κοινωνικού διαλόγου, στην οποία συμμετέχουν από 

πλευράς εργοδοτών η Ένωση Federgon που εκπροσωπεί τις εταιρείες προσωρινής 

απασχόλησης, η Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Βελγίου (FEB/VBO) ως χρήστης – 

πελάτης των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης καθώς και οι συνδικαλιστικές 

ομοσπονδίες των κορυφαίων συνομοσπονδιών της χώρας (FGTB, CSC) που 

εκπροσωπούν τους εργαζόμενους του χώρου.  

Οι βασικές αλλαγές που θεσμοθετούνται, αφορούν: α) στην καθιέρωση νέου ορισμού 

ως προς τη δικαιολόγηση της αναγκαιότητας απασχόλησης εργαζομένων μέσω 

εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, β) στη ρύθμιση της χρησιμοποίησης των 

εργαζομένων από εταιρείες με σύμβαση εργασίας μιας (1) ημέρας, γ) στην αλλαγή 

των κανόνων που αφορούν τα ζητήματα ενημέρωσης / πληροφόρησης και ελέγχου 

για την προσωρινή εργασία και δ) στην κατάργηση του δικαιώματος των εταιρειών 

προσωρινής απασχόλησης να μπορούν να συνάπτουν την έγγραφη ατομική σύμβαση 

48 ώρες μετά την πραγματική ημερομηνία πρόσληψης.  
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Ειδικότερα και σε ότι αφορά την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού μέσω 

εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί κυρίως για 

λόγους που έχουν να κάνουν με την (αναγκαστική και σχετικά μακράς διάρκειας) 

απουσία ή άδεια των μόνιμων εργαζομένων (π.χ. ασθένεια, εγκυμοσύνη),  την 

αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή/και την κάλυψη έκτακτων 

οικονομικών ή τεχνικών αναγκών της επιχείρησης (π.χ. συντήρηση ή επισκευή 

τεχνικού κλπ εξοπλισμού). 

Επίσης, καθίσταται δυνατή η πρόσληψη εργαζομένων μέσω εταιρειών προσωρινής 

απασχόλησης, για την περίοδο της δοκιμαστικής εργασίας, μετά το πέρας της οποίας 

η επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει σε κανονική πρόσληψη.  

Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου νομοθετικού πλαισίου, οι εθνικές συνδικαλιστικές 

οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων προχωρούν, στο πλαίσιο του 

Βελγικού Εθνικού Συμβουλίου Εργασίας (CNT), στην υπογραφή συμφωνίας με 

σκοπό την αποτελεσματική και ορθή υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου μέσω 

θεσμοθέτησης επιμέρους πρόσθετων ρυθμίσεων και την αποφυγή κακών πρακτικών, 

τα βασικά στοιχεία της οποίας περιλαμβάνουν τα εξής: α) οι διαδοχικές συμβάσεις 

εργασίας μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης να μην υπερβαίνουν τις τρεις (3), 

β) η διάρκεια κάθε ατομικής σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μιας (1) 

εβδομάδας και μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών, γ) στην περίπτωση κατά την οποία 

ένας προσωρινά απασχολούμενος συνάψει σύμβαση αορίστου χρόνου, ο χρόνος 

εργασίας της προσωρινής απασχόλησης να προσμετρείται στην προϋπηρεσία του δ) 

στην περίπτωση κατά την οποία, πριν από την έναρξη της προσωρινής απασχόλησης, 

έχει συμφωνηθεί τυχόν δοκιμαστική περίοδος, η τελευταία θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται ως κανονικός χρόνος εργασίας της σύμβασης με προσωρινή 

απασχόληση.  

Πέραν των παραπάνω, η Συμφωνία των κοινωνικών συνομιλητών εξειδικεύει επίσης 

το νομοθετικό πλαίσιο με διάταξη, σύμφωνα με την οποία απαγορεύονται οι 

διαδοχικές συμβάσεις εργασίας μιας (1) ημέρας, πλην ορισμένων περιπτώσεων όπου 

το δικαιολογεί η φύση της εργασίας (π.χ. τουρισμός, ξενοδοχεία, επισιτισμός, 

catering) και με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου. Θεσμοθετείται επίσης η 

υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει ανά εξάμηνο το συμβούλιο εργαζομένων 

της επιχείρησης καθώς και τον αρμόδιο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης για τον 

αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται μέσω εταιρειών προσωρινής 
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απασχόλησης, τις ώρες εργασίας τους και το λόγο για τον οποίο απασχολούνται με τη 

συγκεκριμένη μορφή εργασίας.  

Συνδικάτα και εργοδότες εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το περιεχόμενο του 

θεσμικού πλαισίου, αξίζει όμως να σημειωθεί ότι δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες 

του κλάδου (Randstad, Adecco), ζητούν να επιτραπεί και στο Βέλγιο η εργασία μέσω 

εταιρειών προσωρινής απασχόλησης και στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/104/EC.  

 

3.5.3 Πολιτικές Απασχόλησης  

 

Σε συνέχεια της απόφασης της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford για κλείσιμο της 

εργοστασιακής της μονάδας στην πόλη Genk καθώς και της απόλυσης 4.300 

εργαζομένων και της απώλειας επιπλέον 6.000 έμμεσων θέσεων απασχόλησης, η 

τοπική κυβέρνηση της Φλάνδρας συστήνει επιτροπή εμπειρογνωμόνων, 

αποτελούμενη από επιστήμονες, εκπροσώπους της κυβέρνησης, των εργοδοτών και 

των συνδικάτων και με σκοπό να μελετήσει τις οικονομικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις από το κλείσιμο του εργοστασίου και να εκπονήσει προτάσεις για την 

ανάπτυξη της περιοχής με στόχο τη δημιουργία 10.000 θέσεων απασχόλησης κατά 

την επόμενη πενταετία.  

Η συσταθείσα Επιτροπή δημοσιοποιεί το Φεβρουάριο του 2013 την τελική Έκθεση 

και τις προτάσεις (Στρατηγικό Πλαίσιο Δράσης για την περιοχή Limburg), σύμφωνα 

με την οποία εκτιμάται ως εφικτή η δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας για την 

επόμενη πενταετία, μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και μέτρων 

κατανεμημένων σε 4 βασικές κατηγορίες ως εξής:  

α) βραχυπρόθεσμα μέτρα που θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα τη δημιουργία 

4.000 – 5.000 θέσεων εργασίας μέσω της επιτάχυνσης της υλοποίησης των ήδη 

υπαρχόντων τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων (κατασκευή νέου σωφρονιστικού 

ιδρύματος στην πόλη Leopoldsburg,, ίδρυση τουριστικού κέντρου βιομηχανικής 

κληρονομιάς στα παλιά ορυχεία της περιοχής Terhills και άνοιγμα 

πολυκαταστήματος της ΙΚΕΑ στην πόλη Hasselt),  

β) μεσομακροπρόθεσμα μέτρα μέσα από την δημιουργία προϋποθέσεων και 

κινήτρων για την ενίσχυση επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό, ιδίως στους 
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τομείς της Πληροφορικής και της ψηφιακής τεχνολογίας, της παραγωγής πράσινης 

και καθαρής προς το περιβάλλον ενέργειας, της ιατρικής και βιοτεχνολογίας,  

γ) γενικότερα μέτρα ενίσχυσης των υποδομών, στους τομείς των μεταφορών, 

της ύδρευσης και των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και εξειδικευμένα μέτρα 

ενίσχυσης της εκπαίδευσης / κατάρτισης με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων, 

δ) μέτρα αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της 

τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της περιοχής, με σκοπό την άρση των 

διοικητικών και γραφειοκρατικών εμποδίων για τις επιχειρήσεις και μετά από εκτενή 

κοινωνικό διάλογο με τις οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών.  

Οι προτάσεις των εμπειρογνωμόνων συναντούν τη θετική ανταπόκριση των τοπικών 

συνδικάτων και των εργοδοτικών οργανώσεων της περιοχής Limburg, οι οποίοι 

ζητούν με κοινή παρέμβαση τους τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου για την 

εξειδίκευση των προτεινόμενων μέτρων και των αναπτυξιακών πολιτικών  

Επίσης, σε ότι αφορά τον τομέα της απασχόλησης, κατά τη διάρκεια του 2013, 

δημοσιοποιούνται δύο ενδιαφέρουσες έρευνες επιστημονικών ινστιτούτων της 

χώρας (HIVA – KU Leuven και IDEA Consult), σχετικές με την αποτελεσματικότητα 

των πολιτικών και των προγραμμάτων επανατοποθέτησης των απολυμένων στην 

αγορά εργασίας.  

Ήδη από το 2010, η κυβερνητική πολιτική έχει αρχίσει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση 

στην υποστήριξη των απολυμένων εργαζομένων, προκειμένου να βρουν εργασία και 

να επανενταχθούν σύντομα στην αγορά εργασίας, μέσα από την υλοποίηση 

στοχευμένων προγραμμάτων. Η σχετική νομοθεσία μάλιστα και ειδικά σε ότι αφορά 

τις περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων, προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη των 

απολυμένων σε προγράμματα επανένταξης, τα οποία περιλαμβάνουν συμβουλευτική 

αυτό-αξιολόγηση αναγκών, επαγγελματικό αναπροσανατολισμό, βοήθεια στην 

εξεύρεση κατάλληλης εργασίας σύμφωνα με τα προσόντα, την εμπειρία κοκ.  

Οι έρευνες, εστιάζουν κυρίως στο βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων σε 

προγράμματα επανατοποθέτησης (με έμφαση στους απολυμένους άνω των 45 ετών) 

τόσο ως προς τα κίνητρα συμμετοχής, όσο και ως προς την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων.  

Από τα ευρήματα των ερευνών, προκύπτει ότι περίπου τα 2/3 των συμμετεχόντων 

βρίσκουν εργασία κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε πρόγραμμα 

επανατοποθέτησης ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωσή του, το 

63,8% αυτών προσλήφθηκε με αορίστου χρόνου σύμβαση εργασίας. Οι έρευνες 
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επισημαίνουν όμως την ηλικιακή διαφοροποίηση ως προς την αποτελεσματικότητα 

των προγραμμάτων ως εξής: α) οι ηλικίας κάτω των 45 ετών βρίσκουν εργασία σε 

ποσοστό 80%, β) οι ηλικίας 45-55 ετών σε ποσοστό 60% και γ) οι ηλικίας άνω των 

55 ετών σε ποσοστό 45%.  

Επιπλέον, από όσους επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας, περίπου το 70% 

βρίσκουν εργασία σε άλλο κλάδο και το 60% σε άλλη ειδικότητα. 

Τα υψηλότερα ποσοστά (80% επανένταξη) επιτυγχάνονται σε προγράμματα στα 

οποία δίνεται έμφαση στην προσωπική υποστήριξη του απολυμένου.   

Τέλος και σε γενικές γραμμές, το 90% των συμμετεχόντων σε προγράμματα 

επανατοποθέτησης δηλώνει ικανοποιημένο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. 

 

3.5.4 Αναδιαρθρώσεις  

 

Σημαντικές εξελίξεις συντελούνται στον τομέα των εταιρικών αναδιαρθρώσεων, στη 

μεγάλη πολυεθνική χαλυβουργική επιχείρηση ArcelorMittal και ειδικότερα στα 

εργοστάσια της στην περιοχή της Λιέγης, η οικονομική δραστηριότητα της οποίας 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δραστηριότητες της πολυεθνικής. 

Η εταιρεία από το 2003 και μετά, όπου στο Βέλγιο απασχολούσε τότε 5.300 

εργαζόμενους, βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεχούς αναδιάρθρωσης των 

δραστηριοτήτων της, συνολικά στην Ευρώπη, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι 

η μεταφορά μεγάλου μέρους της παραγωγής της σε χώρες χαμηλού εργασιακού 

κόστους (Ινδία, Βραζιλία).   

Ειδικά στο Βέλγιο, η εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας, ακολουθεί μια 

πολιτική διακοπής των γραμμών παραγωγής της με συνεχείς απολύσεις προσωπικού 

(1.700 απολύσεις το 2003, 850 απολύσεις το 2008, 150 απολύσεις το 2009).  

Σε συνέχεια των παραπάνω, η Διοίκηση της εταιρείας, επικαλούμενη την οικονομική 

κρίση και τη μεγάλη μείωση των παραγγελιών, ανακοινώνει τον Ιανουάριο 2013 και 

νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο περιλαμβάνει συρρίκνωση εκ νέου της 

παραγωγής στο εργοστάσιο της Λιέγης, μεταφορά εξοπλισμού και παραγωγής σε 

τρίτες χώρες καθώς και νέες απολύσεις 1.300 εργαζομένων, με τελικό στόχο ο 

συνολικός αριθμός των εργαζομένων να μην υπερβαίνει πλέον τα 800 άτομα.  

Παράλληλα, πολιτική της εταιρείας είναι να μην προχωρά στην πώληση των 

εργοστασίων της, με στόχο να εμποδίσει ή να αποθαρρύνει τους ανταγωνιστές της να 
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εισέλθουν στην ευρωπαϊκή αγορά, διατηρώντας και αυξάνοντας τα μερίδιά της μέσω 

της μεγάλης μείωσης του εργασιακού κόστους ως αποτέλεσμα της μεταφοράς των 

δραστηριοτήτων της σε τρίτες χώρες.  

Οι εξαγγελίες της εταιρείας για νέα αναδιάρθρωση και απολύσεις, προκαλεί όχι μόνο 

την αντίδραση των εργαζομένων, αλλά και των φορέων της τοπικής κοινωνίας, οι 

οποίοι θεωρούν ως απαράδεκτη την τακτική της να μην προχωρά σε πώληση της 

εταιρείας, να καταδικάζει την τοπική οικονομία σε μαρασμό και εν γένει να 

αδιαφορεί για τις μεγάλες κοινωνικές επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης, καθώς πέραν 

των εργαζομένων εκτιμάται ότι η δραστηριότητα της χαλυβουργίας συντηρεί πάνω 

από 6.500 έμμεσες θέσεις απασχόλησης.  

Τα συνδικάτα των εργαζομένων οργανώνουν δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις, 

ζητώντας την παρέμβαση της κυβέρνησης και της ΕΕ, ενώ σε μία από αυτές 

(Ιανουάριος 2013) σημειώνονται και συγκρούσεις μεταξύ απεργών και αστυνομικών, 

έξω από το κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης της Φλάνδρας.  

Τελικά, στην υπόθεση παρεμβαίνει τόσο η Ομοσπονδιακή όσο και η τοπική 

κυβέρνηση της Φλάνδρας, ζητώντας από την εταιρεία να σταματήσει την τακτική της 

και να βρει αγοραστή για τα εργοστάσια της εταιρείας στη Λιέγη, χωρίς όμως να βρει 

ανταπόκριση από τη Διοίκηση της ArcelorMittal.  

Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2013, η εταιρεία ζητά την έναρξη διαλόγου με τα συνδικάτα 

και την περιφερειακή κυβέρνηση, στην κατεύθυνση να διατηρηθούν ορισμένες 

γραμμές παραγωγής στη Λιέγη, χωρίς όμως η πρόταση να γίνει αποδεκτή.   

 

3.5.5 Απεργίες 

Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιούνται μεγάλες  

συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των συνδικάτων τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο 

δημόσιο τομέα.  

Η Συνομοσπονδία των Εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα (CGSP/ACOD) 

πραγματοποιεί στις 7 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες συγκέντρωση και πορεία 

διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή περίπου 10.000 εργαζομένων, ως αντίδραση στις 

κυβερνητικές εξαγγελίες για την αναμόρφωση του συστήματος προαγωγών στο 

δημόσιο τομέα που θα επηρεάσει 80.000 εργαζόμενους, ενώ εξαγγέλλονται και επί 

μέρους μέτρα περικοπής δαπανών. Το σημερινό μισθολογικό και βαθμολογικό 

σύστημα στο Βέλγικο δημόσιο τομέα προβλέπει την ύπαρξη τεσσάρων 
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βαθμολογικών κατηγοριών εργαζομένων (από A έως D) ανάλογα με τα καθήκοντα, 

ενώ κάθε κατηγορία αμείβεται στη βάση 3 ή 4 μισθολογικών κλιμάκων. Η 

Κυβέρνηση επιδιώκει να αυξήσει σε 5 ή 6 τις μισθολογικές κλίμακες και εφεξής η 

μετακίνηση σε ανώτερη μισθολογικά κλίμακα να μην γίνεται βάσει του χρόνου 

προϋπηρεσίας αλλά βάσει αξιολόγησης.  

Τα συνδικάτα κατηγορούν την Κυβέρνηση επίσης για αιφνιδιασμό καθώς και για την 

έλλειψη διαβούλευσης για τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση και απορρίπτουν τη 

διαδικασία αξιολόγησης με το επιχείρημα ότι αυτή δεν πρόκειται να είναι 

αντικειμενική αλλά αντιθέτως θα οδηγήσει σε αυθαιρεσίες και διακρίσεις σε βάρος 

των εργαζομένων. Τα συνδικάτα αντιδρούν επίσης στο πάγωμα των προσλήψεων στο 

Δημόσιο, το οποίο επιδιώκει η Κυβέρνηση, με στόχο τον περιορισμό της 

μισθολογικής δαπάνης και το οποίο σύμφωνα με τους εκπροσώπους των 

εργαζομένων θα αυξήσει το φόρτο εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού, ενώ 

δηλώνουν την αντίθεση τους και στη σχεδιαζόμενη μείωση μιας σειράς πρόσθετων 

αμοιβών (bonus) καθώς και στην περικοπή των δαπανών εκπαίδευσης / κατάρτισης 

του προσωπικού. 

Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στις Βρυξέλλες στις 21 

Φεβρουαρίου και τα συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα, ενάντια στο σχεδιαζόμενο 

κλείσιμο του εργοστασίου της Ford στην πόλη Genk καθώς και στις απολύσεις 1.300 

εργαζομένων στην χαλυβουργία ArcelorMittal στη Λιέγη. Τη συγκέντρωση, στην 

οποία εκτιμάται ότι συμμετέχουν 30.000 – 40.000 εργαζόμενοι, διοργανώνουν από 

κοινού και οι 3 συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες της χώρας: η Γενική 

Συνομοσπονδία Εργασίας Βελγίου (FGTB), η Συνομοσπονδία Χριστιανικών 

Συνδικάτων (CSC) και η Συνομοσπονδία Φιλελευθέρων Συνδικάτων Βελγίου 

(CGSLB).  

Πέραν των απολύσεων, τα συνδικάτα διαμαρτύρονται και για τις προηγηθείσες 

αλλαγές στο Βέλγικο σύστημα της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των 

μισθών, την κατάργηση ουσιαστικά του οποίου ζητούν εδώ και καιρό η ΕΕ, το ΔΝΤ, 

ο ΟΟΣΑ αλλά και οι εργοδοτικές οργανώσεις, καθώς και για την συστηματική 

έλλειψη διεξαγωγής κοινωνικού διαλόγου εκ μέρους της Κυβέρνησης.   
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3.5.6 Συνθήκες εργασίας 

Ως προς τις συνθήκες εργασίας, σημαντική είναι η Ερευνα που δημοσιοποιεί κατά τη 

διάρκεια του 2013, η σοσιαλιστική συνδικαλιστική Συνομοσπονδία FGTB την οποία 

εκπονούν το Κέντρο Κοινωνιολογικής Έρευνας Leuven (KU Leuven) και το 

Ινστιτούτο Metices (ULB) που εξειδικεύεται σε θέματα εργασίας και εκπαίδευσης.  

Η έρευνα αφορά στις συνθήκες εργασίας των απασχολουμένων μέσω εταιρειών 

προσωρινής απασχόλησης, βασικό εύρημα της οποίας είναι ότι οι εργαζόμενοι αυτοί 

σε πολλές περιπτώσεις ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των 

επιχειρήσεων, εργάζονται υπό καθεστώς προσωρινής απασχόλησης για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα.  

Για παράδειγμα, το 53% των απασχολουμένων μέσω εταιρειών προσωρινής 

απασχόλησης ενώ εργάζεται σε μια εταιρεία πάνω από 6 μήνες, η σύμβαση εργασίας 

τους σε ποσοστό 65% έχει διάρκεια μιας εβδομάδας, ανανεούμενης κάθε φορά.  

Το 63% των συμμετεχόντων στην έρευνα εργαζομένων μέσω γραφείων προσωρινής 

απασχόλησης, δηλώνει ότι ειδοποιείται και δεσμεύεται να αναλάβει εργασία σε μια 

επιχείρηση μόλις 1-5 ημέρες πριν, ενώ η ειδοποίηση για την ανανέωση της 

προσωρινής εργασιακής σύμβασης δεν ξεπερνά τις 3 ημέρες.  

Ακόμη, το 20% των εργαζομένων δηλώνει ότι πρώτα αναλαμβάνει εργασιακά 

καθήκοντα στην επιχείρηση που τοποθετείται, και η ατομική σύμβαση εργασίας 

συνάπτεται μετά από 2 και πλέον ημέρες μετά την πρόσληψη, ενώ το 49% των 

ερωτηθέντων δηλώνει ότι η ανανέωση της εργασιακής τους σύμβασης με την 

εταιρεία της προσωρινής απασχόλησης και του έμμεσου εργοδότη υπογράφεται κατά 

κανόνα αρκετά καθυστερημένα.  

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η μεγάλη δυσκολία των εργαζομένων να 

προχωρήσουν σε ένα στοιχειώδη προγραμματισμό της προσωπικής και οικογενειακής 

τους ζωής.   

 

 

 

 

3. 6 Ολλανδία  

3.6.1 Γενικό Πλαίσιο 

Στην Ολλανδία, η δομή της Ομοσπονδίας των Ολλανδικών Συνδικάτων (FNV) 

αλλάζει δραματικά το 2013 καθώς αποφασίζει την ίδρυση ενός «κοινοβουλίου 
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μελών» με συμβουλευτικό ρόλο αρχικά και στη συνέχεια τη μετουσίωσή του σε 

ελεγκτικό όργανο του οποίου τα μέλη εκλέγονται. Επιπροσθέτως, συμφωνείται η 

διάσπαση των τριών μεγαλυτέρων Συνδικάτων FNV Bondgenoten, Abvakabo και 

FNV Bouw και η αναδιοργάνωσή τους σε μικρότερα τμήματα, κατά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η συνδικαλιστική πυκνότητα για το 

2013 καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στις χώρες μέλη της ΕΕ (μαζί με 

την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο), σε ποσοστό της τάξης του 4,9%. 

Η κυριότερη εξέλιξη στις εργοδοτικές οργανώσεις της χώρας τα τελευταία χρόνια 

είναι η σταδιακή συγχώνευση της Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών και Εργοδοτών 

(VNO – NCW) με την Ολλανδική Ομοσπονδία Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων 

(MKB). Ωστόσο, το Σεπτέμβριο 2013, ο πρώην Πρόεδρος της MKB ανακοινώνει την 

ίδρυση νέας εργοδοτικής οργάνωσης, της ONL, εξαιτίας της έντονης δυσαρέσκειας 

για την ιδιαίτερα αργή διαδικασία λήψης αποφάσεων και την ανεπαρκή προσοχή που 

αποδίδεται στη συγχώνευση VNO – NCW και MKB. 

Στο πεδίο του μέσου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας βάσει συλλογικών συμφωνιών, η 

Ολλανδία (όπως και οι Σκανδιναβικές Χώρες) συνεχίζει να καταγράφει 37 ώρες / ανά 

εβδομάδα, αριθμός χαμηλότερος από τον αντίστοιχο μέσο της ΕΕ-15. 

Αναλυτικότερα, 

 

3.6.2 Εργατικό Δίκαιο 

Η νομοθετική Πράξη για τα Συμβούλια Εργαζομένων (WOR) στην Ολλανδία τίθεται, 

για πρώτη φορά, σε ισχύ το 1950. Υπόκειται σε σειρά τροποποιήσεων τα επόμενα 

χρόνια, εκ των οποίων, η όγδοη τίθεται σε ισχύ τον Ιούλιο 2013, 15 χρόνια μετά τις 

τελευταίες σημαντικές αλλαγές. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα βασικά δικαιώματα του Συμβουλίου των Εργαζομένων (ΣΕ) 

παραμένουν τα ίδια όσον αφορά το δικαίωμα στην πληροφόρηση, στην παροχή 

συμβουλών σε στρατηγικές αποφάσεις καθώς και στη συναίνεση σε προτεινόμενες 

κοινωνικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, σημαντικές αλλαγές εισάγονται όπως, μεταξύ άλλων, 

η αναθεώρηση του συστήματος κατάρτισης και εκπαίδευσης των μελών του 

Συμβουλίου Εργαζομένων˙ η κατάργηση του κατώτατου ορίου για την υποβολή 
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υποψηφιότητας στα ΣΕ, από εργαζόμενους – μη μέλη Συνδικάτων˙ η τροποποίηση 

της διαδικασίας επίλυσης των εργατικών διαφορών. 

Αναλυτικότερα, στο πεδίο της κατάρτισης, τα μέλη του ΣΕ δικαιούνται πενθήμερη 

κατάρτιση και εκπαίδευση σε ετήσια βάση, το κόστος της οποίας, καλύπτεται μεν από 

τον εργοδότη ωστόσο, αποτελεί, πλέον, αντικείμενο διαπραγμάτευσης
26

 μεταξύ των 

δύο μερών. Και παρότι, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι νωρίς για την αξιολόγηση 

αυτών των αλλαγών, το 2013 καταγράφεται σημαντική πτώση, της τάξης του 30% με 

40%, στη χρήση των μαθημάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης από τα Συμβούλια 

Εργαζομένων, συγκριτικά με το 2012. Το γεγονός αυτό, μπορεί όμως και να 

οφείλεται στις επιπτώσεις που επιφέρει η κρίση στους προϋπολογισμούς των 

επιχειρήσεων για την κατάρτιση και την εκπαίδευση των εργαζομένων τους.  

Όσον αφορά το δικαίωμα στην πληροφόρηση, το Συμβούλιο των Εργαζομένων 

δικαιούται την οποιαδήποτε επιπρόσθετη ενημέρωση, διευκρινήσεις σχετικά με τη 

δομή οποιουδήποτε ομίλου εταιρειών στον οποίο ο εργοδότης μετέχει καθώς και 

πληροφορίες σχετικά με την κατανομή της εξουσίας σε αυτόν. Το δικαίωμα 

επεκτείνεται πλέον και σε διεθνείς ομίλους καθώς, τα τελευταία χρόνια, 

καταγράφονται σημαντικές περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων. 

Παραδοσιακά, οι υποψήφιοι στις εκλογές των Συμβουλίων Εργαζομένων ορίζονται 

είτε από τα Συνδικάτα ή από τουλάχιστον το 1/3 των συναδέλφων τους, μη – μελών 

του Συνδικάτου και οι οποίοι, ωστόσο, δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 30 άτομα. Το 

όριο αυτό, καταργείται με τη νομοθετική τροποποίηση και προκαλεί αναταραχές 

καθώς, πολλοί κρίνουν ως απαραίτητη, την ύπαρξη κάποιου είδους κοινωνικής βάσης 

για το διορισμό των υποψηφίων. Η νέα Πράξη, δίνει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε 

εργαζόμενο να θέσει υποψηφιότητα, με μόνη προϋπόθεση την προϋπηρεσία αυτού, 

στην ίδια επιχείρηση, για τουλάχιστον ένα χρόνο. 

                                                 

26
 Σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθετική Πράξη, η κατάρτιση των μελών του ΣΕ επιδοτείται, εν 

μέρει, μέσω ενός λογαριασμού που διατηρούν οι εργοδότες των επιχειρήσεων > 50 εργαζομένων. 

Αυτό τώρα καταργείται.  
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Όσον αφορά τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών μεταξύ εργοδότη και ΣΕ, όπως 

για παράδειγμα στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών, επενδύσεων και 

αναδιαρθρώσεων, κα., αυτές προσφεύγουν στο Επιμελητήριο Επιχειρήσεων του 

Εφετείου στο Άμστερνταμ. Όλες οι υπόλοιπες, επιλύονται στα αστικά δικαστήρια 

(Rechtbank)
27

 της χώρας.   

Μια ιδιαίτερα σημαντική νέα διάταξη είναι η δημιουργία τριμερούς Επιτροπής για 

την προώθηση της συμμετοχής των εργαζομένων, με τίτλο «Επιτροπή για την 

Προώθηση της Συμμετοχής» (CBM)
28

 και η οποία επιβεβαιώνει, κατά πολλούς, τη 

σημασία που αποδίδει το Ολλανδικό Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό. 

3.6.3 Πολιτικές Απασχόλησης 

Το Νοέμβριο 2013, η Κυβέρνηση της Ολλανδίας προτείνει τρεις νομοθετικές 

ρυθμίσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας. Οι ρυθμίσεις αυτές 

καλύπτουν τομείς όπως, οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, ο νόμος περί απολύσεων 

και τα επιδόματα ανεργίας.  

Αναλυτικότερα, προτείνεται, από το 2015 και ένθεν, η μετατροπή των συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου σε αορίστου με τη συμπλήρωση 2 ετών εργασίας, αντί των 3 που 

ισχύει ως τώρα (βλ. ενότητα Συνθήκες Εργασίας). Επίσης, από 1
ης

 Ιανουαρίου 2016, 

το δικαίωμα στη λήψη του επιδόματος ανεργίας περιορίζεται από τους 38 μήνες 

στους 24
29

. Τέλος, και πάλι με ισχύ την 1
η
 Ιανουαρίου 2016, προτείνεται η 

απλοποίηση του νόμου περί απολύσεων, με στόχο να καταστεί σαφέστερο προς τους 

εργαζόμενους, το οικονομικό αποτέλεσμα της διαδικασίας απόλυσης. Στο πεδίο αυτό, 

εξακολουθούν να ισχύουν δύο διαδικασίες, η μία μέσω της Υπηρεσίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης (UWV)
30

 σε περίπτωση απόλυσης για οικονομικούς λόγους και, όπου 

                                                 
27

 Σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθετική Πράξη, πριν από την προσφυγή σε αστικό δικαστήριο για 

την επίλυση των όποιων διαφορών, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται στη διαδικασία διαμεσολάβησης, 

σε διμερή επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Η υποχρέωση 

αυτή καταργείται, ωστόσο, οι διμερείς επιτροπές παραμένουν και η διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί 

πλέον σε εθελοντική βάση.  

28
 Η CBM, είναι υποεπιτροπή του Κοινωνικού και Οικονομικού Συμβουλίου (SER). 

29
 Η μείωση εφαρμόζεται σταδιακά από το 2016 και έως την 1

η
 Ιουλίου 2019. 

30
 Αρμόδιας για τα συστήματα ασφάλισης των εργαζομένων. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.rechtspraak.nl/Pages/default.aspx&usg=ALkJrhgNvYBoSFmGeGjCn8U7l2pdwm3D8w
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υφίστανται προσωπικοί λόγοι για την απόλυση, η δεύτερη διαδικασία μέσω των 

υποπεριφερειακών δικαστηρίων. 

Τερματίζονται οι, κατά ορισμένες περιπτώσεις, διαφορές στα ποσά των 

αποζημιώσεων απόλυσης. Κάθε εργαζόμενος που απολύεται κατόπιν απαιτήσεως του 

εργοδότη, επιδικάζεται το ίδιο ακριβώς, νόμιμο ποσό αποζημίωσης και το οποίο 

προκύπτει ως το 1/3 του μηνιαίου μισθού του για κάθε έτος εργασίας του, με ανώτατο 

όριο είτε τις 75.000 € ή τον ετήσιο μισθό του, και πάντοτε με επικρατέστερο όποιο 

από τα δύο ποσά είναι υψηλότερο. Η προϋπόθεση για τη διεκδίκηση του επιδόματος 

ανεργίας είναι η, κατ’ ελάχιστον, 2 χρόνια απασχόληση. 

Τέλος, στοχεύοντας στον περιορισμό της κατάχρησης των ευέλικτων συμβάσεων 

εργασίας προτείνεται, όπως προαναφέρθηκε, η μετατροπή των προσωρινών 

συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, με τη συμπλήρωση 2 ετών υπηρεσίας στον ίδιο 

εργοδότη. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απαιτείται η μεσολάβηση 6 μηνών 

απουσίας από την εργασία και πριν τη σύναψη νέας προσωρινής σύμβασης. Σύμφωνα 

με τους αναλυτές, οι προσωρινές συμβάσεις εργασίας αποτελούν ένα σοβαρό 

πρόβλημα ωστόσο, όχι τόσο όσο η κατάχρηση της «μηδενικής ώρας» (zero hour) και 

των συμβάσεων ετοιμότητας (on call contracts). 

3.6.4 Διαπραγματεύσεις – Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

◊ Οι διαδοχικές Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια της Ολλανδίας, παραδοσιακά, 

υποστηρίζουν το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ανησυχία 

προκαλεί τα τελευταία χρόνια η μείωση του αριθμού των μελών των Συνδικάτων, 

εξέλιξη που δύναται να θέσει σε κίνδυνο ακόμη και τη νομιμότητα των συλλογικών 

συμφωνιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης της 

Ολλανδίας προσφεύγει για γνωμοδότηση στο Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο 

(SER)
31

, με σκοπό τη διεύρυνση της κοινωνικής βάσης του συστήματος των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, οι κλαδικές 

συλλογικές συμφωνίες κυριαρχούν στις διαπραγματεύσεις μισθών και συνθηκών 

                                                 
31

 Συμβουλευτικό όργανο, τριμερούς εκπροσώπησης, στο οποίο μετέχει 1/3 εκπρόσωποι εργοδοτών, 

1/3 εκπρόσωποι εργαζομένων και 1/3 ανεξάρτητα μέλη. 
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εργασίας στην Ολλανδία, καλύπτοντας περί τα 5,6 εκατομμύρια εργαζομένους, εκ 

των οποίων άμεσα το 88%, και μέσω της επέκτασης των συμφωνιών σε άλλους 

συναφείς κλάδους και επιχειρήσεις, το 12%. Τα αυξημένα αυτά ποσοστά κάλυψης 

αποδίδονται, εν μέρει, στα υψηλά επίπεδα πυκνότητας των εργοδοτικών 

οργανώσεων, τα οποία υπολογίζονται μεταξύ 50% και 80%. Αντίθετα, η 

συνδικαλιστική πυκνότητα κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, καταγράφοντας 

απώλειες από το 25% το 2000, στο 20% το 2012. 

Ως απάντηση στο κάλεσμα του Υπουργείου, το SER εκδίδει, τον Αύγουστο 2013, 

πόρισμα για την ενίσχυση του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων σύμφωνα 

με το οποίο, κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερου αριθμού 

εργαζομένων στις συγκεκριμένες διαδικασίες. Οι κοινωνικοί συνομιλητές, σύμφωνα 

με το Συμβούλιο, διαθέτουν εργαλεία για την συμμετοχή και μη – μελών στις 

συλλογικές διαπραγματεύσεις και τους οποίους ενθαρρύνει να συνεχίσουν προς αυτή 

την κατεύθυνση. Τονίζει ακόμη, την ανάγκη να ληφθούν σοβαρά υπόψη, οι εξελίξεις 

στην αγορά εργασίας όπως, η εξατομίκευση και η μεγαλύτερη ευελιξία. Σε κάποιο 

βαθμό, αυτό έχει ήδη συμβεί, σύμφωνα με τους αναλυτές, μέσω της χρήσης της 

αυξανόμενης ευελιξίας του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων όπως για 

παράδειγμα, την εισαγωγή των ατομικών προϋπολογισμών για κατάρτιση και 

εκπαίδευση, τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας καθώς και 

για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των εργαζομένων από τη μία θέση εργασίας 

στην άλλη.  

 Τέλος, το Συμβούλιο επισημαίνει τον αυξανόμενο αριθμό των αυτοαπασχολούμενων 

οι οποίοι, καθώς δεν εντάσσονται στο καθεστώς των μισθωτών, δεν καλύπτονται 

αντίστοιχα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το ίδιο ισχύει και για ένα σημαντικό 

αριθμό αλλοδαπών εργαζομένων στην Ολλανδία. Σύμφωνα με το SER, οι κοινωνικοί 

συνομιλητές οφείλουν να υιοθετήσουν πρωτοβουλίες για την προστασία αυτών των 

κατηγοριών όπως για παράδειγμα, τη δυνατότητα πρόσβασής τους στα προγράμματα 

κατάρτισης και εκπαίδευσης στο πλαίσιο των συλλογικών συμφωνιών. 
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◊ Περί τα τέλη του 2013, το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης 

(SZW) δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση
32

 για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην 

Ολλανδία.   

Αναλυτικότερα για την εξεταζόμενη περίοδο
33

:  

Στο πεδίο των μισθολογικών εξελίξεων, οι αμοιβές αυξάνουν, μεταξύ 2011 και 2012, 

κατά μέσο όρο, κατά 1,6%, ήτοι 0.3 ποσοστιαίες μονάδες
34

. Οι ατομικές συμφωνίες 

παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις, από -0,9% έως και 5,38%
35

. Για το 25% των 

εργαζομένων, οι μισθολογικές αυξήσεις κυμαίνονται κάτω του 1%, για το 33% 

μεταξύ 1% και 2% και για το 40% των εργαζομένων μεταξύ 2% και 3%.
36

  

53 από τις εξεταζόμενες περιπτώσεις συλλογικών συμφωνιών καλύπτουν το σύνολο 

του 2013. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, η μέση αύξηση κυμαίνεται στα ίδια 

επίπεδα του 2012 (1,6%) με διακυμάνσεις της τάξης του -1,6% έως και 4,98%
37

.  

Σύμφωνα με την Έκθεση, μεταξύ 2003 και 2012, οι μισθοί που καθορίζονται από 

συλλογικές συμβάσεις αυξάνουν κατά 19,3%, με μέσο ετήσιο ρυθμό το 1,8%
38

. Η 

                                                 
32

 Η Έκθεση βασίζεται στην ανάλυση δείγματος 100 συλλογικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων 

του συνόλου των κλαδικών συμβάσεων. Καλύπτει περισσότερους από 10.000 εργαζόμενους καθώς και 

το σύνολο των επιχειρησιακών συμβάσεων με περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους, βλ. 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/12/02/rapportage-cao-

afspraken-2012.html. 

33
 Η ανάλυση των στοιχείων αφορά το 2012 και όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και το 2013.  

34
 Η Έκθεση διαχωρίζει τις συμφωνίες, σε αυτές που υπεγράφησαν πριν την 1

η
 1

ου
 2012, περίοδος κατά 

την οποία η μέση μισθολογική αύξηση είναι 2% και στις συμφωνίες, μετά από τη συγκεκριμένη 

ημερομηνία, στις οποίες καταγράφεται πτωτική τάση καθώς οι αυξήσεις κυμαίνονται στο 1,3%. 

35
 Το 5,38% αφορά την κατάληξη των διαπραγματεύσεων των εκπροσώπων αυτοκινητιστών ταξί. 

36
 Οι αυξήσεις είναι σχετικά υψηλότερες στον Κατασκευαστικό κλάδο και χαμηλότερες στους κλάδους 

της Γεωργίας και της Αλιείας. 

37 Και πάλι, τα υψηλότερα ποσοστά αποτελούν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων των εκπροσώπων 

αυτοκινητιστών ταξί. 

38
 Επιπροσθέτως, πάνω από τα δύο τρίτα των συλλογικών συμβάσεων (σε ποσοστό της τάξης του 

69%) και οι οποίες καλύπτουν το 66% των εργαζομένων, περιέχουν ρήτρες για επιπρόσθετες αμοιβές 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/12/02/rapportage-cao-afspraken-2012.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/12/02/rapportage-cao-afspraken-2012.html


117 

 

μεγαλύτερη αύξηση (3,5%) καταγράφεται το 2008, λίγο πριν την έναρξη της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης ενώ, η χαμηλότερη το 2004 (0,46%) και το 2010 (0,79%) 

αντίστοιχα. 

Το 2012, η διαφορά μεταξύ του κατώτατου μισθολογικού κλιμακίου και του νόμιμου 

κατώτατου μισθού στην Ολλανδία είναι, κατά μέσο όρο, 3% με διακυμάνσεις μεταξύ 

του 0% στη Βιομηχανία και 5,9% στις Μεταφορές και τις Επικοινωνίες.  

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας το 2012, για τους εργαζόμενους σε πλήρη 

απασχόληση, είναι 37,5 ώρες και αντίστοιχα 37,1 ώρες / ανά εβδομάδα όπως 

προκύπτει από τις διαπραγματεύσεις για όσους εργαζόμενους καλύπτονται από 

συλλογικές συμφωνίες. Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ κλάδων είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένες, με εξαίρεση τους εργαζόμενους στις Μεταφορές και τις Επικοινωνίες 

και οι οποίοι εργάζονται, κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, κατά μέσο όρο, 

39,1 ώρες / ανά εβδομάδα. 

Το ποσοστό των εργαζομένων με ευέλικτες συμβάσεις
39

 στην Ολλανδία αυξάνει (βλ. 

ενότητα Συνθήκες Εργασίας).  Και παρά το γεγονός ότι, βάσει του Εργατικού Κώδικα 

προβλέπεται από το 1998 η μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε 

αορίστου, υπό προϋποθέσεις
40

, το ¼ των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για το 

2012 προβλέπουν ρήτρες παρέκκλισης από την εν λόγω διάταξη, 8 συμφωνίες 

περιορίζουν την ανανέωση των ευέλικτων συμβάσεων σε 1 ή 2 συνεχείς μήνες (αντί 

των επιτρεπόμενων 3 μηνών) και 17 αυξάνουν το όριο ή το αφαιρούν εντελώς. 

                                                                                                                                            
(variable pay) όπως για παράδειγμα 13

ο
 μισθό σε μορφή bonus.  Οι αμοιβές αυτές είναι συνηθέστερες 

στις επιχειρησιακές συμβάσεις, σε ποσοστό της τάξης του 96%, συγκριτικά με τις κλαδικές (66%). Για 

την περίοδο 2008 - 2012, οι περιπτώσεις καταβολής επιπρόσθετης αμοιβής, με εξαίρεση την οριακή 

αύξηση κατά τα έτη 2009 και 2010, μειώνονται –το 2008 το 71% των συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας προβλέπουν τέτοιες ρήτρες ενώ, το αντίστοιχο ποσοστό για το 2012 είναι στο 66%. 

 
39

 Εργαζόμενοι με προσωρινή απασχόληση, με συμβάσεις ετοιμότητας και εργαζόμενοι με συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου με την τελευταία αυτή κατηγορία να αποτελεί το 10% επί του συνόλου των 

εργαζομένων στη χώρα. 

40
 Εάν οι διαδοχικές συμβάσεις ενός εργαζόμενου ανέρχονται σε 36 μήνες συνολικής απασχόλησης 

χωρίς διακοπή για περισσότερο από τρεις μήνες, ο εργαζόμενος αυτός κατοχυρώνει δικαίωμα σε 

σύμβαση αορίστου χρόνου. 
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3.6.5 Συνδικάτα – Εργοδοτικές Οργανώσεις 

◊ Η δομή του μεγαλύτερου Συνδικάτου εργαζομένων της Ολλανδίας, η Ομοσπονδία 

Ολλανδικών Συνδικάτων (FNV), αλλάζει δραστικά το 2013. Στο πλαίσιο αυτό, η 

FNV και η οποία αριθμεί περισσότερα από 1 εκατομμύρια μέλη, αποφασίζει την 

ίδρυση ενός «κοινοβουλίου μελών» με συμβουλευτικό ρόλο αρχικά και στη συνέχεια 

τη μετουσίωσή του σε ελεγκτικό όργανο του οποίου τα μέλη εκλέγονται
41

. 

Επιπροσθέτως, συμφωνείται η διάσπαση των τριών μεγαλυτέρων Συνδικάτων FNV 

Bondgenoten, Abvakabo και FNV Bouw)
42

 και η αναδιοργάνωσή τους σε μικρότερα 

τμήματα, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας καλύπτοντας συγκεκριμένους 

τομείς όπως, την πυροσβεστική, τις υπηρεσίες ασφαλείας και τη βιομηχανία σιδήρου 

και χάλυβα. Μικρότερα συνδικάτα εξακολουθούν να λειτουργούν ανεξάρτητα καθώς 

αυτά, ως επί το πλείστον, είναι ήδη οργανωμένα κατά κλάδο
43

. 

Ως αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής, η Ομοσπονδία διατηρεί την ονομασία της και 

εκλέγει νέο Πρόεδρο, μέσω της ηλεκτρονικής ψήφου των μελών της. Ωστόσο, 

παραμένει υπό διερεύνηση το κατά πόσο η FNV μπορεί να λειτουργήσει ομαλά, 

καθώς οι δομικές αλλαγές, σύμφωνα με τους αναλυτές, δεν αρκούν απλά για να 

εξαλείψουν, τις υφιστάμενες διαφορές των απόψεων μεταξύ των μελών της. 

Για την ιστορία, οι συζητήσεις σχετικά με την αλλαγή δομής της Ομοσπονδίας 

χρονολογούνται από τα μέσα του 2011 όταν, το Συνδικάτο της Ενωμένης 

Βιομηχανίας, Τροφίμων, Υπηρεσιών και Μεταφορών (FNV Bondgenoten) καθώς και 

το Συνδικάτο της Abvakabo FNV - Εργαζομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες 

απορρίπτουν τη συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και FNV για το νέο σύστημα 

προσδιορισμού των συντάξεων. Η εξέλιξη αυτή, σηματοδοτεί τριβές και διεκδικήσεις 

για την ανάληψη της εξουσίας από διάφορα Συνδικάτα και Ομοσπονδίες ενώ, 

πλήττεται η ικανότητα της FNV να ενεργεί αποφασιστικά σε παραδοσιακούς χώρους 

                                                 
41

 Κατά τη διάσκεψη που πραγματοποιείται στις 8 & 9 Οκτωβρίου 2012, η συντριπτική πλειοψηφία 

των 17 συνδικάτων που συμμετέχουν στη FNV συμφωνούν στις προτάσεις του Προέδρου της, σε 

αντίθεση με την Ένωση Ολλανδών Συνταξιούχων (ANBO) και την Ένωση Αυτοαπασχολουμένων 

(FNV zelfstandigen) και οι οποίες αποσύρονται από την Ομοσπονδία. 

42
 Το μεγαλύτερο Συνδικάτο στον Κατασκευαστικό Κλάδο. 

43
 Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η Ένωση Εργαζομένων στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Καφετέριες 

(FNV Horecabond ) και η Ένωση Γενικών Εκπαιδευτικών (ΑΟΒ). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.fnvzzp.nl/&usg=ALkJrhhSyF72AO0dhCumXZjqmxrN9lYeYw


119 

 

κοινωνικού διαλόγου στη χώρα όπως για παράδειγμα, στο τριμερές Κοινωνικό και 

Οικονομικό Συμβούλιο (SER) και στο διμερές Ίδρυμα Απασχόλησης (STAR). 

◊ Τον Οκτώβριο 2013, η Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας (CBS) 

δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με τη συνδικαλιστική πυκνότητα στη χώρα. Σύμφωνα με 

αυτά, η συμμετοχή των εργαζομένων σε Συνδικάτα μειώνεται, μεταξύ Μαρτίου 2012 

και Μαρτίου 2013, κατά 52.000 άτομα και αριθμεί πλέον 1,8 εκατομμύρια.  Η 

μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 25 - 45 ετών, κατά 33.000 

άτομα στα 515.000 πλέον.  Η συμμετοχή των εργαζομένων ηλικίας < 25 ετών 

μειώνεται κατά 12% (8.000 άτομα) σε σύνολο 61.000 ατόμων και μόνο μεταξύ των 

ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω αυξάνει από 287.000 άτομα το 2012 σε 296.000 το 

2013. Πολλοί εργαζόμενοι στην Ολλανδία παραμένουν μέλη ενός Συνδικάτου ακόμη 

και μετά τη συνταξιοδότησή τους.  

Όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων στα 3 μεγαλύτερα Συνδικάτα της 

χώρας, τη FNV, την Ομοσπονδία Χριστιανικού Συνδικάτου (CNV) και την 

Ομοσπονδία Ανωτάτου και Ενδιάμεσου Προσωπικού (MHP), αυτή μειώνεται κατά 

155.000 εργαζόμενους και αριθμεί πλέον 1.5 εκατομμύρια άτομα
44

. Η κυριότερη 

αιτία της πτώσης στον αριθμό των μελών, κυρίως στην MHP
45

 είναι, σύμφωνα με 

τους αναλυτές, η απόφαση των Ενώσεων να αποχωρήσουν από τις Ομοσπονδίες.  

Η καθαρή συνδικαλιστική πυκνότητα (βάσει υπολογισμού αποκλειστικά και μόνο 

των ενεργών εργαζομένων) μειώνεται σε περίπου 17%, με διακυμάνσεις να 

καταγράφονται μεταξύ κλάδων και ομάδων εργαζομένων: άνδρες, εργαζόμενοι 

μεγαλύτερης ηλικίας, εργαζόμενοι με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και 

εργαζόμενοι στον Κατασκευαστικό κλάδο υπερεκπροσωπούνται, όπως και οι 

εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και τις μεγάλες επιχειρήσεις. 

Όσον αφορά την πυκνότητα των εργοδοτικών οργανώσεων στην Ολλανδία, τα 

στοιχεία είναι περιορισμένα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το ποσοστό κυμαίνεται 

                                                 
44

Η FNV είναι η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση με 1.142.000 μέλη. 

45
 Τον Ιανουάριο 2013 το Συνδικάτο De Unie αποχωρεί από την MHP και λίγους μήνες αργότερα 

εντάσσεται στη CNV. Παρομοίως, τον Ιανουάριο 2013 η ANBO (Ένωση Ολλανδών Συνταξιούχων) 

αποχωρεί από τη FNV ως αποτέλεσμα της διαφωνίας της σχετικά με την πρόσφατη αναδιάρθρωση της 

Ομοσπονδίας. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.unie.nl/&usg=ALkJrhiZZ0oaSlkzY7fGEQiWxez9l5-uWg
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στο 42%. Ωστόσο, οι πραγματικοί αριθμοί είναι κατά πολύ υψηλότεροι καθώς, η 

έρευνα διεξάγεται σε επίπεδο επιχειρήσεων και δεν λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες 

δομές. Στο πλαίσιο αυτό, εάν συνυπολογισθεί ο αριθμός των εργαζομένων ανά 

επιχείρηση, τότε η εργοδοτική πυκνότητα εκτιμάται στο 85%. Η κυριότερη εξέλιξη 

στις εργοδοτικές οργανώσεις της χώρας τα τελευταία χρόνια είναι η σταδιακή 

συγχώνευση της Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών και Εργοδοτών (VNO – NCW) με 

την Ολλανδική Ομοσπονδία Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (MKB). Ωστόσο, το 

Σεπτέμβριο 2013, ο πρώην Πρόεδρος της MKB ανακοινώνει την ίδρυση νέας 

εργοδοτικής οργάνωσης, της ONL, εξαιτίας της έντονης δυσαρέσκειας για την 

ιδιαίτερα αργή διαδικασία λήψης αποφάσεων και την ανεπαρκή προσοχή που 

αποδίδεται στη συγχώνευση VNO – NCW και MKB. Περί τα τέλη Ιανουαρίου 2014 

η ONL αριθμεί 10.000 μέλη. 

3.6.6 Συνθήκες Εργασίας 

Τα αποτελέσματα έρευνας που διεξάγει η εταιρεία συμβούλων SEO Economic 

Research
46

 καταδεικνύουν ότι, οι ευέλικτες συμβάσεις εργασίας αυξάνουν, μεταξύ 

2000 και 2013, από το 17% στο 27% (επί του συνόλου της αγοράς). Αυτό, κατά κύριο 

λόγο οφείλεται στην περιορισμένη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε 

αορίστου, παρά στην αύξηση του αριθμού εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου.  

Στους παράγοντες που διαμορφώνουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη είναι, κατά 

πρωτίστως, η παρατεταμένη οικονομική κρίση. Ακόμη, σύμφωνα με την έρευνα, οι 

ενδείξεις αυξητικών τάσεων στη σύναψη ευέλικτων συμβάσεων απασχόλησης, σε μία 

αγορά εργασίας της οποίας αλλάζουν οι παραδοσιακές δομές –περίπου το 40% των 

απασχολούμενων στην Ολλανδία το 2013 απασχολείται, για κάποια χρονική στιγμή, 

με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Επί του παρόντος, κατά μέσο όρο, το 1/3 των 

ευέλικτων απασχολούμενων εξακολουθούν και εργάζονται με αυτές τις συμβάσεις 

για περισσότερα από τρία χρόνια. Οι νέοι έως 33 ετών έχουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες, σε ποσοστό της τάξης του 43%, μετατροπής των προσωρινών 

                                                 
 
46

Η μελέτη ανατίθεται από το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων της Ολλανδίας και εξετάζει την 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση των εργαζομένων που απασχολούνται μακροχρόνια με ευέλικτες 

συμβάσεις, βλ. http://www.seo.nl/en/organisation/. 
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συμβάσεών τους σε πλήρη απασχόληση. Για τους εργαζόμενους ηλικίας 58 ετών, το 

αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται στο 27%. 

Τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται να «υποστηρίζουν» την απόφαση του Υπουργείου 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας με 

στόχο την ενίσχυση των ευέλικτων εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν 

εισηγήσεις για κατοχύρωση του δικαιώματος μετατροπής της σύμβασης ορισμένου 

χρόνου σε αορίστου εντός 2 ετών, αντί των 3
47

 που ισχύει έως σήμερα. Αλλά και η 

αντιμετώπιση των ισχυουσών πρακτικών της «περιστρεφόμενης θύρας» (revolving 

door) όπου εργαζόμενοι με ευέλικτες συμβάσεις απολύονται –συνήθως για περίοδο, 

κατ’ ελάχιστον, 3 μηνών
48

 και στη συνέχεια επαναπροσλαμβάνονται με, εκ νέου, 

προσωρινή ή μικρής διάρκειας σύμβαση εργασίας. 

 

3.7 Λουξεμβούργο  

3.7.1 Γενικό Πλαίσιο 

Στο οικονομικό πεδίο, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο Λουξεμβούργο 

μειώνεται μεταξύ 2007 και 2013 κατά 11%. Παραμένει ωστόσο, το υψηλότερο κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ στις χώρες μέλη της ΕΕ, στις περίπου €60.000. Αποτελεί δε μία εκ των 

δύο χωρών (Νορβηγία) που καταγράφει πλεόνασμα στο ισοζύγιο της γενικής 

κυβέρνησης, της τάξης του 0,1%. 

Στο πολιτικό πεδίο, οι πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές μετά την παραίτηση του 

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ εξαιτίας ενός σκανδάλου που σχετίζεται με τις Μυστικές 

Υπηρεσίες της χώρας, αναδεικνύουν νικητή το Χριστιανοκοινωνικό Κόμμα (CSV) 

και κυβέρνηση συνασπισμού με τη συμμετοχή του Δημοκρατικού Κόμματος, του 

Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος του Λουξεμβούργου (LSAP) και των Πρασίνων. 

                                                 
47

Η πρόταση αυτή βασίζεται στην κοινωνική συμφωνία που υπεγράφει τον Απρίλιο 2013, μεταξύ 

Κυβέρνησης, εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων για τη μείωση της περιόδου ισχύος των 

ευέλικτων συμβάσεων. 

48
 Στο πλαίσιο αυτό, η αξίωση του εργαζομένου με διαδοχικές συμβάσεις απασχόλησης να 

κατοχυρώσει νομικά τη μετατροπή της σύμβασής του σε αορίστου χρόνου, εκμηδενίζεται. 
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Στο πεδίο των συλλογικών συμβάσεων η ανανέωση της ΣΣΕ στον Κατασκευαστικό 

κλάδο, η οποία έληξε το 2009, αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία καθώς οι 

κοινωνικοί εταίροι δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν. Τελικά, και μετά την 

απόφαση της Ανεξάρτητης Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων του 

Λουξεμβούργου (OGB-L) να προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις, 

υπογράφεται η ΣΣΕ, τον Ιούλιο 2013 ενώ, οι διαφωνίες συνεχίζονται.  

Τέλος, στο μισθολογικό πεδίο, οι μισθοί στο Λουξεμβούργο αναπροσαρμόζονται 

ακολουθώντας την αύξηση ή τη μείωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 2,5% 

βάση μετρήσεων του προηγούμενου εξαμήνου. Εξαιτίας, ωστόσο της οικονομικής 

κρίσης, η Κυβέρνηση αποφασίζει το 2011 και μέχρι το 2014 οι αναπροσαρμογές να 

γίνονται ετησίως κάθε 1
η
 Οκτωβρίου. Ως αποτέλεσμα η τιμαριθμική αναπροσαρμογή 

του 2,5% πραγματοποιείται την 1
η
 Οκτωβρίου 2013. 

Αναλυτικότερα, 

3.7.2 Πολιτικές Απασχόλησης 

Η νέα Κυβέρνηση Συνασπισμού του Λουξεμβούργου, όπως προκύπτει από τις 

εκλογές του Οκτωβρίου 2013
49

 υπογραμμίζει τη δέσμευσή της για τη διατήρηση της 

μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του οικονομικού κέντρου της χώρας, τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητάς της και την καταπολέμηση της ανεργίας.  

Προτεραιότητα της νέας Κυβέρνησης είναι η ανεργία των νέων, αλλά και τα μέτρα 

επανένταξης στην αγορά εργασίας των μακροχρόνια ανέργων. Το πρόγραμμα της 

Κυβέρνησης επιβεβαιώνει την πρόθεσή της για τη συνέχιση της μεταρρύθμισης και 

τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Adem). Επίσης, για την 

ανάπτυξη ενός Συμφώνου με τους κοινωνικούς συνομιλητές και τίτλο «Αλληλεγγύη 

για την Απασχόληση των Νέων»
50

, το οποίο εφαρμόζει ουσιαστικά το Ευρωπαϊκό 

Σχέδιο “Youth Guarantee” και έχει ημερομηνία έναρξης τον Ιούνιο του 2014. Στις 

                                                 
49

Κατά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2013, ο Jean-Claude Juncker χάνει την Πρωθυπουργία της χώρας, 

μετά από 18 χρόνια, και παρά το γεγονός ότι το Χριστιανό - Κοινωνικό Λαϊκό Κόμμα (CSV) 

παρουσιάζεται ενισχυμένο έναντι των δημοσκοπικών ποσοστών. Η Κυβέρνηση Συνασπισμού που 

προκύπτει αποτελείται από το φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (DP), το Σοσιαλιστικό Εργατικό 

Κόμμα του Λουξεμβούργου (LSAP) και το Κόμμα των Πρασίνων (DG).  

50
 Youth Employment Solidarity. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.adem.public.lu/&usg=ALkJrhiWGw-sw7syay06Y-1weSxWyS73aw
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άμεσες προτεραιότητές της, ακόμη, είναι η αναθεώρηση της εργατικής νομοθεσίας 

περί των εργασιακών συνθηκών και των όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής του 

κοινωνικού διαλόγου στις επιχειρήσεις. Η Κυβέρνηση προτίθεται να υιοθετήσει 

πρωτοβουλίες που καθιστούν τη συνταξιοδότηση ως ένα πιο ευέλικτο στάδιο της 

ενεργούς ζωής. Για παράδειγμα, μέτρα διευκόλυνσης των εργαζομένων μεγαλύτερης 

ηλικίας μέσω του συνδυασμού της συνταξιοδότησης με τη μερική απασχόληση. 

Ακόμη, προτίθεται να νομοθετήσει τη δυνατότητα χρήσης, από τους εργοδότες, 

συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ανώτατης διάρκειας έως και δύο ετών καθώς και τη 

δημιουργία «λογαριασμών χρόνου εργασίας»
51

. Άλλες αλλαγές αφορούν την ισότητα 

των φύλων στους εργασιακούς χώρους καθώς και την πρόληψη της παρενόχλησης 

κατά την εργασία. Σε γενικές γραμμές, η Κυβέρνηση δηλώνει πρόθυμη για την 

περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου σε θέματα απασχόλησης, κατάρτισης 

και εργασιακά, με ιδιαίτερη έμφαση στην επαναξιολόγηση της Μόνιμης Επιτροπής 

Εργασίας και Απασχόλησης (CPTE). Αλλά και την ενίσχυση του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας τόσο σε πόρους, όσο και σε εργαλεία επιβολής κυρώσεων, 

ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση του κοινωνικού dumping. Η αυτόματη τιμαριθμική 

αναπροσαρμογή των μισθών, των συντάξεων και των άλλων επιδομάτων συνεχίζεται, 

βάσει του προγράμματος της νέας Κυβέρνησης. Ωστόσο, καθώς η οικονομία του 

Λουξεμβούργου δεν έχει ακόμη ανακάμψει πλήρως από τις επιπτώσεις της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, το όριο για τις μισθολογικές αυξήσεις ενός έτους, βάσει 

τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, παραμένει ως έχει κατόπιν συμφωνίας με τους 

κοινωνικούς συνομιλητές. 

Οι κοινωνικοί συνομιλητές χαιρετίζουν τις προσπάθειες της Κυβέρνησης του 

Λουξεμβούργου για τον εκσυγχρονισμό της χώρας και του μοντέλου διακυβέρνησής 

της καθώς και για την αποκατάσταση της οικονομίας. 

Η Ένωση Επιχειρήσεων του Λουξεμβούργου (UEL) υποστηρίζει ιδιαίτερα τη 

δέσμευση της Κυβέρνησης να επενδύσει στην εκπαίδευση των νέων και στο σύστημα 

σχολικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, εκφράζει ανησυχία ως προς την έλλειψη νέων ιδεών 

για την αντιμετώπιση της ανεργίας καθώς και για τη συνέχιση των υφιστάμενων 

πολιτικών. Προειδοποιεί ακόμη, για τη μη αύξηση του εργοδοτικού κόστους. 
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 Working time accounts. 
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Η Ανεξάρτητη Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων του Λουξεμβούργου (OGB-L) 

υιοθετεί στάση «προσδοκίας και επαγρύπνησης» όπως δηλώνει και υπογραμμίζει ότι, 

η μεταρρύθμιση σε καμία περίπτωση δε θεωρείται συνώνυμη με την περικοπή 

κοινωνικών επιδομάτων. Ενώ, η Συνομοσπονδία Χριστιανικών Συνδικάτων (LCGB) 

τονίζει την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της ανεργίας και της διατήρησης της 

κοινωνικής συνοχής.  

Οι κοινωνικοί συνομιλητές του Λουξεμβούργου, αναμφίβολα, υποδέχονται θετικά τη 

νέα Κυβέρνηση της χώρας τονίζοντας την πρόθεσή τους για την, από κοινού 

συνεργασία, στα εθνικά θέματα. Παρά το γεγονός ότι, ο αντίκτυπος της οικονομικής 

κρίσης δεν είναι τόσο ισχυρός στο Λουξεμβούργο όσο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

αναλυτές επισημαίνουν ότι, η νέα Κυβέρνηση Συνασπισμού αντιμετωπίζει τη μεγάλη 

πρόκληση της αποκατάστασης του μοντέλου του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου, 

που τόσο έχει πληγεί από τις πολιτικές λιτότητας της πρώην Κυβέρνησης. 

3.7.3 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

Τον Ιούλιο του 2013, οι κοινωνικοί συνομιλητές στον κλάδο κατασκευών 

υπογράφουν νέα κλαδική συλλογική σύμβασης εργασίας
52

, η οποία καλύπτει 14.000 

εργαζόμενους σε αυτόν. Τη συμφωνία συνυπογράφουν η OGB-L από την πλευρά των 

Συνδικάτων και η Ομοσπονδία Εργοδοτών στις Κατασκευές και τα Έργα Πολιτικών 

Μηχανικών
53

 καθώς και ο Όμιλος Εργοδοτών στις Ανοικοδομήσεις και τα Δημόσια 

Έργα
54

 από την πλευρά των επιχειρήσεων. Τη συμφωνία συνυπογράφει ακόμη και η 

Συνομοσπονδία Χριστιανικών Συνδικάτων (LCGB). 

Η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, διάρκειας από 1
ης

 Σεπτεμβρίου 2013 έως και 31 

Αυγούστου του 2016 , προβλέπει αύξηση μισθού σε τρείς δόσεις ως εξής: 1% από 

1ης Σεπτεμβρίου 2013, 0,7% από το Σεπτέμβριο του 2014 και επιπλέον 0,7% από το 

Σεπτέμβριο του 2015. Η εν λόγω αύξηση είναι κατά τι μεγαλύτερη από την 

                                                 
52

 Η προηγούμενη συλλογική σύμβαση στον κλάδο κατασκευών λήγει το 2009 και προβλέπει 

μηδενικές αυξήσεις στους μισθούς για τρία χρόνια. Οι κοινωνικοί συνομιλητές, επί τη λήξη της, 

αδυνατούν να συμφωνήσουν στην υπογραφή νέας, με νέους όρους, γεγονός που οδηγεί σε 

κινητοποιήσεις και σε δημοψήφισμα για τη διεξαγωγή (24ωρης) απεργίας κατά το οποίο το 95% των 

εργαζομένων της χώρας ψηφίζει υπέρ. 

53
 Μέλους της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στη Βιοτεχνία (Fédération des Artisans). 

54
 Μέλους της Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων (Fedil). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.fda.lu/&usg=ALkJrhier3oWzKHueRrGfnV1U_KWAF87DQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.fedil.lu/fr/home/&usg=ALkJrhh0BdkvLfC16VRvgA4UrK8eyhA_NQ
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προτεινόμενη από πλευράς εργοδοτών (0,5% κατ’ έτος) αλλά πολύ κάτω από το 

αίτημα της OGB-L για αύξηση 1,5% κατ’ έτος, για τρία χρόνια. Άλλες προβλέψεις 

αφορούν την αύξηση του επιδόματος Χριστουγέννων από 5% στο 6% του μισθού 

ενώ, δεν βρέθηκε κοινή συνιστώσα περί της ευελιξίας του χρόνου εργασίας όπου οι 

εργοδότες ζητούν αύξηση των ανώτατων επιτρεπόμενων εργάσιμων ωρών από τις 40 

ώρες / ανά εβδομάδα στις 52 για την 6μηνη περίοδο μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου. 

Παρά τη σύναψη της νέας αυτής συμφωνίας καταγράφονται εντάσεις και 

αλληλοκατηγορίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων του Λουξεμβούργου, της LCGB και της OGB-L με την πρώτη να 

κατηγορεί τη δεύτερη ως υπαίτια για τη μη σύναψη ΣΣΕ τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια. Η OGB-L, από την πλευρά της, σε ανοιχτή επιστολή επικρίνει την LCGB για 

την προθυμία της στην έναρξη των διαπραγματεύσεων περί του ευέλικτου ωραρίου 

εργασίας ενώ, κατηγορεί τον, τότε, Πρωθυπουργό Jean-Claude Juncker για την 

ανοιχτή υποστήριξή του στην εργοδοτική πλευρά.  

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η σύγκρουση μεταξύ της OGB-L και της LCGB αποτελεί 

μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις αυτών των διαπραγματεύσεων. Το Νοέμβριο 

του 2013, οι 14.000 εργαζόμενοι στον κλάδο κατασκευών ψηφίζουν περί του ποιού 

Συνδικάτου εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους καλύτερα. Και η στάση αυτών κατά τις 

διαπραγματεύσεις βαρύνει σημαντικά την εν λόγω ψήφο. Ακόμη, μπορεί τα 

Συνδικάτα να δηλώνουν ικανοποιημένα από την απόσυρση των όποιων εργοδοτικών 

αξιώσεων σχετικά με τον ευέλικτο χρόνο εργασίας ωστόσο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο 

ότι οι επιχειρηματίες θα τον αναζητήσουν στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μέσω 

της χρήσης των προσωρινά απασχολούμενων. 

3.7.4 Κοινωνικός Διάλογος 

Τον Ιούλιο του 2013, υπογράφεται συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών συνομιλητών 

στον τραπεζικό κλάδο και η οποία καθορίζει τους όρους της εθνικής συμφωνίας 

σχετικά με την παρενόχληση στον κλάδο. Την ομόφωνη συμφωνία συνυπογράφουν η 

Ένωση Τραπεζιτών του Λουξεμβούργου (ABBL) και οι τρεις αντιπροσωπευτικότερες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας: η Ένωση Τραπεζικών και Ασφαλιστικών 

Εργαζομένων (ALEBA), η Ανεξάρτητη Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων του 
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Λουξεμβούργου (OGB-L) και η Συνομοσπονδία Χριστιανικών Συνδικάτων (LCGB). 

Η συμφωνία καλύπτει περί τους 26.500 εργαζόμενους στον τραπεζικό τομέα.  

Η εθνική συμφωνία της 25ης Ιουνίου 2009 ενσωματώνει την Οδηγία - Πλαίσιο της 

ΕΕ (της 26ης Απριλίου 2007), περί των ζητημάτων εργασιακής παρενόχλησης, στη 

νομοθεσία του Λουξεμβούργου και επεκτείνεται σε όλους τους εργοδότες, αρχής 

γενομένης το Δεκέμβριο του 2009. Βάσει του άρθρου 1134 του Αστικού Κώδικα, 

σύμφωνα με το οποίο «οι συμφωνίες πρέπει να εκτελούνται με καλή πίστη», ο νόμος 

ορίζει ότι, ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να 

εμποδίσει ή να σταματήσει κάθε μορφή παρενόχλησης στην εταιρεία. Μάλιστα, η 

συλλογική σύμβαση για τους εργαζόμενους στον τραπεζικό κλάδο, περιλαμβάνει ήδη 

διακήρυξη αρχής ενάντια στην σεξουαλική και ηθική παρενόχληση (Άρθρο 33).  

Η νέα κλαδική συμφωνία (Ιούλιος 2013) παρέχει επιπρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά 

με τα δύο αυτά θέματα. Στο πλαίσιο αυτό, καθήκον των εργοδοτών στο πλαίσιο της 

πρόληψης αποτελεί η αποδοχή δήλωσης αρχής σύμφωνα με την οποία, η οποιαδήποτε 

ηθική παρενόχληση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την επιχείρηση. Ακόμη, οι 

εργοδότες καλούνται να υιοθετήσουν μέτρα αύξησης της ευαισθητοποίησης του 

συνόλου των εργαζομένων τους, σχετικά με την έννοια της ηθικής παρενόχλησης, 

τους τρόπους αντιμετώπισής της στην επιχείρηση και τις κυρώσεις που επιβάλλονται 

στους δράστες τέτοιων πράξεων. Οι εργοδότες ενθαρρύνονται, επίσης, να 

δημιουργήσουν μηχανισμούς κατάρτισης για την πρόληψη και την προστασία από 

τέτοια φαινόμενα, καθώς και να ορίσουν έναν «συνομιλητή - εταίρο» αρμόδιο για το 

θέμα. Τέλος, οφείλουν να καθορίσουν τα διαθέσιμα μέσα και τις διαδικασίες για τη 

στήριξη του όποιου θύματος. 

Άλλα μέτρα εσωτερικού κανονισμού για την αντιμετώπιση των περιστατικών 

παρενόχλησης στους χώρους εργασίας αφορούν, μεταξύ άλλων:  

 τη διαχείριση της καταγγελίας με εμπιστευτικό τρόπο 

 την τήρηση προθεσμιών για την εξέταση των καταγγελιών 

 τη διαδικασία για την εξέταση των παραπόνων παρενόχλησης  

 τη στήριξη του θύματος παρενόχλησης 

 τις κυρώσεις που επιβάλλει ο εργοδότης σε περίπτωση παρενόχλησης ή 

ψευδών κατηγοριών κα. 
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Η κλαδική συμφωνία παρέχει αναλυτικές οδηγίες στήριξης των εργαζομένων – 

θυμάτων τέτοιων πράξεων. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι που υπόκεινται σε 

παρενόχληση δύνανται να συμβουλεύονται έναν συνδικαλιστικό εκπρόσωπο του 

προσωπικού, το διευθυντή προσωπικού, ή άλλο πρόσωπο της επιλογής τους. Ακόμη, 

ενθαρρύνεται η συνεργασία των επιχειρηματιών με τον Σύνδεσμο της Υγείας κατά 

την Εργασία στο Χρηματοπιστωτικό Κλάδο (ASTF)
55

 για την παροχή 

συμβουλευτικής υποστήριξης αλλά και τη δυνατότητα προσφυγής σε αυτόν, των 

εργαζομένων που υπόκεινται σε παρενόχληση, με ταυτόχρονη διατήρηση της 

ανωνυμίας τους. 

Σύμφωνα με την ALEBA, η συμφωνία αυτή αποτελεί απάντηση στην αύξηση του 

εργασιακού άγχους που συνδέεται με τις συνεχείς αναδιαρθρώσεις που υπόκειται ο 

χρηματοπιστωτικός κλάδος τα τελευταία χρόνια. Ενώ, η ABBL δηλώνει 

ικανοποιημένη από τη συμφωνία ως μία επιβεβαίωση της σημασίας του κοινωνικού 

διαλόγου. Η ενσωμάτωση, μάλιστα, της συμφωνίας στη συλλογική σύμβαση 

εργασίας, ενισχύει την ευαισθητοποίηση περί των διαθέσιμων υποστηρικτών 

εργαλείων για τους εργαζόμενους και εξασφαλίζει την πρόσβαση όλων στη γνώση. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, η συμφωνία αυτή είναι η πρώτη τέτοιου είδους στον 

κλάδο ενώ, αναμένεται παρόμοια συμφωνία να ακολουθήσει στον κλάδο των 

ασφαλίσεων. Το βασικό ζήτημα τώρα είναι, η ικανότητα των εργοδοτών καθώς και 

των φορέων ενημέρωσης και διαβούλευσης να καθορίσουν τις εσωτερικές 

διαδικασίες σε κάθε εταιρεία που καλύπτεται από την εν λόγω συμφωνία.  

3.7.5 Συνδικάτα 

Στις 13 Νοεμβρίου του 2013, διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη των 

συνδικαλιστικών εκπροσώπων στις επιχειρήσεις του Λουξεμβούργου
56

. 437.000 

εργαζόμενοι καθώς και συνταξιούχοι (από 700 συνολικά επιχειρήσεις) συμμετέχουν 

σε αυτές τις εκλογές, με δικαίωμα ψήφου.  

Συγκριτικά με τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών (2008), αυξάνει, το 

ποσοστό των υποψηφίων που δεν ανήκουν σε κάποια συνδικαλιστική οργάνωση, 

                                                 
55

 Ο Σύνδεσμος χρηματοδοτείται από πόρους των εργοδοτών. 

56
 Οι εκλογές για την ανάδειξη των συνδικαλιστικών εκπροσώπων στους χώρους εργασίας λαμβάνουν 

χώρα κάθε πέντε χρόνια. 
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κατά 3,37 ποσοστιαίες μονάδες με τα προσωρινά αποτελέσματα, βάσει στοιχείων του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και Ορυχείων (ITM), να καταγράφουν 

συγκέντρωση ψήφων σε ποσοστό της τάξης του 50,71% επί του συνόλου. Δεύτερη 

στην κατάταξη είναι η OGB-L, με ποσοστό ψήφων 29,14%, χαμηλότερο από αυτό 

του 2008 (30,66%) και τρίτη η LCGB με 14,11%, ποσοστό μειωμένο κατά 1,33 

ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το 2008. Στο χρηματοπιστωτικό κλάδο η ALEBA 

παραμένει ως η αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση, συγκεντρώνοντας 

το 65,6% των ψήφων (ποσοστό μειωμένο κατά 1,91 ποσοστιαίες μονάδες 

συγκρινόμενο με του 2008). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, από τις αρχές της 

οικονομικής κρίσης ο συγκεκριμένος κλάδος έχει απολέσει το 12% του εργατικού του 

δυναμικού. 

 Σύμφωνα με την OGB-L, η Οργάνωση εξασφαλίζει ποσοστό της τάξης του 64% / επί 

του συνόλου των εκλεγμένων αντιπροσώπων, σε όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες 

διαθέτει λίστα υποψηφίων. Επιβεβαιώνει ακόμη, την πλειοψηφία των εδρών της στο 

Επιμελητήριο των Εργαζομένων (CSL), κερδίζοντας 38 έδρες σε σύνολο 60, δύο 

θέσεις, δηλαδή, περισσότερες από αυτές του 2008. Η LCGB και η ALEBA χάνουν 

από μία έδρα.  

Σύμφωνα με τους σχολιαστές των αποτελεσμάτων, η θέση των Συνδικάτων όπως 

αυτή προκύπτει από τις εκλογές παραμένει, σε γενικές γραμμές, αμετάβλητη. 

Εξαίρεση αποτελούν ο Χρηματοπιστωτικός κλάδος καθώς και ο κλάδος της 

Χαλυβουργίας
57

. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τούδε και στο εξής αποκτούν οι εξελίξεις 

και οι θέσεις, όπως διαμορφώνονται, διαφόρων παραγόντων σε αυτούς τους κλάδους, 

ιδίως στον Χρηματοπιστωτικό, ο οποίος επηρεάζεται από την άρση του τραπεζικού 

απορρήτου και την υποχρέωση διακίνησης φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των 

ευρωπαϊκών Διοικήσεων. Το ειδικό καθεστώς της ALEBA αναμφίβολα τίθεται σε 

δοκιμασία, όπως άλλωστε υποδηλώνει και η αύξηση στο ποσοστό ψήφων της OGB-

L.  

3.7.6 Συμμετοχή Εργαζομένων 
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 Στον κλάδο της Χαλυβουργίας, το ποσοστό της OGB-L υποχωρεί σημαντικά, έναντι της LCGB και 
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Το Φεβρουάριο του 2013, το Υπουργικό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου εγκρίνει το 

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Απασχόλησης με τίτλο «Κοινωνικός 

Διάλογος στις Επιχειρήσεις».
58

 Το Νομοσχέδιο δεν προτίθεται, βάσει των συντακτών 

του, να ανατρέψει της υφιστάμενες δομές του κοινωνικού διαλόγου στις επιχειρήσεις. 

Στόχος του είναι η αναμόρφωση και καθιέρωσή του ως εργαλείου προσαρμογής στις 

νέες οικονομικές συνθήκες, μέσω της απλοποίησης της λειτουργίας του, της 

ενίσχυσης της διαφάνειας και της πλήρους ενσωμάτωσής του στον εταιρικό βίο. Στο 

πλαίσιο αυτό, η ποιότητα του Κοινωνικού Διαλόγου πρέπει να εξελιχθεί μέσω «της 

απλούστευσης των όρων» καθώς και της εξάλειψης των επικαλύψεων αλλά και της 

ενίσχυσης του ρόλου των συνδικαλιστικών εκπροσώπων. 

Το Νομοσχέδιο καταργεί την ύπαρξη και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής ως ένα, εκ 

των οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων σε μία επιχείρηση. Έως πρότινος, η 

ύπαρξη του Σώματος αυτού θεωρείται υποχρεωτική στις επιχειρήσεις με τουλάχιστον 

150 εργαζόμενους και αποτελείται από ίσο αριθμό εκπροσώπων της Διοίκησης και 

των εργαζομένων. Από την ψήφιση του Νόμου και ένθεν, οι εξουσίες και τα 

καθήκοντα της Κοινής Επιτροπής μεταφέρονται στην αντιπροσωπεία των 

εργαζομένων μιας επιχείρησης. Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής, η αντιπροσωπεία 

αυτή, η οποία είναι πλέον υποχρεωτική σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον 15 

εργαζόμενους, καθίσταται το μοναδικό σώμα εκπροσώπησης των συμφερόντων των 

εργαζομένων. Το όριο, για την συμμετοχή της αντιπροσωπείας στον από κοινού 

προσδιορισμό
59

 των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην επιχείρηση παραμένει 

αμετάβλητο στους 150 εργαζόμενους. 

Μία από τις καινοτομίες του Νομοσχεδίου είναι η παροχή διαμεσολάβησης σε 

περίπτωση εργασιακών διαφορών. Το Νομοσχέδιο προτείνει σειρά επιλογών όπως, 

για παράδειγμα, τη διαμεσολάβηση, ως μέρος μίας συλλογικής ή μίας 

διεπαγγελματικής συμφωνίας ή την προσφυγή σε ειδικό (ad hoc) διαμεσολαβητή που 

ορίζεται με κοινή συμφωνία από συγκεκριμένη λίστα υποψηφίων. Η διαδικασία της 

διαμεσολάβησης μπορεί να ακολουθηθεί, για παράδειγμα, σε περίπτωση που δεν 

καθίσταται εφικτή η συμφωνία σχετικά με θέματα συνδιαχείρισης. Στην περίπτωση 
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 Dialogue social à l’ intérieur des entreprises, Projet No 08/2013-1, 7 février 2013, 

http://www.csl.lu/component/rubberdoc/doc/1684/raw  
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  Βλ. 
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αυτή, η διαμεσολάβηση αντικαθιστά το Εθνικό Γραφείο Συνδιαλλαγής το οποίο έχει, 

ως αρμοδιότητα, την επίλυση των όποιων διαφορών τέτοιου τύπου. 

Το Νομοσχέδιο, επιφέρει σειρά απλοποιήσεων στο επίπεδο των αντιπροσώπων των 

εργαζομένων στην επιχείρηση. Για παράδειγμα, σε επιχειρήσεις με πολυάριθμες 

εγκαταστάσεις, το σχέδιο νόμου απαλείφει τις επιμέρους αντιπροσωπείες στους 

διάφορους χώρους, διατηρώντας μία ενιαία, κεντρική αντιπροσωπεία ως το μοναδικό 

εκπρόσωπο και συνδιαπραγματευτή των αιτημάτων των εργαζομένων.  

Η μεταρρύθμιση του συστήματος καταργεί, επίσης, τους εκπροσώπους των νέων 

εργαζομένων και των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στην αντιπροσωπεία. 

Ωστόσο, διατηρεί το «προστατευτικό» άρθρο (411-5) του Εργατικού Κώδικα και το 

οποίο επιτρέπει σε εργαζόμενους, μικρότερους των 21 ετών, να εκλέξουν 

εκπροσώπους τους από την ίδια ηλικιακή ομάδα.  

Μια νέα, τέλος, πρωτοβουλία της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία αντιπροσωπείας 

σε επίπεδο οικονομικών και κοινωνικών φορέων, η οποία αποτελείται από διάφορες 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις που, ωστόσο, εμπίπτουν στην ίδια Διοίκηση.  

Παρά το γεγονός ότι, οι κοινωνικοί συνομιλητές, δεν έχουν προβεί σε επίσημη 

ανακοίνωση, ο εγχώριος Τύπος αποτυπώνει διστακτικότητα εκ μέρους των 

εργοδοτών. Σύμφωνα με αυτόν
60

, η Ένωση Επιχειρήσεων του Λουξεμβούργου (UEL) 

θεωρεί ότι το Νομοσχέδιο δύναται να επιφέρει καθυστερήσεις στις διαδικασίες που 

απαιτούν τη λήψη άμεσων αποφάσεων. Αντίθετα, η Ανεξάρτητη Συνομοσπονδία 

Εργατικών Συνδικάτων (OGB-L) δηλώνει ικανοποιημένη από τη χορήγηση 

συμπληρωματικών πόρων στις αντιπροσωπείες των επιχειρήσεων, για την ενίσχυση 

του ρόλου τους και την αποτελεσματικότερη συμβολή τους στη διαμόρφωση 

διαπραγματευτικών λύσεων. 

Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις του Νομοσχεδίου βασίζονται σε διεθνείς 

συγκρίσεις βάσει των οποίων χώρες με ισχυρή οικονομία καταγράφουν 

ικανοποιητικότερα αποτελέσματα κατά τη διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου. 

Σύμφωνα, μάλιστα, με αναλυτές το γεγονός ότι, το μοντέλο του Λουξεμβούργου 

αντικατοπτρίζει πιστά αυτό των εργασιακών σχέσεων στη Γερμανία, με την εισαγωγή 

ενός ενιαίου σώματος εκπροσώπησης εργαζομένων στην επιχείρηση που 
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προσομοιάζει τα Συμβούλια Εργασίας στις γερμανικές επιχειρήσεις
61

, δεν αποτελεί 

έκπληξη. Παρομοίως, το Νομοσχέδιο υιοθετεί το γερμανικό μηχανισμό 

συμβιβασμού, μεσολάβησης και διαιτησίας (Einigungsstelle), ο οποίος επιτρέπει την 

παράκαμψη σημείων εμπλοκής κατά τη διαδικασία συναπόφασης. 

 

 

3.8 Ηνωμένο Βασίλειο 

3.8.1 Γενικό πλαίσιο 

Στις τοπικές εκλογές που διεξάγονται τον Μάιο του 2013 σε 35 συνολικά συμβούλια 

σε όλη την επικράτεια, οι Εργατικοί (29%) και οι Συντηρητικοί (25%) υφίστανται 

σημαντικές απώλειες, εν αντιθέσει με το ξενοφοβικό κόμμα UKIP, το οποίο 

καταγράφει μεγάλη επιτυχία και συγκεντρώνει ποσοστό 22%. Το συντηρητικό 

κόμμα, παράλληλα, διατυπώνει τη δέσμευσή του για συναίνεση στη διεξαγωγή 

δημοψηφίσματος με θέμα τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ. Μαζί με 

την Ουγγαρία το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι μοναδικές χώρες στην ΕΕ, οι οποίες από 

αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης την προηγούμενη χρονιά περνούν σε θετικό για το 2013. 

Αντίστοιχα, το ποσοστό ανεργίας συρρικνώνεται περαιτέρω κάτω από 8% σε εθνικό 

επίπεδο, ωστόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφεται η μεγαλύτερη μείωση του 

συλλογικά συμφωνημένου ονομαστικού μέσου μισθού σε όλη την ΕΕ κατά -1,6%. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο (και στην Ολλανδία) καταγράφεται, επίσης, η μεγαλύτερη 

μείωση της συνδικαλιστικής πυκνότητας στην ΕΕ, ενώ η γενική συνομοσπονδία 

Unite και η Ένωση για τις Δημόσιες και Εμπορικές Υπηρεσίες PCS (με 1,7 

εκατομμύρια μέλη) διεξάγουν ανεπίσημες διαβουλεύσεις με θέμα μια πιθανή 

συγχώνευση στο άμεσο μέλλον.  

3.8.2 Εργατικό δίκαιο 

Πολύ σημαντικές εξελίξεις στο πεδίο της εργατικής νομοθεσίας συντελούνται στο 

Ηνωμένο Βασίλειο κατά την διάρκεια του 2013. Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν σε 

πολλά πεδία του ατομικού και του συλλογικού εργατικού δικαίου.  

Σχετικά με τις γονικές άδειες, στις αρχές του έτους η κυβέρνηση δημοσιοποιεί τους 

βασικούς άξονες μιας ριζικής μεταρρύθμισης της οικείας νομοθεσίας, επιτρέποντας 
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μια μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, 

έτσι ώστε αφενός, να εναρμονίζεται καλύτερα ο επαγγελματικός με τον οικογενειακό 

βίο και αφετέρου, να περιορίζονται οι αρνητικές συνέπειες από την μακροχρόνια 

απουσία από την εργασία, κυρίως για τις γυναίκες. 

Μολονότι ο συνολικός χρόνος της γονικής άδειας παραμένει στις 52 εβδομάδες, με 

την σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση αναγνωρίζεται το δικαίωμα στον εργαζόμενο να 

κατανείμει το σύνολο της προβλεπόμενης περιόδου σε βάθος χρόνου, ενώ η 

εργοδοτική πλευρά δεν μπορεί παρά κατ’ εξαίρεση και στην βάση σαφώς 

αιτιολογημένης απάντησης να αρνηθεί μια σχετική εργατική εισήγηση. Παράλληλα, 

εξαγγέλλεται η επέκταση του δικαιώματος στον ευέλικτο καθορισμό του ημερησίου 

και εβδομαδιαίου εργάσιμου χρόνου από τους γονείς (όπως ισχύει σήμερα) στο 

σύνολο των εργαζομένων.  

Η κυβερνητική πρόταση αναμένεται να εφαρμοστεί από το 2014 (ευελιξία στο χρόνο 

εργασίας) και το 2014 (ευελιξία στην χρήση των γονικών αδειών) και γίνεται κατ’ 

αρχήν δεκτή από τα συνδικάτα των εργαζομένων και τις εργοδοτικές ενώσεις, οι 

οποίες, ωστόσο, θεωρούν ότι επέκταση της ευελιξίας στον καθορισμό του εργάσιμου 

χρόνου στο σύνολο των εργαζομένων, θα δυσχεράνει σημαντικά την δυνατότητα 

ευέλικτης ρύθμισης του χρόνου των γονικών αδειών για τους γονείς εργαζόμενους.  

Σχετικά επίσης με τον χρόνο εργασίας, στα μέσα του έτους επιτείνεται η διαμάχη 

γύρω από το περιορισμό ή την κατάργηση των συμβάσεων «μηδενικών-ωρών» (zero 

hours), στα πλαίσια των οποίων δεν συμφωνείται συγκεκριμένος χρόνος εργασίας, 

αλλά παρά την δέσμευση του εργαζομένου να τελεί σε αναμονή εν όψει μιας 

επικείμενης πρόσκλησης του εργοδότη για εργασία, από την εργοδοτική πλευρά δεν 

υπάρχει σχετική δέσμευση για έναν ελάχιστο, έστω, χρόνο εργασίας ή για ένα 

ελάχιστο ποσό αποδοχών. Η κατάχρηση του σχετικού δικαιώματος από την 

εργοδοτική πλευρά, ελλείψει μάλιστα σχετικού νομοθετικού πλαισίου, προκαλεί 

σημαντικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα μετά την δημοσίευση σχετικών επιστημονικών 

ερευνών από ανεξάρτητους και κρατικούς φορείς. 

Σύμφωνα με την μελέτη του Ινστιτούτου CIPD (Αύγουστος 2013) περίπου ένα 

εκατομμύριο εργαζόμενοι έχουν συνάψει τέτοιες συμβάσεις, αριθμός τετραπλάσιος 

από τις επίσημες εκτιμήσεις (ONS, βρετανική ΕΛΣΤΑΤ), οι οποίες ωστόσο 

επισημαίνουν ότι οι υπολογισμοί αυτοί είναι ενδεικτικοί. Σύμφωνα με την μελέτη του 
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CIPD το 14% των ερωτηθέντων εργαζομένων διαμαρτύρεται ότι ο εργοδότης 

ουδέποτε προσέφερε ικανοποιητικό αριθμό ωρών εργασίας. Παράλληλα, σύμφωνα με 

μια άλλη έρευνα της Συνομοσπονδίας Πρόσληψης και Απασχόλησης (REC) το 27% 

των ερωτώμενων εργοδοτών δηλώνει ότι απασχολεί τουλάχιστον μερικούς από τους 

εργαζόμενους της επιχείρησης με συμβάσεις «μηδενικού χρόνου», ενώ το 7% των 

εργοδοτών δηλώνει ότι δεν είναι σίγουροι αν χρησιμοποιούν αυτή την δυνατότητα ή 

όχι.  

Στα τέλη Αυγούστου 2013 στα πλαίσια των εργασιών του συνεδρίου του 

αντιπολιτευόμενου κόμματος των εργατικών, οι αρμόδιοι για την εργατική πολιτική 

δηλώνουν την ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας που να αποτρέπει την κατάχρηση αυτού 

του εργοδοτικού δικαιώματος, ενώ οκτώ ημέρες αργότερα οι εργαζόμενοι στην 

αρτοποιία Hovis στην πόλη Wigan απεργούν επί μια εβδομάδα για την ανάκληση της 

απόφασης να συναφθούν τέτοιες συμβάσεις προς αναπλήρωση των 30 απολύσεων 

που είχαν προηγηθεί. Η κυβέρνηση, εν αναμονή της δικαστικής απόφασης επί 

προσφυγής εργαζομένης σε εταιρεία αθλητικών ειδών (Sports Direct), η οποία θα 

κρίνει και το ζήτημα της παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης με βάση την 

εθνική νομοθεσία για την μερική απασχόληση, δηλώνει πρόθυμη να νομοθετήσει 

στην κατεύθυνση της οριοθέτησης της σύναψης τέτοιων συμβάσεων.  

Συγκεκριμένη, ωστόσο, εισήγηση παρουσιάζει η κυβέρνηση στις αρχές του έτους εν 

όψει της θέσπισης ενός νέου τύπου σύμβασης εργασίας που αρχικά ονομάζεται 

σύμβαση «εργαζομένου-ιδιοκτήτη». Έπειτα από την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά 

σύντομης διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης η κυβέρνηση την μετονομάζει σε 

σύμβαση «εργαζομένου-μετόχου» στα πλαίσια της οποίας, ο εργαζόμενος που την 

επιλέγει θα επωφελείται ετήσιου αφορολόγητου μεριδίου επί των κερδών ύψους κατ’ 

ελάχιστον 2.330 ευρώ για το έτος 2013, αλλά θα αποποιείται ορισμένων βασικών 

εργατικών δικαιωμάτων του όπως: α) η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και 

ευέλικτης ρύθμισης του εργάσιμου χρόνου, β) η δικαστική προσφυγή για παράνομη 

απόλυση, γ) η διεκδίκηση καταβολής αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης.  

Παρά την ρητή προστασία από απόλυση σε περίπτωση άρνησης του εργαζόμενου να 

μετατρέψει την σύμβαση εργασίας του στην νέου τύπου σύμβαση εργασίας-μετοχικής 

συνεργασίας (σε ισχύ από τον Απρίλη 2013), τα εργατικά συνδικάτα απορρίπτουν 

κατηγορηματικά την πρόταση της κυβέρνησης, ενώ οι εργοδοτικές ενώσεις της 

επιφυλάσσουν μια πολύ χλιαρή αποδοχή. 
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Σημαντικές νομοθετικές αλλαγές αφορούν στο δίκαιο της απόλυσης κατά την 

διάρκεια του έτους. Κατ’ αρχήν, έπειτα από έφεση που ασκεί το συνδικάτο Usdaw σε 

πρωτόδικη απορριπτική απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, το εφετείο δικαιώνει 

μεγάλο αριθμό εργαζομένων της εταιρείας Woolworths, οι οποίοι αρχικά δεν είχαν 

αποζημιωθεί για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με διαβούλευση και ενημέρωση 

στα πλαίσια ομαδικών απολύσεων (άνω των 20 ατόμων) από την πλευρά της 

εταιρείας, όταν αυτή έκλεισε όλες τις μονάδες παραγωγής της.  

Οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούντο σε μικρές μονάδες με λιγότερο από 20 

εργαζόμενους και σύμφωνα με το γράμμα του νόμου η εργοδοτική πλευρά δεν είχε 

υποχρέωση ενημέρωσης και διαβούλευσης. Σε συνέχεια της εφετειακής απόφασης η 

σχετική διάταξη του νόμου που ενσωματώνει την οικεία οδηγία 98/59 

αναδιατυπώνεται με τρόπο που να μην περιορίζει το δικαίωμα διαβούλευσης με βάση 

τον αριθμό των απολυμένων ανά μονάδα παραγωγής, αλλά στο σύνολο των μονάδων 

παραγωγής που περιλαμβάνονται στην επιχείρηση η ποία προβαίνει σε ομαδικές 

απολύσεις.  

Αντιθέτως, δυσμενή για την εργατική πλευρά είναι μια άλλη νομοθετική αλλαγή, η 

οποία μειώνει την περίοδο της διαβούλευσης στα πλαίσια ομαδικών απολύσεων, που 

αφορούν σε περισσότερους από 100 εργαζόμενους, από τις 90 στις 45 ημέρες, 

μολονότι οι ενώσεις των εργοδοτών διεκδικούσαν μείωση στις 30 ημέρες. 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την νέα νομοθεσία κατά τον υπολογισμό του αριθμού των 

υπό απόλυση εργαζομένων εξαιρούνται οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου, εφόσον αυτές λήγουν εντός της ως άνω περιόδου.  

Η προσωρινή εργασία μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ) αυξήθηκε 

κατά 15% από την αρχή της οικονομικής ύφεσης και μάλιστα με ρυθμούς ταχύτερους 

από οποιαδήποτε άλλη μορφή ευέλικτης εργασιακής σχέσης, σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις των εργατικών συνδικάτων. Εφόσον μάλιστα παρατηρείται ότι κατά μέσο 

όρο οι μισθοί των εργαζομένων με τέτοιες συμβάσεις εργασίας υπολείπονται κατά 

159 ευρώ εβδομαδιαίως των αποδοχών των τυπικά εργαζομένων συναδέλφων τους 

στην επιχείρηση, τα συνδικάτα εγκαλούν την κυβέρνηση ενώπιον της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για πλημμελή ενσωμάτωση της οδηγίας 2008/104. 

Στην πραγματικότητα, οι αιτιάσεις επικεντρώνουν στην καταχρηστική και ευρεία 

αξιοποίηση της λεγόμενης και «σουηδικής εξαίρεσης», της δυνατότητας δηλαδή ο 
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άνεργος να προσλαμβάνεται απευθείας από την ΕΠΑ, εφόσον δεν είναι δυνατή η 

προώθηση του σε κάποια επιχείρηση, και να αμείβεται με όρους και απολαβές κατά 

παρέκκλιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Μολονότι υπό αυτές τις συνθήκες 

απασχολείται ένας στους έξη προσωρινά εργαζόμενους, ο διαρκώς αυξανόμενος 

αριθμός τους αφενός, δημιουργεί καθεστώτα εργασίας πολλαπλών ταχυτήτων και 

αφετέρου, δημιουργεί ένα νέο είδος εξαιρετικά επισφαλούς εργασιακής σχέσης. 

Τέλος, τον Ιούλιο του 2012 η κυβέρνηση, έπειτα από διαβούλευση που ξεκίνησε με 

τους κοινωνικούς συνομιλητές από το 2011, ανακοινώνει για πρώτη φορά την 

επιβολή παραβόλων επί προσφυγής σε εργατικά δικαστήρια, με μια διπλή 

αιτιολογία. Η πρώτη αφορά στην λειτουργία των παραβόλων ως κίνητρο για την 

εξεύρεση συναινετικών λύσεων και για την ενίσχυση των θεσμών μεσολάβησης και 

διαιτησίας. Η δεύτερη σχετίζεται με στόχους φορολογικής δικαιοσύνης, υπό την 

έννοια ότι αξιολογείται ως άδικο να επωμίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός τα έξοδα 

μιας δικαστικής διαδικασίας, η οποία δεν αφορά στο σύνολο του πληθυσμού. 

Τα παράβολα κατανέμονται σε δύο κατηγορίες: η πρώτη αφορά σε απλές υποθέσεις 

(άδειες, ύψος αποδοχών) και το κόστος ανέρχεται σε 187 ευρώ για την κατάθεση του 

δικογράφου και σε 270 ευρώ για την συζήτηση της υπόθεσης, ενώ για την δεύτερη 

κατηγορία (διακρίσεις, απολύσεις, αποζημιώσεις) τα παράβολα διαμορφώνονται 

αντίστοιχα σε 293 και 1.113 ευρώ. Απαγορευτικά κρίνονται τα παράβολα από την 

εργατική πλευρά και από τους δικηγορικές ενώσεις που επισημαίνουν την παραβίαση 

το δικαιώματος στην δικαστική προστασία, την στιγμή που η εργοδοτική πλευρά 

εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή της για την νέα νομοθεσία. 

3.8.3 Αμοιβές 

Έπειτα από σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη των μεγάλων πολιτικών κομμάτων, η 

κυβέρνηση ζητά από την αρμόδια Επιτροπή για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό να 

επαναπροσδιορίσει το ύψος του λαμβανομένης υπόψη της πορείας ανάκαμψης της 

εθνικής οικονομίας. Σε ισχύ από 1
ης

 Οκτωβρίου 2013, ο νέος κατώτατος μισθός 

(ωρομίσθιο), ο οποίος εκτιμάται ότι αφορά σε περίπου 900.000 εργαζόμενους, 

καθορίζεται ως εξής: 

 7, 53 ευρώ από 7,38 ευρώ για τους άνω των 21 ετών 

 6 ευρώ από 5,94 ευρώ για τους εργαζόμενους ηλικίας 18-20 ετών 
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 4,44 ευρώ από 4,39 ευρώ για τους εργαζόμενους 16-17 ετών  

 3,20 ευρώ από 3,16 ευρώ για τους εργαζόμενους κάτω των 19 ετών στα 

πλαίσια σύμβασης μαθητείας, η ακόμη και άνω των 21 ετών εφόσον 

πρόκειται για τον πρώτο χρόνο μαθητείας.  

Επιπλέον, η κυβέρνηση εισάγει μια νέα διαδικασία άμεσης δημόσιας διαπόμπευσης 

των εργοδοτών που παραβιάζουν τα κατώτατα όρια αποδοχών, έτσι ώστε παράλληλα 

με τις κυρώσεις για την παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας να υφίστανται 

προσβολή της φήμης τους και μείωση των κερδών τους, από μείωση της πελατείας 

τους εξαιτίας της κοινωνικής κατακραυγής που η δημοσιοποίηση της υπόθεσής τους 

μπορεί να προκαλέσει.  

3.8.4 Απεργίες 

Εξαιρετικά επιτυχημένες αποδεικνύονται οι απεργίες που από κοινού οργανώνουν τα 

δύο μεγαλύτερα συνδικάτα δημόσιων εκπαιδευτικών το καλοκαίρι και το φθινόπωρο 

του 2013. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σαν απάντηση στις κυβερνητικές 

προθέσεις για μεταρρυθμίσεις που αφορούν στο σύστημα αμοιβών και των μη 

αμειβόμενων ωρών εργασίας, στην επιμήκυνση του ωραρίου και στο σύστημα 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αρχικά επιλέγεται από τα συνδικάτα η μορφή των τοπικών/ περιφερειακών 24ωρων 

απεργιακών κινητοποιήσεων, η πρώτη στις 27 Ιουνίου στην νοτιοδυτική Αγγλία, η 

δεύτερη την 1
η
 Οκτωβρίου στην ανατολική Αγγλία και περιοχές της Ουαλίας και η 

τρίτη, πλέον κλιμακούμενη, στις 17 Οκτωβρίου σε πολλές βορειοανατολικές, 

νοτιοανατολικές και νοτιοδυτικές περιοχές της Αγγλίας και σε όλες τις υπόλοιπες της 

Ουαλίας. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές εκτιμήσεις κατά την διάρκεια των τριών 

κινητοποιήσεων έμειναν κλειστά 2.765, 2.500 και 3.500 σχολεία αντίστοιχα. 

Λόγω της επιτυχίας των τριών απεργιακών κινητοποιήσεων και της εξαγγελίας μιας 

γενικής απεργίας στα τέλη του φθινοπώρου σε όλα τα σχολεία της χώρας, η 

κυβέρνηση αναστέλλει την πρόοδο των εργασιών μεταρρύθμισης των εργασιακών 

συνθηκών στα σχολεία και καλεί τα συνδικάτα σε νέα διαπραγμάτευση. Από την 

πλευρά τους οι ενώσεις των καθηγητών ανακοινώνουν την αναβολή της πανεθνικής 

απεργίας για τις 13 Φλεβάρη 2014, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τις 

διαπραγματεύσεις.  
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Μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία έχουν οι επαναλαμβανόμενες απεργίες που καλεί το 

συνδικάτο CWU σαν απάντηση στις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την κατάργηση 

100 ταχυδρομείων σε όλη την χώρα και την απόλυση τουλάχιστον 800 εργαζομένων. 

Μέχρι τα τέλη Ιούνη 2013 έχουν πραγματοποιηθεί 7 απεργιακές κινητοποιήσεις παρά 

το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα συνδικάτα και στην κυβέρνηση 

συνεχίζονται, με την τελευταία να προτείνει εναλλακτικά σχέδια ιδιωτικοποίησης ή 

μετοχικού εργατικού σχήματος. Στο δημοψήφισμα που διοργανώνει η συνδικαλιστική 

οργάνωση και στο οποίο συμμετέχει το 74% των μελών της, η συντριπτική 

πλειοψηφία (96%) τοποθετείται ενάντια σε οποιοδήποτε σχέδιο ιδιωτικοποίησης της 

Royal Mail, ενώ αποφασίζεται και η δημιουργία μιας καμπάνιας ευρείας κοινωνικής 

ευαισθητοποίησης με τίτλο «Σώστε τα ταχυδρομεία μας!».  

3.8.5 Συλλογικές διαπραγματεύσεις 

Πρωτοποριακές χαρακτηρίζει η εργατική πλευρά τις δύο συλλογικές συμβάσεις που 

υπογράφονται τον Ιούνιο στον κατασκευαστικό τομέα ανάμεσα στα εμπλεκόμενα 

συνδικάτα UCATT, UNITE και GMD, στην εταιρεία EDF Energy και στον δημόσιο 

εργολάβο Bouygues Laing O’ Rourke. Οι συμβάσεις αυτές αφορούν στους όρους και 

στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στην κατασκευή του νέου σταθμού 

παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή Hinkley Point C στην νοτιοδυτική 

Αγγλία.  

Στα κατασκευαστικά έργα, που αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2014 και θα 

κοστίσουν 16,5 δις ευρώ, θα απασχοληθούν συνολικά 25.000 άτομα, ενώ με την 

ολοκλήρωση των εργασιών θα απαιτηθούν προσλήψεις 900 μόνιμων προσλήψεων 

στην νέα μονάδα παραγωγής ενέργειας.  

Η πρώτη συλλογική σύμβαση (κοινού δικαίου) αφορά σε ζητήματα προσλήψεων, 

ατομικών και συλλογικών εργασιακών σχέσεων, υγείας και ασφάλειας καθώς και 

εκπαίδευσης και κατάρτισης τουλάχιστον 500 εργαζομένων. Η δεύτερη σύμβαση 

δημοσίου χαρακτήρα περιλαμβάνει όρους για τις αμοιβές (κατ’ ελάχιστον 15,2 ευρώ 

την ώρα) και τα μπόνους παραγωγικότητας και για τα ασφαλιστικά δικαιώματα των 

εργαζομένων (το 10% των κρατήσεων των εργαζομένων, ύψους 11,7 ευρώ 

εβδομαδιαίως, θα αποδοθεί κατευθείαν στα ασφαλιστικά τους ταμεία τον Ιανουάριο 

του 2017).  
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3.8.6 Μετανάστευση 

Πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα περιλαμβάνονται στην έκθεση την οποία 

δημοσιεύει τον Μάρτιο του 2013 το Ινστιτούτο Προσωπικού και Ανάπτυξης (CIPD), 

ο πιστοποιημένος επαγγελματικός φορέας όσων απασχολούνται στο τομέα της 

διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, με θέμα τις επιπτώσεις από την απασχόληση των 

μεταναστών εργατών. Η έκθεση είναι βασισμένη σε έρευνα μεταξύ 1.000 εργοδοτών 

και 16 μελετών-περίπτωσης και αφορά στην χρονική περίοδο 2002-2012. 

Στο διάστημα αυτής της δεκαετίας το μερίδιο των μεταναστών (γεννημένων εκτός 

Ηνωμένου Βασιλείου) στο εργατικό δυναμικό της χώρας αυξήθηκε από 10% σε 17%, 

γεγονός που οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση της ΕΕ με τις 8 νέες χώρες και στην 

αύξηση της ζήτησης για εργατικά χέρια σε χαμηλού επιπέδου εργασίες.  

Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό των μεταναστών προέρχεται από τρίτες χώρες 

(30%), το 25% των μεταναστών προσλήφθηκε μέσω Εταιρειών Προσωρινής 

Απασχόλησης, ενώ η πλειοψηφία των εργοδοτών (71%) δηλώνει ότι η μεγάλη 

προσφορά μεταναστών δεν επηρεάζει αρνητικά το ύψος των αποδοχών του συνόλου 

των εργαζομένων και ότι (58%) η νέα περιοριστική μεταναστευτική πολιτική της 

κυβέρνησης δεν θα τους επηρεάσει στην πρόσληψη μεταναστών από τρίτες χώρες.  

Ανάμεσα στους λόγους προτίμησης ενός εργαζόμενου με χώρα γέννησης εκτός Η.Β. 

οι εργοδότες αναφέρουν τις καλύτερες δεξιότητες/ συγκεκριμένη εργασιακή εμπειρία, 

την εργασιακό ήθος και την ετοιμότητα για εργασία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 

παράγοντας της προοπτικής για μεγαλύτερη παραμονή στην θέση εργασίας ή στην 

επιχείρηση, καθώς και η συνήθεια των μεταναστών να προτείνουν στον εργοδότη 

συγγενείς και γνωστούς συμπατριώτες τους για την κάλυψη άλλων θέσεων εργασίας. 

Για τους λόγους αυτούς άξιο διερεύνησης καθίσταται το ενδεχόμενο, σε συνδυασμό 

πάντα με την αύξηση του μεριδίου των μεταναστών εργατών, οι συγκεκριμένοι λόγοι 

προτίμησης των εργοδοτών στο πρόσωπο των μεταναστών να συνεπάγονται 

δυσμενείς επιπτώσεις για τους γεννημένους εντός Η.Β. εργαζόμενους στο πεδίο της 

πρόσβασης στην επιχείρηση και της μεσοπρόθεσμης εργοδοτικής «επένδυσης» σε 

νέους σε ηλικίας εργαζομένους, ιδίως σε ό,τι αφορά στις χαμηλής ειδίκευσης θέσεις 

εργασίας.  



139 

 

3.9 Ιρλανδία 

3.9.1 Γενικό πλαίσιο 

 

Από το 2011, τη διακυβέρνηση της χώρας ασκεί στην Ιρλανδία ο κυβερνητικός 

συνασπισμός του Εργατικού Κόμματος και του κόμματος Fine Gael με πρωθυπουργό 

τον Enda Kenny. 

Τον Οκτώβριο του 2013 διεξάγονται ταυτόχρονα δύο συνταγματικά δημοψηφίσματα, 

στα οποία απορρίπτεται η πρόταση κατάργησης του Σώματος της Γερουσίας της Άνω 

Βουλής, με ποσοστό 51,7% και παράλληλα υπερψηφίζεται η ίδρυση ενός Εφετείου 

με ποσοστό 65,1%.  

Ως προς τις οικονομικές εξελίξεις (2013), καταγράφεται στατιστικά η δεύτερη σε 

μέγεθος μείωση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με το 2007 και σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, η οποία εκτιμάται σε 12%. 

Επιπλέον, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ κυμαίνεται 

πάνω από 3%, (ποσοστό που προβλέπει η Συνθήκη του Μάαστριχτ) και το 

ακαθάριστο δημόσιο χρέος της Ιρλανδίας υπερβαίνει το 120%.  

Η ανεργία κατά το 2013 μειώνεται στο 13,1% σε σύγκριση με το 15% που 

σημειώθηκε το 2012.  

 

3.9.2 Διαπραγματεύσεις - Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας 

Στο πεδίο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, το 2013 εξακολουθεί να ισχύει η 

άτυπη Εθνική Συμφωνία (Πρωτόκολλο
62

) μεταξύ των κορυφαίων οργανώσεων των 

εργοδοτών (IBEC) και των εργαζομένων (ITUC), που υπογράφηκε το 2012 και επί 

της ουσίας ανανεώνει το αντίστοιχο Πρωτόκολλο του 2010, που είχε συμφωνηθεί 

στην αρχή της οικονομικής κρίσης.  

Στην πράξη, το Πρωτόκολλο επαναβεβαιώνει τη δέσμευση των κοινωνικών 

συνομιλητών να συστήσουν στα μέλη τους σε ότι αφορά τις συλλογικές διαφορές 

κυρίως ως προς τη διαμόρφωση των μισθών: α) να αποφεύγουν την καταγγελία των 

παλαιότερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και να συνεχίζουν να τις εφαρμόζουν 

και β) σε περίπτωση διαφωνίας να υφίσταται δέσμευση προσφυγής στα αρμόδια 

θεσμικά διαμεσολαβητικά όργανα για την επίλυσή τους, κυρίως στην Εθνική 

Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων (LRC) και στο Εργατικό Δικαστήριο. Στο 

                                                 
62

 Βλ. σχετικά ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Ετήσια έκθεση 2013  
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Πρωτόκολλο αυτό, τα δύο μέρη ιεραρχούν ως προτεραιότητα τη διατήρηση των 

θέσεων εργασίας λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και το σύνολο των οικονομικών 

συνθηκών.  

Στις ρυθμίσεις του Πρωτοκόλλου περιλαμβάνεται επίσης η δέσμευση των 

συνδικάτων και των εργοδοτών να εργαστούν από κοινού για «την ανάκαμψη της 

οικονομίας μέσα από κοινές στρατηγικές» και για τη «διατήρηση της σταθερότητας», 

διασφαλίζοντας ότι οι εργασιακές διαφορές θα επιλύονται με τον «δέοντα» τρόπο 

ώστε να εξυπηρετείται ο πρωταρχικός στόχος της προστασίας των θέσεων εργασίας. 

Με άλλα λόγια συμφωνείται «εργασιακή ειρήνη».  

Στο πεδίο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας κατά το 2013, σημαντική εξέλιξη 

συνιστά η συλλογική συμφωνία στον τομέα των τραπεζών και ειδικότερα στην 

τράπεζα ΑΙΒ (Allied Irish Banks), η οποία είχε διασωθεί το 2009 από την 

κατάρρευση με κρατική παρέμβαση και στην οποία το κράτος έγινε κύριος μέτοχος.  

Ήδη από το τέλος τους 2012, το συνδικάτο του τραπεζικού τομέα (ΙΒΟΑ) είχε 

ζητήσει τη διαμεσολάβηση της Εθνικής Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων (LRC), 

επιδιώκοντας να έρθει σε συμφωνία με τη νέα Διοίκηση της Τράπεζας σε μια σειρά 

ζητημάτων για τις εργασιακές σχέσεις, υπό το φώς των νέων δεδομένων.  

Λόγω της σοβαρότητας και της περιπλοκότητας του ζητήματος, στη διαδικασία αυτή 

ενεπλάκη, πλην της Εθνικής Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων  και το Εργατικό 

Δικαστήριο με σκοπό να εκδοθούν συστάσεις, κατευθυντήριες οδηγίες και προτάσεις 

προς τα εμπλεκόμενα μέρη (διοίκηση και συνδικάτο) ως προς την αναδιοργάνωση της 

τράπεζας, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και τις εργασιακές σχέσεις.  

Τον Ιούλιο του 2013, τα δύο διαμεσολαβητικά όργανα εκδίδουν μια σειρά συστάσεων 

για τα ζητήματα της συνταξιοδοτικής κάλυψης των υπαλλήλων, των προγραμμάτων 

εθελουσίας εξόδου και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας μελλοντικά. Παρόμοιες 

συστάσεις γίνονται και στη θυγατρική τράπεζα της ΑΙΒ, τη στεγαστική τράπεζα EBS 

Building Society.  

Οι συστάσεις των αρμοδίων οργάνων, οι οποίες γίνονται αποδεκτές με ψηφοφορία 

από τα μέλη του συνδικάτου ΙΒΟΑ (Αύγουστος 2013) και οι οποίες αποτελούν τη 

βάση για την υπογραφή της συλλογικής συμφωνίας, περιλαμβάνουν τα εξής σημεία: 

α) το υφιστάμενο συνταξιοδοτικό καθεστώς της τράπεζας ισχύει για όσους 

συνταξιοδοτηθούν έως το τέλος του 2013, β) από 1.1.2014 καθιερώνεται αύξηση των 

ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη κατά 10%-18% καθώς και αύξηση των 

ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου έως και 18%, ανάλογα με την κατηγορία 
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του προσωπικού, ώστε να αυξηθούν οι πόροι του συνταξιοδοτικού ταμείου της 

Τράπεζας, γ) αυξάνονται σταδιακά οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας του προσωπικού 

πλήρους απασχόλησης σε 36 ώρες από 1.1.2013 και σε 37 από 1.4.2014, δ) 

χορηγείται εφάπαξ ποσό ίσο με το 4% του καταβαλλόμενου μισθού στους 

εργαζόμενους, πλην των διευθυντικών στελεχών. 

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η συμφωνία στην τράπεζα EBS Building Society, 

όπου μετά από ανάλογες συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων και 

του Εργατικού Δικαστηρίου προωθείται η εναρμόνιση του μισθολογικού και 

ασφαλιστικού καθεστώτος των εργαζομένων μεταξύ των δύο τραπεζών και αφού 

προηγουμένως γίνεται αποδεκτή η καταβολή χρηματικού bonus, που διεκδικούσαν 

από το 2011 οι εργαζόμενοι της EBS.  

 

3.9.3 Δημόσιος τομέας 

Κατά το 2013, ιδιαίτερα σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται και στο πεδίο των 

εργασιακών σχέσεων του δημόσιου τομέα, όπου η Κυβέρνηση επιχειρεί να 

αναθεωρήσει την ήδη εφαρμοζόμενη τετραετούς διάρκειας Συμφωνία με τα 

συνδικάτα του δημοσίου (γνωστής στην Ιρλανδία ως «Croke Park Αgreement»), και η 

οποία κανονικά ισχύει μέχρι το τέλος του 2014.  

Η Συμφωνία αυτή προέβλεπε τη συνολική πραγματική περικοπή της μισθοδοτικής 

δαπάνης κατά μέσο όρο 15% (και σε ονομαστικούς όρους κατά 7,5%) καθώς και των 

συντάξεων κατά 100 εκατ. Ευρώ ετησίως. 

Το συνολικό ύψος των περικοπών θα ανέρχονταν στα 3,5 δις Ευρώ για την περίοδο 

έως το 2015, ενώ προβλέπονταν και η απομάκρυνση με σχήματα εθελουσίας εξόδου 

38.000 δημοσίων υπαλλήλων (σε σύνολο 320.000 εργαζομένων), η εφαρμογή ενός 

προγράμματος κινητικότητας των υπαλλήλων και η γενικότερη αναδιάρθρωση των 

δημοσίων υπηρεσιών.  

Ως αντάλλαγμα, τα συνδικάτα είχαν αποδεχθεί να μην υπάρξουν, πέραν των 

παραπάνω, άλλες πρόσθετες αναγκαστικές απολύσεις και περικοπές μισθών για την 

τετραετία 2010-2014.  

Κατά παρέκκλιση όμως των παραπάνω, η Κυβέρνηση της χώρας ανακοινώνει μετά 

από πιέσεις και συστάσεις της Τρόικας, ότι θα απαιτηθεί για το 2013 νέα πρόσθετη 

περικοπή δαπανών στο Δημόσιο κατά 300 εκατ. Ευρώ και συνολικά κατά 1 δις Ευρώ 

ως το 2015, πέραν των ήδη συμφωνηθέντων και καλεί τα συνδικάτα να προσέλθουν 
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στο διάλογο για το νέο σχέδιο περικοπών και τη σύναψη μιας αναθεωρημένης 

συμφωνίας για τα έτη 2013-2016 («Croke Park Αgreement 2»).  

Οι προτάσεις της Κυβέρνησης συναντούν την έντονη αντίδραση των εργαζομένων 

της βάσης των συνδικάτων του δημοσίου, όπου σε ποσοστό 70% καταγγέλλουν την 

απόφαση της να προχωρήσει σε παραβίαση της υπάρχουσας Συμφωνίας.  

Επίσης, οι προτάσεις αυτές απορρίπτονται και στο κεντρικό επίπεδο της εργατικής 

Συνομοσπονδίας (ICTU) και του αρμόδιου εσωτερικού συνδικαλιστικού οργάνου 

εντός της Συνομοσπονδίας, παρά τη διαφοροποίηση βασικών εκπροσώπων της 

μεγαλύτερης ομοσπονδίας που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο (SIPTU: 

Services, Industrial, Professional and Technical Union), να αποδεχθούν το διάλογο με 

την κυβέρνηση.  

Από την πλευρά της, η Κυβέρνηση της Ιρλανδίας, μετά την άρνηση των συνδικάτων 

να αποδεχθούν το νέο σχέδιο περικοπών, απειλεί τα συνδικάτα ότι σε περίπτωση μη 

συμφωνίας θα προχωρήσει μονομερώς, με νομοθετικές παρεμβάσεις, σε δραστική 

μείωση της πρόσθετης αμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων για παροχή εργασίας τις 

Κυριακές και αργίες, σε περικοπές της υπερωριακής απασχόλησης, σε πάγωμα των 

όποιων αυξήσεων προκύπτουν λόγω αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου λόγω 

προϋπηρεσίας, στην εκχώρηση ορισμένων υπηρεσιών του δημοσίου σε ιδιώτες 

εργολάβους καθώς και στην κατάργηση προστατευτικών ρυθμίσεων για τους 

εργαζόμενους που είναι σε καθεστώς εργασιακής κινητικότητας (π.χ. κατάργηση 

ορισμένης χιλιομετρικής απόστασης εντός της οποίας ο εργαζόμενος μπορεί να 

εργαστεί σε νέα θέση).   

Οι εξελίξεις αυτές, ουσιαστικά διχάζουν τα συνδικάτα του δημόσιου τομέα ως προς 

τη στάση που πρέπει να τηρήσουν απέναντι στην Κυβέρνηση, ενώ ο αρμόδιος 

Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης εντέλει την Εθνική Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων 

(Labour Relations Commission) να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στις 

διαπραγματεύσεις, ξεκινώντας ξεχωριστές συνομιλίες με τις ομοσπονδίες 

εργαζομένων του Δημοσίου, προσδοκώντας να έρθει σε επιμέρους συμφωνίες με τα 

κλαδικά – επαγγελματικά συνδικάτα και προσπερνώντας ουσιαστικά το εμπόδιο μιας 

κεντρικής εθνικής Συμφωνίας με τη Συνομοσπονδία (και το ειδικό της εσωτερικό 

όργανο, ) για την οποία θα απαιτούνταν ψηφοφορία και υπήρχε ο κίνδυνος της 

απόρριψής της.  
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Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αποτυπώνεται σε κείμενο με τίτλο 

«Συμφωνία της Haddington Road»», όπου και η έδρα της Εθνικής Επιτροπής 

Εργασιακών Σχέσεων.  

Με τη Συμφωνία αυτή, η έναρξη ισχύος της οποίας ορίζεται από τις 1 Ιουλίου 2013, η 

κυβέρνηση πετυχαίνει την αποδοχή των στοχευόμενων μισθοδοτικών περικοπών από 

τις 17 (σε σύνολο 20) ομοσπονδίες του δημοσίου τομέα, μέσω μιας σειράς μέτρων, 

όπως η συνέχιση του παγώματος των μισθών και των προσαυξήσεων λόγω 

προϋπηρεσίας ως το 2016, η νέα μείωση υπερωριών, η μείωση της αμοιβής για 

κυριακάτικη εργασία (πλην π.χ. νοσοκόμων, αστυνομικών), η μεγαλύτερη ευελιξία 

στη διαχείριση του χρόνου εργασίας και του επιμερισμού καθηκόντων (job sharing). 

Την παραπάνω Συμφωνία δεν αποδέχονται τα τρία μεγάλα συνδικάτα από το χώρο 

της εκπαίδευσης (δάσκαλοι, καθηγητές, πανεπιστημιακοί) και χωρίς αρχικά να 

διεξαγάγουν την απαραίτητη, σύμφωνα με την Ιρλανδική νομοθεσία, ψηφοφορία των 

μελών τους και χωρίς να είναι σαφές εάν η Κυβέρνηση θα επιλέξει τη διαδικασία της 

νομοθέτησης και μάλιστα με δυσμενέστερους όρους από αυτούς της Συμφωνίας που 

ισχύει για τους υπόλοιπους κλάδους του δημόσιου τομέα, ή εάν τα συνδικάτα που την 

απέρριψαν θα αναγκαστούν τελικώς να προσχωρήσουν σε αυτήν.  

 

3.9.4 Εργοδοτικές οργανώσεις 

Κατά τη διάρκεια του 2013, σημαντική εξέλιξη συντελείται στη στρατηγική και 

πολιτική οργάνωσης και εκπροσώπησης των συμφερόντων των εργοδοτών της 

χώρας, όπως αυτή εκφράζεται μέσω της Ιρλανδικής Συνομοσπονδίας Επιχειρήσεων 

και Εργοδοτών (IBEC).  

Η ηγεσία της Συνομοσπονδίας υιοθετεί μια νέα προσέγγιση ως προς την οργάνωση 

και εκπροσώπηση των μελών της, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η 

κατάργηση του κλασσικού συστήματος συλλογής συνδρομών από τις επιχειρήσεις 

και τις εργοδοτικές οργανώσεις – μέλη της και η υιοθέτηση της συλλογής πόρων 

μέσα από μια λογική βασισμένη στην παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη, 

συμβουλευτικής και εκπροσώπησης, με ανταποδοτικό τρόπο και εστιασμένη στις 

συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων ή των εργοδοτικών ενώσεων.  

Στο πλαίσιο αυτό, η εργοδοτική Συνομοσπονδία υιοθετεί ως προς την οργανωτική της 

δομή και αποστολή, την εκπροσώπηση των επιχειρήσεων – εργοδοτών που είναι 

μόνιμα μέλη της με την ταυτόχρονη παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και σε 
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επιχειρήσεις μη-μέλη της οργάνωσης στα πεδία των εργασιακών σχέσεων και της 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.  

Η νέα αυτή στρατηγική  αποτυπώνεται στο κείμενο με τίτλο «Το μέλλον είναι σε 

αυτή την κατεύθυνση: Μια νέα στρατηγική για την IBEC 2013-2015” (The future is 

this way: A new strategic direction for IBEC 2013–2015) και εντάσσεται στην 

προσπάθεια μιας γενικότερης οργανωτικής ανασύνταξης της εργοδοτικής 

Συνομοσπονδίας, στην μετά Τρόικα εποχή, η οποία εκτός άλλων έχει προκαλέσει 

αρνητικές επιπτώσεις και ως προς την συμμετοχή των εργοδοτών στην IBEC και κατ΄ 

επέκταση την συνολική της αντιπροσωπευτικότητα.   

3.9.5 Απεργίες  

Κατά το 2013, σημαντική απεργιακή δραστηριότητα καταγράφεται στην κρατική 

εταιρεία συγκοινωνιών Bus Éireann με 2.700 εργαζόμενους, ως αποτέλεσμα της 

απόφασης της Διοίκησης της εταιρείας να προχωρήσει αρχικά σε περικοπές ύψους 9 

εκατ. Ευρώ και σε δεύτερη φάση σε 7,5 εκατ. Ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της 

μισθολογικής δαπάνης, μέσω δραστικών περικοπών σε αποζημιώσεις υπερωριών, 

βάρδιας και άλλων πρόσθετων επιδομάτων.  

Η διαμάχη Διοίκησης και εργαζομένων είχε ήδη ξεκινήσει από το 2012 και 

κορυφώθηκε εντός του 2013, όπου τα συνδικάτα διοικητικών, οδηγών και τεχνικών 

της επιχείρησης (SIPTU, NBRU, TSSA) μη αποδεχόμενα τις περικοπές και μετά από 

ψηφοφορία των μελών τους, εξαγγέλλουν απεργιακές κινητοποιήσεις στην 

περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία δεν αποσύρει το σχέδιό της. 

Ενόψει των παραπάνω εξελίξεων, η συλλογική διαφορά παραπέμπεται για 

γνωμοδότηση στο Εργατικό Δικαστήριο της Ιρλανδίας, το οποίο ζητά την 

τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου, προτείνοντας οι σχεδιαζόμενες περικοπές 

να μην υπερβαίνουν συνολικά τα 5 εκατ. Ευρώ.  

Στο πλαίσιο αυτό το Εργατικό Δικαστήριο προτείνει η μείωση της υπερωριακής 

αποζημίωσης να αφορά τις 2 πρώτες ώρες και όχι το σύνολο των υπερωριακών ωρών 

απασχόλησης, η περικοπή της αποζημίωσης των βαρδιών να ανέλθει στο ήμισυ σε 

σχέση με την αρχική πρόταση της εταιρείας καθώς και να υπάρξει γενική περικοπή 

των λειτουργικών δαπανών κατά 20% (από 33% που επιδιώκει η εταιρεία). Το 

Δικαστήριο υποστηρίζει επίσης την πρόταση της Διοίκησης της Bus Éireann για 

αύξηση των ωρών της εβδομαδιαίας εργασίας, κυρίως των διοικητικών υπαλλήλων.  
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Οι προτάσεις αυτές του Εργατικού Δικαστηρίου δεν γίνονται αποδεκτές από τα 

συνδικάτα τα οποία αναγγέλλουν την πραγματοποίηση απεργίας, εάν η Διοίκηση της 

εταιρείας προχωρήσει μονομερώς στην εφαρμογή των συστάσεων – προτάσεων του 

Εργατικού Δικαστηρίου. Με βάση τα παραπάνω και καθώς δεν επέρχεται τελικώς 

συμφωνία των 2 μερών, τα συνδικάτα πραγματοποιούν 48ωρη απεργία, την πρώτη 

μετά από 10 χρόνια . 

Στην υπόθεση παρεμβαίνει επίσης και η Εθνική Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων 

(LRC), η οποία εκπονεί νέα μεσολαβητική πρόταση τα κύρια σημεία της οποίας 

αφορούν την προσωρινή περικοπή των επιδομάτων βάρδιας και άλλων πρόσθετων 

παροχών των οδηγών και τη σταδιακή τους επαναφορά από το Δεκέμβριο του 2014 

καθώς και υψηλότερες μισθολογικές περικοπές των διευθυντικών στελεχών. Η 

πρόταση γίνεται αρχικά αποδεκτή από τα 2 συνδικάτα (NBRU και SIPTU), ενώ το 

συνδικάτο TSSA ζητά από την Εθνική Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων να καταθέσει 

νέα βελτιωμένη πρόταση σε ότι αφορά τις αποδοχές του διοικητικού προσωπικού.  

 

3.9.6 Υγεία και Ασφάλεια - Χρόνος εργασίας 

Ως προς το πεδίο των συνθηκών εργασίας και της τήρησης των όρων ασφάλειας και 

υγείας, ενδιαφέρουσες εξελίξεις σημειώνονται στον τομέα της υγείας στο χώρο των 

νοσοκομειακών γιατρών.  

Ο Ιρλανδικός Ιατρικός Οργανισμός (ΙΜΟ), το επαγγελματικό σωματείο των γιατρών, 

διενεργεί καμπάνια για μεγάλο χρονικό διάστημα ενάντια στο ιδιαίτερα εκτεταμένο 

ωράριο εργασίας των νέων μη-ειδικευμένων (δηλ. ειδικευόμενων) ιατρών στα 

νοσοκομεία, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει την 24ωρη βάρδια,  

προσεγγίζει τις 100 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας ή της συνεχούς 36ωρης 

απασχόλησης και έχει ως αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο τόσο η υγεία των ιατρών, 

όσο και των ασθενών. Επίσης, το πραγματικό ωράριο εργασίας τους καταστρατηγεί 

και τις ατομικές τους συμβάσεις αλλά και τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία περί του 

ανώτατου εργάσιμου χρόνου.  

Για το λόγο αυτό, ο ΙΜΟ πραγματοποιεί τον Οκτώβριο 2013 και μετά από σχετική 

ψηφοφορία των μελών του στην οποία συμμετέχουν πάνω από 3.000 ειδικευόμενοι 

ιατροί , 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση.  

Αποτέλεσμα της κινητοποίησης είναι η έναρξη διαπραγματεύσεων με το Υπουργείο 

Υγείας και υπό τη μεσολάβηση της Εθνικής Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων (LRC).  
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Τελικώς, το Νοέμβριο του 2013 επέρχεται συμφωνία, τα βασικά σημεία της οποίας 

περιλαμβάνουν τη ρητή απαγόρευση της υπέρβασης της συνεχούς 24ωρης βάρδιας 

για τους ειδικευόμενους ιατρούς, την υποχρέωση όλων των νοσοκομείων της χώρας 

να συμμορφωθούν με αυτή τη διάταξη εντός του 2014, κύρια μέσω προσλήψεων του 

αναγκαίου για την ασφαλή λειτουργία των νοσοκομείων ειδικευόμενου ιατρικού 

προσωπικού. Θεσμοθετείται επίσης κοινή επιτροπή ελέγχου και επίβλεψης της 

εφαρμογής της, σύμφωνα και με τις υποχρεώσεις που ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, 

ενώ προβλέπονται και αυστηρά χρηματικά πρόστιμα για όσα νοσοκομεία 

παραβιάζουν τον ανώτατο επιτρεπόμενο χρόνο εργασίας. Εξαιρέσεις προβλέπονται 

μόνο για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, τις οποίες θα εξετάζει η κοινή επιτροπή.   

Ως προς την τελική επίτευξη της Συμφωνίας, σημαντικό ρόλο παίζει και η προσφυγή 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Νοέμβριο του 2013, κατά της Ιρλανδίας στο 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για συστηματική παραβίαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που 

αφορά τον εργάσιμο χρόνο των ειδικευόμενων ιατρών της χώρας μετά από σχετική 

καταγγελία και του αρμόδιου συνδικάτου.  

 

 

3.10 Δανία  

 

 

3.10.1 Γενικό Πλαίσιο 

Το 2013, και παρά την καταγεγραμμένη μείωση της συνδικαλιστικής πυκνότητας στις 

περισσότερες χώρες-μέλη της ΕΕ, η Δανία καταγράφει ποσοστά της τάξης του άνω 

60% στο πεδίο αυτό. 

Στο πεδίο των απεργιακών κινητοποιήσεων, την 1
η
 Απριλίου 2013, για πρώτη φορά 

στη Δανία, δημόσιοι φορείς {η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Δανίας (KL) και ο 

Οργανισμός για τον Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης} εφαρμόζουν την 

ανταπεργία (lockout) σε 69.000 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς 

και επαγγελματικής κατάρτισης, χωρίς αυτοί να έχουν προκηρύξει απεργία και μετά 

την αποτυχία των συλλογικών διαπραγματεύσεων στον εν λόγω κλάδο. Η σύγκρουση 

λήγει με κυβερνητική παρέμβαση, μετά από 25 ημέρες. 



147 

 

Στο μισθολογικό πεδίο, τα εργατικά συνδικάτα πιέζουν για την εισαγωγή ενός 

θεσμοθετημένου κατώτατου μισθού, κατόπιν αντιδράσεων εργαζομένων 

προερχόμενων από τα ΝΚΜ13 (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Εσθονία κ.α.) που αμείβονται 

χαμηλότερα από τους υπόλοιπους εργαζομένους στους διάφορους κλάδους 

παραγωγής. 

Αναλυτικότερα, 

3.10.2 Συλλογικές Διαπραγματεύσεις / Συμβάσεις 

Τον Ιανουάριο 2014 ξεκινούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στον ιδιωτικό τομέα, 

υπό την αιγίδα της Συνομοσπονδίας Συνδικάτων της Δανίας (LO) και της 

Συνομοσπονδίας Εργοδοτών Δανίας (DA). Οι διαπραγματεύσεις καλύπτουν περί τους 

600.000 εργαζόμενους. Οι ισχύουσες, διετούς διάρκειας, συμφωνίες που 

υπογράφηκαν το 2012 και λήγουν την 1
η
 Μαρτίου 2014 προβλέπουν, οριακές 

μισθολογικές αυξήσεις καθώς και μειώσεις των αμοιβών σε πραγματικούς όρους. Το 

85% των εργαζομένων στον κλάδο εκπροσωπούνται από τις LO και DA και 

καλύπτονται από το σύστημα των κατώτατων αμοιβών. 

Στις νέες συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέας σύμβασης εργασίας 

στον ιδιωτικό τομέα μετέχουν η Κεντρική Οργάνωση των Υπαλλήλων Βιομηχανιών 

(CO-industri) και η μεγαλύτερη οργάνωση εργοδοτών στη Δανία, η Συνομοσπονδία 

Βιομηχανιών της Δανίας (DI). Το αποτέλεσμα της επονομαζόμενης Συμφωνίας της 

Βιομηχανίας
63

 πρόκειται να καλύψει 240.000 υπαλλήλους και να θέσει τη βάση για 

την υπογραφή συμφωνιών στους υπόλοιπους κλάδους της ιδιωτικής αγοράς εργασίας 

που εκπροσωπούνται και αυτοί από τη LO και τη DA. Στο πλαίσιο αυτό, αμέσως 

μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κοινωνικών συνομιλητών, ακολουθούν οι 

διαπραγματεύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο που εκπροσωπεί 110.000 

εργαζόμενους και στον κλάδο μεταφορών με 80.000 εργαζόμενους. Περί τους 45.000 

υπαλλήλους γραφείων και του εμπορίου πρόκειται να καλυφθούν από περαιτέρω 

διαπραγματεύσεις όπως ακριβώς και οι 22.000 εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας 

αλλά και οι 10.000 στα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τις υπηρεσίες catering. 
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Σύμφωνα με αναλυτές, παρά το γεγονός ότι η οικονομία της χώρας εξακολουθεί να 

είναι ασταθής, η έκβαση των φετινών διαπραγματεύσεων αναμένεται θετική στην 

κατάληξή της από τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Και καθώς οι εξαγωγές 

καταγράφουν αυξητικές τάσεις, κορυφαίοι οικονομολόγοι και επιχειρηματίες με 

επιρροή, συναινούν προς αυτή την πρόβλεψη. Σε αντίθεση, οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται κυρίως στην εγχώρια αγορά υποστηρίζουν ότι, οι μισθοί των 

Δανών εργαζομένων εξακολουθούν και κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από ότι στη 

Γερμανία και τη Σουηδία, γεγονός που τοποθετεί υψηλά στην ατζέντα των 

διαπραγματεύσεων το πεδίο των αμοιβών, προκαλώντας πιθανά εργασιακές 

αναταραχές. Το χαμηλό ποσοστό πληθωρισμού δύναται να ανατρέψει ένα τέτοιο 

ενδεχόμενο και καθώς η αύξηση των δεικτών καταναλωτή είναι η χαμηλότερη εδώ 

και 40 χρόνια
64

, ακόμη και η ονομαστική αύξηση των αμοιβών μπορεί να βελτιώσει 

τα πραγματικά εισοδήματα. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύεται ότι οι κλάδοι που 

καλύπτονται από το σύστημα των κατώτατων αμοιβών προσαρμόζονται ευκολότερα 

σε μία ευέλικτη λύση. Ο κλάδος των μεταφορών, για παράδειγμα, ακολουθεί το 

σύστημα της μισθωτής εργασίας και στην οποία περίπτωση καλείται να ερμηνεύσει 

και να προσαρμόσει το Σύμφωνο της Βιομηχανίας σε μία βιώσιμη σύμβαση για τους 

εργαζόμενούς του. Ο χαμηλός πληθωρισμός επομένως, μπορεί να ωφελήσει και τις 

δύο πλευρές σε περίπτωση που εξασφαλισθεί η αύξηση στους πραγματικούς μισθούς. 

Στην ίδια συλλογιστική, η εκπαίδευση και η κατάρτιση στη Δανία κατέχουν 

σημαντικό ρόλο στις συλλογικές διαπραγματεύσεις από το 2000 και ένθεν. Οι φετινές 

διαπραγματεύσεις δεν φαίνεται να αποτελούν εξαίρεση καθώς, τα Συνδικάτα 

πιστεύουν ότι, μέσα σε ένα συνεχώς αυξανόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, 

αποτελούν δικλείδες ασφαλείας για τις θέσεις εργασίας με ενίσχυση αυτών που είναι 

καινοτόμες. Ενώ, αποτελούν αντιστάθμισμα κατά τις περιόδους που οι αυξήσεις 

μισθών είναι οριακές. Στις νέες συλλογικές διαπραγματεύσεις, η επαγγελματική 

κατάρτιση κατέχει σύμφωνα με τους ειδικούς ιδιαίτερη θέση με αύξηση της πίεσης 

προς τις εργοδοτικές οργανώσεις και τις επιχειρήσεις να αποδεχτούν μεγαλύτερο 

αριθμό μαθητευομένων. Τα μέλη της LO δε, επισημαίνουν τον άμεσο κίνδυνο 

ελλείμματος δεξιοτήτων στη Δανία, δεδομένης της ποιότητας των μαθημάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης και της έλλειψης πρακτικής άσκησης που οδηγούν σε 
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ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ένταξης νέων ανθρώπων. Τα Συνδικάτα ενδέχεται να 

ζητήσουν «ατομικούς λογαριασμούς κατάρτισης» που διευκολύνουν τους 

εργαζόμενους στην αυτό-επιλογή περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης από τη μία 

θέση εργασίας στην άλλη. 

Το 2012, καταγράφεται σημαντική αύξηση στην απασχόληση μέσω των Γραφείων 

Προσωρινής Απασχόλησης (ΓΠΑ)
65

 ιδιαίτερα στον κλάδο της βιομηχανίας. Τα τρία 

μεγαλύτερα ΓΠΑ στη Δανία καταγράφουν αύξηση της τάξης του 20%. Για τα 

Συνδικάτα της χώρας, η ύπαρξη των Γραφείων αυτών αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης 

καθώς, παρότι οι συμφωνίες προσωρινής απασχόλησης ισχύουν στην πλειοψηφία των 

κλάδων της οικονομίας εντούτοις, τα δικαιώματα των εργαζομένων αυτών, όσον 

αφορά συντάξεις και προγράμματα κατάρτισης, είναι ασαφή. Οι εργαζόμενοι αυτοί 

φαίνεται, μάλιστα, να προτιμώνται από εργοδότες που επιθυμούν ευελιξία στο 

μέγεθος του εργατικού τους δυναμικού. Και καθώς το μοντέλο της ευελιξίας με 

ασφάλεια που εφαρμόζεται στη χώρα είναι ήδη ιδιαίτερα ευέλικτο, τα Συνδικάτα 

επιμένουν ότι η προσωρινή απασχόληση μέσω αυτών των Γραφείων σε καμία 

περίπτωση δεν αποτελεί λύση για τις επιχειρήσεις. Η δυσαρέσκεια μάλιστα των 

συνδικαλιστικών εκπροσώπων ότι πολλά Γραφεία Προσωρινής Απασχόλησης 

(κυρίως του εξωτερικού) στελεχώνουν τους κλάδους μεταφορών και κατασκευών με 

εργαζόμενους που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας αναμένεται, 

κατά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, να τεθεί ως κύριο ζήτημα με απαίτηση 

την ενημέρωση των συνδικαλιστικών εκπροσώπων εντός μίας επιχείρησης για τις 

προθέσεις της Διοίκησης στην ενδεχόμενη χρήση αυτών υπηρεσιών. Το κοινωνικό 

ντάμπινγκ, επικαλύπτει τη χρήση αλλοδαπών εργαζομένων μέσω Γραφείων 

Προσωρινής Απασχόλησης και αποτελεί ένα ακόμη βασικό θέμα για τις φετινές 

διαπραγματεύσεις. Το 2012 ο κατασκευαστικός Όμιλος της Ενωμένης Ομοσπονδίας 

Εργαζομένων της Δανίας (3F Byggegruppen) διεκδικεί σθεναρά την εισαγωγή 

«ποσοστού επιδόματος αποζημίωσης» σε περίπτωση που το ποσοστό αποζημίωσης 

της εργασίας με το κομμάτι αντικατασταθεί με το κατ’ αποκοπή ποσό. Το επιχείρημα 

είναι ότι, πολλοί εργοδότες χρησιμοποιούν το σύστημα κατώτατων μισθών στον 

κατασκευαστικό κλάδο, ως σαν το τυπικό σύστημα της μισθωτής εργασίας, χωρίς 

μισθολογικές διαπραγματεύσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο και καταβάλλοντας τα 
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ελάχιστα προβλεπόμενα της συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα Συνδικάτα προωθούν 

την εισαγωγή αποζημίωσης για τη μη απασχόληση βάσει των κανόνων της εργασίας 

με το κομμάτι. Ακόμη, ζητούν να υποχρεωθούν οι κύριοι ανάδοχοι να ελέγχουν την 

ορθή τήρηση των συλλογικών συμβάσεων από τους υπεργολάβους Η Ένωση 

Κατασκευαστών της Δανίας (Dansk Byggeri) αρνείται κατηγορηματικά τις δύο αυτές 

εισηγήσεις με αποτέλεσμα να αποτελεί πρόκληση, για τις διαπραγματεύσεις του 

2014, το κατά πόσο οι κοινωνικοί συνομιλητές παρουσιάζουν πρόοδο στα ζητήματα 

αυτά. 

3.10.3 Αναδιαρθρώσεις Επιχειρήσεων 

◊ Περί τα τέλη του 2012 η Διοίκηση των Σκανδιναβικών Αερογραμμών SAS 

προτείνει σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας, μέσω οικονομικής ενίσχυσής της από τις 

Κυβερνήσεις της Νορβηγίας, Σουηδίας και Δανίας καθώς και ιδιώτες επενδυτές 

επενδυτών, και καλεί τα Συνδικάτα να το αποδεχθούν.  

Το νέο σχέδιο (4Excellence Next Generation)
66

 προβλέπει, μεταξύ άλλων, την 

απόλυση 800 διοικητικών υπαλλήλων της εταιρείας και στις 3 Σκανδιναβικές χώρες, 

αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα όσων απασχολούνται σε αυτή, πώληση μέρους 

του ενεργητικού που διαθέτει κα.  

Προϋπόθεση για την οικονομική στήριξη της εταιρείας είναι, σύμφωνα με τους 

πιστωτές, η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, κοινής για τους πιλότους και 

τα πληρώματα καμπίνας. Εξέλιξη που σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές στις 

εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της SAS όπως, η εισαγωγή νέων και 

χαμηλότερων μισθολογικών βαθμίδων, με συνεπακόλουθες μειώσεις μισθών της 

τάξης έως και κατά 15%. Αλλά και η αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού μοντέλου 

στην εταιρεία, από το παραδοσιακό, καθορισμένο πρόγραμμα παροχών 

(επιχειρησιακό συνταξιοδοτικό σχήμα) στο καθορισμένο πρόγραμμα εισφορών κατά 

το οποίο, ο εργαζόμενος, καταβάλλει περίπου το 1/3 του ποσού που προορίζεται για 

σύνταξη. Στη νέα συμφωνία οι όροι και προϋποθέσεις των ωρών εργασίας για τους 

πιλότους και τα πληρώματα καμπίνας τυποποιούνται. Οι εργαζόμενοι πλήρους 

απασχόλησης εργάζονται, από τούδε και στο εξής, 195 ημέρες το χρόνο, με μέγιστο 
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αριθμό προγραμματισμένων ωρών την εβδομάδα τις 47,5. Και παρά τη δυνατότητα 

υπερωριακής εργασίας, το σύνολο των εργάσιμων ωρών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

60 ώρες / ανά εβδομάδα. Ως βάση των πληρωμάτων πτήσης θεωρείται πλέον η βάση 

από την οποία απογειώνεται το αεροπλάνο και όχι η οικία του καθενός, με 

αποτέλεσμα να μην προσμετράει (όπως ισχύει έως τώρα) η μετάβαση από και προς το 

αεροδρόμιο στο συνολικό ωράριο εργασίας. Αυξάνει, τέλος, η ευελιξία της εταιρείας 

να τροποποιεί, για παράδειγμα, τον προορισμό των εργαζομένων της. 

 Τα Συνδικάτα της Νορβηγίας και της Σουηδίας, κατ’ αρχήν αποδέχονται τους 

προτεινόμενους όρους και ακολουθούν αυτά της Δανίας -μετά από σειρά 

διαβουλεύσεων και παρέμβασης του Υπουργού Οικονομικών της χώρας. Η νέα 

συλλογική σύμβαση εργασίας προβλέπει μισθολογικές περικοπές της τάξης του 8,3%, 

απασχόληση 47,5 ώρες / ανά εβδομάδα (αντί των 44 που ισχύει έως τώρα) και 

μέγιστη περίοδο συνεχούς απασχόλησης τις 13 ώρες. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τους αναλυτές της αγοράς εργασίας στη 

Δανία, το μοντέλο των διαπραγματεύσεων που εκχωρεί δικαιώματα, όπως ακριβώς 

στη περίπτωση της SAS, είναι ασυνήθιστο για τα δεδομένα της χώρας. Ωστόσο, δεν 

είναι η πρώτη φορά που οι πιλότοι και τα πληρώματα καμπίνας της εταιρείας 

αποδέχονται μισθολογικές μειώσεις και αλλαγές των εργασιακών τους συνθηκών. Τα 

τελευταία 10 χρόνια η SAS έχει υιοθετήσει πολλά μέτρα μείωσης του κόστους με 

αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι σε αυτή να έχουν υποστεί περικοπές και καμία αύξηση 

στους μισθούς τους.  

◊ Το φθινόπωρο του 2013 συνδικαλιστικά στελέχη και Διοίκηση της Danish Crown 

ανακοινώνουν πρόταση διάσωσης της παραγωγής και των θέσεων εργασίας του 

Ομίλου. Η εν λόγω συνεταιριστική επιχείρηση Δανών εκτροφέων, δραστηριοποιείται 

σε προϊόντα και παράγωγα κρέατος στη διεθνή αγορά. Την περίοδο 2012 - 2013 

παρουσιάζει έσοδα ύψους 58 δις DKK (7,7 δις €, βάσει ισοτιμίας της 12ης 

Φεβρουαρίου 2014) και καθαρά κέρδη ύψους 1,7 δισ. DKK (0.23 δις €). Τα 

τελευταία χρόνια, ο Όμιλος έχει απολέσει σημαντικό μερίδιο αγοράς σε αναδυόμενες 

αγορές όπως η Κίνα και η Ρωσία. Απασχολεί 22.500 εργαζόμενους και παρά το 

γεγονός ότι δεν υπάρχουν μειώσεις προσωπικού εντούτοις, αλλάζει διαρκώς η 

γεωγραφική κατανομή των υπαλλήλων της. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το μοντέλο 

των παράκτιων (οffshoring) θέσεων εργασίας στη Δανία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο. 
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Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μετακινεί, σταδιακά, χιλιάδες θέσεις εργασίας εκτός 

Δανίας, κυρίως στη Γερμανία καθώς εκεί, οι ωριαίες αποδοχές των εργαζομένων σε 

σφαγεία κυμαίνονται μεταξύ 8 € και 12 € (αντί των 24 € με 27 € που ισχύει στη 

Δανία). Ακόμη, γιατί η εκτροφή χοίρων μειώνεται στη χώρα κυρίως λόγω των 

περιορισμένων επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, γεγονός που 

συνεπάγεται αύξηση των απολύσεων. 

Η πρόταση της Danish Crown υποκαθιστά το αρχικό, μακροπρόθεσμο σχέδιο της 

Διοίκησης για τη απόλυση 1.000 περίπου εργαζομένων. Σύμφωνα με τη νέα 

συμφωνία το ποσό που προκύπτει από τις περικοπές μισθών κατατίθεται σε ένα 

Επενδυτικό Ταμείο, για τα επόμενα 4 χρόνια, με στόχο την επέκταση των 

εγκαταστάσεων των χοίρων. Εντός του 2014, οι εργαζόμενοι πρόκειται να 

μεταφέρουν στο Ταμείο αυτό το 6,4% των ακαθάριστων αποδοχών τους, το 4,7% το 

2015, το 3,2% το 2016 και το 1,8% το 2017. Το άθροισμα αυτών υπολογίζεται σε 

περίπου 600 εκατ. DKK (80 εκατ. €) και είναι διαθέσιμα για το δανεισμό των 

παραγωγών χοίρου ώστε να επενδύσουν στις εγκαταστάσεις τους. Σε αντάλλαγμα για 

την περικοπή των μισθών η Διοίκηση της επιχείρησης εγγυάται ότι δεν πρόκειται να 

υπάρξει διακοπή λειτουργίας κανενός από τα σφαγεία κατά τη διάρκεια των 

τεσσάρων ετών που εφαρμόζεται η συμφωνία. Εντούτοις, επιμένει στην πιθανότητα 

περαιτέρω αναδιάρθρωσή της και δεν αποκλείει την απώλεια ορισμένων θέσεων 

εργασίας. 

Σύμφωνα με τη Danish Crown και τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, η νέα 

συμφωνία οδηγεί σε ετήσια αύξηση των χοίρων κατά τρία εκατομμύρια στην εγχώρια 

βιομηχανία, πέραν των 14 εκατομμυρίων που ήδη σφάζονται και μεταποιούνται.  

Το Σχέδιο εγκρίνεται από τη Διοίκηση και τη Σοσιαλδημοκρατική Κυβέρνηση της 

Δανίας, σε αντίθεση με το 60% των 6.000 εργαζομένων του Ομίλου, που έχουν 

δικαίωμα ψήφου, και οι οποίοι καταψηφίζουν τη συμφωνία το Σεπτέμβριο 2013.  

Τα Συνδικάτα υποστηρίζουν ότι η, αναντίρρητα, αμφιλεγόμενη κίνηση αποδοχής 

περικοπής μισθών γίνεται αποδεκτή από αυτά, μόνο στη βάση του ότι, η 

εξοικονόμηση χρημάτων συνεπάγεται τη διάσωση της επιχείρησης. Αναγνωρίζουν 

ωστόσο, ότι προβάλλουν σημαντικό αριθμό απαιτήσεων και παραδοχών από τους 

εργαζόμενους, χωρίς να τους δίνεται καμία εργασιακή διασφάλιση. 
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Σύμφωνα με επισημάνσεις αναλυτών, η τυπική στρατηγική που υιοθετούν τα 

Συνδικάτα της Δανίας, παραδοσιακά κινείται στην απόρριψη των όποιων 

μισθολογικών περικοπών ακόμη και εάν αυτή συνεπάγεται απώλειες θέσεων 

εργασίας. Το συγκριτικά υψηλό, καθαρό ποσοστό αναπλήρωσης των ανέργων καθώς 

και οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης -και τα δύο, βασικά στοιχεία του 

Δανέζικου μοντέλου ευελιξίας με ασφάλεια (flexicurity model)- δημιουργούν ένα 

δίχτυ ασφαλείας το οποίο εξαλείφει οποιοδήποτε φόβο ή απειλή για τις μετακινήσεις 

θέσεων εργασίας
67

. Ως εκ τούτου, η όποια περικοπή μισθών θεωρείται κοντόφθαλμη 

στρατηγική, αντ' αυτού, προτείνεται η εξειδίκευση των επιχειρήσεων σε 

προστιθέμενης αξίας αγορές, με δυνατότητα διατήρησης υψηλών αμοιβών. Ωστόσο, 

λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης η στρατηγική αυτή, ενδέχεται να 

αμφισβητηθεί -οι συνεχείς μισθολογικές περικοπές των εργαζομένων στην 

αεροπορική εταιρεία SAS αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αντιμέτωποι οι 

Δανοί εργαζόμενοι με τη πιθανότητα απώλειας της θέσης εργασίας 

προθυμοποιούνται, ολοένα και περισσότερο σε μειώσεις μισθών. 

Στο δια ταύτα, η απάντηση της Danish Crown στην καταψήφιση της πρότασης είναι 

άμεση δηλώνοντας (Νοέμβριος 2013), μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου της, τη 

δημοσιοποίηση, έως τον Ιανουάριο 2014, ενός νέου σχεδίου αναδιάρθρωσης της 

επιχείρησης και το οποίο περιλαμβάνει σημαντική μείωση των θέσεων εργασίας. 

3.10.4 Κοινωνικός Διάλογος  

Τον Οκτώβριο 2013 η Κυβέρνηση της Δανίας ανακοινώνει την υπογραφή Τριμερούς 

Συμφωνίας, μεταξύ των κοινωνικών συνομιλητών, για τη μεταρρύθμιση του 

υπάρχοντος συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης των νέων. 

Το θέμα αυτό, τοποθετείται υψηλά στην ατζέντα της Κυβέρνησης από το 2011 και 

ένθεν. Προσδοκώμενος στόχος από τότε αποτελεί η μετάβαση του 60% των νέων 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και του 25% στην ανώτατη τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Επίσης, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφονται, βάσει 

επίσημων στοιχείων, στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων όπως, μεταξύ άλλων, 

αυτών στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στα υψηλά ποσοστά νέων 

ανθρώπων που εγκαταλείπουν το σχολείο, στην έλλειψη χώρων πρακτικής άσκησης 

                                                 
67

 Job Transfers. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/FLEXICURITY.htm&usg=ALkJrhh0DMhVDzgjUaQf7bk9k7Jz039AYQ
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κα. Φόβοι, μάλιστα εκφράζονται για την προβλεπόμενη έλλειψη επαρκούς αριθμού 

ειδικευμένων εργαζομένων στο εγγύς μέλλον καθώς και για το γεγονός ότι, ένας 

μεγάλος αριθμός νέων πρόκειται να καταλήξει χωρίς καμία τυπική μετα -15ετή 

εκπαίδευση. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση καλεί τους κοινωνικούς συνομιλητές σε Κοινωνικό 

Διάλογο για την αναμόρφωση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ιούνιος 

2012) χωρίς ωστόσο να βρεθεί κοινή συνιστώσα. Μεταξύ των σημείων τριβής, κατά 

τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων είναι, το κατά πόσο η συμφωνία πρέπει να 

περιλαμβάνει ρήτρες σχετικά με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Κατά 

το δεύτερο γύρο των συνομιλιών (Οκτώβριος 2013) επιτυγχάνεται η Τριμερής 

Συμφωνία βάσει της αναθεωρημένης πρότασης της Κυβέρνησης, η οποία εμπεριέχει 

την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών συνομιλητών στην αναμόρφωση του 

συστήματος καθώς και στη δημιουργία επαρκούς αριθμού προγραμμάτων πρακτικής 

άσκησης αλλά και την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών στην Εκπαίδευση 

(AUB)
68

. Ακόμη, προβλέπει, μεταξύ άλλων: 

-την απλοποίηση της δομής του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης –με 

μείωση των εισαγωγικών μαθημάτων από 12 σε 4 

-την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων εισαγωγής στο σύστημα 

-την αύξηση των ορών διδασκαλίας με ελάχιστο όριο τις 25 ώρες / ανά εβδομάδα και 

-τη βελτίωση των δυνατοτήτων μετάβασης από την επαγγελματική κατάρτιση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Η αντίδραση των κοινωνικών συνομιλητών είναι ιδιαίτερα θετική.  

Η Συνομοσπονδία των Συνδικάτων της Δανίας υποστηρίζει ότι οι προτεινόμενες 

μεταρρυθμίσεις βελτιώνουν την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης των νέων 

στη χώρα και υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας ευκαιριών πρόσβασης στο 

σύστημα για όσους νέους το επιθυμούν. 

                                                 
68

 http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/atp/atp.com/private/sik/aer 
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Κριτική είναι η στάση της Ένωσης Εκπαιδευτικών (Uddannelsesforbundet)
69

 καθώς 

τονίζεται η έλλειψη εκπαιδευτών για την κάλυψη των αυξημένων ωρών διδασκαλίας, 

χωρίς μάλιστα αντίστοιχη πρόβλεψη πόρων, από μέρους της Κυβέρνησης, προς την 

επίτευξη του στόχου αυτού. 

Η Συνομοσπονδία Βιομηχανιών της Δανίας χαρακτηρίζει τις προτάσεις 

ενθαρρυντικές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών απαιτήσεων 

και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Ενώ, η Συνομοσπονδία Εργοδοτών 

Δανίας σημειώνει την ανάγκη αύξησης του στόχου ένταξης των νέων ανθρώπων στην 

επαγγελματική εκπαίδευση από το 25% στο 33%, ώστε να καλυφθεί η όποια 

μελλοντική ζήτηση σε εξειδικευμένους εργαζόμενους. 

Στον αντίποδα αυτών, η αντίδραση των εμπειρογνωμόνων εκπαίδευσης, η οποία είναι 

λιγότερο ενθουσιώδης. Στο πλαίσιο αυτό, κορυφαίος ερευνητής του Εθνικού 

Ινστιτούτου για την Ανάλυση και Έρευνα Δήμων και Περιφερειών (ΚΟΡΑ)
70

 

επισημαίνει ότι, η απαίτηση ύπαρξης βαθμού επιπέδου, τουλάχιστον, 02 (Grade 02) 

για την είσοδο στο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλή 

ώστε να διασφαλίζει την επιζητούμενη αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και 

προτείνει ως πιο κατάλληλο, για την επίτευξη του στόχου αυτού, το βαθμό 04 (Grade 

04). Ανησυχίες, επίσης, εκφράζονται από τον Υπεύθυνο του Τομέα Ερευνών του 

Πανεπιστημίου VIA
71

 (VIA University College) σύμφωνα με τον οποίο οι 

προτεινόμενες αλλαγές δεν απαντούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

επαγγελματική εκπαίδευση των νέων όπως για παράδειγμα αυτής των υψηλών 

ποσοστών εγκατάλειψης του σχολείου. Η άποψή του, μάλιστα, επικεντρώνεται στον 

σχεδιασμό και εκτέλεση υψηλής ποιότητας προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και 

στη διασφάλιση ότι το σύνολο των μαθητών «διδάσκονται από τις εμπειρίες της 

επιχείρησης». 

 

                                                 
69

 Η οποία οργανώνει τους δασκάλους στην επαγγελματική κατάρτιση. 

70
 http://www.kora.dk/ 

71
 VIA University College: http://www.viauc.com/Pages/via-university-college.aspx 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.uddannelsesforbundet.dk/&usg=ALkJrhitPWtEvKqV769xm4kv9t1RRQVkDQ
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3. 11 Σουηδία 

3. 11.1 Γενικό πλαίσιο 

Η Σουηδία διατηρεί θετικό ρυθμό ανάπτυξης και το 2013, ενώ η ανεργία παραμένει 

σταθερή στο 8% για δεύτερη συνεχή χρονιά. Παρόλα αυτά ένας στους δύο ανέργους 

συμμετέχει κατά τη διάρκεια του 2013 σε κάποιο θεσμικό ή ανεπίσημο πρόγραμμα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Εκλογές διεξάγονται αποκλειστικά για 

την εκλογή αντιπροσώπων στην Εθνοσυνέλευση της Εκκλησίας της Σουηδίας 

(χριστιανικής λουθηρανικής), στην οποία παραμένουν μέλη το 68% των πολιτών της 

χώρας. Σε συνδικαλιστικό επίπεδο η πυκνότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, άνω 

του 60% και οι εργασιακές σχέσεις, ιδίως σε κλαδικό επίπεδο, εξακολουθούν να 

ρυθμίζονται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μολονότι το μοντέλο κοινωνικής 

διαπραγμάτευσης εξακολουθεί να κλυδωνίζεται συνεπεία της σκληρής στάσης της 

εργοδοτικής πλευράς.  

3.11.2 Συλλογικές διαπραγματεύσεις 

Το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Σουηδία συνεχίζει να 

κλυδωνίζεται το 2013 λόγω των αρνητικών εξελίξεων στο επίπεδο της αγοράς 

εργασίας. Το δεύτερο εξάμηνο του 2012 ολοκληρώνεται με συνολικά 62.000 

απολύσεις, ενώ οι εκτιμήσεις των αρμόδιων επιστημονικών φορέων προσδιορίζουν το 

ύψος της ανεργίας στο 8,5% μέχρι το 2014. Έτσι, η βιομηχανία μετάλλου SSAB 

γίνεται η δεύτερη επιχείρηση στην οποία συμφωνείται μείωση του χρόνου εργασίας 

(στο 80%) με ταυτόχρονη μείωση των αποδοχών (στο 90%), μετά την αεροπορική 

εταιρεία SAS την προηγούμενη χρονιά. 

Το παράρτημα του συνδικάτου των μεταλλεργατών αναγκάζεται να συμφωνήσει σε 

αυτά τα μέτρα, εφόσον η εταιρεία ανακοινώνει εναλλακτικά 450 απολύσεις και 

εκβιάζει με ατομική διαπραγμάτευση για την μείωση του χρόνου και του κόστους 

εργασίας. Στην πραγματικότητα, μια τέτοια μείωση προϋποθέτει την γραπτή 

σύμφωνη γνώμη ατομικώς όλων των εργαζομένων, με την διαφορά ότι μετά την 

επίτευξη της συμφωνίας πρώτον, το συνδικάτο καλεί το ίδιο τους εργαζομένους να το 

πράξουν και δεύτερον, αυτή η ατομική αποδοχή τελεί υπό την αίρεση ότι 

τουλάχιστον το 70% των εργαζομένων θα συναινέσει τελικά στο περιεχόμενο της 

συλλογικής συμφωνίας. 
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Μέσα σε αυτό το κλίμα οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε εργοδότες και συνδικάτα 

στην βιομηχανία για την σύναψη της νέας συλλογικής συμφωνίας-πιλότο για τον 

σύνολο των κλάδων της χώρας πολύ σύντομα οδηγείται σε αδιέξοδο, εφόσον 

απορρίπτονται κατηγορηματικά οι προτάσεις της εργατικής πλευράς για αυξήσεις της 

τάξης του 2,8% για τους αμειβόμενους με τουλάχιστον 2.878 (τον Γενάρη του 2013) 

ή κατά 80,5 ευρώ για τους χαμηλότερα εργαζόμενους.  

Στην πραγματικότητα ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι διάρρηξης της πίστης και της 

συνέχισης του σουηδικού υποδείγματος συλλογικής διαπραγμάτευσης που βασίζεται 

εν πολλοίς στον σεβασμό των ελαχίστως συμφωνηθέντων στις λεγόμενες συλλογικές 

συμβάσεις-πιλότος. Ήδη, σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις σημειώνεται πρόσφατα 

διάρρηξη αυτής της αρχής, όταν αφενός, η εργοδοτική Ένωση Βιομηχανιών 

Μηχανικής υπαναχωρεί από μια τέτοια σύμβαση ή αφετέρου, η εργατική Ένωση 

Εργαζομένου Χάρτου δεν προσχωρεί στην σύμβαση-πιλότο που συνάπτει η 

ομοσπονδία μεταλλεργατών IF Metall. 

Σε πλήρες αδιέξοδο καταλήγουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο 

συνομοσπονδιών, των εργατικών συνδικάτων και των εργοδοτικών ενώσεων, έπειτα 

από 18 συναντήσεις εργασίας με θέμα την σύναψη εθνικής συλλογικής σύμβασης 

εργασίας στην βάση προτάσεων της κυβέρνησης για την αναχαίτιση της ραγδαία 

αυξανόμενης ανεργίας των νέων. Η κυβερνητική πρόταση αφορά σε νέους έως 25 

ετών και επιδιώκει την σύζευξη σπουδών και επαγγελματικής εκπαίδευσης εντός της 

επιχείρησης, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη των νέων ανέργων στην αγορά 

εργασίας και να δημιουργηθούν άμεσα 30.000 νέες θέσεις εργασίας. 

Μάλιστα, η εν λόγω πρόταση καταλήγει στην πρόταση σύναψης τριών επιμέρους 

συμφωνιών, οι οποίες αφορούν: α) στην επαγγελματική κατάρτιση, β) στην λήξη των 

οικείων συμβάσεων επιδοτούμενης απασχόλησης εξαιτίας απόλυσης, γ) στην 

συμβάσεις μειωμένου ωραρίου (μερικής απασχόλησης). Με την συλλογική 

διαπραγμάτευση να συνεχίζεται, πλέον, μόνο σε κλαδικό επίπεδο, διαφαίνεται ότι η 

εργοδοτική επιμονή στην μείωση του εργασιακού κόστους και του χρόνου εργασίας 

στα πλαίσια των δράσεων για την ανεργία των νέων θα δυσχεράνει και τον νέο γύρο 

διμερών συζητήσεων, μολονότι ο αρμόδιος υπουργός των οικονομικών επιμένει στον 

επικουρικό και έσχατο χαρακτήρα μιας νομοθετικής παρέμβασης στο θέμα.  
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Λίγους μήνες αργότερα οι κοινωνικοί συνομιλητές σε αυτοδιοικητικό επίπεδο 

συνάπτουν συλλογική συμφωνία-πλαίσιο στον κλάδο της υγείας και της κοινωνικής 

φροντίδας με τίτλο «προτάσεις εισαγωγικές στον εργασιακό βίο» και αφορούν σε 

συμβάσεις εργασίας έναρξης του επαγγελματικού βίου για νέους 19-25 ετών 

συνδυάζοντας την εκπαίδευση και την εργασία. Το πρόγραμμα αφορά εν δυνάμει σε 

23.000 νέους ανέργους, ενώ οι δύο πλευρές έχουν την δυνατότητα να επεκτείνουν το 

πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας και σε άλλους κλάδους.  

Στα πλαίσια της συμφωνίας προβλέπεται ότι ο εργοδότης θα καλύπτει το εργασιακό 

κόστος που αντιστοιχεί στο 75% του συνολικού χρόνου εργασίας και η πολιτεία θα 

χρηματοδοτεί το κόστος της κατάρτισης που θα αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 25% του 

εργάσιμου χρόνου. Με την προσδοκία να εξασφαλιστεί κρατική χρηματοδότηση όχι 

νωρίτερα από το 2014 απομένει να ρυθμιστούν με νέες συλλογικές συμφωνίες οι 

λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος, το οποίο μετά το ναυάγιο των 

διαπραγματεύσεων σε εθνικό επίπεδο αναμένεται να έχει ευεργετικές συνέπειες στην 

προοπτική σύναψης ανάλογων συμφωνιών και σε άλλους κλάδους.  

3.11.3 Απεργίες 

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις δεν αποτελούν πολύ συχνό φαινόμενο στην περίπτωση 

της Σουηδίας, εφόσον οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο συναινετικός τρόπος 

επίλυσης των εργατικών διαφορών κυριαρχούν. Μόνο για το 2012, πάνω από 100 

εμπλεκόμενες ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων υπογράφουν 650 συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας. 

Εξαίρεση αποτελεί το συνδικάτο της Ένωσης Ηλεκτρονικών Σουηδίας, το οποίο έχει 

απειλήσει με κλαδική απεργία στον τομέα της ενέργειας συνολικά 26 φορές σε 

διάστημα 20 ετών στα πλαίσια συλλογικών διαπραγματεύσεων με την αντίστοιχη 

εργοδοτική οργάνωση EIO. Στις αρχές του 2013 η ΕΙΟ δημοσιεύει μια έκθεση στην 

οποία αξιολογείται η εμπειρία των απεργιακών κινητοποιήσεων στο κλάδο κατά την 

τελευταία 20ετία.  

Η εργοδοτική οργάνωση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι περισσότερες απεργίες 

εξαγγέλλονται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση πίεσης προς την εργοδοτική 

πλευρά, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά καμία διαφωνία ως προς τα οικονομικά ή 

θεσμικά αιτήματα της εργατικής πλευράς. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι πολύ συχνά 

η απεργία περιορίζεται σε λίγες μονάδες νευραλγικής σημασίας και αφορά, συνήθως, 
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στην περιοδική παύση λειτουργίας των 40 υδροηλεκτρικών σταθμών, με επιπτώσεις 

ακόμη και στην εύρυθμη λειτουργία των τριών μονάδων πυρηνικής ενέργειας και με 

τεράστιο οικονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις αυτές.  

Εξίσου αποτελεσματική αποδεικνύεται η προκήρυξη απεργιακής κινητοποίησης στον 

χώρο των μεταφορών. Επί αδιεξόδου στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις τον 

Φλεβάρη του 2013, οπότε και η λήξη της διάρκειας της υπό ανανέωσης συλλογικής 

σύμβασης εργασίας, τα συνδικάτα ανακοινώνουν 24 απεργιακή κινητοποίηση για τα 

τέλη Απριλίου και η εργοδοτική πλευρά ανταπεργία (lock-out) για την ακριβώς 

επόμενη ημέρα. Οι διαφωνίες των δύο πλευρών αφορούν α) στο ύψος των αυξήσεων, 

β) στην διάρκεια της νέας συλλογικής συμφωνίας και γ) στους όρους πρόσληψης 

εργαζομένων με προσωρινές συμβάσεις εργασίας και κυρίως στην εργατική πρόταση 

για προτεραιότητα επαναπρόσληψης των απολυμένων εργαζομένων για οικονομικούς 

λόγους πριν από την πρόσληψη νέων μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης.  

Εφόσον οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται καθ’ όλη την διάρκεια του Απριλίου, οι 

δύο πλευρές καταλήγουν σε συμφωνία κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, με 

αποτέλεσμα η απεργία να ανακληθεί μια ώρα μετά την έναρξή της. Οι εργοδοτικές 

αξιώσεις για τριετούς διάρκειας σσε με αυξήσεις ακριβώς στο ύψος της νόρμας που 

προκύπτει από τις σσε-πιλότος σε άλλους κλάδους γίνονται δεκτές, ωστόσο τα 

συνδικάτα επιτυγχάνουν σημαντικούς περιορισμούς στο ζήτημα των προσλήψεων 

μέσω ΕΠΑ. 

Την ίδια περίοδο στον κατασκευαστικό τομέα την λύση την δίνει το Γραφείο 

Μεσολάβησης, το οποίο αναστέλλει για 14 ημέρες την προειδοποιητική απεργία στις 

αρχές Μαρτίου και σε τομείς που καλύπτουν περίπου 3.000 εργαζόμενους από το 

σύνολο των 60.000 του κλάδου. Σημαντικότερο πεδίο διαφωνίας αποτελεί το αίτημα 

της εργατική πλευράς για άσκηση περισσότερων και ουσιαστικότερων ελέγχων των 

εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων στις διάφορες υπεργολαβίες, όπου 

παρατηρούνται οι περισσότερες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.  

Η πολύ σπάνια ενεργοποίηση της δυνατότητας για κρατική παρέμβαση σε συλλογικές 

διαφορές (για τέταρτη μόλις φορά από το 2000 που θεσπίσθηκε αυτή η δυνατότητα) 

συνδυάζεται με ενίσχυση των διαπραγματεύσεων, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία και 

τυγχάνει θετικής αποδοχής από τις δύο εμπλεκόμενες οργανώσεις των εργαζομένων 

και των εργοδοτών. Πράγματι, εντός της δεκατετραήμερης περιόδου αναστολής της 



160 

 

απεργίας συνάπτεται συλλογική σύμβαση εργασίας που περιλαμβάνει όρους ελέγχου 

των όρων και των συνθηκών εργασίας στις υπεργολαβίες και αυξήσεις στους μισθούς 

στο ύψους της νόρμας που προκύπτει από το περιεχόμενο των συμβάσεων-πιλότος.  

3.11.4 Εργατική νομοθεσία 

Οι ατομικές εργατικές διαφορές που καταλήγουν στην δικαιοσύνη είναι πολύ 

περιορισμένες, εφόσον για την νόμιμη άσκηση της σχετικής αγωγής απαιτείται η 

οριστική αδυναμία εξεύρεσης συναινετικής λύσης στα πλαίσια συμφιλιωτικής 

διαδικασίας από τα αρμόδια διμερή όργανα που λειτουργούν κυρίως σε τοπικό 

επίπεδο. Από το 2008 μέχρι το 2011 ο αριθμός των δικαστικών προσφυγών, ως μέσο 

ύστατης καταφυγής, περιορίζεται δραματικά, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις 

τα δικαστήρια δικαιώνουν την εργοδοτική πλευρά. Για το έτος 2012 η εικόνα αλλάζει 

άρδην. 

Από την μια, οι 237 δικαστικές υποθέσεις συνιστούν αύξηση κατά 12% σε σχέση με 

την προηγούμενη χρονιά και από την άλλη στις περισσότερες υποθέσεις που συνήθως 

εισάγονται στα δικαστήρια με πρωτοβουλία των συνδικάτων δικαιώνεται η εργατική 

πλευρά. Και οι δύο αυτές εξελίξεις σχετίζονται με την εντεινόμενη τακτική των 

εργοδοτών να αποφεύγουν την εξεύρεση συναινετικής εξωδικαστικής λύσης. Επίσης 

διαπιστώνεται ότι ολοένα και περισσότεροι εργοδότες δεν αναθέτουν την νομική 

υποστήριξή τους στις νομικές υπηρεσίες των οργανώσεών τους, αλλά σε ιδιωτικά 

δικηγορικά γραφεία, ακριβώς για την αποτροπή του ενδεχόμενου εξεύρεσης 

συναινετικής λύσης ακόμη και στο ακροατήριο.  

Σε ό,τι αφορά στα επίσημα στατιστικά στοιχεία, από τις 237 υποθέσεις οι 201 

εισάγονται στα αρμόδια δικαστήρια με πρωτοβουλία των συνδικάτων και οι 

περισσότερες αφορούν σε περιπτώσεις εργαζομένων που εργάζονται σε επιχειρήσεις 

στις οποίες δεν εφαρμόζεται κάποια συλλογική σύμβαση εργασίας. Οι περισσότερες 

υποθέσεις αφορούν σε θέματα προστασίας από την εργατική νομοθεσία ή ατομικές 

απολύσεις. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται θετικό το γεγονός ότι αμφότεροι οι 

κοινωνικοί συνομιλητές αποδοκιμάζουν την εργοδοτική τάση αποφυγής 

συναινετικών προδικαστικών και εξωδικαστικών λύσεων στις εργατικές διαφορές.  

3.11.5 Πολιτικές απασχόλησης  

Κοινή είναι η αντίδραση των κοινωνικών συνομιλητών στην απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου του Jamtland στην βόρεια Σουηδία για την απαγόρευση 
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πρόσληψης αναπληρωτών ιατρών στο νοσοκομείο της πόλης Ostersund από 1
ης

 

Ιουνίου 2013. Το Συμβούλιο τεκμηριώνει την απόφασή του στα πορίσματα 

επιστημονικών μελετών σύμφωνα με τα οποία αφενός, οι αναπληρωτές ιατροί 

κοστίζουν περισσότερο από το μόνιμο προσωπικό (έως και 45% περισσότερο)και 

αφετέρου, η πρακτική αυτή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και να 

έχει αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ωστόσο οι ελλείψεις σε γιατρούς αυξήθηκαν κατά 30% τα τελευταία χρόνια και 

τουλάχιστον 1.400 θέσεις ιατρών παραμένουν κενές σε όλη την Σουηδία, ιδίως στις 

βορειότερες περιοχές. Για τον λόγο αυτό μολονότι όλες οι επαγγελματικές, 

συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις αντιδρούν στην γενίκευση της 

απαγόρευσης χρήσης αναπληρωτών ιατρών σε όλη την επικράτεια, προκρίνουν 

διαφορετικές λύσεις στο πρόβλημα.  

Οι μεν δύο πρώτες διεκδικούν αναβάθμιση των όρων εργασίας και των αποδοχών των 

μονίμων ιατρών, ώστε οι θέσεις εργασία τους να γίνουν πιο ελκυστικές για τους 

αναπληρωτές που προτιμούν να συμβάλλονται περιστασιακά με ιδιωτικές εταιρείες 

και κερδίζουν περισσότερα χρήματα. Οι εργοδότες, από την άλλη, θεωρούν ότι θα 

ήταν δύσκολο στα μικρά νοσοκομεία να απασχολούν μόνιμους ιατρούς σε μόνιμη 

βάση, ανεξάρτητα από τον πραγματικό όγκο των ασθενών ανά περιόδους και ότι 

καλό θα ήταν να διατηρηθεί η δυνατότητα μετακίνησης των ιατρών ανά την 

επικράτεια, παρά να αναγκαστούν στο τέλος αυτήν την μετακίνηση να την 

επιβαρυνθούν οι ίδιοι οι ασθενείς.  
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3.11.6 Κοινωνική πολιτική 

Την στιγμή που τα συνδικάτα των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων εκπαιδευτικών 

διεκδικούν αυξήσεις στις αποδοχές τους, η κυβέρνηση στις αρχές του 2013 θέτει με 

νομοθετική ρύθμιση σε ισχύ ένα πακέτο φοροαπαλλαγών για την χρήση υπηρεσιών 

ενισχυτικής διδασκαλίας στο σπίτι προς όφελος παιδιών των οποίων και οι δύο 

γονείς εργάζονται. Στην πραγματικότητα, η νέα φορολογική ρύθμιση εντάσσεται στο 

συνολικό πακέτο μέτρων (σε ισχύ ήδη από το 2007) τα οποία στοχεύουν στην πάταξη 

του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας και της φοροδιαφυγής σε ό,τι αφορά σε 

υπηρεσίες που παρέχονται στην οικία του εργοδότη, όπως καθαρισμός, φύλαξη 

τέκνων, φροντίδα υγείας κλπ.  

Μολονότι τελικά το νέο θεσμικό πλαίσιο αφορά σε παιδιά μικρότερης ηλικίας και όχι 

σε μαθητές Λυκείου, τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών, αλλά και αρκετές από τις 

αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, διατυπώνουν σοβαρές αντιρρήσεις απέναντι στην 

κυβερνητική απόφαση. Σημειώνουν, ειδικότερα, ότι τα νέα μέτρα αναμένεται να 

μεγαλώσουν το εκπαιδευτικό χάσμα ανάμεσα στα παιδιά πλούσιων και φτωχών 

οικογενειών, εφόσον η ένταξη στο σύστημα φοροαπαλλαγών προϋποθέτει την 

δήλωση αγοράς σχετικών υπηρεσιών αξίας τουλάχιστον 5.830 ευρώ ετησίως. 

Επιπρόσθετα, τονίζονται οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις στο επίπεδο και στην 

ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία, ενώ διευκρινίζεται ότι εν τέλει 

οι μαθητές που κατά κανόνα χρειάζονται μεγαλύτερη βοήθεια δεν θα μπορούν να 

επωφεληθούν από το σύστημα κατ’ οίκον ενισχυτικής διδασκαλίας. Αντιθέτως, η 

μεγαλύτερη εργοδοτική οργάνωση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών κατ’ οίκον, η 

Almega, χαιρετίζει την νέα κυβερνητική πρωτοβουλία τονίζοντας ότι οι 

φοροαπαλλαγές αποτελούν ένα σημαντικό μέτρο για την ενίσχυση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στους γονείς και στα παιδιά. 

3.11.7 Μετανάστευση 

Στην βάση δικής της μελέτης για την αξιολόγηση της νέας μεταναστευτικής 

πολιτικής, που θεσπίσθηκε το 2008, η εργατική συνομοσπονδία LO διατυπώνει 

σημαντικές αντιρρήσεις σε βασικές παραμέτρους του ισχύοντος συστήματος 

απόδοσης νέων αδειών διαμονής για εργασία. Η συνομοσπονδία στηλιτεύει, ιδίως, 

την δυνατότητα της εργοδοτικής πλευράς να ορίζει μονομερώς την αδυναμία εύρεσης 

κατάλληλων εργατικών χεριών από το υπάρχον εργατικό δυναμικό της χώρας και να 
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προβαίνει στο αίτημα πρόσκλησης ενός μετανάστη από τρίτες χώρες χωρίς την 

προηγούμενη έγκριση του αιτήματος από μια δημόσια αρχή (Σουηδικός Οργανισμός 

Απασχόλησης), όπως συνέβαινε πριν το 2008.  

Σύμφωνα με την μελέτη της εργατικής συνομοσπονδίας η εμπειρία από την εφαρμογή 

του νέου θεσμικού πλαισίου καταδεικνύει ότι ο μεγάλος όγκος νεοεισερχομένων 

μεταναστών αφορά σε επαγγέλματα στα οποία προκύπτει ανταγωνισμός με γηγενείς 

ή ήδη εγκατεστημένους αλλοδαπούς, εφόσον πρόκειται κυρίως για καθαριστές, 

οικοδόμους και εργαζομένους στον χώρο της εστίασης. Επιπλέον, η εξάρτηση της 

διαμονής στην χώρα μετά την λήξη της άδειας διαμονής ορισμένης διάρκειας από την 

απόφαση του πρώτου εργοδότη δημιουργεί υπερβολικά επαχθείς δεσμούς εξάρτησης 

από την εργοδοτική πλευρά με δυσμενείς συνέπειες τόσο στο ύψος των αποδοχών, 

όσο και στις συνθήκες εργασίας.  

Σε ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικά ζήτημα, σε συνθήκες μάλιστα αύξησης της 

ανεργίας και του ρυθμού των απολύσεων, η συνδικαλιστική οργάνωση διευκρινίζει 

ότι στόχος της διεκδίκησης της επαναφοράς του προηγούμενου θεσμικού καθεστώτος 

δεν συνεπάγεται την επιθυμία για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών στην 

Σουηδία, αλλά απορρέει από την μέριμνα για την αναβάθμιση των όρων εργασίας 

των νεοεισερχομένων μεταναστών στην κατεύθυνση της ίσης μεταχείρισης και της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  

Προς επίρρωση των ισχυρισμών της η LO διεκδικεί την αποσύνδεση του δικαιώματος 

παραμονής στην χώρα από την ανανέωση της άδειας διαμονής από τον πρώτο 

εργοδότη, ώστε να παρέχεται ένα εύλογο χρονικό περιθώριο στον εργαζόμενο για 

αναζήτηση νέας θέσης εργασίας στην χώρα. Αντιθέτως, οι εργοδοτικές οργανώσεις 

υπεραμύνονται της ισχύουσας νομοθεσίας επισημαίνοντας ότι οι προτάσεις της LO 

θέτουν σε κίνδυνο τις προοπτικές ταχείας και ευέλικτης προσαρμογής των 

επιχειρήσεων στις μεταβαλλόμενες ανάγκες στο περιβάλλον του διεθνούς 

ανταγωνισμού, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «ουδείς γνωρίζει τις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας από τους ίδιους τους εργοδότες». 
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3. 12 Φινλανδία 

 

3.12.1 Γενικό Πλαίσιο 

Βάσει καταγραφών του EUROFOUND, η συνδικαλιστική πυκνότητα στη Φινλανδία 

και παρά την πτωτική τάση στην πλειοψηφία των κρατώ μελών της ΕΕ, ξεπερνά το 

65% ενώ, ο αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας αγγίζει ποσοστό της τάξης του 90%. 

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφεται συμφωνία το 2013 μεταξύ των κοινωνικών εταίρων 

με στόχο αλλαγές στον κοινωνικό διάλογο και στο σύστημα συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας. Προβλέπεται η σύσταση ομάδας εργασίας με εκπροσώπους των 

κοινωνικών εταίρων και σκοπό την κατάθεση προτάσεων για αλλαγές στη 

διαπραγμάτευση και την επίλυση εργατικών διαφορών, ποινές για την παραβίαση 

συλλογικών συμφωνιών καθώς και μισθολογικές αυξήσεις σε κλάδους που δεν 

καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.  

Αναλυτικότερα, 

3.12.2 Κοινωνικός Διάλογος  

Η εθνική συμφωνία - πλαίσιο που καλύπτει περίπου το 94% των εργαζομένων της 

Φινλανδίας λήγει τον Οκτώβριο του 2013. Η μεγαλύτερη εργοδοτική οργάνωση της 

Φινλανδίας, ΕΚ, προτείνει (Μάρτιος 2013) νέα διαπραγμάτευση, μεταξύ των 

κοινωνικών συνομιλητών, τονίζοντας ωστόσο το συνεχιζόμενο αρνητικό οικονομικό 

κλίμα και την αναγκαιότητα, ως εκ τούτου, για την αποδοχή διετούς «παγώματος» 

των αμοιβών των εργαζομένων. Οι διαπραγματεύσεις διακόπτονται μετά από τρεις 

εβδομάδες συνεχών διαβουλεύσεων, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για 

την έκβαση αυτή. 

Η Κυβέρνηση της χώρας καλεί τους κοινωνικούς συνομιλητές σε 

επαναδιαπραγμάτευση (Ιούνιος 2013) επισημαίνοντας ότι το, πραγματικά, αρνητικό 

οικονομικό κλίμα αποτελεί «ιδανική βάση» για οριακές αυξήσεις μισθών. Η 

Κεντρική Οργάνωση Φινλανδικών Συνδικάτων (SAK) καλεί τα μέλη της να 

επιδείξουν ισχυρή πολιτική βούληση για τη βελτίωση των προβλημάτων που 
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αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας στη Φινλανδία ενώ, επισημαίνει ότι, η τρέχουσα 

ύφεση επηρεάζει πλέον, όχι μόνο τη βιομηχανία αλλά και τις ιδιωτικές υπηρεσίες, τις 

κατασκευές και το δημόσιο τομέα. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι κοινωνικοί συνομιλητές συμφωνούν (Αύγουστος 2013), σε 

εθνικό επίπεδο, σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο διευθέτησης της αγοράς εργασίας. Το 

«Σύμφωνο για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη»
72

 προβλέπει αυξήσεις μισθών για 

τα επόμενα δύο χρόνια σε δόσεις: 

-η πρώτη αύξηση είναι μηνιαία, της τάξης των 20 € (ή αντίστοιχη αύξηση των 

ωρομισθίων βάσει των συνήθων πρακτικών στη βιομηχανία) και καταβάλλεται κατά 

το πρώτο έτος της Συμφωνίας 

-η δεύτερη, ένα χρόνο αργότερα, επιφέρει συνολική αύξηση 0,4% σε όλους τους 

κλάδους της οικονομίας. 

Οι κοινωνικοί συνομιλητές πρόκειται να επανέλθουν στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων, το καλοκαίρι του 2015, για να αποφασίσουν τη συνέχιση ή μη 

της Συμφωνίας για τρίτη χρονιά.  

Επιπροσθέτως, ένας από τους όρους του Συμφώνου προβλέπει ότι αυτό τίθεται σε 

ισχύ, με την πλήρη στήριξη της Κυβέρνησης, εφόσον τα Συνδικάτα και οι 

Εργοδοτικές Οργανώσεις συνυπογράψουν κλαδικές συμφωνίες, κατόπιν 

διαβούλευσης, το αργότερο έως τον Οκτώβριο 2013. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται 

τελικά, όταν στις 25 Οκτωβρίου 2013, μετά από συνεχείς τομεακές 

διαπραγματεύσεις, οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις ανακοινώνουν την 

επίτευξη, μέσω των συμφωνιών αυτών, ποσοστών συνδικαλιστικής κάλυψης της 

τάξης του 93% των εργαζομένων. 

Ως αντιστάθμισμα των οριακών μισθολογικών αυξήσεων, αναμένονται μέτρα 

στήριξης της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων μέσω φορολογικών 

ελαφρύνσεων που υπόσχεται η Κυβέρνηση. Ωστόσο, τα καθαρά εισοδήματα δεν 

αναμένεται να αυξηθούν σε σχέση με τον πληθωρισμό, γεγονός που συνεπάγεται μία 

                                                 
72

 The Pact for Employment and Growth, http://ek.fi/ek/in-english/ 
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συνολική επιδείνωση της αγοραστικής δύναμης. Το Σύμφωνο για την Απασχόληση 

και την Ανάπτυξη περιλαμβάνει, επίσης, στόχους για τη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας καθώς και ορισμένες διατάξεις σχετικά με τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης κατά την περίοδο 2014 - 2016.  

Μετά τη σύναψη της συμφωνίας, η Κυβέρνηση ανακοινώνει την, κατά 1,5%, 

προσαρμογή του πληθωρισμού στους συντελεστές του φόρου εισοδήματος για το 

2014. Ακυρώνει, επίσης, την προγραμματισμένη μείωση του επιδόματος οδοιπορικών 

των εργαζομένων. Ενώ, η Φινλανδική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών (STTK), 

ανακοινώνει την εκτίμησή της ότι, οι μέτριες αυξήσεις μισθών αναμένεται να 

δημιουργήσουν 40.000 με 50.000 νέες θέσεις εργασίας, κατά τα δύο πρώτα έτη του 

Συμφώνου, καθώς και να οδηγήσουν σε αύξηση της αγοραστικής δύναμης των 

Φινλανδών κατά 1,1%.  

Ο αρχικός στόχος των κοινωνικών συνομιλητών αφορούσε τη σύναψη συλλογικής 

συμφωνίας που καλύπτει τουλάχιστον το 90% του φινλανδικού εργατικού δυναμικού, 

στόχος που επιτεύχθηκε τελικά. Οι αντιδράσεις από τις συνδικαλιστικές αλλά και 

εργοδοτικές οργανώσεις, ως επί το πλείστον θετικές καταδεικνύουν την ευρεία 

υποστήριξη του Συμφώνου σε κλαδικό επίπεδο. Σημαντικό στοιχείο, σύμφωνα με 

τους αναλυτές, είναι το γεγονός ότι το Σύμφωνο αυτό, αποτέλεσμα τακτικών, 

πολύμηνων συναντήσεων και προετοιμασιών μεταξύ των κοινωνικών συνομιλητών 

για την έγκρισή του σε τομεακό επίπεδο, αποδεικνύει ότι, η εποχή των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και συμβάσεων εργασίας σε εθνικό, κεντρικό επίπεδο, δεν έχει 

παρέλθει. 

Η αύξηση των αμοιβών είναι πράγματι οριακή, η αγοραστική δύναμη των 

εργαζομένων αποδυναμώνεται συνεχώς και η εξέλιξη των πραγματικών μισθών είναι 

ιδιαίτερα αργή. Μάλιστα, τα 20 € / ανά μήνα στους μισθούς, στην πραγματικότητα 

ακυρώνονται από τις αυξήσεις των δημοτικών τελών, των συνταξιοδοτικών εισφορών 

και του πληθωρισμού. Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές, θεωρείται σχεδόν βέβαιη 

η αύξηση των νέων θέσεων εργασίας ενώ, η ίδια η επίτευξη της συμφωνίας ενισχύει 

την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία μεταξύ των εργοδοτών και των συνδικάτων και 

οδηγεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις, μεταξύ των κοινωνικών συνομιλητών, 

ιδιαίτερα σε αμφιλεγόμενα ζητήματα όπως για παράδειγμα το θέμα της αύξησης της 

ηλικίας συνταξιοδότησης.  



167 

 

3.12.3 Εργοδοτικές Οργανώσεις 

Τα τέλη του 2012 σημαδεύονται από έντονες διαφωνίες και ανακατατάξεις στη 

σύνθεση και λειτουργία της Συνομοσπονδίας Φινλανδικών Βιομηχανιών (EK) που 

οδηγούν στο δραματικό ανασχηματισμό του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την 

εκδίωξη του Γενικού Διευθυντή της και την αντικατάσταση μελών της. 

Τα πρόβλημα στην EK χρονολογούνται από το φθινόπωρο του 2011 όταν, υιοθετείται 

συμφωνία – πλαίσιο μεταξύ των κοινωνικών συνομιλητών που προβλέπει την 

επιστροφή της σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε κεντρικό, εθνικό 

επίπεδο. Η απόφαση αυτή, αποδίδεται εν μέρει σε λάθος χειρισμούς και απόκρυψη 

πληροφοριών του Γενικού Διευθυντή της ΕΚ, κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων και προκαλεί πόλωση και διαιρέσεις μεταξύ των μελών της 

Συνομοσπονδίας. Ιδιαίτερα δε καθώς, κυρίως οι εργοδότες που δραστηριοποιούνται 

στον Εξαγωγικό κλάδο, υποστηρίζουν από το 2008 και ένθεν, τη διαπραγμάτευση 

των αμοιβών σε κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο. 

Η πρόσφατη πόλωση μεταξύ των οργανώσεων – μελών της ΕΚ οδηγεί στη 

δημιουργία δύο αντιμαχόμενων πλευρών. Αφενός των εργοδοτικών οργανώσεων που 

εκπροσωπούν τον κλάδο των Υπηρεσιών και αφετέρου αυτών που εκπροσωπούν τις 

Εξαγωγικές βιομηχανίες. Η νέα ηγεσία της Συνομοσπονδίας αναμένεται να 

διασφαλίσει την, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, επιρροή των επιχειρήσεων στον κλάδο 

των Εξαγωγών Τεχνολογιών, Μεταλλουργίας, Χημείας και Δασικής Βιομηχανίας από 

ότι αυτών στον κλάδο των Υπηρεσιών. 

3.12.4 Συνδικάτα 

◊ Η συνδικαλιστική πυκνότητα στη Φινλανδία μειώνεται σταθερά από τις αρχές της 

δεκαετίας του ’90 καταγράφοντας, στη διάρκεια μόλις μίας δεκαετίας, απώλειες 

μεγαλύτερες των 10 ποσοστιαίων μονάδων. Σύμφωνα με επίσημες καταγραφές, τα 

ποσοστά μειώνονται από το 84% (που ισχύει το 1993) στο 73% στις αρχές της 

δεκαετίας του 2000. Μία από τις αιτίες της πτώσης αυτής είναι η δημοτικότητα – 

απήχηση στους εργαζομένους ενός ανεξάρτητου ταμείου ανεργίας και το οποίο 

συναγωνίζεται με επιτυχία, εδώ και δύο δεκαετίες, τα ταμεία ανεργίας των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
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Από τη χρονολογία αυτή και ένθεν, η συνδικαλιστική πυκνότητα σταθεροποιείται με 

αποτέλεσμα τα τρία τέταρτα των εργαζομένων στη χώρα να εκπροσωπούνται από μία 

συνδικαλιστική οργάνωση. Σύμφωνα μάλιστα με το Ευρωβαρόμετρο
73

, το 2012 το 

65% των ανδρών και το 82% των γυναικών στη Φινλανδία δηλώνουν μέλη ενός 

Συνδικάτου.  

Η συνδικαλιστική πυκνότητα ποικίλλει ανάλογα με τους κοινωνικό - δημογραφικούς 

παράγοντες αλλά και μεταξύ των κλάδων. Στον κλάδο Βιομηχανίας καθώς και στο 

Δημόσιο τομέα η συνδικαλιστική πυκνότητα είναι, ανέκαθεν, κατά πολύ υψηλότερη 

από ό,τι στον τομέα των ιδιωτικών υπηρεσιών γεγονός που θέτει, το γενικά 

δεσμευτικό χαρακτήρα των συλλογικών συμβάσεων, σε κίνδυνο.  

Η διαρκής ανησυχία για τη μείωση της συνδικαλιστικής πυκνότητας οδηγεί, διάφορες 

Ομοσπονδίες και Συνδικάτα της χώρας, στην υιοθέτηση εκστρατειών και την 

ανάπτυξη νέων στρατηγικών προσέλκυσης μελών εδώ και 14 χρόνια. Από τις πιο 

επιτυχημένες της τελευταίας δεκαετίας είναι αυτές της Συνομοσπονδίας Ενώσεων 

Επαγγελματικών και Διευθυντικών Στελεχών της Φινλανδίας (AKAVA) με 

αποδέκτες φοιτητές πανεπιστημιακών και πολυτεχνειακών σχολών. Στο πλαίσιο αυτό 

τα μέλη της αυξάνουν, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% μεταξύ 2000 και 2013, 

προσελκύοντας περίπου 200.000 νέα άτομα. 

Πρόσφατο παράδειγμα ευαισθητοποίησης του κοινού, η ενός μηνός διάρκειας 

εκστρατεία της AKAVA (αρχής γενομένης τον Ιανουάριο 2014), με τίτλο «Be 

smart!»
74

 στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης όπως για παράδειγμα το Facebook
75

 και το 

Twitter
76

. Η εκστρατεία είναι ανοιχτή σε όλους, μέλη συνδικάτων, μη μέλη, 

ακτιβιστές κ.α. ενώ, το περιεχόμενό της προκύπτει από τις εισηγήσεις των 

συμμετεχόντων και τα αποτελέσματα των πολλαπλών ομάδων εργασίας. Η 

εκστρατεία προβάλλει το σημαντικό ρόλο των Συνδικάτων στη φινλανδική κοινωνία, 

μέσω δράσεων στήριξης των βασικών κοινωνικών δομών, τη δίκαιη κατανομή του 
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 Working life barometer, http://www.findikaattori.fi/fi/36, Υπουργείο Εργασίας και Οικονομικών. 
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http://www.akava.fi/uutishuone/ajankohtaiset/uskallatko_kertoa_kuuluvasi_ammattiliittoon_fiksut_p

arjaa_aina_-kampanja_haastaa_keskusteluun.10992.news 
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πλούτου και της ευημερίας καθώς και την εκτίμησή τους στις προσπάθειες των 

εργαζομένων. Κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός ζωντανού φόρουμ στο οποίο οι 

πολίτες μπορούν ελεύθεροι να συζητούν περί της συνδικαλιστικής συμμετοχής τους ή 

μη, του ρόλου και της αναγκαιότητας των Συνδικάτων στην κοινωνία, μέσω της 

εξέλιξής τους, της δράσης και της αντίδρασής τους στις αλλαγές μίας συνεχώς 

μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Συνομοσπονδίας, ο απολογισμός της εκστρατείας 

θεωρείται επιτυχής, με περισσότερους από 350.000 αποδέκτες και συνεχείς αναφορές 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπροσθέτως, τονίζονται τα οφέλη που 

προκύπτουν για την ΑKAVA και τις 35 συνδικαλιστικές οργανώσεις – μέλη της, 

μέσω της συλλογής πληροφοριών – συμβολών των συμμετεχόντων στην εκστρατεία - 

όχι μόνο, όσον αφορά τους θετικούς λόγους ένταξης σε κάποιο Συνδικάτο αλλά και 

τους αρνητικούς. 

Η διατήρηση ή η αύξηση των ποσοστών συνδικαλιστικής πυκνότητας στη Φινλανδία 

αποτελεί πρόκληση για το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας. Εκφράζεται ιδιαίτερη 

ανησυχία για το σχετικά χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των νέων εργαζομένων στις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις ιδιαίτερα εκείνων που απασχολούνται σε μερική 

απασχόληση ή σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Μάλιστα, τα Συνδικάτα 

δυσκολεύονται να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε αυτά, των εργαζομένων στον 

ιδιωτικό τομέα των Υπηρεσιών, όπου και καταγράφεται η δημιουργία των 

περισσοτέρων νέων θέσεων εργασίας.  

Η πρόσφατη εκστρατεία της AKAVA αποτελεί καλό παράδειγμα υιοθέτησης από τα 

Συνδικάτα «φρέσκων» ιδεών για την προσέλκυση μελών και μάλιστα, ενόψει της 

άποψης πολλών ακτιβιστών που υποστηρίζουν ότι οι, παραδοσιακοί τρόποι 

προσέγγισης και πληροφόρησης για την έννοια και σημασία της συμμετοχής σε 

Συνδικάτα, δεν λειτουργούν πλέον. 

◊ Το πολιτικά ανεξάρτητο, διεθνές κίνημα Δικαιοσύνη για τους Εργαζόμενους στην 

Καθαριότητα
77

, ενθαρρύνει τους εργαζόμενους στην καθαριότητα στη Φινλανδία να 
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 Justice for Cleaners, http://www.oikeuttasiivoojille.webs.com/ 

Η Οργάνωση ιδρύεται στη Φινλανδία το 2007 –προϋπάρχει από τις αρχές τις δεκαετίας του ’80 στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, της οποίας το τμήμα είναι μέλος στην SEIU (Ευρωπαϊκό 
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ενταχθούν σε κάποιο Συνδικάτο ώστε, να αυξήσουν τη δημόσια ευαισθητοποίηση και 

να υπερασπισθούν αποτελεσματικότερα τα δικαιώματά τους.  

Τα τελευταία χρόνια αυξάνει, σταθερά στη Φινλανδία, ο αριθμός των εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της καθαριότητας. Ο σημαντικότερος λόγος για την 

ανάπτυξη του τομέα αυτού είναι, η αύξηση των συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης
78

 

των υπηρεσιών αυτών, από το δημόσιο τομέα. Ακόμη, η αύξηση ζήτησης στην 

ιδιωτική, οικιακή καθαριότητα που αποτελεί και τη βασική αιτία δημιουργίας, μικρού 

μεγέθους, εταιρειών καθαριότητας. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, το 2014 ο τομέας της Καθαριότητας 

καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό εργαζομένων στον τομέα των Υπηρεσιών 

Ακινήτων. 

Ωστόσο, τα ποσοστά συνδικαλιστικής πυκνότητας μεταξύ των εργαζομένων στην 

Kαθαριότητα είναι εξαιρετικά χαμηλά. Ενώ, η μέση συνδικαλιστική πυκνότητα των 

εργαζομένων στη Φινλανδία είναι μεγαλύτερη του 70%, η αντίστοιχη στην 

Καθαριότητα υπολογίζεται σε περίπου 30%. Ένας προφανής λόγος είναι το γεγονός 

ότι ο τομέας αποτελεί, συνήθως, την επονομαζόμενη «εργασία - πέρασμα»
79

, με 

πληθώρα συμβάσεων μερικής απασχόλησης ή / και μέσω των Γραφείων Προσωρινής 

Απασχόλησης. Όσον αφορά το προφίλ των εργαζομένων στον κλάδο, σημαντικός 

αριθμός φοιτητών απασχολείται σε αυτόν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο τη 

χρηματοδότηση των σπουδών του ενώ, εκτιμάται
80

 ότι, ποσοστό μεγαλύτερο του 50% 

που απασχολούνται στην περιοχή του Ελσίνκι, είναι μετανάστες.  

Η παραβίαση των νόμων που διέπουν τις υπηρεσίες υπεργολαβίας είναι τα τελευταία 

χρόνια, σαφώς υψηλότερη στον τομέα της Καθαριότητας από ότι σε άλλους τομείς 

της οικονομικής δραστηριότητας. Το Ενωμένο Συνδικάτο Υπηρεσιών (PAM) 

επικρίνει το σύστημα υπεργολαβιών στον κλάδο, ως τόσο ασαφές και περίπλοκο, που 

                                                                                                                                            
Συνδικάτο Εργαζομένων στις Υπηρεσίες Διεθνώς). Τη χρονιά ίδρυσής της, υποστηριζόμενη από το 

Ενωμένο Συνδικάτο Υπηρεσιών, καλεί σε αύξηση της ωρομίσθιας αμοιβής των καθαριστών/στριών 

στα 10 €. 

78
 Outsourcing.  

79
 “Passage Work”. 

80
 Δεν υπάρχουν επίσημα, διαθέσιμα στοιχεία. 
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ένας υπάλληλος αδυνατεί να γνωρίζει ποιος είναι ο εργοδότης του – υπεύθυνος για 

την αμοιβή του. 

Οι εργαζόμενοι στην Καθαριότητα είναι ένα μόνο παράδειγμα χαμηλά αμειβομένων. 

Η Φινλανδία δεν διαθέτει ενιαίο σύστημα κατώτατου μισθού ενώ, οι κλαδικές 

συλλογικές συμβάσεις καθορίζουν τις αμοιβές και τους λοιπούς ελάχιστους όρους 

απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat
81

, η Φινλανδία είναι 

σήμερα μια από τις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά χαμηλόμισθων εργαζομένων. 

Πολλοί από αυτούς τους χαμηλόμισθους θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την 

ομαλή και αναγκαία λειτουργία της φινλανδικής κοινωνίας -σε αυτούς 

περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα καθώς και εκείνοι στον τομέα 

των Υπηρεσιών και της Υγειονομικής Περίθαλψης.  

Το ερώτημα του κατά πόσο και με ποια εργαλεία, το παραδοσιακό συνδικαλιστικό 

κίνημα, προασπίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων στη σύγχρονη αγορά εργασίας 

της Φινλανδίας, τίθεται ολοένα και περισσότερο. Στο πλαίσιο αυτό και παρά την 

συμμετοχή του στο PAM, το Δίκτυο Κριτικής των Συνδικάτων (KRAY)
82

 

συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτούς που επικρίνουν τα Συνδικάτα της χώρας ως, στην 

πλειοψηφία τους, παθητικά και χωρίς δυνατότητα να αλλάξουν εκ βάθρων τις 

υπάρχουσες πρακτικές. Υποστηρίζει μάλιστα ότι, τα Συνδικάτα της χώρας είναι 

ιδιαίτερα συνδεδεμένα με το πολιτικό κατεστημένο. Το KRAY καλεί τους 

συνδικαλιστές να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των ανέργων, να στηρίξουν 

όσους εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας και να προασπίσουν τα δικαιώματα 

των μεταναστών εργαζομένων.??? Ως αποτέλεσμα, της στάσης του αυτής καθώς και 

άλλων λαϊκών κινημάτων, αναζωπυρώνεται στη Φινλανδία, η συζήτηση σχετικά με 

το ρόλο, την πολιτική και τους στόχους του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας. Η 

παρούσα κρίση του ευρώ φέρνει τους κοινωνικούς συνομιλητές και πάλι στο τραπέζι 

των διαπραγματεύσεων σε εθνικό επίπεδο ενώ, δεν καταγράφονται περιστατικά 
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 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-048/EN/KS-SF-12-048-EN.PDF 

82
 Critical Trade Network, http://www.kriittinen.fi/ 

Το Δίκτυο αποτελεί ένα δια-συνδικαλιστικό (cross-union), δια-πολιτικό δίκτυο ακτιβιστών Συνδικάτων 

με κριτική άποψη στα κοινωνικό-πολιτικά θέματα και θέματα του εργασιακού βίου. 
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ριζοσπαστικών συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων
83

 όπως συμβαίνει σε άλλες πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό ακριβώς το σημείο αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής με το 

KRAY, που αντιτίθεται στην συμμετοχή των Συνδικάτων στον Κοινωνικό Διάλογο 

κατακρίνοντας τα ως αποδεχόμενα «νεοφιλελεύθερες πολιτικές όπως τις συμβάσεις 

εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών και δραστικών μέτρων αναδιαρθρώσεων των 

επιχειρήσεων». 

 

3.13 Ιταλία 

3.13.1 Γενικό πλαίσιο 

Στις γενικές εκλογές στις αρχές του έτους για το Κοινοβούλιο και τη Γερουσία η 

κεντροαριστερή συμμαχία με κύριο εκφραστή το Δημοκρατικό Κόμμα κερδίζει σαφή 

πλειοψηφία εδρών, χάρη στον εκλογικό νόμο που πριμοδοτεί γενναία το πρώτο 

κόμμα, κερδίζοντας (σε ό,τι αφορά στο Κοινοβούλιο) το 29,5% των ψήφων έναντι 

29,2% της κεντροδεξιάς συμμαχίας με επικεφαλής των Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Στους 

κερδισμένους των εκλογών συγκαταλέγεται και το αντισυστημικό Κίνημα των 5 

Αστέρων, το οποίο καταγράφει ποσοστά 25,6% και αποτελεί πλέον το τρίτο σε 

δυναμική κόμμα της Ιταλίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Giorgio Napolitano 

επανεκλέγεται από το Κοινοβούλιο με 738 ψήφους σε σύνολο 1.007, πάνω από τα 2/3 

δηλαδή των ψήφων, και πολύ περισσότερους από τους απαιτούμενους 504 ψήφους. 

Παράλληλα, στην Ιταλία καταγράφεται το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ύφεσης στην 

ΕΕ, εφόσον ο ρυθμός μείωσης του ΑΕΠ για το 2013 διαμορφώνεται στο -2,1%, ενώ η 

ανεργία αυξάνει από 10,7% το 2012 σε 12,1%. Παράλληλα, οι κοινωνικοί 

συνομιλητές συμφωνούν σε μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε τρεις τομείς κλειδιά 

ώστε να προαχθεί η οικονομική ανάπτυξη, η απασχόληση και η βιομηχανική 

ανάπτυξη στην Ιταλία. Οι τομείς αυτοί είναι η φορολογική πολιτική, η βιομηχανική 

στρατηγική και οι δημόσιες δαπάνες, ωστόσο, με μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση 

απαντούν τα εργατικά συνδικάτα τον φθινόπωρο ενάντια στον προϋπολογισμό. 

                                                 
83

Αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτελεί η «Γιορτή των Περιθωριακών» που πραγματοποιείται στις 6 

Δεκεμβρίου 2013 και η οποία καταλήγει σε βίαια επεισόδια. Σύμφωνα με τους διοργανωτές της 

εκδήλωσης, η διαμαρτυρία στρέφεται κατά της «επίσημης πολιτικής συναίνεσης» που αγνοεί τους 

επισφαλείς εργαζόμενους, τους χαμηλόμισθους και τους ανέργους.  
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Τέλος, σχεδόν όλες οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις ανανεώνονται στην Ιταλία το 

2013. 

3.13.2 Συλλογικές διαπραγματεύσεις 

Για άλλη μια φορά σημαντικό κομμάτι των εργασιακών σχέσεων στην ιταλική αγορά 

εργασίας ρυθμίζεται στο πλαίσιο συλλογικών συμφωνιών, στις οποίες εκτός από 

ζητήματα μισθολογικής φύσης, συμφωνούνται πολύ ουσιώδεις παράμετροι της 

επαγγελματικής ζωής του τόπου. 

Στον τομέα των ηλεκτρολογικών επιχειρήσεων έπειτα από διαπραγματεύσεις 

διάρκειας επτά μηνών, υπογράφεται κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας στις 

αρχές του έτους αφενός μεν, από τα συνδικάτα του κλάδου και αφετέρου, από 

εργοδοτικές οργανώσεις αλλά και μεμονωμένες -μεγάλες κυρίως- επιχειρήσεις όπως 

οι Enel, GSE, SOGIN και TERNA. Η συμφωνία καλύπτει τουλάχιστον 56.000 

εργαζόμενους σε πάνω από 3.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ιταλία. 

Στο κείμενο της σύμβασης τριετούς διάρκειας (2013-2015) προβλέπονται αυξήσεις 

κατά μέσο όρο 160 ευρώ μηνιαίως (σε τέσσερις δόσεις) που αναμένεται να 

αποφέρουν συνολικά επιπλέον 3.500 ευρώ στους εργαζόμενους στο τέλος της 

διάρκειάς της. Ταυτόχρονα, ένα ποσό της τάξης των 535 ευρώ θα προστεθεί στον 

κατώτατο μισθό καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, ενώ 800 ευρώ κατ’ άτομο 

δύναται να παρέχεται σε επιχειρησιακό επίπεδο ως ανταμοιβή για την επίτευξη 

στόχων σχετικών με την παραγωγικότητα. 

Σε θεσμικό επίπεδο προβλέπεται η σύσταση κλαδικού παρατηρητηρίου για την 

αναζήτηση και προώθηση μέτρων συμμετοχής των εργαζομένων στα οικονομικά της 

επιχείρησης και δύο διμερών σωμάτων, το ένα για θέματα υγείας και ασφάλειας στην 

εργασία και το έτερο για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης. Δύο επιπλέον 

πρωτόκολλα που επισυνάπτονται στην συλλογική σύμβαση αφορούν αντίστοιχα στην 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας διαμέσου της ευελιξίας του εργάσιμου χρόνου και 

στην άσκηση του απεργιακού δικαιώματος με την διασφάλιση της λειτουργίας 

κομβικής σημασίας μονάδων. 

Η εμπλοκή των συνδικάτων κατά την χάραξη της οικονομικής στρατηγικής είναι η 

σημαντικότερη ρύθμιση στα πλαίσια της νέας συλλογικής σύμβασης που συνάπτεται 

τον Απρίλιο στην εταιρεία Finmeccanica (κατά 30% ελεγχόμενης από το Υπουργείο 

Οικονομικών) η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο του μετάλλου και ιδίως στην 
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παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας (αεροναυπηγική, άμυνα, διαστημική, 

ενέργεια, μεταφορές). Οι ρυθμίσεις που καλύπτουν περισσότερες από 400 μονάδες 

παγκοσμίως και 67.000 εργαζόμενους, προβλέπουν αναβαθμισμένη συνδικαλιστική 

συμμετοχή σε όλα τα στάδια χάραξης της πολιτικής της εταιρείας.  

Τρία παρατηρητήρια σε επιχειρησιακό, εθνικό κλαδικό και διεθνές επίπεδο, 

συστήνονται προκειμένου εκπρόσωποι των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών 

οργάνων να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων που αφορούν στις 

επενδύσεις, τις νέες τεχνολογίες, τις εργασιακές σχέσεις. Για την ρύθμιση των 

τελευταίων προβλέπονται τρία επίπεδα διαβούλευσης και λήψης κοινών αποφάσεων 

που αφορούν σε θέματα όπως α) συνδικαλιστική εκπροσώπηση, συλλογικές 

εργατικές διαφορές, επαγγελματική κατάρτιση, υγεία και ασφάλεια (σε επίπεδο 

ομίλου), β) πολιτικές απασχόλησης, αναδιαρθρώσεις και επιπτώσεις αυτών (δια-

επιχειρησιακό επίπεδο) και γ) πριμ παραγωγικότητας, σύστημα κατανομής εργασιών, 

ανταγωνιστικότητα (επιχειρησιακό επίπεδο).  

Ο κλάδος του μετάλλου αποτελεί επί μακρόν έναν χώρο ενδοσυνδικαλιστικών 

ερίδων μεταξύ των δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων συνδικάτων που ανήκουν 

στην δύναμη των τριών μεγάλων εργατικών συνομοσπονδιών CGIL, CISL, και UIL. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 οι τρεις οργανώσεις διαφωνούν πολύ συχνά 

στην επιλογή της σύναψης αλλά και στο περιεχόμενο των σσε σε εθνικό και κλαδικό 

επίπεδο, με συνέπεια να υπογράφονται συχνά «ξεχωριστές» συμφωνίες με τους ίδιους 

εργοδότες, διαμορφώνοντας διαφορετικά καθεστώτα απασχόλησης μεταξύ των 

εργαζομένων. 

Μείζον ζήτημα αντιπαράθεσης αποτελεί η αποκέντρωση των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, ιδίως μετά την άρνηση της CGIL να συνυπογράψει με τις άλλες 

δύο οργανώσεις την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση με τη Fiat (2009). Γεγονός, 

πάντως, είναι ότι ελλείψει ειδικής νομοθεσίας ή σαφούς συλλογικής συμφωνίας σε 

εθνικό επίπεδο, η εφαρμογή αλλά και η δεσμευτικότητα των «παράλληλων» σσε 

τίθεται πλέον εν αμφιβόλω.  

Για τους λόγους αυτούς ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αξιολογεί την σύναψη 

εθνικής συμφωνίας για την αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων ως μια εξέχουσας σημασίας εξέλιξη για όλη την χώρα και όχι μόνο για 

τα συμβαλλόμενα μέρη. Ο λόγος για το Πρωτόκολλο της 31
ης

 Μαΐου 2013 ανάμεσα 
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στις τρεις εργατικές συνομοσπονδίες και την εργοδοτική οργάνωση Confidustria, το 

οποίο περιγράφει με απόλυτη λεπτομέρεια το νέο σύστημα συμμετοχής στην 

συλλογική διαπραγμάτευση και σύναψης καθολικά δεσμευτικής σσε στα πλαίσια των 

νέων κανόνων για την αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε 

όλα τα επίπεδα της διαπραγμάτευσης. Η σπουδαιότητα και το εύρος κάλυψης των 

εργαζομένων είναι τεράστια και για τον λόγο αυτό κρίνεται βέβαιο ότι η συμφωνία 

θα υιοθετηθεί σταδιακά και από εργοδοτικές ενώσεις που δεν ανήκουν οργανικά στην 

υπογράφουσα το Πρωτόκολλο Confidustria.  

Επίσης, στις αρχές του έτους μια σημαντική εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση 

εργασίας αναβαθμίζει την προστασία των εξαιρετικά ευάλωτων εργαζομένων του 

κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Η συλλογική σύμβαση εργασίας, αποτέλεσμα δύο 

εθνικών απεργιακών κινητοποιήσεων, μια εθνικής διαδήλωσης και δεκάδων τοπικών 

εργατικών αγώνων είναι τριετούς διάρκειας (2012-2014) και προβλέπει ετήσιες 

αυξήσεις στους 160.000 εργαζόμενους στα call centers και στις τηλεπικοινωνίες της 

τάξης των 135 ευρώ.  

Περισσότερο σημαντικές, ωστόσο, είναι οι θεσμικές παράμετροι της συμφωνίας και 

ανάμεσα σε αυτές: α) ο εναρμονισμός του περιεχομένου της ατομικής σύμβασης 

εργασίας με το περιεχόμενο της κλαδικής σύμβασης, β) η πρόβλεψη μέτρων 

αποτροπής απολύσεων σε περίπτωση λήξης συμβάσεων εργολαβίας και 

υπεργολαβίας, γ) η προτεραιότητα των μερικώς απασχολούμενων σε περίπτωση 

ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, δ) η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε 

ετήσια βάση με άξονα την «τράπεζα χρόνου», ε) ο τερματισμός του εργοδοτικού 

δικαιώματος για μονομερή καθορισμό των περιόδων της ετήσια άδειας. 

Η για πρώτη φορά άρτια συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων συνδικάτων και η 

ανατροπή της πρακτικής να επιλέγονται οι εταιρείες με μόνο κριτήριο το κόστος (άρα 

και το μειωμένο κόστος εργασίας) είναι δύο από τις σημαντικότερες πτυχές ενός επί 

μακρόν συνδικαλιστικού αγώνα που είχε ευτυχή κατάληξη. 

Αντισυμβατική και αντι-συνδικαλιστική συμπεριφορά καταλογίζουν τα συνδικάτα 

του τραπεζικού τομέα στην Ένωση Ιταλικών Τραπεζών (ABI) στην δια του τύπου 

ανακοίνωση της καταγγελίας της συλλογικής σύμβασης εργασίας τον Σεπτέμβρη του 

2013, εννέα μήνες πριν την λήξη της διάρκειά της (30/02/2014). Επικαλούμενη την 

οικονομική ύφεση, το αυξημένο εργασιακό κόστος και το πλεονάζον εργατικό 
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δυναμικό λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογικών μέσων, η Ένωση παραβίασε την 

σχετική διάταξη της συλλογικής σύμβασης που προέβλεπε επίσημη έναρξη 

διαπραγματεύσεων το νωρίτερο τον Δεκέμβρη του 2013.  

Μάλιστα, την ημέρα καταγγελίας της σσε είχε προγραμματιστεί διμερής συνάντηση 

εργασίας για την ανανέωση του Κλαδικού Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο 

χρηματοδοτούσε δράσεις όπως η ενίσχυση του εργατικού εισοδήματος και 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και η οποία ματαιώθηκε θέτοντας σε 

κίνδυνο την συνέχιση λειτουργίας του ταμείου. Τα συνδικάτα του τραπεζικού τομέα, 

αξιολογώντας σε κοινή δήλωσή τους την εργοδοτική πρακτική ως «μια άνευ 

προηγουμένου επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων» καλούν σε γενική κλαδική 

απεργία για την 31 Οκτώβρη 2013. 

Τέλος, την ίδια ακριβώς περίοδο, τον Σεπτέμβριο του 2013, επιτυχή κατάληξη έχει 

μετά από μήνες διαπραγματεύσεων η προσπάθεια των συνδικάτων στον κλάδο της 

ξυλείας και της επίπλωσης για την ανανέωση της κλαδικής σσε. Η νέα συμφωνία 

τριετούς διάρκειας (2014-2016) καλύπτει περίπου 370.000 εργαζομένους σε 70.000 

επιχειρήσεις και προβλέπει ετήσιες αυξήσεις της τάξης των 115 ευρώ, μολονότι ο 

κλάδος διέρχεται κρίση, ως αποτέλεσμα της οποίας είναι το κλείσιμο 10.000 

επιχειρήσεων και τις απολύσεις 52.000 εργαζομένων τα τελευταία χρόνια. 

Στα πλαίσια της συμφωνίας προβλέπεται η δυνατότητα ευέλικτης διευθέτησης του 

χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαίο επίπεδο (μέγιστη τιμή οι 48 ώρες και ελάχιστη οι 32 

ώρες) και η ποσόστωση (25%) του επιτρεπόμενου αριθμού συμβάσεων ορισμένου 

χρόνου επί του συνόλου των συμβάσεων εργασίας ανά επιχείρηση. Αντιστοίχως, 

προβλέπεται υποχρέωση μόνιμων προσλήψεων κατά 50% επί του συνόλου των 

συμβάσεων μαθητείας στις επιχειρήσεις άνω των 10 ατόμων και κατά 30% σε όλες 

τις υπόλοιπες, ενώ η εργοδοτική εισφορά για την συμπληρωματική ασφάλιση 

συμφωνείται να αυξηθεί από 1,3% σε 1,8% από 01/01/2016. 

Τέλος, στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης το σχετικό συνοδευτικό 

πρωτόκολλο περιλαμβάνει όρους αναβάθμισης των σχέσεων με τους εργαζόμενους, 

τους πελάτες και το περιβάλλον, ρήτρες εναρμονισμού των επιχειρήσεων με την 

φορολογική, εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία και δράσεις καταπολέμησης των 

διακρίσεων και προάσπισης της εργατικής αξιοπρέπειας, τις οποίες εισηγείται κοινή 
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επιτροπή που επεξεργάζεται δεσμευτικό κώδικα συμπεριφοράς για εργοδότες και 

εργαζόμενους. 

3.13.3 Απεργίες 

Για αντι-συνδικαλιστική συμπεριφορά καταγγέλλουν την εταιρεία κατασκευής 

οικιακών συσκευών Indesit τα τρία μεγάλα εργατικά συνδικάτα στον κλάδο του 

μετάλλου στα μέσα του 2013. Οι δύο πλευρές συμμετέχουν σε επίσημες πολύμηνες 

διαπραγματεύσεις με την εταιρεία, ήδη, από το 2011 με αφορμή την απόφαση της να 

προχωρήσει σε αναδιαρθρώσεις, στα πλαίσια των οποίων ανακοινώνονται απολύσεις 

1.425 εργαζομένων σε συνολικά τρεις μονάδες παραγωγής στην Ιταλία.  

Η παρατεταμένη διαφωνία των δύο πλευρών σε ουσιώδη ζητήματα έχει ως 

αποτέλεσμα την επίσημη διακοπή των διαπραγματεύσεων στις 20 Ιουνίου και την 

ανάληψη απεργιακών κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων, τις οποίες υποστηρίζουν 

περιφερειακοί θεσμοί και όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδίως σε περιοχές όπου η 

λειτουργία εργοστασίων της εταιρείας συνεπάγεται πολλαπλές επιπτώσεις στην 

τοπική αγορά εργασίας. Ειδικότερα, στην περιοχή Fabiano η συμμετοχή και η 

επιτυχία των κινητοποιήσεων θορυβούν την διοίκηση της εταιρείας, η οποία κλείνει 

προσωρινά δύο μονάδες παραγωγής (για έξη ημέρες) και θέτει το σύνολο του 

προσωπικού σε καθεστώς «αργίας», επικαλούμενη αδυναμία συνέχισης της 

παραγωγής λόγω έλλειψης υλικών που προκλήθηκε από τις απεργιακές 

κινητοποιήσεις. 

Η προκήρυξη νέων απεργιακών κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων από τα κλαδικά 

συνδικάτα που αμφισβητούν τις αιτιάσεις της εργοδοτικής πλευράς και καταγγέλλουν 

εκδικητική και ασυνδικαλιστική συμπεριφορά της εταιρείας, προκαλούν την 

παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για 

την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με σκοπό την αναθεώρηση της 

δύσκαμπτης στάσης της εταιρείας. Στην κατεύθυνση αυτή συστήνεται μια δια-

θεσμική ομάδα εργασίας αποτελούμενη και από εκπροσώπους της κεντρικής και της 

τοπικής διοίκησης και με στόχο την επεξεργασία ενός συγκεκριμένου σχεδίου 

περιφερειακής ανάπτυξης με άξονα την επαγγελματική εκπαίδευση και την έμφαση 

στις νέες τεχνολογίες.  
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3.13.4 Αναδιαρθρώσεις 

Από την μελέτη των εξελίξεων στο συγκεκριμένο πεδίο για το έτος 2013 εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι τα τελευταία χρόνια βρίσκεται υπό διαμόρφωση ένα ιταλικό 

παράδειγμα σχεδιασμού και εφαρμογής των αναδιαρθρώσεων με άξονα την 

διασφάλιση των θέσεων εργασίας και με έμφαση στην διεύρυνση της 

διαπραγμάτευσης σε κοινωνικο-τοπικό επίπεδο, στην ουσιαστική εμπλοκή της 

κεντρικής διοίκησης και στην ένταξη των επιμέρους πρωτοβουλιών σε μια εθνική 

στρατηγική για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής ύφεσης και κρίσης 

με κοινωνικό πρόσημο. Οι τρεις ακόλουθες περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των 

καινοτόμων διαστάσεων που εξακολουθεί να λαμβάνει το συγκεκριμένο υπό 

διαμόρφωση «μοντέλο» αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων. 

Η διάσωση 950 θέσεων εργασίας και η δέσμευση για επενδύσεις ύψους 31 εκατ. 

ευρώ είναι οι βασικές παράμετροι της συμφωνίας που υπογράφτηκε ανάμεσα στην 

εταιρεία ελαστικών Brigestone Italia, τους δυο εμπλεκόμενους υπουργούς 

(οικονομικών-εργασίας), την εθνική υπηρεσία για τις επενδύσεις και την 

επιχειρηματικότητα (Invitalia) την Περιφέρεια της Puglia, τον Δήμο του Bari και τα 

τρία κλαδικά συνδικάτα.  

Η συγκεκριμένη κοινωνική «συμφωνία» αποτελεί την μια από τις δύο εναλλακτικές 

τις οποίες απεύθυνε στην εταιρεία η ad hoc ομάδα εργασίας και η οποία συνεστήθη 

με πρωτοβουλία του Υπουργείο Οικονομικών αμέσως μετά την ανακοίνωση της 

πρόθεσης της Brigestone Italia να κλείσει το εργοστάσιο Puglia για λόγους μειωμένης 

ανταγωνιστικότητας απέναντι στην εισαγωγή φθηνών ελαστικών από ασιατικές 

κυρίως χώρες. Η έτερη εναλλακτική, η «εξωτερική» πρόταση όπως ονομάστηκε, 

καταλήγει στην αναζήτηση νέου επενδυτή για την εν λόγω μονάδα παραγωγής σε 

περίπτωση που η εταιρεία θα επέμενε στην αρχική της στάση για αποχώρηση της από 

αυτήν.  

Το Πρωτόκολλο του Ιουνίου με θέμα «Νέες παραγωγική και εργασιακή πολιτική 

στην μονάδα της Brigestone Italia στην Modugno» που συνυπέγραψαν οι 

εμπλεκόμενοι φορείς εργάζεται για τις λεπτομέρειες της επίσημης συμφωνίας οι 

οποίες είναι συνοπτικά οι εξής: α) διατήρηση της μονάδας παραγωγής από την 

εταιρεία, β) επενδύσεις συνολικού ύψους 31 εκατ. από το 2014 στο εργοστάσιο με 

έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση και στην ανανέωση του εξοπλισμού και των 

μηχανών παραγωγής, γ) την καταρχήν διάσωση των 950 θέσεων εργασίας, δ) την 
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υλοποίηση προγράμματος εθελούσιας εξόδου για 377 εργαζόμενους με την συνδρομή 

του Μηχανισμού για την απορρόφηση των κοινωνικών κραδασμών λόγω της ύφεσης 

από τον οποίο εξασφαλίστηκε η κάλυψη του μισθολογικού κόστους για 2 έτη. 

Από την ίδια την λογική της διάσωσης των θέσεων εργασίας διέπεται και η 

συλλογική συμφωνία αλληλεγγύης που υπογράφτηκε για την αποφυγή απόλυσης 

6.507 εργαζομένων στην μεταλλοβιομηχανία Ilva. Η εταιρεία, έχοντας υποστεί 

σοβαρές δικαστικές κυρώσεις για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

απασχολεί περισσότερους από 14.500 εργαζόμενους στην μονάδα παραγωγής της στη 

πόλη Taranto στην περιοχή της Puglia. Επικαλούμενη την δικαστική παύση 

λειτουργίας 6 υπο-μονάδων παραγωγής και την κατάσχεση τόνων προϊόντων το 2012, 

η εταιρεία ανακοινώνει την αδυναμία απασχόλησης σχεδόν του μισού προσωπικού 

της. 

Έχοντας ήδη λάβει πόρους από το Ταμείο κατ’ εξαίρεση Διασφάλισης Αποδοχών 

(CIG) τον Φλεβάρη του 2013 και επωφελούμενη ειδικής νομοθετικής παρέμβασης 

μετριασμού των συνεπειών της προαναφερόμενης δικαστικής απόφασης, η εταιρεία 

υποχρεώνεται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με την εργατική πλευρά και με 

πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Το Μάρτη του 2013 στις εγκαταστάσεις του 

Υπουργείου Εργασίας τα κλαδικά συνδικάτα, η επιχειρησιακή συνδικαλιστική 

οργάνωση και η εταιρεία συνομολογούν τα εξής: α) η μείωση στους 3.749 των 

εργαζομένων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αποφυγής απόλυσης/ διασφάλισης 

μέρους των αμοιβών για δύο χρόνια, β) η εξ αλληλεγγύης μείωση του μηνιαίου 

χρόνου εργασίας κατ’ ανώτατο όριο 34% των υπολοίπων 11.000 εργαζόμενων για 

την κάλυψη του μισθολογικού κόστους του προγράμματος για δύο χρόνια σε επίπεδα 

ανώτερα από εκείνα που εγγυάται αυτοτελώς το CIG, γ) η δέσμευση της εταιρείας για 

διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας στο τέλος του διετούς προγράμματος, η 

σύσταση και η συνεδρίαση σε εξάμηνη βάση ενός ad hoc οργάνου διαβούλευσης για 

την παρακολούθηση όλων των πτυχών του προγράμματος στο οποίο μετέχουν τα 

αρμόδια συνδικάτα, εκπρόσωποι όλων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης της 

ευρύτερης περιοχής της εγκατάστασης και των εμπλεκόμενων κρατικών θεσμών.  

Τέλος, ακόμη και στην περίπτωση της Fiat, όπου εκδηλώνονται από καιρό έντονες 

ενδοσυνδικαλιστικές έριδες με πυρήνα την άρνηση της οργάνωσης CGIL να 

συναινέσει στην αποκέντρωση της συλλογικής διαπραγμάτευσης που επιβάλλει 

μονομερώς η εταιρεία, υπογράφεται το Σεπτέμβρη 2013 συλλογική συμφωνία για την 
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διάσωση της μονάδας παραγωγής Mirafiori στο Τορίνο η οποία καλύπτει το σύνολο 

τους τουλάχιστον 5.000 εργαζόμενους και εκτείνεται και στους 1.000 εργαζόμενους 

της μονάδας στο Grugliasco. 

Μολονότι η CGIL δεν ανταποκρίνεται στο εκ νέου κάλεσμα των οργανώσεων CICL 

και UIL για συνυπογραφή, η νέα ειδική συμφωνία (μνημόνιο αναδιοργάνωσης της 

εταιρείας) προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής: επένδυση ενός εκατ. ευρώ, διασφάλιση 

των θέσεων εργασίας μέσω του Ταμείου κατ’ εξαίρεση Διασφάλισης Αποδοχών 

(CIG), αύξηση του βασικού μισθού κατά 40 ευρώ κατά μέσο όρο, κίνητρα 

παραγωγικότητας (προς αντικατάσταση των μπόνους ανταγωνιστικότητας) και 

αναθεώρηση των προγραμμάτων προάσπισης της υγείας και της ασφάλειας στην 

εργασία.  

3.13.5 Πολιτικές απασχόλησης 

Τον Ιούνιο 2013 εισάγεται ειδική νομοθεσία η οποία αφορά σε προγράμματα 

ενεργητικής απασχόλησης προς όφελος υψηλά ειδικευμένων νέων, ατόμων με 

αναπηρία και ανέργους άνω των 50 ετών στο Νότο και στις κεντρικές περιοχές της 

χώρας. Το συνολικό κόστος της κυβερνητικής πρωτοβουλίας υπερβαίνει το 1,5 εκατ. 

ευρώ και εντάσσεται στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας για τα 

έτη 2012-2017. 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας την τετραετία 2013-2016 παρέχονται 

κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων από τις ως άνω ευπαθείς 

ομάδες στις γεωγραφικές περιοχές αναφοράς με την πολιτεία να καλύπτει το ένα 

τρίτο του μισθολογικού κόστους (650 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο) για συμβάσεις 

εργασίας προσωρινής διάρκειας (έως 18 μήνες). Ιδίως για τους νέους ανέργους οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι τρεις: α) ανεργία για τουλάχιστον 6 

μήνες, β) απολυτήριο δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γ) διαμονή του 

ανέργου σε ιδιωτικό νοικοκυριό με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος. 

Τα συνδικάτα των εργαζομένων χαιρετίζουν από κοινού με ικανοποίηση την νέα 

νομοθεσία θεωρώντας ότι ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό τα σχετικά αιτήματά 

τους. Αντιθέτως η εργοδοτική πλευρά, μολονότι χαιρετίζει τον πυρήνα και την 

φιλοσοφία αντίστοιχων κρατικών παρεμβάσεων αμφισβητεί την πιθανότητα 

επιτελέσεις του βασικότερου στόχου των οικείων κυβερνητικών εξαγγελιών, δηλαδή 
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την δημιουργία σταθερών σχέσεων πλήρους απασχόλησης στο τέλος της διάρκειας 

επιδότησης των θέσεων προσωρινής απασχόλησης.  

3.14 Ισπανία  

3.14.1 Γενικό Πλαίσιο  

Από το Νοέμβριο του 2011, τη διακυβέρνηση της χώρας ασκεί το Λαϊκό Κόμμα (PP). 

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτική σκληρής λιτότητας και κατά το 2013, 

με στόχο την περαιτέρω μείωση του δημοσίου ελλείμματος, όπως της ζητείται από 

την ΕΕ, ενώ τα ισπανικά συνδικάτα είχαν ήδη διοργανώσει στις 14/11/2012 γενική 

εθνική απεργία.  

Ως προς την οικονομική πολιτική, όπως αυτή αποτυπώνεται στον εθνικό 

προϋπολογισμό για το 2013, προβλέπονται εξαιρετικά μεγάλες περικοπές των 

δημοσίων δαπανών στους τομείς της γενικής δημόσιας διοίκησης, της υγείας, της 

παιδείας – κατάρτισης και των δημοσίων έργων. Κεντρικός στόχος του 

Προϋπολογισμού είναι η μείωση του δημοσίου ελλείμματος σύμφωνα με τις 

συστάσεις της ΕΕ, από 6,3% του ΑΕΠ το 2012 σε 4,5% το 2013 και 2,8% το 2014, 

μέσω της δραστικής μείωσης των δημοσίων δαπανών.  

Σημαντική επίσης εξέλιξη αποτελεί η μείωση των δαπανών για επιδόματα ανεργίας 

(παρά την προβλεπόμενη αύξησή της) κατά 1,87 εκατ. €, κυρίως μέσω της μείωσης 

του επιδόματος από το 60% στο 50% του τελευταίου εργάσιμου μισθού.   

Η εθνική συνομοσπονδία των Ισπανών Εργοδοτών (CEOE) εκφράζει την αντίθεσή 

της, σε ότι αφορά την περικοπή των κρατικών δαπανών στις υποδομές και στην 

παιδεία – κατάρτιση, ασκεί όμως ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση για την 

ατολμία της να προχωρήσει στη μείωση του «μη-μισθολογικού» κόστους των 

επιχειρήσεων (ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών) κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα.  

Από την πλευρά τους, οι δύο μεγαλύτερες εθνικές συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες 

των εργαζομένων (UGT και CC.OO), ασκούν έντονη κριτική ενάντια στην 

οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τον προϋπολογισμό και όπως επισημάνθηκε 

είχαν διοργανώσει μεγάλη γενική απεργία στις 14 Νοεμβρίου 2012.  

 

3.14.2 Πολιτικές Απασχόλησης 

Η Κυβέρνηση εξαγγέλλει το Μάρτιο του 2013 την υλοποίηση μιας δέσμης 100 

δράσεων και μέτρων με τίτλο «Στρατηγική για την Επιχειρηματικότητα και την 

Απασχόληση των Νέων 2013-2016» και στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των 



182 

 

νέων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από το σύνολο των μέτρων, 15 δράσεις - 

προγράμματα θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2013, ενώ τα υπόλοιπα 85 μέτρα 

θα υλοποιηθούν σε ορίζοντα τριετίας.  

Το γενικό ποσοστό ανεργίας στη χώρα είναι υψηλότατο (25%), όμως το ποσοστό 

ανεργίας των νέων (15-24 ετών), αποτέλεσμα και της οικονομικής κρίσης, κυμαίνεται 

σε δραματικά υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τις στατιστικές, κατά το 2012, 

καταγράφεται ιστορικά υψηλό ποσοστό ανέργων στη συγκεκριμένη ηλικιακή 

κατηγορία (54%), ενώ την ίδια στιγμή, το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας 

(παραμονή στην ανεργία άνω του ενός έτους) στους νέους 15-24 ετών προσεγγίζει το 

34%. Επίσης, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το 18,5% των νέων ανήκει στην 

κατηγορία των λεγόμενων NEETs, δηλαδή των νέων που δεν εκπαιδεύονται, δεν 

καταρτίζονται, ούτε απασχολούνται.   

Σύμφωνα με την Κυβέρνηση, η ανεργία των νέων παρουσιάζει επίσης και ορισμένα 

βασικά δομικά χαρακτηριστικά όπως: α) υψηλά ποσοστά πρόωρης αποχώρησης από 

το εκπαιδευτικό σύστημα, β) μεγάλη διαφοροποίηση ως προς τα προσόντα με την 

ύπαρξη ταυτοχρόνως μεγάλου αριθμού νέων χωρίς ειδίκευση και νέων με υψηλή 

ειδίκευση, γ) σημαντική έλλειψη συμμετοχής σε προγράμματα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης μεσαίου επιπέδου, δ) έλλειψη γνώσεων σε ξένες 

γλώσσες, ε) υψηλά ποσοστά προσωρινής ή μερικής απασχόλησης, στ) έλλειψη 

ανάληψης επιχειρηματικής δράσης. 

Στα κυριότερα μέτρα που εξαγγέλλει η Ισπανική κυβέρνηση για την καταπολέμηση 

της ανεργίας των νέων, θεσμοθετείται το λεγόμενο ειδικό καθεστώς ενίσχυσης 

αυτοαπασχολουμένων (RETA), στο πλαίσιο του οποίου θεσμοθετούνται μέτρα όπως: 

α) η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, με την καθιέρωση μιας ιδιαίτερα 

χαμηλής κλίμακας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για νέους ηλικίας κάτω των 

30 ετών οι οποίοι ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση ως αυτοαπασχολούμενοι και η 

οποία περιλαμβάνει έκπτωση κατά 80% επί των ασφαλιστικών εισφορών για τους 

πρώτους 6 μήνες από την ίδρυση της επιχείρησης, έκπτωση 50% για τους επόμενους 

6 μήνες και έκπτωση 30% για τους επόμενους 18 μήνες, β) η συνέχιση καταβολής 

του επιδόματος ανεργίας για μια περίοδο 9 μηνών σε αυτοαπασχολούμενους κάτω 

των 30 ετών, που είτε βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης επιχείρησης ή την έχουν 

μόλις συστήσει. 

Ταυτόχρονα, θεσμοθετούνται κίνητρα πρόσληψης ανέργων κάτω των 45 ετών από τις 

επιχειρήσεις που συστήνουν οι νέοι κάτω των 30 ετών, με την επιχορήγηση για ένα 
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έτος του 100% των ασφαλιστικών εισφορών για κάθε νέα πρόσληψη αορίστου 

χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.  

Στα νέα μέτρα συμπεριλαμβάνονται επίσης: α) η καθιέρωση και λειτουργία μιας 

ενοποιημένης σύγχρονης διαδικτυακής πύλης (portal) καταγραφής της προσφοράς 

και ζήτησης εργασίας σε πραγματικό χρόνο, β) η κάλυψη για ένα έτος των 

ασφαλιστικών εισφορών (75% για επιχειρήσεις άνω των 250 απασχολουμένων και 

100% για επιχειρήσεις κάτω των 250 απασχολουμένων), οι οποίες προσλαμβάνουν με 

μερική ή προσωρινή απασχόληση νέους κάτω των 30 ετών και εφόσον αυτοί έχουν 

εργασιακή εμπειρία μικρότερη των 3 μηνών (σύμβαση "πρώτης απασχόλησης"), γ) η 

διεύρυνση της δυνατότητας των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης να διαθέτουν σε 

επιχειρήσεις νέους με συμβάσεις μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης.   

Οι δύο εθνικές συνδικαλιστικές Συνομοσπονδίες της Ισπανίας (UGT, CC.OO) 

ασκούν έντονη κριτική στα κυβερνητικά μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης, 

επισημαίνοντας ότι για μια ακόμη φορά αυτά θα αποδειχθούν αναποτελεσματικά και 

ότι το κύριο πρόβλημα είναι οι πολιτικές λιτότητας και η απουσία αναπτυξιακού 

σχεδίου, που θα δημιουργήσει βιώσιμες και σταθερές θέσεις απασχόλησης.  

Ως προς τον τομέα της απασχόλησης, σημαντική είναι η έρευνα που δημοσιοποιεί η 

συνδικαλιστική Συνομοσπονδία UGT (Ιούνιος 2013), η οποία αναδεικνύει το 

πρόβλημα της μείωσης του ενεργού εργατικού δυναμικού, ως αποτέλεσμα της 

αποθάρρυνσης των εν δυνάμει εργαζομένων να ενταχθούν στην αγορά εργασίας λόγω 

της οικονομικής κρίσης.  Η έρευνα της UGT δείχνει ότι μεταξύ των ετών 2008 – 

2013, ο αριθμός των οικονομικά ενεργών ατόμων στη χώρα (εργαζομένων και 

ανέργων) μειώθηκε κατά 4,6% στους άνδρες, κυρίως όμως στους νέους έως 29 ετών 

(γυναίκες και άνδρες) όπου το ποσοστό υπερβαίνει το 20%. Αντίθετα, για την ίδια 

περίοδο ο αριθμός των οικονομικά ενεργών γυναικών καταγράφει μια αύξηση της 

τάξης του 8%, η οποία αντισταθμίζει εν μέρει τη συντελούμενη μείωση. Οι αναλύσεις 

της Συνομοσπονδίας κατά φύλο και ηλικία δείχνουν μια αύξηση του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού στις μέσες ηλικίες και ειδικότερα στις γυναίκες, πλην όμως ο 

οικονομικά ενεργός πληθυσμός στις νέες ηλικίες συρρικνώνεται λόγω της 

οικονομικής κρίσης, καθώς το φαινόμενο της αποθάρρυνσης ως προς την αναζήτηση 

εργασίας λαμβάνει σημαντικές διαστάσεις, με τους νέους να θεωρούν σε ολοένα και 

μεγαλύτερο βαθμό λιγοστές τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας.  
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3.14.3 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας  

Η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στην 

οποία είχε προχωρήσει η Κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος (PP) το 2012, έχει ως 

κύριο χαρακτηριστικό την αναγκαστική λήξη ισχύος των αορίστου χρόνου 

ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αποτέλεσμα να χάσουν τη 

μισθολογική και θεσμική προστασία τους περίπου 1.800.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι 

μέχρι τότε αμείβονταν βάσει των σχετικών συλλογικών συμφωνιών. 

Συγκεκριμένα το νομοθετικό πλαίσιο που είχε ψηφίσει η Κυβέρνηση (Νόμος 3/2012 

της 6
ης

 Ιουλίου) προβλέπει την αναγκαστική λήξη της ισχύος όσων συλλογικών 

συμβάσεων είχαν αόριστη διάρκεια, ένα έτος μετά τη ψήφιση του νόμου.  

Με βάση τα παραπάνω, τα Ισπανικά συνδικάτα (UGT, CC.OO), εκτιμούν ότι πάνω 

από 1.800.000 εργαζόμενοι σε διάφορους κλάδους και επαγγέλματα παύουν να 

καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις, ενώ οι εργοδοτικές οργανώσεις εκτιμούν 

ότι οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται από τη νέα νομοθεσία ανέρχονται σε περίπου 

750.000. 

Τα συνδικάτα προχωρούν σε διαπραγματεύσεις με την εργοδοτική πλευρά (CEOE, 

CEPYME) και τελικά καταλήγουν σε μια «συμφωνία – πλαίσιο» (Μάιος 2013), όπου 

καλούν τα μέλη τους: α) να ανανεώσουν και να επικαιροποιήσουν άμεσα τις 

συλλογικές συμβάσεις σε κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο, β) να λάβουν υπόψη τα 

ζητήματα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα 

να διασφαλίσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας, γ) να προχωρήσουν σε επιμέρους 

ευέλικτες διευθετήσεις ως προς τον εργάσιμο χρόνο, την οργάνωση της εργασίας και 

τις μισθολογικές παροχές ανάλογα με τον κλάδο και την επιχείρηση.   

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται εφικτή το Νοέμβριο του 2013 η σύναψη / ανανέωση της 

συλλογικής σύμβασης στον τομέα της βυρσοδεψίας, όπου τα συνδικάτα μετά από δύο 

(2) εθνικές 24ωρες απεργίες έρχονται σε συμφωνία με τους εργοδότες. Η νέα 

Συλλογική Σύμβαση προβλέπει τη χορήγηση αυξήσεων στους μισθούς κατά 0,3% το 

2013, κατά 0,5% το 2014 και κατά 0,6% το 2016, ενώ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για 

την διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου σε πιο ευέλικτη βάση και τέλος συμφωνείται η 

από κοινού προσφυγή στη Διαιτησία, εφόσον τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία 

κατά τις επόμενες συλλογικές διαπραγματεύσεις που θα διενεργηθούν όταν λήξει η 

ισχύς της υπογραφείσας ΣΣΕ 2013-2016.   
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3.14.4 Αναδιαρθρώσεις 

Κατά τη διάρκεια του έτους (Σεπτέμβριος 2013) υπογράφεται μεταξύ της 

Κυβέρνησης και των οργανώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών, μια 

σημαντική συμφωνία που αφορά στην αναδιάρθρωση του κλάδου των 

ανθρακωρυχείων με το σταδιακό και «συντεταγμένο» κλείσιμο των ζημιογόνων 

μονάδων ως το 2018 και τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων ως προς τη διασφάλιση 

της απασχόλησης στις περιοχές που θα σταματήσει η λειτουργία των 

ανθρακωρυχείων.  

Σημειώνεται ότι στον κλάδο απασχολούνται περίπου 5.000 άτομα σε 4 κυρίως 

περιοχές της χώρας (Aragón, Castilla y León Castilla-La Mancha και Asturias), των 

οποίων η οικονομική δραστηριότητα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα ανθρακωρυχεία.  

Η ανάγκη της προωθούμενης αναδιάρθρωσης προκύπτει και από την εφαρμογή του 

σχετικού Κανονισμού της ΕΕ (1407/2002) καθώς και της μεταγενέστερης απόφασης 

του Συμβουλίου Υπουργών (2010), που απαγορεύουν σταδιακά και ως το 2018 τις 

κρατικές ενισχύσεις σε ζημιογόνα ανθρακωρυχεία. 

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Κυβέρνησης, συνδικάτων και εργοδοτών διήρκεσαν 18 

μήνες, έχοντας ως στόχο το σταδιακό κλείσιμο των ζημιογόνων μονάδων, την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών και την εκπόνηση αναπτυξιακών σχεδίων 

για τις περιοχές που πλήττονται.  

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφεται το Σεπτέμβριο του 2013 μια Συμφωνία τετραετούς 

διάρκειας, η οποία προβλέπει για την περίοδο 2013-2018 τη μείωση της κρατικής 

χρηματοδότησης κατά 20% για κάθε έτος ως το 2018 καθώς και τη σταδιακή μείωση 

του απασχολούμενου προσωπικού κατά 15%, υπό τη μορφή της εθελουσίας εξόδου 

με χορήγηση πέραν της νόμιμης αποζημίωσης και ενός ποσού 10.000 Ευρώ.  

Προτεραιότητα στο πρόγραμμα της εθελουσίας θα έχουν οι εργαζόμενοι ηλικίας 53 

ετών και άνω, οι οποίοι θα λαμβάνουν ταυτόχρονα από το ειδικό ταμείο που θα 

συσταθεί για το σκοπό αυτό το 70% του μικτού τους μισθού εωσότου βρουν 

απασχόληση ή συνταξιοδοτηθούν, ενώ θα υλοποιηθούν και προγράμματα 

επανακατάρτισης και επανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας των απολυμένων. 

Τέλος η Συμφωνία προβλέπει τη διάθεση 250 εκατ. Ευρώ στις περιοχές που θα 

κλείσουν τα ανθρακωρυχεία για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων υποδομών 

καθώς και τη διάθεση 150 εκατ. Ευρώ για τη διενέργεια προγραμμάτων ενίσχυσης 

της επιχειρηματικότητας.    
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Τα συνδικάτα που υπογράφουν τη Συμφωνία (UGT, CC.OO, USO) εκφράζουν την 

ικανοποίηση τους για το περιεχόμενό της και επισημαίνουν τη θετική συμβολή της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη της Συμφωνίας, ενώ η εργοδοτική 

οργάνωση CARBUNION παρά το γεγονός ότι υπογράφει τη Συμφωνία εκφράζει τη 

δυσαρέσκεια της ως προς τη διακοπή της κρατικής ενίσχυσης.  

Επιπλέον, στον τομέα των αερομεταφορών, η IBERIA, η εθνική αεροπορική 

εταιρεία της Ισπανίας, συνεχίζει από τις αρχές του έτους την εφαρμογή εκτεταμένου 

προγράμματος αναδιάρθρωσης, με στόχο τη μείωση κατά 16% του προσωπικού της, 

ως αντίδραση στη συνεχή καταγραφή ζημιών κατά τα τελευταία 4 έτη και οι οποίες 

ανέρχονται σε 1,1 δις Ευρώ.   

Η εταιρεία ήδη στο τέλος του 2012 είχε προχωρήσει στην απόλυση 4.500 

εργαζομένων, ενώ για το 2013 το πλάνο αναδιάρθρωσης προβλέπει την απόλυση 

άλλων 3.800, σε ένα σύνολο 20.000 περίπου εργαζομένων. Το πρόγραμμα προβλέπει 

επίσης ταυτόχρονα τη μείωση των δρομολογίων κατά 15% καθώς και τη μείωση της 

μισθοδοτικής  δαπάνης κατά 25%-35%.  

Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης συναντά την έντονη αντίδραση των συνδικάτων 

(UGT, CC.OO, Σωματείο Πιλότων IBERIA -SEPLA) και η εταιρεία προχωρά σε 

μερική αναθεώρηση του αριθμού των αρχικά σχεδιασθεισών απολύσεων για το 2013, 

από 3.800 άτομα σε 2.735 άτομα, μειώνοντας όμως παράλληλα την αποζημίωση των 

απολυόμενων και προσδιορίζοντάς την αυστηρά στο ελάχιστο ύψος που προβλέπει η 

εργατική νομοθεσία (20 εργάσιμες ημέρες ανά μήνα για ένα έτος εργασίας). 

Τη νέα πρόταση της εταιρείας απορρίπτουν τα συνδικάτα UGT και CC.OO που 

εκπροσωπούν και τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, πλην των πιλότων 

(προσωπικό εδάφους, αεροσυνοδοί), εξαγγέλλοντας ταυτόχρονα επαναλαμβανόμενες 

απεργιακές κινητοποιήσεις 15 ημερών σε τρεις περιόδους (18-22 Φεβρουαρίου, 4-8 

Μαρτίου, 18-22 Μαρτίου). 

Στην υπόθεση παρεμβαίνει και η Ισπανική Κυβέρνηση, η οποία διορίζει ειδικό 

μεσολαβητή, τον οποίο αποδέχονται εταιρεία και συνδικάτα και ο οποίος εντέλλεται 

να καταθέσει εναλλακτική πρόταση ως προς την αναδιάρθρωση της IBERIA, η οποία 

να μπορεί να γίνει αποδεκτή από την εταιρεία και τα συνδικάτα.  

Η πρόταση του Μεσολαβητή κατατίθεται το Μάρτιο 2013 και προβλέπει την 

απόλυση 3.140 εργαζομένων με ταυτόχρονη αύξηση του ποσού αποζημίωσης (35 

ημέρες ανά μήνα απασχόλησης και για ένα έτος εργασίας). Η πρόταση αφορά 2.256 

εργάτες εδάφους, 627 αεροσυνοδούς και 258 πιλότους. Ως προς τη μείωση των 
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μισθών, προτείνεται η μείωση 7% για το προσωπικό εδάφους και 14% για τους 

αεροσυνοδούς και πιλότους και το πάγωμα τους σε αυτά τα επίπεδα ως το τέλος του 

2015. Τέλος, προτείνεται οι απολύσεις να αφορούν εργαζόμενους κοντά στα όρια 

ηλικίας συνταξιοδότησης (αεροσυνοδοί στα 55, εργάτες εδάφους στα 58 και πιλότοι 

στα 60). 

Τελικώς, η πρόταση του Μεσολαβητή γίνεται αποδεκτή τόσο από την IBERIA όσο 

και από τα πλέον αντιπροσωπευτικά συνδικάτα των εργαζομένων (UGT, CC.OO) 

μέσα από διαδικασίες γενικής συνέλευσης και υπερψηφίζεται από το 90% των 

εργαζομένων, πλην του συνδικάτου των πιλότων το οποίο ψηφίζει κατά της 

πρότασης.  

Σημαντική εξέλιξη ως προς το μέτωπο των εταιρικών αναδιαρθρώσεων σημειώνεται 

επιπλέον στο εργοστάσιο αυτοκινήτων της Ford, στην περιφέρεια της Valencia, 

όπου η εταιρεία από το 2012 έχει ξεκινήσει να υλοποιεί - λόγω δραστικής μείωσης 

των παραγγελιών - ένα πλάνο αναδιάρθρωσης, κύρια μέσα από την κατάργηση της 

νυχτερινής βάρδιας και την προσωρινή απόλυση 600 εργαζομένων. 

Στις αρχές του έτους 2013, το πλέον αντιπροσωπευτικό συνδικάτο των εργαζομένων 

στην επιχείρηση (UGT) με τη συμμετοχή και του λιγότερο αντιπροσωπευτικού 

συνδικάτου (CC.OO), ξεκινά διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση της εταιρείας με 

σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και την επαναπρόσληψη των 

απολυθέντων εργαζόμενων.  

Το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης εντάσσεται στο πλαίσιο υπογραφής ενός μεσο-

μακροπρόθεσμου Ειδικού Συμφώνου για την Απασχόληση και την 

Ανταγωνιστικότητα (PEC) στην επιχείρηση, σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό 

πλαίσιο της χώρας, το οποίο επιτρέπει τη σύναψη ειδικών συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας με αντικείμενο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και αντάλλαγμα 

ανάλογες μισθολογικές μειώσεις. 

Τα συνδικάτα τελικά καταλήγουν σε συμφωνία με τη Διοίκηση της εταιρείας, το 

περιεχόμενο της οποίας προβλέπει το πάγωμα των μισθών για τα έτη 2013-2014, την 

αύξησή τους κατά 0,5% πλέον του επίσημου πληθωρισμού για τα έτη 2015-2017, 

καθώς και αύξηση 1,0% το 2018 πάνω από τον επίσημο πληθωρισμό. 

Σε αντάλλαγμα, τα συνδικάτα αποδέχονται την απόλυση 985 εργαζομένων (από ένα 

σύνολο 6.500 ατόμων) μέσω ενός συστήματος εθελουσίας εξόδου με αυξημένη 

αποζημίωση.  
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Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη σταδιακή επαναφορά της νυχτερινής βάρδιας 

ανάλογα με την πορεία των παραγγελιών και την πρόσληψη νέων εργαζομένων, με 

μισθούς όμως κατώτερους από αυτούς που προβλέπει η σχετική επιχειρησιακή 

συλλογική σύμβαση.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία υπερψηφίζεται από το 69% των 

εργαζομένων στο εργοστάσιο της Ford.  

3.14.5 Κοινωνική Ασφάλιση - Συντάξεις 

 

Στην Ισπανία, ήδη από το 2011 είχε ξεκινήσει με αφορμή την οικονομική κρίση, μια 

διαδικασία αναμόρφωσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και των 

συνταξιοδοτικών παροχών, η οποία μάλιστα έχει θεσμοθετηθεί δια νόμου την ίδια 

χρονιά, επί διακυβέρνησης του σοσιαλιστικού κόμματος (PSOE) και μετά από μια 

"ιστορική" Συμφωνία που υπογράφτηκε μεταξύ των κορυφαίων εργοδοτικών και 

συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας. 

Οι βασικές γραμμές αυτής της Συμφωνίας έχουν αποτυπωθεί στο Νόμο 27/2011 και 

καθιερώνουν την αύξηση των γενικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 

67 έτη, με χρονικά όρια υλοποίησης από το 2013 έως το 2027 και σταδιακή τους 

αύξηση κατά ένα (1) μήνα ως το 2018 και κατόπιν κατά δυο (2) μήνες από το 2019 

έως το 2027. Επιπρόσθετα, έχει νομοθετηθεί η διεύρυνση του χρόνου υπολογισμού 

για τον καθορισμό του ύψους της σύνταξης από τα τελευταία 15 έτη εργασίας στα 25, 

ενώ το δικαίωμα λήψης πρόωρης σύνταξης αυξήθηκε από τα 61 στα 63 έτη. 

Σε συνέχεια λοιπόν της διαδικασίας αναθεώρησης του συνταξιοδοτικού συστήματος, 

η Ισπανική Κυβέρνηση εκδίδει το Μάρτιο 2013 σχετικό Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ. 

5/2013), ανακοινώνοντας και εξειδικεύοντας νέα μέτρα για την προώθηση της 

επιμήκυνσης του εργασιακού βίου και της "ενεργούς γήρανσης" μετά και από τις 

σχετικές συστάσεις της ΕΕ ως προς το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων που είχε 

καταθέσει η Κυβέρνηση στα αρμόδια κοινοτικά όργανα.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. θεσμοθετείται η καταβολή του 50% της σύνταξης 

για όσους επιλέγουν να συνεχίζουν να εργάζονται νόμιμα ως συνταξιούχοι είτε 

πλήρως, είτε μερικώς και για όσο διάστημα διαρκεί η απασχόλησή τους.  

Επίσης, το Β.Δ. προχωρά σε διάκριση μεταξύ ακουσίως και εκουσίως πρόωρα 

συνταξιοδοτούμενων. Ως ακουσίως πρόωρα συνταξιοδοτούμενοι θεωρούνται όσοι 

για παράδειγμα εξαναγκάζονται προς τούτο, λόγω αναδιάρθρωσης μιας επιχείρησης,  
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και υπό την προϋπόθεση να είναι κατά 4 έτη νεότεροι από την -κατά το νόμο - ηλικία 

συνταξιοδότησης, να είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στην αρμόδια υπηρεσία 

απασχόλησης κατ΄ ελάχιστον για 6 μήνες και να έχουν ασφάλιση κατά της ανεργίας 

τουλάχιστον 33 έτη. Αντίθετα, εθελοντικώς πρόωρα συνταξιοδοτούμενοι 

θεωρούνται όσοι εκτός από το όριο των 4 ετών εξόδου πριν από το νόμιμο όριο 

ηλικίας προς συνταξιοδότηση έχουν ασφάλιση κατά της ανεργίας τουλάχιστον 35 

έτη.  

Στο Β.Δ. προβλέπεται επίσης, η υποχρέωση των μεγάλων επιχειρήσεων από 1.4.2013 

να τηρούν κατά τη διαδικασία των ομαδικών απολύσεων την αρχή της ίσης ηλικιακής 

μεταχείρισης και συγκεκριμένα το ποσοστό των απολυόμενων εργαζόμενων άνω των 

49 ετών να μην υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό εργαζομένων που έχουν ηλικία 

κάτω των 49 ετών. Διαφορετικά η επιχείρηση η οποία κάνει χρήση της σχετικής 

νομοθεσίας και καταστρατηγεί τη συγκεκριμένη διάταξη, υποχρεούται σε καταβολή 

προστίμου.  

Τέλος, το νέο νομοθετικό πλαίσιο θεσμοθετεί τη σύσταση ειδικής επιτροπής 

εμπειρογνωμόνων, με σκοπό την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για τη 

βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, η οποία θα επικαιροπιείται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα.   

Η εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου, μέσω της έκδοσης του Β.Δ., συναντά την 

έντονη αντίδραση των συνδικάτων. Οι συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες (UGT, 

CC.OO) κατακρίνουν την Κυβέρνηση ότι προχωρά σε ρυθμίσεις, οι οποίες  δεν είναι 

κατ΄ αρχάς προϊόν κοινωνικού διαλόγου αλλά και δεν ανταποκρίνονται στο πνεύμα 

της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων του 2011 για το συνταξιοδοτικό σύστημα. 

Σύμφωνα με τα συνδικάτα, οι νέες νομοθετικές διατάξεις αποκλείουν αυστηρά την 

πρόωρη συνταξιοδότηση, ιδίως σε περιπτώσεις εργαζομένων μεγάλης ηλικίας σε 

κλάδους και επαγγέλματα με σχεδόν μηδαμινές ευκαιρίες επανένταξης τους στην 

αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η κοινωνική προστασία και να 

αυξάνεται ο κίνδυνος της φτώχειας για μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων.  

 

 

3.15 Πορτογαλία 
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3.15.1 Γενικό πλαίσιο 

Η ακολουθούμενη και στην περίπτωση της Πορτογαλίας περιοριστική οικονομική 

πολιτική, υπαγορευόμενη από το τριμερές εποπτικό σχήμα των δανειστών, 

συνεχίζεται παρά την εντεινόμενη κοινωνική αντίδραση, η οποία έφτασε σε βαθμό 

ανοικτής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο εκ των κύριων πυλώνων συγκρότησης μιας 

αστικού τύπου κοινωνικής διάρθρωσης, δηλαδή της εκτελεστικής και της δικαστικής 

εξουσίας. Το 2013 χαρακτηρίστηκε από την ακύρωση πολλών από τα κυβερνητικά 

μέτρα περιορισμού των δημόσιων δαπανών από το Συνταγματικό Δικαστήριο της 

χώρας ως αντισυνταγματικά. Μάλιστα, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ακόμη και μέτρα 

που υιοθετήθηκαν στη θέση εκείνων που κρίθηκαν ως αντισυνταγματικά να κριθούν 

εκ νέου αντισυνταγματικά. Και στην περίπτωση της χώρας της Ιβηρικής η 

ακολουθούμενη οικονομική πολιτική έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση των εργατικών 

δικαιωμάτων και της εργασιακής προστασίας εν γένει, καθώς και σε αύξηση των 

ποσοστών ανεργίας.    

 

3.15.2 Δημόσιος Τομέας 

Η ακολουθούμενη πολιτική της κυβέρνησης της χώρας υπαγορευόμενη από τις 

απαιτήσεις του τριμερούς σχήματος των δανειστών προσεγγίζει τα απώτατα όρια 

νομιμότητας και συνεπώς διαμορφώνει προϋποθέσεις κρίσης μεταξύ των δύο εκ των 

κύριων πυλώνων συγκρότησης και λειτουργίας ενός τυπικού αστικού δημοκρατικού 

πολιτεύματος, δηλαδή της δικαστικής και της εκτελεστικής εξουσίας.  

Με απόφαση που εκδόθηκε την 5
η
 Απριλίου 2013 το Συνταγματικό Δικαστήριο της 

χώρας απέρριψε ως αντισυνταγματικά τέσσερα μέτρα που εισήγαγε η κυβέρνηση με 

τον Προϋπολογισμό του 2013. Η απόρριψη από το Συνταγματικό Δικαστήριο των 

συγκεκριμένων μέτρων υπολογίζεται ότι δημιουργείται απώλεια εσόδων, που είχαν 

προϋπολογιστεί για το 2013, ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελούν πάνω 

από το 20% ενός συνολικού πακέτου μείωσης δημοσιονομικών δαπανών ύψους 5 

δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα συγκεκριμένα μέτρα στόχευαν κατά πρώτον, στους 

εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα και το ακαδημαϊκό προσωπικό μέσω της 

αναστολής των επιδομάτων αδείας τους, δεύτερον, τους συνταξιούχους του δημόσιου 

τομέα και τρίτον προβλέπονταν επιβολή φόρου 5% στα επιδόματα ασθένειας και 6% 

στα επιδόματα ανεργίας. Με την απόφασή του το Συνταγματικό Δικαστήριο 

αποφάνθηκε ότι με τα συγκεκριμένα μέτρα δημιουργούνται συνθήκες διακρίσεων εις 
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βάρος των δημόσιων υπαλλήλων, ενώ και η επιβολή φόρου στα επιδόματα ασθένειας 

και ανεργίας κρίθηκε αντισυνταγματική. 

Ενώπιον αυτής της εξέλιξης ο κεντροδεξιός κυβερνητικός συνασπισμός της χώρας 

ανακοίνωσε νέα δέσμη μέτρων λιτότητας αιτιολογώντας την απόφασή της στην 

ανάγκη μείωσης του δημόσιου ελλείμματος στο 5,5% του ΑΕΠ για το 2013 και στη 

συνέχιση του προγράμματος λιτότητας ώστε να εξοικονομηθούν πόροι ύψους 4,8 

δισεκατομμυρίων ευρώ από τη μείωση των δημόσιων δαπανών σε βάθος τριετίας, 

που αποτελεί και προϋπόθεση για τη συνέχιση του προγράμματος δανεισμού της 

χώρας από την Τρόικα.  

Στο νέο πακέτο μέτρων ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τριετίας, περίπου 

τα 2/3 εξ αυτών (γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ) θα τα συνεισφέρει η μείωση 

δαπανών για δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους, δηλαδή οι δύο κατηγορίες 

πληθυσμού οι οποίες ευνοήθηκαν από την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου 

περί αντισυνταγματικότητας των μέτρων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Υπολογίζεται 

ότι η μείωση δαπανών ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προέλθει από ισομερή 

μείωση σε δημόσιους υπαλλήλους και σε συνταξιούχους, ενώ τα υπόλοιπα 1,8 

δισεκατομμύρια ευρώ από τα συνολικά 4,8 δισεκατομμύρια θα προέλθουν από τη 

μείωση δημόσιων δαπανών. 

Με τη νέα δέσμη των μέτρων λιτότητας προβλέπεται, πρώτον, η αύξηση των ωρών 

εργασίας στον δημόσιο τομέα στις 40 από 35 ώρες εβδομαδιαίως χωρίς αύξηση στις 

αποδοχές. Από το συγκεκριμένο μέτρο η κυβέρνηση προσδοκά μείωση δαπανών 

ύψους 372 εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος. 

Δεύτερον, προβλέπεται η κατάργηση 30 χιλιάδων θέσεων στον δημόσιο τομέα, μέσω 

σχημάτων εθελούσιας εξόδου και αποζημιώσεων. Το συνολικό ποσό της 

αποζημίωσης ενός εργαζόμενου θα ισούται με το γινόμενο των 1,5 μηνιαίων 

αποδοχών επί τον αριθμό των ετών εργασίας του στον δημόσιο τομέα. Μέσω του 

συγκεκριμένου μέτρου η κυβέρνηση προσδοκά μείωση δαπανών μέχρι το 2015 ύψους 

1,66 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Τρίτον, εισάγονται σχήματα κινητικότητας στον δημόσιο τομέα στα οποία οι 

εργαζόμενοι θα εντάσσονται κατ’ ανώτατο όριο δεκαοκτώ μήνες, κατά τους οποίους 

στους πρώτους έξι μήνες θα αμείβονται με το 66,7% επί των αποδοχών που είχαν 

πριν ενταχθούν σε σχήμα κινητικότητας και με το 33,4% στους επόμενους μήνες.  

Τέταρτον, μειώνονται επιδόματα σε ειδικές κατηγορίες δημόσιων λειτουργών, όπως 

διπλωμάτες και γιατροί, προϋπολογιζόμενου ύψους 445 εκατομμυρίων ευρώ. 
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Πέμπτον, προβλέπεται η αύξηση της συμμετοχής των δημόσιων υπαλλήλων στο 

σύστημα υγειονομικής περίθαλψης κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες το 2013 και 

επιπλέον 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το 2014. 

Έκτον, μειώνεται ο συνολικός αριθμός των ημερών άδειας που δικαιούνται οι 

δημόσιοι υπάλληλοι από 25 ημέρες κατ’ έτος σε 22. 

Για τους συνταξιούχους προβλέπεται η εισαγωγή διατάξεων που ισχύουν στα 

ιδιωτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και σε εκείνα του δημόσιου τομέα, με 

σκοπό την εξοικονόμηση δαπανών από το συνταξιοδοτικό σύστημα των δημόσιων 

υπαλλήλων ύψους 740 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα το πιθανότερο σενάριο 

προβλέπει ότι οι αναπόφευκτες μειώσεις στις συντάξεις των δημόσιων υπαλλήλων θα 

έχουν αναδρομική ισχύ. 

Επιπλέον, αν και δεν αλλάζει το γενικό όριο συνταξιοδότησης, το οποίο παραμένει 

στα 65 έτη, η εισαγωγή του παράγοντα του προσδόκιμου ζωής αναθεωρεί τον 

υπολογισμό της σύνταξης που δικαιούται κάποιος και ουσιαστικά θα είναι 

αναγκασμένος να εργάζεται περισσότερο, γεγονός που μεταφράζεται πρακτικά σε 

εργασία μέχρι τα 66 έτη αν δεν θέλει να δει μείωση στις συντάξιμες αποδοχές του. 

Ακόμη προβλέπεται η επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης από ένα επίπεδο συντάξεων 

και πάνω.  

Τα παραπάνω μέτρα τα οποία έρχονται ως αντίδραση της κυβέρνησης στην απόφαση 

περί αντισυνταγματικότητας των μέτρων που είχαν ήδη εισαχθεί στον 

Προϋπολογισμό του 2013, εκτιμώνται ως επίθεση πρωτοφανούς έκτασης στα 

εναπομείναντα εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων κυρίως στον δημόσιο τομέα 

της χώρας, καθώς και των συνταξιούχων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Από την 

άλλη, οι εφαρμοζόμενες περιοριστικές πολιτικές που ακολουθούνται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της κρίσης οδήγησαν σε αύξηση των ποσοστών ανεργίας και σε σοβαρή 

επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών και δικαιωμάτων τόσο στον δημόσιο, όσο και 

στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.       

Εντούτοις, για τρίτη φορά από την άφιξη της Τρόικας στη χώρα το Συνταγματικό 

Δικαστήριο με απόφασή του έκρινε εκ νέου ως αντισυνταγματικά μέτρα που εισήγαγε 

ο κεντροδεξιός κυβερνητικός συνασπισμός ως απάντηση στην προηγούμενη απόφαση 

του Συνταγματικού Δικαστηρίου που έκρινε ότι τέσσερα μέτρα που εισήχθησαν με 

τον Προϋπολογισμό του 2013 ήταν κι αυτά με τη σειρά τους αντισυνταγματικά. 

Ειδικότερα, με απόφαση της 29
ης

 Αυγούστου 2013 το Συνταγματικό Δικαστήριο της 

Πορτογαλίας αποφάνθηκε ότι στο σχήμα της επανατοποθέτησης των δημόσιων 
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υπαλλήλων, που αποτελεί μια μορφή κινητικότητάς τους, ορισμένες από τις διατάξεις 

του είναι αντισυνταγματικές. 

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, το πλεονάζον προσωπικό του δημόσιου 

τομέα θα περιμένει για τοποθέτηση το ανώτατο δώδεκα μήνες. Με την παρέλευση 

των δώδεκα μηνών οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε να 

περιμένουν στη λίστα αναμονής μέχρι να βρεθεί κάποια θέση, χωρίς όμως να 

πληρώνονται για όσο βρίσκονται στη λίστα αναμονής, είτε να τερματιστεί η 

εργασιακή τους σχέση και στην περίπτωση αυτή θα δικαιούνται και τα σχετικά 

επιδόματα ανεργίας. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης από το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα κινητικότητας των δημόσιων υπαλλήλων μειώνονται οι 

δαπάνες κατά 170 εκατομμύρια ευρώ. 

Το συγκεκριμένο μέτρο μεταβάλλει ριζικά την εργασιακή ασφάλεια των 

εργαζόμενων στον δημόσιο τομέα, καθώς ανατρέπει τον συμβιβασμό που είχε 

επιτευχθεί το 2008 ως προς το εργασιακό καθεστώς των δημόσιων υπαλλήλων στη 

χώρα, η πρόσληψη των οποίων διέπεται από δύο καθεστώτα, εκείνο του διορισμού σε 

προσωποπαγή θέση, καθεστώς το οποίο ισχύει για την κεντρική δημόσια διοίκηση 

και εκείνο όπου η ένταξη στο καθεστώς του δημόσιου υπαλλήλου γίνεται με 

σύμβαση. Το 2008 είχε συμφωνηθεί με νομοθετική παρέμβαση ότι η μετακίνηση ενός 

δημόσιου υπαλλήλου από το καθεστώς του διορισμού σε προσωποπαγή θέση σε 

εκείνο της σύμβασης δεν θα επέφερε οποιαδήποτε αλλαγή στα εργασιακά του 

δικαιώματα. 

Στην απόφαση του δικαστηρίου γίνεται λόγος ότι ορισμένες διατάξεις του σχήματος 

κινητικότητας των δημόσιων υπαλλήλων που εξάγγειλε η κυβέρνηση είναι 

αντισυνταγματικές. Στην απόφαση γίνεται λόγος ότι δεν αποτελεί επαρκή 

αιτιολόγηση της συγκεκριμένης κυβερνητικής πρωτοβουλίας η μείωση των δαπανών 

στον δημόσιο τομέα που οδηγεί και σε μείωση του αριθμού των δημόσιων 

υπαλλήλων. Επιπλέον, στην απόφαση του δικαστηρίου αναφέρεται ότι δεν 

περιγράφονται λεπτομερώς τα κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις 

απολύσεις των δημόσιων υπαλλήλων. Κατά συνέπεια, η ασάφεια των κριτηρίων 

μπορεί να οδηγήσει σε απολύσεις χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, γεγονός που αντιβαίνει 

στο Σύνταγμα της χώρας. 

Επιπλέον, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας σχετικά με τον περιορισμό του 

θεμελιώδους δικαιώματος της εργασιακής ασφάλειας. Το δικαστήριο επισήμανε ότι 

στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι δεν μπορεί να απολυθούν επειδή με αυτό τον 
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τρόπο διασώζονται χρήματα για τον εργοδότη. Αντίθετα, οι εργοδότες θα πρέπει να 

αναδείξουν συγκεκριμένες αδυναμίες της αγοράς, ή οργανωτικές και τεχνολογικές 

μεταβολές για να γίνει αποδεκτή μια απόλυση. 

Παράλληλα, το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ως αντισυνταγματική τη διάταξη 

μεταβολής του εργασιακού καθεστώτος από διορισμό σε προσωποπαγή θέση σε 

σύμβαση εργασίας για δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι προσελήφθησαν πριν το 

2008, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο νόμος που προέβλεπε τη δυνατότητα μετακίνησης 

ενός υπαλλήλου μεταξύ των εργασιακών καθεστώτων. 

Το 2013 έληξε με μία ακόμη απόφαση αντισυνταγματικότητας του Συνταγματικού 

Δικαστηρίου απέναντι σε νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, την τέταρτη 

ανάλογη απόφαση από την ημέρα ένταξης της χώρας σε προγράμματα διάσωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ως αντισυνταγματικές 

ορισμένες από τις διατάξεις του αναθεωρημένου Εργατικού Κώδικα, ο οποίος είναι 

σε ισχύ από το 2012. Με τις συγκεκριμένες διατάξεις δινόταν μεγαλύτερη ευχέρεια 

στους εργοδότες να απολύουν εργαζόμενους, γεγονός που σύμφωνα με την απόφαση 

του δικαστηρίου δημιουργεί ζητήματα αντισυνταγματικότητας. 

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, συγκεκριμένες διατάξεις του νέου 

Εργατικού Κώδικα είναι αντισυνταγματικές. Ειδικότερα, πρώτον, παραβιάζεται η 

αρχή της απαγόρευσης της απόλυσης χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. Στην δικαστική 

απόφαση επισημαίνεται ότι ο νέος Κώδικας δεν παρέχει τους απαραίτητους 

κανονιστικούς παράγοντες οι οποίοι ως κριτήρια θα καθορίζουν την απόφαση του 

εργοδότη για το ποιες εργασίες θα πρέπει να τερματιστούν, αντίθετα επιτρέπει η 

απόφαση για απόλυση να επαφίεται αποκλειστικά στην πλευρά του εργοδότη, 

απομακρύνοντας τα κριτήρια που είχαν οριστεί από τον προηγούμενο Εργατικό 

Κώδικα (αρχαιότητα στη συγκεκριμένη εργασία, αρχαιότητα στο επάγγελμα, 

αρχαιότητα στην εταιρεία) τα οποία θα έπρεπε να λάβει υπόψη στην απόφασή του ο 

εργοδότης.   

Δεύτερον, παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της υποχρέωσης του εργοδότη στην 

παροχή μιας συμβατής απασχόλησης με εκείνη που είχε ο εργαζόμενος πριν 

απολυθεί, όταν αυτή εμφανιστεί στην εταιρεία. Σύμφωνα με το Συνταγματικό 

Δικαστήριο, η απόλυση χωρίς την υποχρέωση από πλευράς εργοδότη της 

προσπάθειας ανεύρεσης μιας συμβατής με την προηγούμενη εργασία για τον υπό 

απόλυση εργαζόμενο έρχεται σε αντιδιαστολή με την συνταγματική επιταγή της 

απαγόρευσης της απόλυσης χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. Στο σκεπτικό της απόφασης 
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αναφέρεται ότι η ανάγκη μείωσης προσωπικού ως φαινόμενο από μόνο του δεν 

σχετίζεται με το ανέφικτο της εξακολούθησης μιας σχέσης εργασίας με την οποία 

καθορίζεται η απόλυση ενός εργαζόμενου.  

Ως προς τις εξελίξεις στον δημόσιο τομέα, μετά την κυβερνητική ρύθμιση για αύξηση 

των ωρών εργασίας από τις 35 στις 40 ώρες εβδομαδιαίως και χωρίς επιπλέον 

πληρωμή, μέτρο το οποίο εντάσσεται στο πακέτο των κυβερνητικών ρυθμίσεων για 

μείωση του δημοσιονομικού κόστους, τα συνδικάτα του κλάδου επιδιώκουν 

συλλογικές συμφωνίες με τις αυτοδιοικητικές αρχές ώστε ο εργάσιμος χρόνος να 

επανέλθει στις 35 ώρες εβδομαδιαίως. Ήδη από το φθινόπωρο του 2013 οι 

διαπραγματεύσεις σε τοπικό επίπεδο απέφεραν 145 συλλογικές συμφωνίες, οι οποίες 

επανέφεραν τον εργάσιμο χρόνο στις 35 ώρες εβδομαδιαίως. Είχε προηγηθεί 

προσφυγή των συνδικάτων του δημόσιου τομέα και των κομμάτων της 

αντιπολίτευσης στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας για τη συνταγματικότητα 

της ρύθμισης με την οποία αυξάνονται οι ώρες εργασίας στον δημόσιο τομέα. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της προσφυγής, στην κυβερνητική ρύθμιση προβλέπεται ότι 

η αύξηση των ωρών εργασίας στον δημόσιο τομέα είναι υποχρεωτική και υπερισχύει 

έναντι οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής ρύθμισης ή συλλογικής συμφωνίας. Στον 

ιδιωτικό τομέα της οικονομίας της χώρας το εργατικό δίκαιο ορίζει ανώτατο όριο 

εργάσιμων ωρών εργασίας, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει μέσω των συλλογικών 

συμφωνιών να ορίζονται χαμηλότερα χρονικά όρια εργασίας. Αντίθετα, βάσει της 

νέας ρύθμισης για τον δημόσιο τομέα, η συγκεκριμένη πρόβλεψη, για μείωση του 

τυπικού χρόνου εργασίας από τις 40 ώρες εβδομαδιαίως μέσω συλλογικών 

συμφωνιών, δεν υπάρχει για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα. Η κυβέρνηση 

αιτιολόγησε την απόφασή της για αύξηση των ωρών εργασίας στον δημόσιο τομέα με 

την ανάγκη εναρμόνισης με τα όσα ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα. Αντίθετα, το 

σκεπτικό των προσφυγόντων στο συνταγματικό δικαστήριο είναι το γεγονός ότι από 

τη στιγμή που η κυβέρνηση επαγγέλλεται την ανάγκη εναρμόνισης δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα στο πεδίο του χρόνου εργασίας, με τη νέα ρύθμιση με την οποία 

απαγορεύεται στους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα να κάνουν χρήση των 

συλλογικών συμφωνιών για μείωση του χρόνου εργασίας, όπως οι εργαζόμενοι στον 

ιδιωτικό τομέα, δημιουργούνται τελικά ξεχωριστά καθεστώτα ανάμεσα στους δύο 

τομείς της οικονομίας.  

Παρά το γεγονός ότι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου λήφθηκε με μία 

διαφορά μιας ψήφου και προς γενική έκπληξη, σε σχέση με τις τελευταίες αποφάσεις 
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του οι οποίες έκριναν ως αντισυνταγματικές μια σειρά κυβερνητικών ρυθμίσεων, η 

σχετική απόφαση ήταν υπέρ της κυβερνητικής ρύθμισης. Από την άλλη όμως το 

δικαστήριο αποφαίνεται ότι ο νέος νόμος υπερισχύει έναντι υπαρχουσών συλλογικών 

συμφωνιών και όχι έναντι μελλοντικών με τις οποίες πιθανόν να διαμορφώνονται 

ευνοϊκότερες συνθήκες ως προς τον χρόνο εργασίας για τους εργαζόμενους στον 

δημόσιο τομέα.  

Έχοντας κατά νου την παραπάνω πρόταση και γνωρίζοντας προφανώς την 

κυβερνητική πρόθεση για μη διαπραγμάτευση στην κεντρική διοίκηση, τα συνδικάτα 

του δημόσιου τομέα έστρεψαν τη στρατηγική τους στη σύναψη συλλογικών 

συμφωνιών με τις αυτοδιοικητικές αρχές, στις οποίες παρέχεται το δικαίωμα σύναψης 

συλλογικών συμφωνιών με μόνη εξαίρεση ως προς τη διαπραγμάτευση και την 

επίτευξη συλλογικών συμφωνιών το πεδίο των οικονομικών απολαβών. Μέχρι τα 

τέλη του 2013 είχαν υπογραφεί 145 συλλογικές συμφωνίες με τις τοπικές αρχές, 

συμπεριλαμβανομένων των Δήμων Λισαβόνας και Πόρτο, με τις οποίες επανέρχεται 

στις 35 ώρες ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας.  

Η αντίδραση της κυβέρνησης υπήρξε πρωτοφανής. Το υπουργείο Οικονομικών 

ανακοίνωσε ότι μέσω της Γενικής Εισαγγελίας αναζητεί τρόπους επέμβασης της 

κυβέρνησης στις συμφωνίες που συνάπτουν οι αυτοδιοικητικές αρχές θέτοντας το 

ερώτημα του βαθμού αυτονομίας των τοπικών αρχών σε ζητήματα διαχείρισης των 

ανθρώπινων πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων του εργάσιμου χρόνου 

και των αμοιβών. Μέχρι η Γενική Εισαγγελία της χώρας εκδώσει την απόφασή της το 

υπουργείο ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία του 

σταλθεί από τις αυτοδιοικητικές αρχές. Επιπλέον, δεν θα καταγραφεί και 

αρχειοθετηθεί από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Διοίκησης και 

Απασχόλησης οποιαδήποτε από τις νέες συλλογικές συμφωνίες που έχουν συνάψει οι 

αυτοδιοικητικές αρχές με τα συνδικάτα του δημόσιου τομέα.  

Από την πλευρά της, η Ένωση των τοπικών αυτοδιοικήσεων της χώρας επισήμαναν 

ότι δεν μπορεί να υπάρξει λόγος για ερώτημα σχετικά με την αυτονομία των τοπικών 

αρχών να συνάπτουν συλλογικές συμφωνίες διότι ο Συνταγματικός Νομοθέτης 

προβλέπει ότι η κυβέρνηση ασκεί μόνο έλεγχο νομιμότητας στις αποφάσεις των 

τοπικών αυτοδιοικήσεων και δεν έχει το δικαίωμα διαπραγμάτευσης εκ μέρους των 

τοπικών αυτοδιοικήσεων ή άσκησης βέτο στις συμφωνίες που συνάπτουν αυτές με τα 

συνδικάτα. 
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3.15.3 Διαπραγματεύσεις- Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

Δραματική πτώση καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μνημονίων σημείωσε ο 

αριθμός των εν ενεργεία συλλογικών συμφωνιών και του ποσοστού των εργαζόμενων 

που καλύπτουν αυτές, σύμφωνα με επίσημες στατιστικές πηγές, οι οποίες 

αναφέρονται στο διάστημα μέχρι το 2012 και ανακοινώθηκαν μέσα στο 2013. 

Ειδικότερα, το 2008, πριν την επίδραση της οικονομικής κρίσης στη χώρα, είχαν 

συναφθεί 200 κλαδικές συμφωνίες με περισσότερους του ενός εργοδότες, ενώ το 

2012 συνάφθηκαν μόλις 46, δηλαδή ποσοστιαία πτώση 77%. Το ίδιο διάστημα πτώση 

σημείωσαν και οι επιχειρησιακές συμφωνίες. Πιο συγκεκριμένα, το 2008 είχαν 

συναφθεί 95 επιχειρησιακές συμφωνίες ενώ το 2012 συνάφθηκαν 39. Δηλαδή 

ποσοστιαία πτώση 59%. Κατά συνέπεια, το σύνολο των συμβάσεων εργασίας που 

υπογράφηκαν στη χώρα διαμορφώθηκε σε 295 το 2008, ενώ το 2012 ανήλθαν σε 

μόλις 85, δηλαδή ποσοστιαία πτώση 71,2%. Μάλιστα και στη διάρκεια των ετών που 

επιδρά η κρίση στη χώρα παρατηρείται συνεχή πτώση του αριθμού των πάσης 

μορφής συλλογικών συμφωνιών που συνάπτονται. Το 2010 το σύνολο των 

συναφθέντων συλλογικών συμφωνιών ανήλθε στις 230 (166 κλαδικές και 64 

επιχειρησιακές συμφωνίες), το 2011 συνάφθηκαν 170 (115 κλαδικές και 55 

επιχειρησιακές συμφωνίες), δηλαδή ποσοστιαία πτώση ως προς το σύνολο των 

συναφθέντων συμφωνιών της τάξης του 26,1%, ενώ το 2012, όπως αναφέρθηκε, 

σημειώθηκε εκ νέου πτώση, ως προς το σύνολο των συναφθέντων συλλογικών 

συμφωνιών της τάξης του 50% σε σχέση με το 2011. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται 

και στη χρήση της δυνατότητας που προβλέπει ο νομοθέτης για επέκταση των 

συναφθέντων συλλογικών συμφωνιών. Ειδικότερα, το 2008 ο αριθμός των 

συμφωνιών που προέβλεπαν επέκταση των συναφθέντων συλλογικών συμφωνιών 

ανήλθε στις 137, ενώ το 2012 υπήρξαν μόλις 12 αντίστοιχες συμφωνίες, δηλαδή μια 

δραματική ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 91,3%. Η πτώση ως προς την 

επέκταση των συναφθέντων συμφωνιών και σε μη μέλη των συμμετεχόντων στις 

συμφωνίες κοινωνικών συνομιλητών ήταν ήδη αξιοσημείωτη από την περίοδο 2010-

2011, όπου από 116 αντίστοιχες συμφωνίες το 2010 κατήλθαν στις 17 το 2011. 

Η μείωση του αριθμού των συναπτόμενων συλλογικών συμφωνιών είχε ως συνέπεια 

την αντίστοιχη σημαντική μείωση και του αριθμού των εργαζομένων που 

καλύπτονται από τις συναφθείσες συμφωνίες. Ειδικότερα, ενώ το 2008 το σύνολο 

των συναπτόμενων συλλογικών συμφωνιών κάλυπτε 1.894.788 εργαζόμενους, το 

2012 οι λιγότερες και σε αριθμό συναφθείσες συλλογικές συμφωνίες κάλυπταν μόλις 
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327.662 εργαζόμενους, μείωση που εκφράζεται σε ποσοστιαία πτώση 82,8%. Η 

πτώση είναι ήδη αξιοσημείωτη και μεταξύ των ετών 2011 και 2012, όπου από 

1.236.919 που ήταν οι εργαζόμενοι οι οποίοι καλύπτονταν από κάποιας μορφής 

συλλογική συμφωνία το 2011, το συγκεκριμένο μέγεθος κατήλθε στους 327.662 

εργαζόμενους το 2012 σημειώνοντας ποσοστιαία πτώση ύψους 73,6%.  

Η εν λόγω δραματική μεταβολή του αριθμού των συναφθέντων συλλογικών 

συμφωνιών στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και των εργαζομένων που 

καλύπτονται από αυτές αντανακλούν όχι μόνο τις επιταγές του τριμερούς σχήματος 

των δανειστών της χώρας, αλλά και των πολιτικών που υιοθετεί ο κεντροδεξιός 

κυβερνητικός συνασπισμός και ειδικότερα με τις αλλαγές που επέβαλλε στην 

εργατική νομοθεσία της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, προωθήθηκαν αλλαγές στο 

εργατικό δίκαιο της χώρας με τις οποίες, εκτός των άλλων, αυξήθηκε η ευελιξία του 

χρόνου εργασίας, μειώθηκε στο μισό η αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης, 

εισήχθη η δυνατότητα ατομικών διαπραγματεύσεων για το ποσοστό των επιπλέον 

ωρών εργασίας, ζήτημα το οποίο προηγουμένως ρυθμίζονταν μέσω συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, καταργήθηκαν οι επιπλέον τρεις ημέρες πληρωμένης άδειας 

λόγω καλής επίδοσης του εργαζόμενου και την κατάργηση τεσσάρων δημόσιων 

αργιών. Στα παραπάνω πεδία προβλέπεται ότι δεν μπορεί να υπάρξουν ευνοϊκότερες 

ρυθμίσεις μέσω συλλογικών συμφωνιών.  

Ακόμη, βάσει των απαιτήσεων των δανειστών της χώρας, όπως αυτές αποτυπώνονται 

στα ανά καιρούς αναθεωρημένα Μνημόνια Δανειακών Συμβάσεων, αναθεωρήθηκαν 

οι διαδικασίες ως προς την επέκταση της κάλυψης των συναφθέντων συλλογικών 

συμφωνιών και σε επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη των κοινωνικών συνομιλητών που 

δεσμεύονται από την υπογραφή και την ισχύ της συναφθείσας συλλογικής 

συμφωνίας. Η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της χώρας θέτει 

αυστηρότερα κριτήρια για την επέκταση των συλλογικών συμφωνιών και σε 

εργαζόμενους που δεν είναι μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως επίσης και 

σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι μέλη των αντίστοιχων εργοδοτικών οργανώσεων. 

Μόνο στην περίπτωση που η συλλογική συμφωνία υπογράφεται από εργοδοτική 

οργάνωση, η οποία εκπροσωπεί πάνω από το 50% των εργαζόμενων στον 

συγκεκριμένο κλάδο μπορεί να υπάρξει επέκταση της συλλογικής συμφωνίας και σε 

επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι μέλη της εργοδοτικής οργάνωσης. Η μεγάλη μείωση 

των συναφθέντων συλλογικών συμφωνιών κατά το 2012 αποδίδεται στον φόβο των 

εργοδοτών ότι τυχόν επέκταση των συμφωνιών που συνάπτουν ως μέλη εργοδοτικών 
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οργανώσεων πέραν του 2012, δηλαδή κατά τα επόμενα χρόνια όταν και θα είναι σε 

πλήρη ισχύ η νέα εργατική νομοθεσία, θα τους φέρει σε δυσμενέστερη μοίρα ως προς 

την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών τους σε σχέση με επιχειρήσεις που δεν 

είναι μέλη εργοδοτικών οργανώσεων. 

 

3.15.4 Πολιτικές Απασχόλησης 

Σε Έκθεσή του το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) προτείνει μέτρα για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο 

οργανισμός αρχικά εντοπίζει την επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας στη 

χώρα από την εισαγωγή των μνημονίων και των περιοριστικών μέτρων που αυτά 

επέφεραν στην οικονομία της Πορτογαλίας και μάλιστα σε βαθμό πρωτόγνωρο στην 

οικονομική ιστορία της χώρας.  

Για την αντιμετώπιση ειδικά του εκρηκτικού ζητήματος των αυξανόμενων και 

ιδιαίτερα υψηλών στο σύνολο του εργατικού δυναμικού ποσοστών ανεργίας στη 

χώρα, ο ILO εκτιμά ότι η ανάκαμψη στην αγορά εργασίας θα εξαρτηθεί από τη 

βελτίωση των οικονομικών συνθηκών για τις επιχειρήσεις της χώρας, αναδεικνύοντας 

ότι το κόστος εργασίας δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας για την 

ανταγωνιστικότητα της πορτογαλικής οικονομίας. Αντίθετα, προσδιορίζει ως 

πρόβλημα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και επενδύσεων την περιορισμένη 

μέχρι στιγμής ικανότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη διοχέτευση πόρων 

με αποτελεσματικό τρόπο προς τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα προς τις μικρομεσαίες. 

Για την ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης ο ILO αναγνωρίζει ως βασική προϋπόθεση 

την αύξηση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, τόσο ως προς το ύψος του, όσο 

και ως προς τον αριθμό των δικαιούχων, ώστε να δημιουργεί ένα δίχτυ κοινωνικής 

προστασίας που να στοχεύει στη βελτίωση των όρων διαβίωσης ειδικά σε οικογένειες 

με παιδιά.  

Ακόμη ο ILO θεωρεί ότι χρειάζεται αύξηση των κατώτατων αποδοχών, οι οποίες 

έχουν μείνει καθηλωμένες στα επίπεδα των 485€ μηνιαίως από το 2011, οδηγώντας 

επομένως σε μείωση σε πραγματικούς όρους της αξίας τους κατά 4,7% σε σχέση με 

το 2011. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ετών της κρίσης αυξήθηκε ο αριθμός των 

εργαζόμενων που αμείβονται με τις χαμηλότερες αποδοχές και για το λόγο αυτό το 

Διεθνές Γραφείο Εργασίας εκτιμά ότι τυχόν αύξηση στις κατώτατες αποδοχές θα 

αποτρέψει περαιτέρω ανισότητες αποδοχών και αμοιβών.  
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Ακόμη ο ILO εστιάζει στο χαμηλό ποσοστό ανέργων που είναι ταυτόχρονα και 

δικαιούχοι επιδομάτων ανεργίας και μάλιστα το ποσοστό αυτό το 2013 ανάμεσα 

στους νέους που είναι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας να είναι μόλις στο 8,7% επί 

του συνόλου των νέων ηλικιακά ανέργων. Το 2013 επί του συνόλου των ανέργων της 

χώρας ποσοστό 44% εξ αυτών έπαιρνε επίδομα ανεργίας σε αντίθεση με ό,τι 

συνέβαινε πριν την κρίση όπου το συγκεκριμένο ποσοστό ήταν άνω του 50%.  

Επιπλέον, ο ILO προτείνει τον ανασχεδιασμό του συνταξιοδοτικού και του 

συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ειδικότερα, επισημαίνει ότι αν και το 

ποσοστό των πορτογάλων συνταξιούχων άνω των 65 ετών που βρίσκονταν σε 

κίνδυνο φτώχειας ήταν υψηλότερο έναντι του κοινοτικού μέσου όρου (19,2% στην 

Πορτογαλία έναντι 14,7% του μέσου όρου σε επίπεδο Κοινότητας), εντούτοις το 40% 

των πόρων του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας κατευθύνονταν προς το 

πλουσιότερο 5% του πληθυσμού της χώρας. Για τον λόγο αυτό ο ILO προτείνει τον 

ανασχεδιασμό του συνταξιοδοτικού συστήματος χωρίς αύξηση των ορίων ηλικίας, 

που όμως θα ανακατανείμει πόρους προς όφελος των πιο ευάλωτων συνταξιούχων. 

Στο πεδίο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ο ILO επισημαίνει την ανάγκη οι 

οποίες αλλαγές υιοθετηθούν να μην βλάπτουν τις χαμηλές εισοδηματικά κατηγορίες 

πληθυσμού διότι έχει αποδειχθεί οι ανισότητες εισοδημάτων οδηγούν σε ανισότητες 

στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η εν λόγω κατάσταση σχετίζεται άμεσα με 

χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας. 

Τέλος, στην Έκθεσή του ο ILO επισημαίνει την ανάγκη διαμόρφωσης καλύτερων 

όρων κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών διαπραγματεύσεων από αυτούς που έθεσε 

η κυβέρνηση με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του 2011, οι οποίες οδήγησαν στην 

απότομη μείωση του αριθμού των συλλογικών συμφωνιών, του αριθμού των 

εργαζομένων που καλύπτονται από κάποιας μορφής συλλογική συμφωνία και την 

αύξηση της πίεσης προς την πλευρά των εργαζομένων για μείωση των αποδοχών. Ο 

ILO προτείνει μια προσέγγιση κοινωνικού διαλόγου, η οποία έχοντας ως πυλώνα την 

ανάκαμψη της αγοράς εργασίας θα οικοδομήσει ένα περιβάλλον εντός του οποίου τα 

ζητήματα των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας θα ρυθμίζονται και βάσει των 

επιπέδων παραγωγικότητας.      
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 3.16 Κύπρος  

3.16.1 Γενικό Πλαίσιο 

Στο πεδίο των οικονομικών εξελίξεων, η Κύπρος καταγράφει το 2013 τη μεγαλύτερη 

μείωση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε ποσοστό τάξης του 5,8% και κατά 

16% συγκρινόμενα με τα προ-κρίσης ποσοστά του 2007 ενώ, στο πολιτικό πεδίο οι 

Προεδρικές εκλογές οδηγούν σε νέο κεντροδεξιό συνασπισμό μεταξύ του 

Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ), του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ) και του 

Ευρωπαϊκού Κόμματος (ΕΥΡΩΚΟ). 

Στο πεδίο των συλλογικών διαπραγματεύσεων δύο από τις πιο σημαντικές εξελίξεις 

στη συμφωνία του κλάδου των ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι η δημιουργία ενός νομικού 

πλαισίου για τη ρύθμιση των ταμείων προνοίας του κλάδου και η σύσταση μιας 

επιτροπής παρακολούθησης για την τήρηση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης. Η 

νέα ΣΣΕ, αποτέλεσμα διαμεσολάβησης, παγώνει τους μισθούς και τις όποιες 

αυξήσεις του επιδόματος κόστους διαβίωσης των εργαζομένων στα ξενοδοχεία. 

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις, αυξάνεται ο αριθμός των εργάσιμων ημερών που 

χάνονται το 2013 (605.464), παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των απεργιών μειώνεται 

συγκριτικά με το 2012 (σε 47 από 56 το προηγούμενο έτος). Σε αυτό συμβάλει η 

απεργία διαρκείας στον κατασκευαστικό κλάδο, περίπου ενός μήνα που είναι και το 

μεγαλύτερο διάστημα που καταγράφεται από το 1948.  

Στο μισθολογικό πεδίο, το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφεται, το Μάρτιο 2013, 

με συγκεκριμένους όρους οικονομικής πολιτικής προβλέπει «πάγωμα του επιδόματος 

κόστους διαβίωσης για το 2013 και 2014». 

Αναλυτικότερα, 

3.16.2 Χρόνος Εργασίας 

Τον Οκτώβριο του 2013, η Κυπριακή Κυβέρνηση αναθεωρεί τα Διατάγματα
84

, βάσει 

των οποίων ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του ωραρίου λειτουργίας των 

καταστημάτων σε τουριστικές περιοχές, επεκτείνοντας τα και κηρύσσοντας τη χώρα, 

συνολικά, ως τουριστική ζώνη. Η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η αλλαγή αυτή 

                                                 
84

 Σε ισχύ από τις 8 Ιουλίου 2013. 
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ενισχύει την απασχόληση αντίθετα, τα Συνδικάτα θεωρούν ότι η πλειοψηφία των 

εργοδοτών τείνει να επιλέγει την πρόσληψη περιστασιακών εργαζομένων, με αμοιβές 

πολύ χαμηλότερες από τις ισχύουσες κατώτατες. 

Σύμφωνα με τα ισχύοντα Διατάγματα, τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν σε 

τουριστικές περιοχές δύναται να λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο μεταξύ 5:00 

και 23:00 και την Κυριακή μεταξύ 9.00 - 23:00. Κάθε επιχείρηση ορίζει τις ημέρες 

και ώρες λειτουργίας της εντός των προβλεπομένων ορίων.  

Μ την αναθεώρηση της νομοθεσίας, πέραν της επέκτασης των τουριστικών περιοχών 

του νησιού στο σύνολο της επικράτειας, προβλέπονται επιπρόσθετα μέτρα για τη 

στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα των 

περιπτέρων, αρτοποιείων κα, μέσω της δυνατότητας εμπορίας περισσοτέρων ειδών 

και της αποκλειστικής πώλησης συγκεκριμένων προϊόντων τις Κυριακές. 

Παράλληλα, για την τόνωση της απασχόλησης, οι εργοδότες υποχρεούνται σε 

προσλήψεις νέου προσωπικού ενώ, προβλέπονται και μέτρα διασφάλισης των 

εργασιακών δικαιωμάτων. Ειδικότερα, οι 38 ώρες απασχόλησης, κατ’ ανώτατο όριο 

την εβδομάδα, εξακολουθούν να κατανέμονται από Δευτέρα έως Σάββατο και στη 

περίπτωση που ο εργαζόμενος συναινεί σε εργασία την Κυριακή καταβάλλονται 

υπερωρίες σε ποσοστό διπλάσιο από ότι του συνηθισμένου ωρομισθίου. Ο παρών 

κανονισμός εφαρμόζεται σε εργαζόμενους καταστημάτων που παραδοσιακά 

παρέμεναν κλειστά τις Κυριακές και οι οποίοι προσλήφθηκαν πριν την έναρξη ισχύος 

των νέων διατάξεων (Ιούλιος 2013). 

Το Κυπριακό Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΚΕΒΕ), η Ομοσπονδία 

Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εμπόρων Λιανικής 

Πώλησης
85

 αποδέχονται τα μέτρα τονίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν από το νέο 

ωράριο λειτουργίας, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την απασχόληση. Ωστόσο, 

καθώς το διευρυμένο ωράριο αποτελεί προσωρινό μέτρο, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος 

                                                 

85
 Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2013, με πρωτοβουλία της αλυσίδας σούπερ μάρκετ 

Άλφα Μέγα και επί του παρόντος αριθμεί 40 επιχειρήσεις - μέλη που απασχολούν, περίπου, 8.000 

εργαζομένους. Στόχος του είναι η προώθηση των θετικών πλευρών του διευρυμένου ωραρίου 

λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Κύπρο.  
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Εμπόρων Λιανικής Πώλησης τονίζει ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχισθεί προς την 

υιοθέτηση μίας μόνιμης δέσμης ρυθμίσεων για καταστήματα λιανικής πώλησης. Σε 

πλήρη αντίθεση ο ΣΥΚΑΔΕ (Σύνδεσμος Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης) 

υποστηρίζει ότι πρόκειται περί μίας απόφασης που πιθανόν να προκαλέσει 

ανεπανόρθωτη ζημιά στις ΜΜΕ, ειδικά στα περίπτερα και στα καταστήματα 

διαρκούς εξυπηρέτησης και τα οποία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στον 

ανταγωνισμό με τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης. Ισχυρή αντίδραση 

εκφράζεται και από την ΠΟΒΕΚ (Γενική Συνομοσπονδία Παγκύπριων Οργανώσεων 

Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών) σύμφωνα με την οποία, ο 

χαρακτηρισμός της Κύπρου σε ενιαία τουριστική ζώνη είναι καταστροφική για τις 

μικρές επιχειρήσεις και ωφέλιμη μόνο για τις μεγάλες και τα σούπερ μάρκετ. 

Επισημαίνει μάλιστα ότι, μεγάλος αριθμός εργαζομένων αναγκάζονται σε 

εξαντλητικά ωράρια, κατά παράβαση του νόμου. 

Επιπροσθέτως, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της 

Κύπρου (Α΄ τρίμηνο 2013) όχι μόνο δεν επιτυγχάνεται ο στόχος της Κυβέρνησης για 

την αύξηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης αλλά μειώνεται 

κατά 25% το συνολικό ισοζύγιο εργασιών τους, κατά τους τρεις πρώτους μήνες.  

Οι τρείς μεγαλύτερες συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες ΔΕΟΚ (Δημοκρατική Εργατική 

Ομοσπονδία Κύπρου), ΠΕΟ (Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία) και ΣΕΚ 

(Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου) αντιτίθενται στην υιοθέτηση αυτού του 

μέτρου, με τη ΔΕΟΚ και τη ΣΕΚ να επικεντρώνονται στις αρνητικές επιπτώσεις που 

συνεπάγονται στην κοινωνική ζωή των εργαζομένων και στη δυσκολία συμφιλίωσης 

εργασιακής και οικογενειακής ζωής. Η ΠΕΟ επισημαίνει ότι το διευρυμένο ωράριο 

λειτουργίας των καταστημάτων εντείνει την απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων 

στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και αναφέρει καθημερινές διαμαρτυρίες μελών 

της για σειρά παραβάσεων, όπως τη μη καταβολή υπερωριών, την εφαρμογή της εκ 

περιτροπής εργασίας χωρίς τη συγκατάθεση των εργαζομένων, την υποχρεωτική 

εργασία την Κυριακή και την πρόσληψη προσωπικού σε ωριαία βάση, περιστασιακά, 

με αμοιβές χαμηλότερες του κατώτατου μισθού. Στο πλαίσιο αυτό, και παρά την 

ανακοίνωση του ΥΕΚΑ (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων) περί της δημιουργίας 1.700 νέων θέσεων εργασίας από την έναρξη 

εφαρμογής του μέτρου, τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 
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επιβεβαιώνουν ότι η απασχόληση στον κλάδο του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο 

καταγράφει, παραδοσιακά, σε ετήσια βάση, αυξητικές τάσεις την περίοδο μεταξύ 

Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. 

3.16 3 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

Λίγο πριν την επίσημη έναρξη της θερινής περιόδου (Μάιος 2013), οι κοινωνικοί 

συνομιλητές στην Κύπρο αποδέχονται τη διαμεσολαβητική πρόταση του ΥΕΚΑ και 

υπογράφουν νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων.  

Η νέα συμφωνία, μεταξύ της Συντεχνίας Υπαλλήλων Δημοσίων Κέντρων και 

Ξενοδοχείων Κύπρου (ΣΥΞΚΑ - ΠΕΟ), της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων 

Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας (ΟYΞΕΒ – ΣΕΚ), του Συνδέσμου Ξενοδοχείων Κύπρου 

(ΠΑΣΥΞΕ) και του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), 

καλύπτει περισσότερους από 16.000 εξειδικευμένους και ανειδίκευτους 

εργαζόμενους στον κλάδο. Σημείο αιχμής, ωστόσο, για τα Συνδικάτα αποτελεί η 

πιθανή μη κάλυψη των περίπου 4.000 αλλοδαπών εργαζομένων που απασχολούνται 

στον κλάδο, καθώς οι εργοδότες δεν τους επιτρέπουν να συστήνουν σωματεία.  

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα κλαδικά σωματεία της Κύπρου, η 

συνδικαλιστική κάλυψη των συλλογικών συμβάσεων τείνει να μειωθεί, καθώς οι 

κλαδικές συμφωνίες παραβιάζονται από όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, όπως 

αναφέρουν, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η παραβίαση αυτή είναι μερική, 

γεγονός που παραπέμπει είτε στη μη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων ή στην κάλυψη 

μικρού αριθμού εργαζομένων του κλάδου -συνήθως μόνιμου προσωπικού – μελών 

συνδικάτων. 

Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων: 

 «πάγωμα» μισθών και αυξήσεων στο Επίδομα Κόστους Διαβίωσης, 

 αποζημίωση για εργασία που πραγματοποιείται σε περίοδο επίσημων 

αργιών εις διπλούν (αντί εις τριπλούν που ισχύει έως τώρα), 

 μείωση του επιδόματος Πάσχα από 30% σε 7,5%, 

 μείωση των εργοδοτικών εισφορών από 10% στο 3%, κ.α. 
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Σε αντιστάθμισμα αυτών, ικανοποιείται η επί πολλά έτη απαίτηση των 

συνδικαλιστικών εκπροσώπων για τη δημιουργία ενός επαρκούς νομοθετικού 

πλαισίου με στόχο τη ρύθμιση των Ταμείων Προνοίας
86

, καθώς και τη σύσταση 

Επιτροπής Παρακολούθησης
87

 ορθής εφαρμογής των όρων που προβλέπονται στη 

συμφωνία.  

Η νέα κλαδική συμφωνία τίθεται σε ισχύ από 1
η
 Ιανουαρίου 2013 έως και 31 

Δεκεμβρίου 2015. 

3.16.4 Αναδιαρθρώσεις Επιχειρήσεων 

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού της Αρχής 

Τηλεπικοινωνιών της Κύπρου
88

 (CyTA) και με άμεσο στόχο τη μείωση του 

λειτουργικού της κόστους, η Διοίκηση της εταιρείας ανακοινώνει (Δεκέμβριος 2013) 

σχέδιο εθελούσιας πρόωρης συνταξιοδότησης. Σκοπός είναι η μείωση του 

προσωπικού κατά 550 με 600 άτομα και η εξοικονόμηση 366,4 εκατομμυρίων ευρώ 

που υπολογίζονται ως κόστη αμοιβών έως το 2015. 

Το πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ από το Φεβρουάριο 2014, με υπολογιζόμενο κόστος 

(συμπεριλαμβανομένου και του κόστους συνταξιοδότησης) 102,9 εκατομμύρια ευρώ 

και υλοποιείται σε 2 φάσεις:  

1. Κατά την πρώτη φάση (έναρξη εντός του Α εξαμήνου 2014) προβλέπεται η 

συνταξιοδότηση 150 περίπου υπαλλήλων διαφόρων κατηγοριών ενώ,  

2. κατά τη δεύτερη φάση (και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015), ο ακριβής αριθμός 

και οι κατηγορίες προσωπικού οριστικοποιούνται βάσει μελετών 

αναδιοργάνωσης του Οργανισμού.  

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της 

πρώτης φάσης είναι απολύτως προαιρετική αλλά, κατά το δεύτερο στάδιο, 

                                                 
86

 Οι εργαζόμενοι στον κλάδο, με 6 συνεχείς μήνες στον ίδιο εργοδότη, δικαιούνται να συνεισφέρουν, 

σε ποσοστό της τάξης του 3% έως 10% στο Ταμείο Πρόνοιας ενώ, οι εποχικοί εργαζόμενοι αποκτούν 

ανάλογο δικαίωμα μετά τη συμπλήρωση 3 συνεχόμενων περιόδων απασχόλησης. 

87
 Η Επιτροπή διορίζεται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 

Κύπρου και δύναται να αποκλείσει εργοδότες του κλάδου από την πρόσβαση σε οποιοδήποτε 

χρηματοδοτικό ή εκπαιδευτικό σχήμα, σε περίπτωση παραβίασης της κλαδικής συμφωνίας. 

88
 Ημικρατικός οργανισμός. 
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εναπόκειται στη CyTA η επιλογή των υποψηφίων που θα αποχωρήσουν. Κατά την 

πρώτη φάση, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναβολής των ημερομηνιών 

συνταξιοδότησης εφόσον κρίνει ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί ενδουπηρεσιακά 

προβλήματα. Τέλος, το κόστος της πρώτης φάσης υπολογίζεται
89

 σε περίπου € 12 

εκατομμύρια ευρώ. 

Σύμφωνα με τις παραμέτρους που θέτει το σχέδιο, μεταξύ άλλων, επιτρέπει τη 

συμμετοχή σε αυτό όσων υπαλλήλων συμπληρώνουν 10 χρόνια προϋπηρεσίας ενώ 

προβλέπει, πέραν της καταβολής σύνταξης και αποζημίωση
90

 (λόγω παύσης 

απασχόλησης και απώλειας καριέρας) η οποία υπολογίζεται βάσει του ποσοστού των 

αμοιβών που ο εργαζόμενος λαμβάνει έως το 65
ο
 έτος της ηλικίας. Οι παράμετροι 

προβλέπουν ακόμη και αντίστοιχα κίνητρα, ισοδύναμου χαρακτήρα, για τους 

νεότερους εργαζόμενους με το ποσοστό της αποζημίωσής τους να μειώνεται κάθε 

μήνα από την ημερομηνία συνταξιοδότησης και έως το 65 έτος της ηλικίας. 

Το σχέδιο της εταιρείας εγκρίνεται από όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις οι 

οποίες δραστηριοποιούνται εντός της επιχείρησης. Ωστόσο, τα Συνδικάτα 

επισημαίνουν ότι, τυχόν δυσμενείς μεταβολές το καταστούν άμεσα ως μη ελκυστική 

επιλογή για τους εργαζόμενους, με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες τόσο για τη CyTA 

όσο και για την κοινωνία συνολικά. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερης σημασίας είναι η 

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας (Ιανουάριος 2014) να ανακαλέσει την ιδιότητα 

μέλους της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) μετά από 

επικρίσεις της σχετικά με το σχήμα συνταξιοδότησης. 

3.16 5 Δημόσιος Τομέας 

► Τον Οκτώβριο του 2013, κατόπιν επανεξέτασης, μέσω Ανεξάρτητης Επιτροπής, 

του Δημόσιου Τομέα στην Κύπρο, το κρατικό μισθολόγιο κρίνεται ως μη βιώσιμο 

καθώς, σύμφωνα με τον Επίτροπο για την Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα, η 

δομή του δεν προάγει την ανταγωνιστικότητα και τη σχέση κόστους - 

αποτελεσματικότητας.  

                                                 
89

 Βάσει των αρχικών υπολογισμών. 

90
 Το ανώτατο όριο αποζημίωσης προβλέπεται στις 130,000 ευρώ ενώ, η μέση αποζημίωση 

υπολογίζεται στις 75,000 ευρώ. 
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Το Μνημόνιο Συναντίληψης Συγκεκριμένων Προϋποθέσεων Οικονομικής 

Πολιτικής
91

 οριστικοποιείται το Μάρτιο 2013 και ορίζει ότι, οι Κυπριακές αρχές 

αναθέτουν σε Ανεξάρτητη Αρχή, την αξιολόγηση του Δημόσιου Τομέα, ως μέρος της 

μεταρρύθμισης των δημόσιων υπηρεσιών, για την καθιέρωση ενός κατάλληλου 

συστήματος αμοιβών και συνθηκών εργασίας. Επίσης, υιοθετεί ένα νέο σύστημα 

αποτίμησης της επαγγελματικής απόδοσης για την αξιολόγηση της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας και την επιλεξιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων σε προαγωγές και 

συστήματα σύνδεσης της απόδοσης με την αμοιβή. 

Στο πλαίσιο αυτό, συστήνονται Συντονιστικές Επιτροπές σε όλα τα Υπουργεία και 

τους φορείς του Δημοσίου, με στόχο τη διαχείριση των αλλαγών, και οι οποίες 

συνεργάζονται στενά με το Γραφείο Τύπου και Πληροφόρησης (ΠΙΟ) για τη 

διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων. Η διαδικασία αξιολόγησης, λόγω του κατ’ 

επείγοντος χαρακτήρα που προβλέπει το Μνημόνιο Συναντίληψης, ολοκληρώνεται το 

Μάρτιο 2014 με άμεση προετοιμασία των νομοσχεδίων ως τον Ιούνιο 2014. 

Η δήλωση του Γενικού Γραμματέα της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων 

Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ, Οκτώβριος 2013) αναγνωρίζει την ύπαρξη οικονομικών 

προβλημάτων στις δημόσιες υπηρεσίες ωστόσο, διαφωνεί με την άποψη ότι η 

κρατική μισθοδοσία δεν είναι βιώσιμη, χαρακτηρίζοντας τη ως «αυθαίρετη γνώμη». 

Επισημαίνει δε ότι, η στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων και ο αποκλεισμός των 

Συνδικάτων από τις σχετικές διαδικασίες υιοθέτησης ενός νέου μοντέλου δημοσίων 

υπηρεσιών είναι επιβλαβείς για τα συμφέροντα της χώρας, δεν αρνείται, εντούτοις, τη 

συνεργασία με την Κυβέρνηση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ενός 

εποικοδομητικού και αμοιβαίου επωφελούς διαλόγου. 

► Στην ίδια ενότητα, οι εκπαιδευτικοί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που 

απασχολούνται από τις Κυπριακές αρχές στην παροχή απογευματινής και νυχτερινής 

διδασκαλίας διαμαρτύρονται για την απόφαση της Κυβέρνησης να καταργήσει το 

Ίδρυμα για τη Διαχείριση Απογευματινών και Βραδινών Επιμορφωτικών 

Προγραμμάτων (ΙΔΑΒΕΠ). 

                                                 
91

 http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/cyprus/index_en.htm 
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Στη συνάντηση που πραγματοποιείται τον Ιούνιο 2013 στο Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού και στην οποία συμμετέχουν η ΟΕΛΜΕΚ (Οργάνωση Ελλήνων 

Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης), η ΟΛΤΕΚ (Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής 

Εκπαίδευσης Κύπρου), η ΠΟΕΔ (Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων) καθώς 

και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ, ανακοινώνεται η 

διαφωνία της νέας Κυβέρνησης για τον τρόπο σύστασης του Ιδρύματος από την 

προηγούμενη Διοίκηση. Άμεση πρόθεση της Κυβέρνησης είναι η διεξαγωγή 

διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών που καλύπτουν το σύνολο των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα οποία διαχειρίζεται, μέχρι 

πρότινος, το ΙΔΑΒΕΠ.  

Η ανακοίνωση αυτή προκαλεί την άμεση αντίδραση και κινητοποίηση χιλιάδων 

εκπαιδευτικών με προσωρινές συμβάσεις εργασίας, μέσω επαναλαμβανόμενων 

παραστάσεων διαμαρτυρίας και ενός Υπομνήματος που καταγγέλλει την 

«αδικαιολόγητη» άρνηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού να συμφωνήσει 

στη διαδικασία σύναψης συλλογικής σύμβασης εργασίας με τα Συνδικάτα των 

εργαζομένων. Η συγκεκριμένη σύμβαση, βασίζεται στις διατάξεις του Κώδικα 

Εργασιακών Σχέσεων
92

 και εκκρεμεί από το Μάιο του 2013. Επιπροσθέτως, το 

προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης των προγραμμάτων μέσω τρίτων υπεργολάβων 

θεωρείται επιζήμιο για τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς καθώς μπορεί να 

οδηγήσει σύμφωνα με τα Συνδικάτα: 

- περί τα 2.500 άτομα στην ανεργία καθώς και  

-σε μείωση των αμοιβών τους (ήδη οι μισθοί των εκπαιδευτικών με τέτοιου είδους 

συμβάσεις είναι κάτω του μέσου όρου και κυμαίνονται μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ / 

ανά μήνα) εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους
93

 περαιτέρω περιθωριοποίησης και 

σταδιακής τους εξώθησης στα όρια της φτώχειας.  

                                                 
92

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/F2D01AEC93C7C090C22578AA0023C4B6/%24file/Industr

ial%20Relations%20Code.pdf 
93

Τα μέλη του Συνδικάτου τονίζουν ακόμη ότι, στο πλαίσιο του νέου συστήματος οι εκπαιδευτικοί 

αυτής της κατηγορίας πρόκειται να αμείβονται αποκλειστικά και μόνο για τις πραγματικές ώρες 

εργασίας τους, με συνεπακόλουθο τον αποκλεισμό τους από οποιουδήποτε είδους επιδόματα και με 

αποτέλεσμα να μετατραπούν σε αυτοαπασχολούμενους, στερούμενοι πολλών εργασιακών 

δικαιωμάτων όπως για παράδειγμα το δικαίωμα ετήσιας άδειας μετ 'αποδοχών.  
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Εκφράζεται ακόμη η ανησυχία σχετικά με την πιθανή αλλαγή στα βασικά 

χαρακτηριστικά των προγραμμάτων κατάρτισης, εφόσον η Κυβέρνηση επιμείνει σε 

αυτό το πλάνο, καθώς οι υπεργολάβοι ανάληψης της διαχείρισης ενός προγράμματος 

μπορεί να εκπροσωπούν «ίδια ή ιδιωτικά συμφέροντα» που έρχονται σε αντίθεση με 

τις απόψεις και τη φιλοσοφία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

Σε αντίθεση με την ΠΕΟ και τον ΣΕΚ, οι ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ θεωρούν 

την κατάργηση του ΙΔΑΒΕΠ ως θετική εξέλιξη και χαρακτηρίζουν «ως απαράδεκτο 

και άνευ προηγουμένου» το ρόλο των Συνδικάτων στην εκπαίδευση. Οι Οργανώσεις 

εναντιώνονται στην ιδιωτικοποίηση των κρατικών εκπαιδευτικών οργανισμών, όπως 

για παράδειγμα των ολοήμερων σχολείων ή των Κρατικών Ινστιτούτων Κατάρτισης 

ωστόσο, υποστηρίζουν
94

 πως το νέο σύστημα δεν πρόκειται να οδηγήσει σε απώλειες 

θέσεων εργασίας, μισθών ή και πρόσβασης σε επιδόματα (όπως για παράδειγμα το 

επίδομα ανεργίας). Καλούν δε την Κυβέρνηση σε κοινωνικό διάλογο για την 

υιοθέτηση των όρων και των προϋποθέσεων στελέχωσης των απογευματινών και 

νυχτερινών προγραμμάτων κατάρτισης. 

3.16.6 Συνθήκες Εργασίας  

Τα αποτελέσματα της μελέτης με τίτλο «Οι Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στην 

Ποιότητα Ζωής των Νέων Γυναικών»
95

 που πραγματοποιείται από την Παγκύπρια 

Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων (ΠΟΓΟ)
96

 και δημοσιεύεται τον Ιούνιο 2013, 

αποτυπώνουν τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή 

των γυναικών της Κύπρου. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η οποία 

απευθύνεται μέσω ερωτηματολογίων σε δείγμα 400 γυναικών που ζουν στη 

Λευκωσία
97

, το 38,5% των ερωτηθέντων σχετικά με τις επιπτώσεις που επιφέρει η 

                                                 
94

 Η ΟΕΛΜΕΚ και η ΠΟΕΔ. 

95
 http://www.pogocy.com/wp-content/uploads/2013/12/erevna.pdf 

96
 Η μελέτη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος “Youth in 

Action”. 

97
 Το 37% των συνεντευξιαζόμενων είναι ηλικίας 18 - 24 ετών, το 26% 25 - 29 ετών και το 37% 

ηλικίας μεταξύ 30 και 35. Από τις ερωτηθείσες που απαντούν στο ερωτηματολόγιο, το 54% ζει στο 

αστικό κέντρο και τα προάστια της Λευκωσίας ενώ, το 46% σε αγροτικές περιοχές. Το 13,2% 

δηλώνουν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο), το 21% ανώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, και το 65,8% της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακριβώς πάνω από το ήμισυ (52,5%) 
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οικονομική κρίση δηλώνει μισθολογικές περικοπές, το 29,4% υπαγωγή σε καθεστώς 

ανεργίας (για κάποιο διάστημα) ενώ, το 6,6% περικοπές σε κοινωνικές παροχές. 

Σχεδόν το 9% δηλώνει ότι επηρεάζεται η ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινωνίες ενώ, 

το 7% δεν βιώνει καμία μεταβολή ως συνεπακόλουθο της κρίσης.  

Η έρευνα καταδεικνύει ακόμη ότι, το 74,5% των θέσεων εργασίας και των 

εισοδημάτων των ερωτηθέντων νέων γυναικών επηρεάζονται με κάποιο τρόπο.  

Στην ερώτηση του κατά πόσο μεταβάλλονται οι συνθήκες εργασίας και οι απολαβές 

το 60,4% απαντάει ότι έχει υποστεί περικοπές αμοιβών, το 31,5% ότι εξαναγκάζεται 

σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης, το 31,7% ότι δε λαμβάνει επίδομα 

Χριστουγέννων ενώ, το 25,3% ότι εργάζεται περισσότερες ώρες από ότι αμείβεται.  

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι σε κάποιου είδους δανεισμό για θεμελιώδεις 

πτυχές της ζωής τους (πχ. το 60% έχει στεγαστικό δάνειο) το οποίο, από την έναρξη 

της κρίσης, δυσκολεύεται να αποπληρώνει ενώ, το 20% δηλώνει ότι έχει παύσει να 

καταβάλει τη δόση. 

Όσον αφορά τον αντίκτυπο του κοινωνικού και επαγγελματικού ρόλου των γυναικών 

στις οικογένειές τους καθώς την ύπαρξη στερεοτύπων στην Κυπριακή κοινωνία, μία 

στις δέκα γυναίκες δηλώνει μειωμένη απασχόληση ή και απουσία αυτής ώστε να 

ανταποκριθεί στις οικογενειακές υποχρεώσεις με το 7,5% να δηλώνει παραίτηση από 

την εργασία λόγω κρίσης προκειμένου να φροντίζει τα ανήλικα τέκνα και τα 

ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας. 

Η βασική, ωστόσο, προτεραιότητα των ερωτηθέντων γυναικών, σε ποσοστό της 

τάξης του 66,8% είναι η ύπαρξη ασφαλούς και μόνιμης απασχόλησης με δεύτερη 

(43,5%) την περαιτέρω εκπαίδευσή τους και τρίτη (39,2%) την απόκτηση μόνιμης 

κατοικίας. 

Η εύρεση μίας νέας θέσης εργασίας αποτελεί προτεραιότητα για το 36% των 

συνεντευξιαζόμενων. 

                                                                                                                                            
δηλώνουν εργαζόμενες, 2% αυτοαπασχολούμενες και 9% σε καθεστώς ανεργίας. Τέλος το 1,8% 

δηλώνουν νοικοκυρές, το 26,8% φοιτήτριες και το 7,9% εργαζόμενες φοιτήτριες.  
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Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, οι απαντήσεις συνδέονται άμεσα με την 

ανασφάλεια και το άγχος που βιώνουν οι γυναίκες σχετικά με τη θέση εργασίας τους 

ενώ, ταυτόχρονα, καταδεικνύουν τη σημασία της εργασίας ως αναπόσπαστο στοιχείο 

των γυναικείων προσδοκιών και ως προϋπόθεση για την ικανοποίηση των αναγκών 

τους. Πιστεύεται δε ότι σε προηγούμενα χρόνια, όταν το ποσοστό ανεργίας ήταν πολύ 

χαμηλότερο και η οικονομική κατάσταση σαφώς διαφορετική, οι γυναίκες θα 

απαντούσαν πολύ διαφορετικά τοποθετώντας υψηλότερα στη λίστα των προσδοκιών 

τους, την εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και την οικονομική 

ανεξαρτησία των προστατευόμενων μελών τους. 

 

3.17 Μάλτα  

3.17.1 Γενικό Πλαίσιο 

 

Το Μάρτιο του 2013, μετά την παραίτηση της Κυβέρνησης του Εθνικού Kόμματος 

(PN) λόγω αποτυχίας ψήφισης του Προϋπολογισμού (Δεκέμβριος 2012), 

διενεργούνται στη χώρα εθνικές εκλογές. Το Εργατικό Κόμμα της Μάλτας (Partit 

Laburista) αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας, μετά τη νίκη του στις εκλογές 

με απόλυτη πλειοψηφία (54,8%).  

Το Νοέμβριο του 2013, η νέα κυβέρνηση, σε συνέχεια των προεκλογικών της 

δεσμεύσεων και κατά τη διάρκεια κατάθεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 

2014, εισάγει σειρά θετικών μέτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης και την 

προστασία εργαζομένων και ανέργων.  

Μεταξύ των προβλεπόμενων μέτρων περιλαμβάνονται: η ενίσχυση της επιδοματικής 

πολιτικής για μακροχρόνια άνεργους και με μέγιστο διάστημα χορήγησης διαφόρων 

βοηθημάτων έως και για 3 έτη, η μείωση των τιμολογίων κατανάλωσης ρεύματος και 

νερού για τους ανέργους, η διευκόλυνση της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής 

και οικογενειακής ζωής, η παροχή πρόσθετων κινήτρων σε γυναίκες άνω των 40 ετών 

που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για την επανένταξή τους στην αγορά 

εργασίας, η καταπολέμηση των επισφαλών μορφών εργασίας, η αύξηση των 

κρατικών κονδυλίων για Παιδεία, Υγεία και Περιβάλλον, η λειτουργία δημόσιων 

υπηρεσιών (κέντρα) φύλαξης παιδιών κ.α.  

Τα προβλεπόμενα μέτρα, στο μεγαλύτερο μέρος τους, κρίνονται ως θετικά ιδιαίτερα 

από τις οργανώσεις των εργαζομένων (GWU, UHM, FOROUM) θεωρώντας ότι 
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επιτυγχάνονται οι στόχοι της κοινωνικής δικαιοσύνης με ταυτόχρονη διατήρηση της 

δημοσιονομικής σταθερότητας. Οι εργοδότες από την πλευρά τους (ΜΕΑ, 

Επιμελητήρια Μάλτας) παρά τις επιμέρους ενστάσεις που διατυπώνουν σε σχέση με 

τις κοινωνικές παροχές, σε γενικές γραμμές κρίνουν τον προϋπολογισμό ως 

ισορροπημένο κυρίως ως προς το σκέλος που αφορά τον έλεγχο του δημοσίου 

ελλείμματος.   

 

3.17.2 Εργατικό δίκαιο 

Κατά τη διάρκεια του έτους και σε ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις,  δημιουργείται 

σημαντικό πολιτικό θέμα, καθώς ανακύπτει έντονη αντίδραση εξαιτίας της απόφασης 

της νέας Υπουργού Κοινωνικού Διαλόγου να ζητήσει, σύμφωνα με την ισχύουσα 

πρακτική στη χώρα όταν υπάρχει κυβερνητική αλλαγή, να παραιτηθούν 6 (από τα 11) 

μέλη του Εργατοδικείου της Μάλτας (Industrial tribunal) και να αντικατασταθούν 

από νέα διορισμένα μέλη.  

Σημειώνεται ότι, το Εργατοδικείο Μάλτας που θεσμοθετήθηκε με σχετικό νόμο το 

2002, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα, μετά από προσφυγή των εμπλεκομένων 

μερών και μετά από αίτημα του αρμόδιου υπουργού, εκδίκασης των συλλογικών 

διαφορών καθώς και των απολύσεων που θεωρούνται παράνομες, άδικες ή/και 

καταχρηστικές. Αποτελείται κατά μέγιστο αριθμό από 15 μέλη, τα οποία διορίζονται 

απευθείας από τον Πρωθυπουργό μετά από πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου 

Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (MCESD) και έχουν τριετή θητεία.  

Ωστόσο, το αίτημα της παραίτησης εκ μέρους της Υπουργού δεν γίνεται αποδεκτό 

από ένα μέλος του Εργατοδικείου με το σκεπτικό ότι υπάγεται σε καθεστώς 

αντίστοιχο με αυτό της «δικαστικής ανεξαρτησίας».  

Οι εργοδότες (Συνομοσπονδία των εργοδοτών Μάλτας - MEA και Επιμελητήριο των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων - GRTU) κατηγορούν την Υπουργό ότι τα 

νεοδιορισθέντα μέλη είναι πρώην συνδικαλιστές ή είχαν πρότερη συνεργασία με τη 

μεγαλύτερη εργατική Συνομοσπονδία της χώρας (GWU), ενώ με τη νέα σύνθεση του 

Εργατοδικείου υπο-εκπροσωπείται η εργοδοτική πλευρά.  

Η αρμόδια Υπουργός απορρίπτει τις ενστάσεις, επικαλούμενη την αντικειμενικότητα 

επιλογής των μελών βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων, όπως οι γνώσεις, οι ικανότητες 

και η μεγάλη εμπειρία ως προς την επίλυση των συλλογικών εργατικών διαφορών, 

επιχειρήματα τα οποία υποστηρίζει και η εργατική συνομοσπονδία GWU.   
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Επιπλέον, η Κυβέρνηση υπό την πίεση και των οργανώσεων των εργαζομένων και 

για την αντιμετώπιση της οξυμένης επισφάλειας της εργασίας, θεσμοθετεί τον Ιούλιο 

του 2013 την εισαγωγή πρόσθετων υποχρεωτικών προϋποθέσεων κατά τη σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων εργολαβικού έργου, αυξημένα μέτρα ελέγχου των εργολάβων 

ως προς την τήρηση της εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και επιβολή 

αυστηρών ποινών στις περιπτώσεις παραβίασης της .  

Σύμφωνα με τις βασικότερες κυβερνητικές παρεμβάσεις : 

 δεν επιτρέπεται από τον κύριο εργολάβο που έχει συνάψει σύμβαση με τις 

κρατικές υπηρεσίες, η ανάθεση του έργου σε τρίτες υπεργολαβικές εταιρείες,  

 δεν επιτρέπεται η ανάθεση του έργου που έχει αναλάβει ο εργολάβος σε 

ελεύθερους επαγγελματίες και θεσμοθετείται η υποχρέωση του εργολάβου να 

απασχολεί άμεσα προσωπικό με μισθωτή σχέση εργασίας  

 καθίσταται υποχρεωτική η σύναψη έγγραφων ατομικών συμβάσεων εργασίας 

με τους εργαζομένους, η καταγραφή του συνόλου των εργαζομένων που θα 

απασχολούνται στο έργο, η υποχρέωση της πλήρους ενημέρωσης της 

αναθέτουσας αρχής, η χορήγηση αναλυτικών αποδείξεων πληρωμής προς 

τους εργαζόμενους, η καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων μέσω 

τράπεζας, η ανά πάσα στιγμή διάθεση και επίδοση των τραπεζικών κινήσεων 

και πληρωμών στις επιθεωρήσεις εργασίας κ.α. 

Τα μέτρα αυτά γίνονται αποδεκτά με ικανοποίηση από τη Συνομοσπονδία GWU, ενώ 

από την πλευρά του, το FORUM (που είναι ένα άτυπο εθνικό συντονιστικό 

συνδικαλιστικό δίκτυο οργανώσεων κυρίως στους τομείς της Παιδείας και Υγείας), 

ζητά από την κυβέρνηση επιπλέον διασφαλίσεις και να καταργήσει όλα τα 

«παραθυράκια» που επιτρέπουν την κατάχρηση της εργατικής νομοθεσίας. 

Τα νέα μέτρα δεν υποστηρίζονται από τις εργοδοτικές οργανώσεις, οι οποίες θεωρούν 

ότι το ζήτημα της επισφαλούς εργασίας έχει υπερεκτιμηθεί και ότι χρειάζεται να 

ελέγχεται η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Τα Επιμελητήρια δε της χώρας 

(Βιομηχανίας και ΜΜΕ) εκφράζουν φόβους ότι η νέα απαγόρευση της υπεργολαβίας 

ίσως βλάψει τις ΜΜΕ και τους αυτοαπασχολούμενους.  
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3.17.3 Κοινωνικός Διάλογος 

 

Μετά την καταψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (16.1.2013), της 

κατατεθείσας πρότασης της κυβέρνησης της Μάλτας για τις προϋποθέσεις χορήγησης 

της μαλτέζικης ιθαγένειας σε υπηκόους τρίτων χωρών, ξεκινά εκ νέου ένας νέος 

εθνικός διάλογος και διεξάγονται διαπραγματεύσεις σχετικά με το παραπάνω ζήτημα, 

τόσο μεταξύ των κοινωνικών συνομιλητών, των πολιτικών κομμάτων αλλά και 

θεσμικά στο πλαίσιο του (τριμερούς σύνθεσης) Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής και 

Οικονομικής Ανάπτυξης (ΜCESD) καθώς και των πολιτικών κομμάτων. Η νέα 

κυβέρνηση, στο πλαίσιο των εξαγγελιών της για την ενίσχυση των αναπτυξιακών 

πολιτικών, την προσέλκυση επενδύσεων και τη συγκέντρωση κεφαλαίων, προτείνει 

την απόδοση της Μαλτέζικης ιθαγένειας σε τρίτους έναντι καταβολής 650 ευρώ και 

υπό την προϋπόθεση αγοράς κρατικών ομολόγων ή επένδυσης σε ακίνητα. 

Η πρόταση αυτή γίνεται καταρχήν αποδεκτή από τα συνδικάτα και τους εργοδότες 

υπό την προϋπόθεση να επανεξεταστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής και να 

επιδιωχθεί η ευρύτερη δυνατή συναίνεση από όλους τους εμπλεκόμενους πολιτικούς 

και κοινωνικούς φορείς. Η κυβέρνηση συνεχίζει επίσης τις διαδικασίες 

διαπραγμάτευσης και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να διασφαλίσει τη 

συναίνεση της και τελικά συναποφασίζεται η θέσπιση ενός επιπλέον κριτηρίου για τη 

χορήγηση της ιθαγένειας, το οποίο αφορά την προϋπόθεση της ύπαρξης πρότερης 

διαμονής όσων αιτούνται ιθαγένεια τουλάχιστον για ένα έτος στη χώρα. Το σύνολο 

των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων και των πολιτικών κομμάτων, μετά από 

εκτενή διάλογο στο τριμερές εθνικό συμβούλιο κοινωνικού διαλόγου (ΜCESD), 

αποδέχονται την αναγκαιότητα εξειδίκευσης και ένταξης του μέτρου στο 

νεοσυσταθέν Ταμείο Ανάπτυξης. Το ζήτημα παρότι καθαρά πολιτικό, έχει ως 

αποτέλεσμα την εν γένει ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και την ενδυνάμωση των 

αντίστοιχων θεσμικών οργάνων (ΜCESD). 

3.17.4 Συνθήκες εργασίας –Επισφαλής εργασία  

Τον Απρίλιο του 2013, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας GWU 

(General Workers’ Union), οργανώνει ενημερωτική εκστρατεία για την 

καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται 

από τους εργοδότες και το κράτος.  
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Η εκστρατεία αυτή αφορά κυρίως τους κλάδους καθαρισμού και υπηρεσιών φύλαξης-

ασφαλείας, στους οποίους οι εργαζόμενοι απασχολούνται μέσω εργολαβικών 

επιχειρήσεων.  

Στο πλαίσιο της καμπάνιας παραχωρείται συνέντευξη τύπου στο Κρατικό νοσοκομείο 

της χώρας, με κύριο θέμα την μη καταβολή αμοιβών υπερωριακής απασχόλησης στο 

προσωπικό καθαριότητας, και καταγγέλλεται η άσκηση πίεσης προς τους 

εργαζόμενους από τις εργολαβικές επιχειρήσεις, ώστε να αποδέχονται και να 

υπογράφουν για αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης τις οποίες δεν λαμβάνουν. Το 

συγκεκριμένο ζήτημα, αποτελεί επίσης αντικείμενο συζήτησης με την Υπουργό 

Κοινωνικού Διαλόγου, στο πλαίσιο της οποίας η Συνομοσπονδία GWU προτείνει τη 

δημιουργία “μαύρης” λίστας των εργολάβων που δεν τηρούν τη νομοθεσία και τον 

αποκλεισμό τους από τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και η καταγγελία των 

συμβάσεων εργολαβικού έργου στις περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας.  

Η επισφάλεια της εργασίας, σύμφωνα με την άποψη της εργατικής Συνομοσπονδίας, 

GWU συνιστά πολύ σημαντικό πρόβλημα, όπως προκύπτει και από σχετική μελέτη 

που έχει εκπονηθεί για λογαριασμό της. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, έχουν 

διενεργηθεί συνεντεύξεις με εργοδότες και εργαζόμενους, ενώ από τα συμπεράσματά 

της προκύπτει ότι περίπου 18.800 εργαζόμενοι εργάζονται με επισφαλείς μορφές 

εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 12% του εργατικού δυναμικού. Η ένταση του 

προβλήματος ωθεί την κυβέρνηση στη λήψη πρόσθετων μέτρων κατά τη σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων εργολαβικού έργου.  

Επιπλέον, στον τομέα της Υγείας, το Νοέμβριο του 2013 δίνεται στη δημοσιότητα 

από τον Υπουργό Υγείας Έκθεση που συντάχθηκε επί θητείας του προηγούμενου 

αρμόδιου Υπουργού και αφορά στη διοίκηση και λειτουργία του μεγαλύτερου 

νοσοκομείου της Μάλτας (Mater Dei). Η έκθεση, αποσκοπώντας στη μείωση των 

δαπανών συμπεριλαμβανομένων και αυτών της μισθοδοσίας, διαπιστώνει μια σειρά 

από δυσλειτουργίες και προβλήματα στο κρατικό νοσοκομείο, που έχουν ως 

αποτέλεσμα υψηλότατο κόστος λειτουργίας όπως π.χ. την υπερβολική χρήση 

υπερωριακής απασχόλησης, την απουσία λειτουργικού –αποτελεσματικού 

συστήματος βαρδιών, καθυστερήσεις στα χειρουργεία, έλλειψη συντονισμού μεταξύ 

ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού κ.α.  

Τα πορίσματα της Έκθεσης προκαλούν την έντονη αντίδραση του συνδικάτου του 

νοσηλευτικού προσωπικού (MUMN), το οποίο εκπροσωπεί την πλειοψηφία των 

εργαζομένων του νοσοκομείου και κατηγορούν τον πρώην Υπουργό Υγείας ότι, 
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αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του νοσοκομείου παρόμοια με αυτή ενός εργοστασίου 

με αυτοματοποιημένη αλυσίδα παραγωγής και καλεί τους εργαζόμενους σε 

απεργιακή κινητοποίηση. Το Συνδικάτο MUMN επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες του 

χώρου εργασίας, τονίζοντας ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη προσωπικού πλήρους 

απασχόλησης γεγονός που καθιστά την υπερωριακή απασχόληση αναγκαία, ότι οι 

καθυστερήσεις στα χειρουργεία οφείλονται επίσης στην έλλειψη νοσοκόμων καθώς 

και ότι υπάρχουν διαφοροποιημένες ανάγκες ως προς τη λειτουργία και την επαρκή 

στελέχωση των επιμέρους κλινικών και τμημάτων του νοσοκομείου, κάτι που 

καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός ευέλικτου συστήματος βαρδιών, το οποίο με τη 

σειρά του θα πρέπει να διευκολύνει ταυτόχρονα και τη μεγάλη πλειοψηφία των 

εργαζομένων που είναι γυναίκες (75%), πολλές εκ των οποίων είναι σε ηλικία που 

έχει οικογενειακές υποχρεώσεις. Επιπλέον, το συνδικάτο καλεί τα μέλη του να 

εφαρμόζουν αυστηρά τη νομοθεσία περί ασφαλούς λειτουργίας του νοσοκομείου εν 

γένει και ιδίως των χειρουργείων, στα οποία θα πρέπει να υπάρχει ο προβλεπόμενος 

αριθμός νοσηλευτικού προσωπικού και να αποφεύγεται η πέραν του ωραρίου 

απασχόληση εφόσον αυτή μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία και 

ασφάλεια των ασθενών.  

Διαφορετική είναι η αντίδραση των γιατρών, οι οποίοι μέσω του Ιατρικού Συλλόγου 

Μάλτας (ΜΑΜ) επισημαίνουν ότι το ιατρικό προσωπικό, ούτως ή άλλως εργάζεται 

σε μια και μοναδική βάρδια, ζητά όμως ταυτόχρονα πιο ευέλικτη διαχείριση του 

χρόνου εργασίας επειδή το 70% των γιατρών είναι γυναίκες.   

Τελικά, ως αποτέλεσμα των αντιδράσεων, ο νέος Υπουργός Υγείας προκειμένου να 

μειώσει την αντιπαράθεση και να επιτύχει κλίμα συναίνεσης, καλεί το συνδικάτο 

MUMN σε διάλογο και προτείνει τη συμμετοχή τoυ στην ομάδα εργασίας, που θα 

εξετάσει την αναθεώρηση της σχετικής έκθεσης και τα προτεινόμενα μέτρα.  

3.17.5 Μεταναστευτική πολιτική 

Η χώρα της Μάλτας, κατά την τελευταία δεκαετία, αποτελεί έναν από τους κατ’ 

εξοχήν τόπους προορισμού για χιλιάδες μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική και 

τη Μέση Ανατολή. Οι μετανάστες αυτοί, κατά κανόνα και σε μεγάλη έκταση γίνονται 

αντικείμενο εκμετάλλευσης και υπόκεινται σε διακρίσεις και ως προς τις αμοιβές 

τους και ως προς τις συνθήκες εργασίας. Τα δημοσιεύματα και τα στοιχεία που 

έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την εκμετάλλευση τους, καθώς και τη 

συστηματική παραβίαση της εργατικής – ασφαλιστικής νομοθεσίας,  όσο και της 
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αυτής που αφορά τους αιτούντες άσυλο, αποτελούν αφορμή για την έναρξη σχετικού 

διαλόγου και την ανάληψη διυπουργικών δεσμεύσεων (Υπουργοί Παιδείας, 

Απασχόλησης, Κοινωνικού Διαλόγου, Καταναλωτών και Πολιτικών Ελευθεριών) ως 

προς την εξέταση και αντιμετώπιση του προβλήματος καθώς και τη δημιουργία 

Ειδικής Υπηρεσίας Απασχόλησης Μεταναστών με στόχο την ενίσχυση της νόμιμης 

απασχόλησης των μεταναστών.   

3.18 Τσεχία  

 

3.18.1 Γενικό Πλαίσιο 

Το 2013 ένα πολιτικό σκάνδαλο οδηγεί σε παραίτηση την κεντροδεξιά Κυβέρνηση 

συνασπισμού της Τσεχικής Δημοκρατίας, που αποτελείται από το Δημοκρατικό 

Κόμμα των Πολιτών (ODS), το TOP 09 και τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες 

(LIDEM), μετά τις καταγγελίες κατάχρησης των Μυστικών Υπηρεσιών της χώρας. 

Στις έκτακτες κοινοβουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου το Σοσιαλδημοκρατικό 

Κόμμα (ČSSD) και το ANO 2011 βγαίνουν νικητές, ενώ ο κεντροδεξιός συνασπισμός 

καταγράφει σημαντικές απώλειες. Την ίδια περίοδο, και για πρώτη φορά στην ιστορία 

της χώρας, εκλέγεται ο Πρόεδρος της Τσεχικής Δημοκρατίας (Miloš Zeman) 

απευθείας από το λαό. 

Στο μισθολογικό πεδίο, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται για πρώτη φορά από το 2007, 

μετά από παρατεταμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ενώ, η 

Τσεχία συγκαταλέγεται στις χώρες (μεταξύ των οποίων η Σλοβακία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο) που καταγράφουν αύξηση (συγκριτικά με το 2012) του μέσου χρόνου 

εργασίας όπως αυτός προκύπτει από συλλογικές συμφωνίες, της τάξης του 0,1 ώρες 

την εβδομάδα. 

Αναλυτικότερα, 

3.18.2 Πολιτικές Αμοιβών 

Ο κατώτατος μηνιαίος μισθός στην Τσεχική Δημοκρατία αυξάνει, από 1ης 

Αυγούστου 2013, σε 8.500 CZK / ανά μήνα (περίπου 330,03 € αντί των 310,60 € που 

ισχύει έως τότε). Είναι η πρώτη αύξηση που δίνεται σε περίοδο 6 ετών (από τον 

Ιανουάριου του 2007). 
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Ο κατώτατος μισθός στη χώρα καθορίζει το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο μηνιαίων 

αποδοχών σε εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης
98

, με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις να καθορίζονται από τη Νομοθετική Πράξη Νο. 262 / 2006 Coll. 

Labour Code
99

. Ο κατώτατος μισθός ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, πλην αυτών 

με αναπηρίες, των οποίων το δικαίωμα σε σύνταξη αναπηρίας συνεπάγεται μειωμένη 

αμοιβή από την ισχύουσα κατώτατη. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε εργαζόμενους με 

συμβάσεις μη τυπικού χαρακτήρα όπως για παράδειγμα οι συμβάσεις συνδεόμενες με 

το αποτέλεσμα ενώ, δεν προβλέπονται εξαιρέσεις για την απασχόληση ορισμένου ή 

αορίστου χρόνου ή την παράλληλη απασχόληση.  

Η έννοια του κατώτατου μισθού εισάγετε στον Εργατικό Κώδικα της Τσεχίας το 

1991 και αυξάνει, από 2000 CZK / ανά μήνα το 1991 σε 8000 CZK / ανά μήνα 

(310,60 €) το 2007. Και ενώ οι Κυβερνήσεις της Αριστεράς
100

 θέτουν ζήτημα 

αύξησης των κατώτατων μισθών σε ετήσια βάση, η συζήτηση αδρανεί με την 

ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το Δεξιό κόμμα ODS το οποίο και 

στρογγυλοποιεί (το 2007) τον κατώτατο μισθό κατά 5 CZK (0,19 €), με τελικό ποσό 

τα 310,60 ευρώ / ανά μήνα.  

Με την κατάρρευση της Κυβέρνησης υποστηριζόμενης από το ODS, η νέα 

υπηρεσιακή που διορίζεται
101

 αυξάνει, ως μία από τις πρώτες αποφάσεις της, τον 

κατώτατο μισθό σε 8.500 CZK / ανά μήνα (ήτοι 330,03 €). Δηλώνει δε ότι, η 

τιμαριθμική αναπροσαρμογή αποτελεί προτεραιότητα για αυτήν. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων καλούν σε 

μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού, προτείνοντας επιπλέον 600 CZK (23,30 

€) ανά μήνα ως μέσο ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των χαμηλότερων 

εισοδηματικών κατηγοριών ενώ, οι εργοδοτικές οργανώσεις συμφωνούν, μεν, στην 

επιπλέον αύξηση με ανώτατο όριο, ωστόσο, τα 400 CZK (15,53 €). Την πλήρη 

αντίθεση του εκφράζει το ODS υποστηρίζοντας ότι, η αύξηση των ορίων δεν έχει 

                                                 
98

 Η πλήρης απασχόληση στην Τσεχία ορίζεται στις 40 ώρες / ανά εβδομάδα ενώ, τα ποσοστά των 

επιτρεπόμενων ωρών μερικής απασχόλησης, υπολογίζονται επ’ αυτής της βάσης. 

99
 http://www.mpsv.cz/files/clanky/3221/labour_code.pdf 

100
 Υπό το CSSD. 

101
 Από τον Πρόεδρο της Τσεχικής Δημοκρατίας Milos Zeman. 
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κανένα αντίκτυπο στην οικονομία και μπορεί να δικαιολογηθεί στην περίπτωση που 

αυτή αναπτύσσεται ταχύτατα ενώ οι πραγματικοί μισθοί σε πιο αργούς ρυθμούς. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τσεχικής Στατιστικής Υπηρεσίας (CSO) περίπου το 3% 

των εργαζομένων στη χώρα αμείβεται με τον ελάχιστο μισθό. 

3.18.3 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

Πέντε επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας υπογράφονται στην Τσεχική Δημοκρατία 

το 2014 εκ των οποίων οι τρείς αφορούν τον σιδηροδρομικό κλάδο, μία τις 

αεροπορικές μεταφορές και μία τον κλάδο αυτοκινήτων. Και παρά το γεγονός ότι, τα 

πρόσφατα χρόνια, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης είναι ιδιαίτερα δύσκολη και 

ιδιαίτερα αργή, αυτές επιτυγχάνονται εξαιρετικά ομαλά.  

Στο πλαίσιο αυτό: 

◊ Οι Τσεχικές Αερογραμμές (ČSA), με μακρά ιστορία συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, υπογράφουν, μετά από 6 συνεχείς μήνες συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, σύμβαση εργασίας, ισχύος 1 έτους. Η συμφωνία συνυπογράφεται 

και από τα 5 Συνδικάτα στην εταιρεία, με ιδιαίτερης σημασίας την αποδοχή των όρων 

και από την Ένωση Πιλότων των Τσεχικών Αερογραμμών (CZALPA ČSA), ενός, 

παραδοσιακά, ιδιαίτερα δύσκολου διαπραγματευτή. Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση, η 

πλειοψηφία των ισχυουσών εργασιακών συνθηκών παραμένει ως έχει, παρά την 

υιοθέτηση ορισμένων ευελιξιών που προβλέπει για τα πληρώματα αέρα και με στόχο 

τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό σύμφωνα με την εποχικότητα και άλλους 

παράγοντες. Οι μισθολογικές ρυθμίσεις της εν λόγω συμφωνίας δεν είναι γνωστές. 

◊ Παρομοίως, ομαλά ολοκληρώνονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στον κλάδο 

σιδηροδρόμων όπου οι 3 μεγαλύτεροι εργοδότες του κλάδου, οι Τσεχικοί 

Σιδηρόδρομοι (ČD), η Διοίκηση Σιδηροδρομικών Υποδομών (SŽDC) και η ČD 

Cargo, υπογράφουν τις νέες συμβάσεις. Ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι 

και οι 3 συμβάσεις έχουν ίδιες ενότητες και άρθρα ώστε να εξασφαλίσουν την 

καλύτερη κατανόηση από όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Στο πλαίσιο αυτό, οι παροχές αδείας και ο χρόνος 

εργασίας παραμένουν αμετάβλητα, οι μισθοί αυξάνουν κατά 1,4% -αν και η τελική 
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διευθέτηση είναι μεγαλύτερη εξαιτίας της καταβολής επιδόματος (bonus) της τάξης 

των 1.000 CZK (περίπου 36 €) και το οποίο δίδεται το Δεκέμβριο 2013. 

◊ Τέλος, η Skoda Auto ολοκληρώνει το πρώτο μέρος των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων σχετικά με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την πιθανότητα 

προσωρινών αναστολών λειτουργίας της επιχείρησης, τις κοινωνικές δαπάνες και τα 

επιδόματα και τα οφέλη των εργαζομένων. Όσον αφορά τις απολύσεις εργαζομένων, 

η Διοίκηση της εταιρείας διαβεβαιώνει ότι δεν θα προβεί σε μειώσεις προσωπικού, 

ωστόσο, δεν αποκλείει τις προσωρινές μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα σε μονάδες που 

παρουσιάζουν πτώση παραγωγής. 

3.18.4 Κοινωνικός Διάλογος 

Τον Ιανουάριο 2014, 95 ημέρες μετά τη διεξαγωγή των πρόωρων βουλευτικών 

εκλογών στην Τσεχική Δημοκρατία, η νέα Κυβέρνηση Συνασπισμού υπόσχεται να 

αποκαταστήσει τον Κοινωνικό Διάλογο με τους εκπροσώπους των εργοδοτικών και 

συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας. Η πρόθεση αυτή της Κυβέρνησης 

Συνασπισμού, που αποτελείται από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (ČSSD), το 

Κίνημα ΑΝΟ 2011 (Hnutí ΑΝΟ) και το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών (KDU-

CSL), συζητείται το Φεβρουάριο 2014 στην τριμερή σύνοδο του Συμβουλίου 

Κοινωνικής και Οικονομικής Συμφωνίας. 

Η Συνομοσπονδία των Συνδικάτων Τσεχίας – Μοραβίας (ČMKOS) θεωρεί ιδιαίτερα 

σημαντική αυτή την εξέλιξη τονίζοντας ότι, στηρίζει την προσπάθεια του κράτους για 

την πάταξη της φοροδιαφυγής κα της διαφθοράς, τη μεταρρύθμιση του 

συνταξιοδοτικού συστήματος και των μέτρων ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης. 

Ωστόσο, πρωτεύουσας σημασίας αποτελεί η καταπολέμηση της ανεργίας και 

συντάσσεται με τις πρωτοβουλίες της νέας Κυβέρνησης για την αύξηση του 

κατώτατου μισθού, την κατάργηση του δεύτερου πυλώνα
102

 της συνταξιοδοτικής 

                                                 
102

 Την 1
η
 1

ου
 2013, εισάγεται στην Τσεχία η έννοια του δεύτερου πυλώνα υποχρεωτικής ένταξης στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα. Το νέο σχήμα επιτρέπει σε οικονομικά ενεργούς πολίτες, που υπάγονται στα 

νεοϊδρυθέντα συνταξιοδοτικά ταμεία ιδιωτικών εταιρειών, να εξαιρούνται από ορισμένες 

υποχρεωτικές εισφορές που υφίστανται στο υπάρχον συνταξιοδοτικό σύστημα. Σε περίπτωση επιλογής 

αυτού του πυλώνα, ο πολίτης υποχρεούται, και έως τη συνταξιοδότησή του, να καταβάλει το 3% του 

28% της φορολογικής βάσης, σε συνταξιοδοτικό ταμείο. Ταυτόχρονα, οφείλει να εξοικονομεί ένα 

επιπλέον 2% της φορολογικής βάσης για το εν λόγω ταμείο. Με αυτό τον τρόπο, ο συμμετέχων στο 
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μεταρρύθμισης και του σχεδίου δημιουργίας ενός ενιαίου ταμείου συλλογής του 

συνόλου των φόρων και των κοινωνικών εισφορών. Προτείνει τέλος, την ενεργό 

συμμετοχή των Συνδικάτων στο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του Δημόσιου 

Τομέα. 

Για τη Συνομοσπονδία Βιομηχανιών της Τσεχικής Δημοκρατίας (SP ČR) το βασικό 

καθήκον της νέας Κυβέρνησης είναι η αντιστροφή της οικονομικής ύφεσης και η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με 

τους επιχειρηματίες, πρέπει να αντιμετωπιστεί η υπερβολική γραφειοκρατία, η 

χαμηλής ποιότητας νομοθεσία (όπως αξιολογείται από τους εργοδότες) καθώς και η 

ανεπαρκής επιβολή του νόμου. Άλλα προβλήματα που επισημαίνουν αφορούν, τις 

ημιτελείς υποδομές μεταφορών, την αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς 

εργασίας, τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και την καλυτέρευση των 

συνθηκών για την ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης. 

 

3.18.5 Αναδιαρθρώσεις Επιχειρήσεων 

Η μεταλλευτική εταιρεία OKD ανακοινώνει (Μάιος 2013) τη μείωση του 

προσωπικού της κατά 250 εργαζομένους καθώς και τις περικοπές μισθών των 

εναπομενόντων υπαλλήλων, αρχής γενομένης το Σεπτέμβριο 2013. Η εταιρεία, μία 

από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη και ο μοναδικός παραγωγός άνθρακα
103

 στην 

Τσεχική Δημοκρατία με 13.068 απασχολούμενους, επικαλείται για την απόφασή της 

αυτή, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που οδηγούν στην αύξηση του 

λειτουργικού κόστους και στη μείωση των τιμών του άνθρακα κάτω από το επίπεδο 

των δαπανών λειτουργίας ορισμένων ορυχείων του Ομίλου. 

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προσανατολίζεται στην απόλυση κυρίως τεχνικού και 

διοικητικού προσωπικού εκ των οποίων, όσοι εργάζονται στην εταιρεία 

                                                                                                                                            
δεύτερο πυλώνα καλείται να καταβάλλει αντί του 28% της φορολογίας βάσης, πλήρες ποσοστό της 

τάξης του 30%, εκ του οποίου το 25% καταβάλλεται στον πρώτο πυλώνα του συνταξιοδοτικού 

συστήματος που διαχειρίζεται το κράτος. Η υπαγωγή στο δεύτερο πυλώνα είναι προαιρετική, αλλά 

αμετάκλητη εφόσον επιλεγεί. 

 
103

 Δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Μοραβίας. 
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περισσότερων των 2 ετών πρόκειται να λάβουν αποζημίωση ίση με αμοιβές 7 μηνών. 

Οι εναπομείναντες υπάλληλοι θα υποστούν μείωση των αμοιβών τους κατά 10%. 

Η απόφαση της εταιρεία συμπίπτει με τις προβλέψεις του Τοπικού Γραφείου 

Εργασίας ότι, η βιομηχανία εξόρυξης και μεταλλουργίας στην περιοχή πιθανόν να 

απολέσει έως και 13.000 θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος του 2013
104

. Αλλά και την 

προσφυγή των Συνδικάτων στον Οργανισμό Διαμεσολάβησης καθώς, η υπογραφή 

νέας συλλογικής σύμβασης δεν κατέστη δυνατή, προσκρούοντας σε διαφωνίες 

μεταξύ των δύο πλευρών. 

3.18.6 Δημόσιος Τομέας  

Η Δημόσια Εταιρεία Μεταφορών της Πράγας (DPP)
105

 ανακοινώνει, το Σεπτέμβριο 

2013, μέσω του νέου της Διευθύνοντα Συμβούλου, μέτρα οικονομικής εξυγίανσης 

της επιχείρησης όπου, μεταξύ άλλων, και το πάγωμα των μισθών των περίπου 10.500 

υπαλλήλων της, ως μέσο μείωσης του χρέους της.  

Αναλυτικότερα, οι βασικές προτάσεις της Διοίκησης περιλαμβάνουν υψηλότερα 

πρόστιμα για όσους δεν καταβάλουν ναύλα, την αναθεώρηση του ισχύοντος 

συστήματος των εκπτώσεων των ναύλων για τους συνταξιούχους, τους μαθητές και 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και το πάγωμα των μισθών των εργαζομένων στη 

DPP. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία αμείβονται, κατά 

μέσο όρο, με 31.000 CZK / μηνιαίος μισθός (περίπου 1.211 € βάσει ισοτιμίας τις 15
ης

 

Οκτωβρίου 2013) ενώ, ο αντίστοιχος μισθός των υπολοίπων εργαζομένων στην 

Τσεχία κυμαίνεται, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013, μεταξύ 24.953 CZK (975 €) 

και 32.602 CZK (1.273 €). 

Το Συνδικάτο Μεταφορών στην Πράγα (ZO OSD Motol) αντιτάσσεται σε 

οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη υποστηρίζοντας ότι, η μόνη πηγή οικονομικών 

δυσχερειών της εταιρείας είναι οι «αθέμιτες» συμβάσεις παλαιότερων ετών με 

επιβάρυνση πολλών εκατομμυρίων κορωνών. 

                                                 
104

 Το σενάριο αυτό προβλέπει, επίσης, πιθανές απολύσεις στην Evraz Vítkovice Steel, η οποία 

ανακοινώνει, αρχές Ιουλίου 2013, διακοπή των δραστηριοτήτων της. 

105
 Η DPP είναι ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο την πόλη της Πράγας. Παρέχει μεταφορικές 

υπηρεσίες εντός πρωτευούσης όπως τις 3 γραμμές του μετρό, τραμ, λεωφορεία καθώς και το τελεφερίκ 

που συνδέει, από το 1891, την περιοχή Malá Strana με την κορυφή του λόφου Petřín. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.evrazvitkovicesteel.com/&usg=ALkJrhilinHrQEr351WD1qi8EyA-GTf9gA
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Στην παρούσα φάση, κρίνεται επιτακτική η εξεύρεση λύσης καθώς η, πολλών 

δισεκατομμυρίων, τρέχουσα σύμβαση της DPP με τη μεταφορική εταιρεία Škoda για 

την προμήθεια σύγχρονων τραμ, αποτελεί σοβαρή οικονομική επιβάρυνση για την 

επιχείρηση οδηγώντας τη ακόμη και στη χρεοκοπία.. 

3.18 7Απεργίες 

Τον Οκτώβριο 2013 το Συνδικάτο Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας της 

Τσεχίας (OSZSP) ανακοινώνει την πρόθεσή του να προχωρήσει σε απεργιακές 

κινητοποιήσεις εξαιτίας των άλυτων προβλημάτων στο χώρο της υγείας και της 

φροντίδας. Σύμφωνα δε με το Συνδικάτο, στην παρούσα φάση περίπου 30 

νοσοκομεία της χώρας που απασχολούν περί τους 8.000 εργαζόμενους και 

περιθάλπουν 1,2 εκατομμύρια ασθενείς κατ’ έτος, δηλώνουν αδυναμία πληρωμής 

φαρμάκων, ιατρικών προμηθειών ή μισθών. Επιπροσθέτως, σημαντικός αριθμός 

θέρετρων σπα – ιαματικών λουτρών τελεί υπό πτώχευση. Αιτία της συγκεκριμένης 

κατάστασης, σύμφωνα με το OSZSP, είναι η μείωση κατά 5% της κρατικής 

επιχορήγησης στα νοσοκομεία, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση της προηγούμενης 

Κυβέρνησης, καθώς και η αφερεγγυότητα της Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων 

Υγείας (VZP) η οποία, επί του παρόντος, είναι υπερχρεωμένη. Σε περίπτωση που η 

κατάσταση δεν αλλάξει, σύμφωνα με το Συνδικάτο, αρκετά νοσοκομεία θα 

πτωχεύσουν και άλλα θα αναγκαστούν σε σημαντικές μειώσεις προσωπικού. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα Συνδικάτα προτείνουν ως μερική λύση την έκδοση, από την 

Κυβέρνηση προς τη VZP, ενός άτοκου δανείου, πρόταση που είναι υπό συζήτηση
106

. 

Ακόμη, την τροποποίηση της νομοθετικής ρύθμισης περικοπών στην επιχορήγηση 

του συστήματος υγείας και φροντίδας κάτι που, ωστόσο, δεν γίνεται αποδεκτό από 

την Κυβέρνηση καθώς, θεωρείται ως κίνηση που μπορεί να προκαλέσει διοικητική 

σύγχυση με μικρό όφελος. 

Στην παρούσα φάση, και πέραν της τοποθέτησης των Συνδικάτων του κλάδου για 

σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων, δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω μέτρα δράσης. 

                                                 
106

 Επί του παρόντος ο Υπουργός Υγείας συζητάει το ενδεχόμενο παροχής δανείου ύψους 2,5 

δισεκατομμυρίων CZK (97,1 εκατ. €). 

http://www.skoda.cz/en/
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3.18.8 Συνθήκες Εργασίας 

Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Τσεχίας (HK ČR)
107

 προωθεί την εισαγωγή ενός 

ηλεκτρονικού συστήματος δελτίου ταυτότητας για τους εργαζόμενους της χώρας , 

συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων, των αυτοαπασχολούμενων και 

των επιχειρηματιών.  

Σκοπός της e-κάρτας, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, είναι: η μείωση του διοικητικού 

φόρτου εργασίας για τις επιχειρήσεις και η συμβολή στην επιτάχυνση των 

διαδικασιών επιθεώρησης των χώρων εργασίας. Ακόμη, η διευκόλυνση του 

Υπουργείου Εργασίας (MPSV ČR) και των Επιθεωρητών του να εστιάσουν στον 

εντοπισμό της παράνομης εργασίας, ιδίως στον τομέα της ψευδο - αυτοαπασχόλησης. 

Η εν λόγω ταυτότητα καταγράφει στοιχεία που αφορούν την εργασία ενός ατόμου, 

των ιατρικών του εξετάσεων και των μαθημάτων κατάρτισης που έχει 

παρακολουθήσει. Επιπλέον, περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση του 

εργαζόμενου σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και αρχεία άφιξης και 

αναχώρησης προς / από το χώρο εργασίας.  

Σύμφωνα με το HK ČR, το έργο πρέπει να χρηματοδοτηθεί από δημόσιους πόρους. 

Σε πλήρη αντίθεση τα Συνδικάτα επισημαίνουν τους κινδύνους που εγκυμονούν από 

πιθανή δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά προτείνονται να 

εμπεριέχονται στην κάρτα, αλλά και στην όποια κατάχρηση των πληροφοριών αυτών. 

Τονίζουν δε ότι, οι κάρτες εργασίας παραβιάζουν τη Νομοθετική Πράξη (Act 

101/2000 Coll.) για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. 

3.18.9 Χρόνος Εργασίας 

Τα Συνδικάτα της Τσεχικής Δημοκρατίας προτείνουν να νομοθετηθεί η μείωση του 

ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κατά τη διάρκεια των δημοσίων ή επίσημων 

αργιών. Σύμφωνα με αυτά, μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών ασκεί πιέσεις στους 

εργαζομένους τους να απασχολούνται τις συγκεκριμένες ημέρες. Σε αντίθεση, οι 

ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν ότι, οι εργαζόμενοι επιδιώκουν την 
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 Οργανισμός με εθελοντική συμμετοχή που εκπροσωπεί τα συμφέροντα 14.000 επιχειρηματιών και 

επιχειρήσεων. 
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υπερωριακή εργασία κατά τη διάρκεια των αργιών καθώς εισπράττουν επιπλέον 

αποζημίωση.  

Αναλυτικότερα, στην Τσεχική Δημοκρατία δεν υφίστανται περιορισμοί στις ώρες 

λειτουργίας των καταστημάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια των 12 δημοσίων αργιών. Και 

παρά το γεγονός ότι η απασχόληση, κατά τις συγκεκριμένες περιόδους, αμείβεται 

υπερωριακά, έρευνα του Συνδικάτου των Εργαζομένων στο Εμπόριο (OSPO) 

καταδεικνύει ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων τις περιόδους αυτές, προτιμούν να 

παραμείνουν στο σπίτι τους. Στο πλαίσιο αυτό, το OSPO επιδιώκει την εφαρμογή 

νέου νόμου
108

, με ισχύ στις επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής, σύμφωνα με τον 

οποίο τα καταστήματα παραμένουν κλειστά σε τουλάχιστον 7 από τις 12 δημόσιες 

αργίες ενώ έμφαση δίνεται στη δυνατότητα των εργαζομένων να παραμείνουν σε 

άδεια την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Προτείνει ακόμη, το κλείσιμο 

των καταστημάτων την παραμονή των Χριστουγέννων στις 14.00
109

. Ο νέος νόμος 

δεν έχει εφαρμογή στα πρατήρια βενζίνης και τα φαρμακεία, στα καταστήματα των 

αεροδρομίων, των σιδηροδρομικών σταθμών και των υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 

Σε αντίθεση με το OSPO, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων αντιδρούν υποστηρίζοντας ότι, 

οι εργαζόμενοι προτιμούν τις αμειβόμενες βάρδιες κατά τη διάρκεια εορτών και 

αργιών. Και επισημαίνουν ότι μία τέτοια εξέλιξη είναι εις βάρος των καταναλωτών, 

της οικονομίας και οδηγεί τελικά σε απώλειες εισοδημάτων των ίδιων των 

εργαζομένων. 

Πρέπει να επισημανθεί ωστόσο ότι, μερίδα ιδιοκτητών μεγάλων καταστημάτων 

προχωρούν τα Χριστούγεννα (2012) σε μείωση των ωρών λειτουργίας κατά την 

περίοδο των διακοπών ενώ, κάποια εμπορικά κέντρα κλείνουν. 

Το Νομοσχέδιο για τη μείωση των ωρών λειτουργίας κατά τις περιόδους εορτών και 

αργιών ψηφίζεται τελικά από τη Γερουσία της χώρας, τον Ιούνιο 2013
110

 και 

προβλέπει την άρση της εμπορίας ειδών σε 7 από τις 12 αργίες καθώς και στην 

                                                 
108

 Η υιοθέτηση νέου νόμου πρόκειται να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο της Τσεχικής Δημοκρατίας 

εντός του 2014. 

109
 Επί του παρόντος ισχύει η απασχόληση έως τις 15.00.  

110
 Η πρόταση κατατίθεται από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Τσεχίας (ČSSD) και υποστηρίζεται 

από το OSPO. 
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παραμονή των Χριστουγέννων από το μεσημέρι και έπειτα, εξαιρεί, μεταξύ άλλων, τα 

πρατήρια βενζίνης, τα φαρμακεία και τις επιχειρήσεις με εμβαδόν μικρότερο των 200 

τετραγωνικών ενώ, προβλέπει πρόστιμα έως και 1 εκατομμύριο CZK (38.655 ευρώ, 

αρχής γενομένης τον Ιούλιο 2013). Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων, 

το πρόστιμο αυξάνει σε έως και 5 εκατομμύρια CZK (193.274 ευρώ).  

Στο ψήφισμα αυτό, που αναμένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί (χωρίς να είναι 

ωστόσο βέβαιο κάτι τέτοιο) από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Κοινοβουλίου της 

Τσεχικής Δημοκρατίας, αντιτίθενται το Αστικό Δημοκρατικό Κόμμα (ODS), 

υποστηρίζοντας ότι το εν λόγω μέτρο περιορίζει το ελεύθερο επιχειρείν αλλά και η 

Συνομοσπονδία Εμπορίου και Τουρισμού (SOCR ČR) που προβάλει τη λειτουργία 

των καταστημάτων σε συνάρτηση με τη ζήτηση του αγοραστικού κοινού. 

 

3.19 Πολωνία 

 

3.19.1. Γενικό πλαίσιο 

Η Πολωνία, η χώρα που θεωρήθηκε στις αρχές του 21
ου

 αιώνα ως ένα από τα 

πρότυπα «φιλελεύθερης» λειτουργίας της οικονομίας και της αγοράς εργασίας, που 

το πρότυπο το οποίο εφάρμοσε για τη μετάβαση από την κεντρικά ελεγχόμενη και 

προγραμματισμένη οικονομία στην οικονομία της αγοράς υιοθετήθηκε από τις 

υπόλοιπες χώρες του λεγόμενου «ανατολικού μπλοκ» και στην οποία δεν επέδρασε 

με τον ίδιο άμεσο και σφοδρό τρόπο η οικονομική κρίση, βρέθηκε αντιμέτωπη με τις 

ισχυρότερες κοινωνικές αντιδράσεις των τελευταίων δεκαετιών με αποκορύφωμα την 

πρώτη γενική απεργία που διοργανώθηκε ύστερα από τρεις δεκαετίες. 

Ως κύρια αιτία των κοινωνικών αντιδράσεων, κυρίως από την πλευρά των 

συνδικάτων, υπήρξε η κυβερνητική αντιμετώπιση σε ένα ευρύ φάσμα των 

εργασιακών σχέσεων, η οποία εφαρμόζει πολιτικές που προσιδιάζουν σε χώρα που 

βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο χρεοκοπίας και μάλιστα χωρίς να προσφεύγει σε 

διαδικασίες διαβούλευσης με τους κοινωνικούς συνομιλητές. Βέβαια, αντίστοιχες 

πολιτικές εφαρμόζονται στο σύνολο σχεδόν των χωρών της ΕΕ, ως αποτέλεσμα της 

επικράτησης μιας συγκεκριμένης ιδεολογικής αντίληψης για την οικονομία που 

επικεντρώνεται σε προγράμματα λιτότητας και μείωσης του κράτους, ώστε μέσω της 

σχεδόν αποκλειστικής μείωσης του εργασιακού κόστους να ενισχυθούν οι επενδύσεις 
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του ιδιωτικού τομέα. Βέβαια, να σημειωθεί ότι η επικράτηση των συγκεκριμένων 

λογικών οδήγησαν σε μια κατάσταση, όπου μια χώρα η οποία αφενός, κατά το 

παρελθόν και μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ως κατέχουσα φθηνό και εξειδικευμένο 

εργατικό δυναμικό, ώστε πολλές βιομηχανίες υψηλής εξειδίκευσης, όπως οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες, να λειτουργούν μονάδες παραγωγής στην χώρα και 

αφετέρου, εξακολουθεί να ανήκει στην κατηγορία εκείνη των χωρών που 

προτάσσεται απολύτως έναντι οποιουδήποτε άλλου ιδεολογικού και κοινωνικού 

πλαισίου, η ιδεολογία της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς με όσο το δυνατόν 

λιγότερους φραγμούς, να εμφανίζει πλέον μειώσεις προσωπικού ύστερα από 

αναδιαρθρώσεις σε βιομηχανίες υψηλής ειδίκευσης. 

       

3.19.2 Εργατικό Δίκαιο 

Ύστερα από μακροχρόνιες και χωρίς αποτέλεσμα συνομιλίες με την πλευρά των 

συνδικάτων η, υπό το δεξιό κόμμα «Πλατφόρμα Πολιτών», κυβέρνηση της χώρας 

προχώρησε μονομερώς στην ψήφιση νέου θεσμικού πλαισίου στις ρυθμίσεις του 

οποίου προβλέπεται η αύξηση της περιόδου αναφοράς (το χρονικό διάστημα στο 

οποίο υπολογίζεται ο συνολικός εργάσιμος χρόνος ενός εργαζόμενου) από τους 

τέσσερις μήνες στον ένα χρόνο.  

Οι προτάσεις της κυβέρνησης, οι οποίες ψηφίστηκαν και εισήχθησαν στο εσωτερικό 

δίκαιο της χώρας την 23
η
 Αυγούστου 2013, επέφεραν αλλαγές στο Εργατικό Δίκαιο 

κάνοντας δυνατό για την εργοδοτική πλευρά τον υπολογισμό του εργάσιμου χρόνου 

σε μια περίοδο ενός έτους, από τους τέσσερις μήνες που ήταν με το προηγούμενο 

καθεστώς. Ανάλογη μνεία υπήρχε και το 2009 με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση της 

επαπειλούμενης στη χώρα οικονομική κρίσης, μόνο που τώρα πια η σχετική ρύθμιση 

εντάσσεται μόνιμα στο Εργατικό Δίκαιο της χώρας.  

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το νέο θεσμικό πλαίσιο, προτείνονται δύο 

τρόποι εισαγωγής της μεγαλύτερης περιόδου αναφοράς στους χώρους εργασίας. Σε 

χώρους όπου δραστηριοποιείται συνδικάτο και υπάρχει επιχειρησιακή σύμβαση 

εργασίας, η νέα ρύθμιση θα πρέπει να ενταχθεί είτε στη συλλογική σύμβαση, είτε 

μέσω ξεχωριστών συμφωνιών με τα συνδικάτα της επιχείρησης. Σε χώρους εργασίας 

όπου δεν δραστηριοποιείται κάποιο επιχειρησιακό συνδικάτο, η εισαγωγή της 

μεγαλύτερης περιόδου αναφοράς απαιτεί τη συμφωνία με εκλεγμένους εκπροσώπους.  
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Όπως προβλέπει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, σε περίπτωση που η εκτεινόμενη 

περίοδος αναφοράς διαμορφώνει μια κατάσταση στην οποία ο εργαζόμενος δεν 

δύναται να δουλέψει το σύνολο των ωρών που απορρέουν από τη σύμβασή του για 

ένα συγκεκριμένο μήνα, τότε ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να του πληρώσει τις 

ελάχιστες μηνιαίες αποδοχές του. Ακόμη, κάθε επέκταση της περιόδου αναφοράς θα 

πρέπει να γνωστοποιείται στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. 

Η εργοδοτική πλευρά υποδέχθηκε θετικά τα νέα μέτρα, εκτιμώντας θα υποβοηθήσουν 

στην προστασία των υπαρχουσών θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων, ειδικά 

σε επιχειρήσεις που στηρίζονται σε εποχιακή ζήτηση.  

Αντίθετα και οι τρεις ανώτατες συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες της χώρας, δηλαδή 

η Ανεξάρτητη και Αυτοδιοικούμενη Συνομοσπονδία «Αλληλεγγύη» (NSZZ), το 

Φόρουμ των Συνδικάτων (FZZ) και η Συμμαχία των Πολωνικών Συνδικάτων 

(OPZZ), εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους με το περιεχόμενο των νέων 

ρυθμίσεων, ζητώντας την απόσυρσή τους. Τα συνδικάτα εστιάζουν την κριτική τους 

σε ζητήματα όπως, 

 Οι συγκεκριμένες αλλαγές που έχουν εφαρμογή και σε κατηγορίες 

εργαζομένων, όπως οι έγκυες, όσοι εργάζονται νυχτερινή βάρδια, όσοι 

απασχολούνται σε 12ωρη ημερήσια βάση, οι εργαζόμενοι άνω των 55 ετών, 

είναι αντίθετες με την Κοινοτική Οδηγία 2003/88/EC (σχετικά με την 

οργάνωση του χρόνου εργασίας), καθώς θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την 

ασφάλεια στους χώρους εργασίας, όπως και τη συμφιλίωση μεταξύ εργασίας 

και οικογενειακής ζωής, 

 Κάνουν εφικτή για τους εργοδότες την αποφυγή πληρωμής υπερωριών, 

 δεν εξασφαλίζεται η πραγματική συμμετοχή των εργαζομένων σε εκλογικές 

διαδικασίες σε χώρους εργασίας όπου δεν δραστηριοποιούνται συνδικάτα 

(κατά συνέπεια, ο φερόμενος ως εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων 

να μην έχει στην πραγματικότητα επιλεγεί από την πλειοψηφία των 

εργαζομένων) και η εκλογή εργατικών αντιπροσώπων είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη συμφωνία εισαγωγής της μεγαλύτερης περιόδου 

αναφοράς. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους και ύστερα από προσφυγή της Ανεξάρτητης και 

Αυτοδιοικούμενης Ομοσπονδίας Συνδικάτων «Αλληλεγγύη» (NSZZ) προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την αντικανονική εφαρμογή της κοινοτικής 
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νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο της Πολωνίας στο πεδίο των συμβάσεων εργασίας 

ορισμένου χρόνου, η Κομισιόν κάνοντας δεκτές τις αιτιάσεις της εργατικής 

ομοσπονδίας αμφισβήτησε μια σειρά ρυθμίσεων που βρίσκονται εν ισχύ στο εργατικό 

δίκαιο της χώρας, οι οποίες αφορούν στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Πιο 

συγκεκριμένα, η Κομισιόν εντοπίζει πεδία ανησυχίας, όπως, 

πρώτον, το γεγονός της διαφορετικής αντιμετώπισης των συμβάσεων ορισμένου 

χρόνου από τις αντίστοιχες αορίστου χρόνου ως προς τον χρόνο προειδοποίησης για 

τη λήξη τους, αναδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου αντιμετωπίζονται 

λιγότερο ευνοϊκά χωρίς κάποια αντικειμενική αιτιολόγηση, 

δεύτερον, το ανώτατο όριο του ενός μηνός χρονικής απόστασης μεταξύ των 

διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου ώστε η σχέση εργασίας να μετατραπεί σε 

αορίστου, είναι πολύ μικρό, 

τρίτον, η έννοια της εκτέλεσης περιοδικών καθηκόντων, η οποία επιτρέπει έναν 

απροσδιόριστο αριθμό διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, δεν είναι επαρκώς 

ξεκάθαρη ώστε να αποτρέψει τη χρήση ενός υπερβολικού αριθμού αντίστοιχων 

συμβάσεων, 

τέταρτον, η πολωνική νομοθεσία κακώς εξαιρεί τη μαθητεία ή τη δημόσια 

εκπαίδευση και επανακατάρτιση από την προστασία ενάντια στον υπερβολικό αριθμό 

των επάλληλων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. 

Στις αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πολωνική κυβέρνηση ανέφερε ότι θα 

δεχθεί τις προτάσεις που θα της υποδειχθούν από τους κοινωνικούς συνομιλητές. Τα 

συνδικάτα της χώρας σε από κοινού πρόταση που κατέθεσαν προτείνουν,  

 την αύξηση της διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε 18 

μήνες, 

 τη διερεύνηση της δυνατότητας να ενταχθεί σε συλλογικές συμφωνίες ένα 

ανώτατο χρονικό όριο (ενδεικτικά, μέχρι 30 μήνες) χρησιμοποίησης για έναν 

εργαζόμενο του θεσμού των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, 

 τη διαμόρφωση του χρόνου προειδοποίησης ανάλογα με το χρονικό εύρος του 

συμβολαίου. 

Η εργοδοτική πλευρά, μέσω των τεσσάρων αντιπροσωπευτικών της οργανώσεων, δεν 

έχει μέχρι στιγμής καταθέσει τις απόψεις της για το ζήτημα. Όπως προκύπτει από τη 

μέχρι σήμερα παράδοση κοινωνικού διαλόγου της χώρας, το ζήτημα εισαγωγής νέων 
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ρυθμίσεων για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα γίνει αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης μεταξύ των κοινωνικών συνομιλητών. 

 

3.19.3 Απεργίες 

Η χώρα υποδέχθηκε το 2013 με αυξανόμενη ένταση από την πλευρά των 

εργαζομένων για την οικονομική κατάσταση που βιώνει τόσο το σύνολο των 

εργαζομένων, όσο και εργαζόμενοι σε συγκεκριμένους τομείς. 

Για πρώτη φορά τα τελευταία τριάντα χρόνια υπήρξε γενική απεργία. Οι τρεις 

αντιπροσωπευτικές εργατικές συνομοσπονδίες της χώρας μαζί με δύο ριζοσπαστικής 

ιδεολογίας συνδικάτα, συνενώθηκαν με σκοπό να δοθεί προσοχή στα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει ο κοινωνικός διάλογος στη χώρα. Επίσης, στα αιτήματα 

συγκαταλέγονταν και η αντίθεση των συνδικάτων στην μεγαλύτερη ευελιξία του 

εργάσιμου χρόνου, καθώς και στην αύξηση των επισφαλών συμβάσεων εργασίας. 

Η γενική απεργία της 26
ης

 Μαρτίου ήταν το επιστέγασμα μιας αυξανόμενης 

κοινωνικής έντασης η οποία έχει την αφετηρία της στο 2011, κατά το οποίο η 

κυβέρνηση προχώρησε, χωρίς, σύμφωνα με τα συνδικάτα, να προηγηθεί ουσιαστικός 

διάλογος, σε σειρά αλλαγών στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, στις ελάχιστες 

αποδοχές, στις α-τυπικές μορφές απασχόλησης και στον εργάσιμο χρόνο. 

Το επίκεντρο των απεργιακών κινητοποιήσεων ήταν η βιομηχανική περιοχή της 

Σιλεσίας, στην οποία οι τρεις ανώτατες εργατικές συνομοσπονδίες της χώρας, καθώς 

και δύο ριζοσπαστικά συνδικάτα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ισχυρά στη συγκεκριμένη 

περιοχή, ήτοι το Ελεύθερο Συνδικάτο «Αύγουστος ‘80» και το Συνδικάτο «Κόντρα», 

συνέστησαν τη Διασωματειακή Επιτροπή Διαδηλώσεων και Απεργιών (MKPS). 

Στις αρχές του 2013 συστήθηκε η Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου της περιοχής της 

Σιλεσίας με σκοπό να εξετάσει τα αιτήματα των εργαζομένων της περιοχής. Μετά την 

τελική συνάντηση των εκπροσώπων του τριμερούς οργάνου, στα μέσα Μαρτίου 

2013, η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των 

μερών. Αντίθετα, τα συνδικάτα διευκρίνισαν ότι υπήρξε μερική συμφωνία και μόνο 

για το ζήτημα της χρηματοδότησης του Εθνικού Ταμείου Υγείας.  

Ύστερα από την τελευταία εξέλιξη και με επίκεντρο την περιοχή της Σιλεσίας, 85 

χιλιάδες εργαζόμενοι από 4 χιλιάδες επιχειρήσεις συμμετείχαν στην απεργία, στην 

οποία πρωτοστάτησαν εργαζόμενοι από τους κλάδους της εκπαίδευσης, των 

ορυχείων, των σιδηροδρόμων, της μεταλλουργίας και της ενέργειας. Ταυτόχρονα με 
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την απεργία οργανώθηκαν και διαδηλώσεις μπροστά σε κυβερνητικά κτίρια σε όλες 

τις μεγάλες πόλεις της χώρας. 

Απέναντι στις εργατικές διεκδικήσεις ο Πρωθυπουργός της χώρας τόνισε ότι θα ήταν 

λάθος να αγνοήσει οποιαδήποτε απεργία και τα αιτήματά της, ταυτόχρονα όμως δεν 

αποδέχθηκε τη μομφή των συνδικάτων ότι η κυβέρνηση υπονομεύει τον κοινωνικό 

διάλογο στη χώρα. Από την πλευρά της η εργοδοτική πλευρά, εκφράζοντας την 

πλήρη αντίθεσή της στην κινητοποίηση, ανέφερε σε σχετικό άρθρο ότι το σχετικό με 

τις απεργίες νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να αλλάξει και να επιτρέπεται η προσφυγή 

στα δικαστήρια, τα οποία θα είναι υπεύθυνα να κρίνουν το νόμιμο της απεργιακής 

κινητοποίησης. 

Οι συνεχόμενες μονομερείς αποφάσεις της κυβέρνησης με αποκορύφωμα την ψήφιση 

των διατάξεων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και της επέκτασης της 

περιόδου αναφοράς, οδήγησε την πλευρά των συνδικάτων οδήγησε στον 

εξαναγκασμό τους ουσιαστικά σε αποχώρηση από το ανώτατο τριμερές όργανο 

κοινωνικού διαλόγου της χώρας, την Τριμερή Επιτροπή Οικονομικών και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, με τα συνδικάτα να προσφεύγουν σε αλλεπάλληλες δράσεις 

κοινωνικής διαμαρτυρίας, με κορυφαία την από κοινού διοργάνωση της μεγαλύτερης 

διαδήλωσης των τελευταίων δεκαετιών στην πρωτεύουσα της χώρας, Βαρσοβία, στα 

μέσα Σεπτεμβρίου. Η από κοινού διοργάνωση της συγκεκριμένης διαδήλωσης από τις 

τρεις ανώτατες συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της 

χώρας. Μάλιστα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ακολουθήθηκε από τη δημιουργία 

μιας κοινής επιτροπής των τριών συνομοσπονδιών, η οποία θα υποστήριζε το αίτημα 

για διαδηλώσεις και αύξηση της έντασης των αντιδράσεων στο σύνολο της 

επικράτειας και αποτελεί μια ακόμη ένδειξη των ριζοσπαστικών αλλαγών που 

συντελούνται στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, όπου η πολύ έντονη βούληση 

για ανεξαρτησία, που χαρακτήριζε τον τρόπο προσέγγισης των τριών εργατικών 

συνομοσπονδιών της χώρας στα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων και του 

κοινωνικού διαλόγου, έδωσε τη θέση της στον συντονισμό των ενεργειών. 

Η κύρια φάση των κοινών κινητοποιήσεων πραγματοποιήθηκε μεταξύ 11 και 14 

Σεπτεμβρίου 2013 υπό τον τίτλο «Εθνικές Μέρες Διαδηλώσεων» με αποκορύφωμα 

μαζική διαδήλωση στη Βαρσοβία.  

Στα αιτήματα των διαδηλωτών, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονταν, 
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 η βελτίωση του νόμου για τα εθνικά δημοψηφίσματα, ώστε κάθε κίνηση που 

υποστηρίζεται από τουλάχιστον 500 χιλιάδες πολίτες θα μπορεί αυτομάτως να 

θέτει σε κίνηση τις διαδικασίες για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, 

 η απόσυρση των πρόσφατων διατάξεων που αφορούν στην περαιτέρω 

ευελικτοποίηση του εργάσιμου χρόνου 

 η επαναφορά των παλαιότερων συνταξιοδοτικών ορίων ηλικίας, δηλαδή στα 

65 για τους άνδρες και στα 60 για τις γυναίκες, 

 η αποκατάσταση των συνταξιοδοτικών προνομίων σε όσους έχουν ειδικές 

εργασιακές συνθήκες, 

 η νομοθέτηση για τον περιορισμό του μεγέθους των επισφαλών και χαμηλής 

ποιότητας εργασιών, 

 η παύση του κλεισίματος των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη μεταφορά της χρηματοδότησής τους από 

τις τοπικές στην εθνική κυβέρνηση, 

 η αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την παροχή κοινωνικών επιδομάτων, 

 η υποστήριξη των επιχειρήσεων που δεν απολύουν, παρά την οικονομική 

κρίση, 

 η αύξηση των εθνικών κατώτατων αποδοχών στο 50% επί των εθνικών μέσων 

αποδοχών, 

 η εισαγωγή ρυθμίσεων για χρηματικές αποζημιώσεις από ενεργοβόρες 

επιχειρηματικές λειτουργίες. 

 

 

3.19.4 Κοινωνικός Διάλογος 

Μετά από την αυξανόμενη κοινωνική ένταση και αφού προηγήθηκαν απεργίες και 

μαζικές διαδηλώσεις που η έκταση και η έντασή τους ήταν πρωτοφανείς κατά την 

πρόσφατη Ιστορία της χώρας, η πλευρά των συνδικάτων από κοινού κατέθεσε 

προτάσεις για αλλαγές στη λειτουργία της τριμερούς Κοινωνικής Επιτροπής. Σε 

αυτές περιλαμβάνονται, η αυξανόμενη συμμετοχή των κοινωνικών συνομιλητών στη 

διαμόρφωση της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, προβλέπεται η υποχρέωση της 

κυβέρνησης να διαβουλεύεται για ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας, απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, καθώς και για επιδόματα 
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ένταξης σε καθεστώς ανεργίας. Επίσης, προβλέπεται η απαίτηση ώστε η κυβέρνηση 

να διαβουλεύεται σε οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής νόμων, οι οποίοι αφορούν σε 

ρυθμίσεις στους οργανισμούς εργαζομένων και εργοδοτών, όπως και σε ζητήματα 

επίλυσης των συλλογικών διαφορών.  

Η εργοδοτική πλευρά ανέφερε ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες οργανωτικές 

αλλαγές στο τριμερές Κοινωνικό Συμβούλιο, αλλά όχι με την προοπτική της 

αποφασιστικής επιρροής του Συμβουλίου σε εργατικά ζητήματα διότι αντίστοιχη 

εξέλιξη θα παραβίαζε την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.       

   

3.19.5 Πολιτικές απασχόλησης 

Στα τέλη του έτους τέθηκαν σε ισχύ μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τα οποία 

αποτελούν ουσιαστικά μια νεότερη εκδοχή των μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ για τον 

ίδιο σκοπό το 2009. Εντούτοις, στα νέα μέτρα αντέδρασε έντονα η πλευρά των 

συνδικάτων, ενώ οι εργοδότες τα αξιολογούν ως θετικά. 

Σκοπός των μέτρων είναι η προστασία των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν 

προσωρινές οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες μπορεί να αντιμετωπιστούν με τη 

χρήση των πόρων του Ταμείου Εγγυημένων Εργατικών Ωφελημάτων για δράσεις με 

τις οποίες, 

 θα επιδοτούνται μερικώς οι αποδοχές του προσωπικού το οποίο προσωρινά θα 

είναι απολυμένο 

 θα υπάρχουν αποζημιώσεις για την απώλεια αποδοχών λόγω των μειωμένων 

εργάσιμων ωρών, 

 θα προβλέπονται επιδοτήσεις ώστε να υποστηριχθούν εργοδότες στην 

πληρωμή των κοινωνικών εισφορών για το προσωπικό τους. 

 Η κυβερνητική βοήθεια προς τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικό 

πρόβλημα θα έχει χρονικό εύρος 12 μηνών, από την υπογραφή της σχετικής 

συμφωνίας της επιχείρησης με τις δημόσιες αρχές, ενώ η χρηματική βοήθεια θα 

δίνεται μέχρι και για 6 μήνες. Εντούτοις προβλέπεται, ότι η οικονομική βοήθεια που 

θα δίνεται σε κάθε εργαζόμενο θα είναι χαμηλότερη εκείνης που προβλέπεται για το 

επίδομα ανεργίας. Ακόμη προβλέπεται ότι ο εργοδότης θα μπορεί να απευθύνεται 

στην αρμόδια δημόσια αρχή για την επιδότηση μέχρι του 80% επί του συνολικού 

κόστους για την κατάρτιση των προσωρινώς απολυθέντων εργαζόμενων, ή όσων 

εργαζόμενων έχουν μειωθεί οι ώρες εργασίας. Για εργαζόμενο που ανήκει στις 
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παραπάνω κατηγορίες και συμμετέχει στα σχετικά προγράμματα κατάρτισης, το 

συνολικό ποσό που θα δίνεται ως επιδότηση στον εργοδότη του δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει το 300% των μέσων εθνικών αποδοχών. 

Οι εργοδότες που αιτούνται των σχετικών βοηθημάτων θα πρέπει, 

 να αποδείξουν ότι οι πωλήσεις του έπεσαν για τουλάχιστον 15% για πάνω από 

6 μήνες μέσα στο τελευταίο έτος που αποτάθηκαν για κρατική βοήθεια, 

 να έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 

 να αποδείξει ότι δεν συντρέχει κίνδυνος χρεοκοπίας της επιχείρησής του, 

 να παρουσιάσει πρόγραμμα βιωσιμότητας για τους ερχόμενους 12 μήνες, εάν 

επιθυμεί η βοήθεια που θα λάβει να επεκταθεί πέραν των 6 μηνών. 

 Ακόμη προβλέπεται ότι ο εργοδότης που τυγχάνει των ευνοϊκών ρυθμίσεων δεν θα 

πρέπει να προχωρά σε απολύσεις για ένα διάστημα τριών μηνών από τη λήξη του 

κρατικού προγράμματος υποστήριξης. 

Η εργοδοτική πλευρά, σε γενικές γραμμές αντέδρασε θετικά στα μέτρα, αν και η 

οργάνωση που εκπροσωπεί τους εργοδότες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εκτιμά 

ότι τα συγκεκριμένα μέτρα δεν θα έχουν ουσιαστική θετική επίπτωση στις 

επιχειρήσεις που εκπροσωπεί. 

Από την πλευρά τους τα συνδικάτα αντέδρασαν σφοδρά εκτιμώντας αφενός, ότι η 

τρίμηνη περίοδος που δεν επιτρέπεται στον εργοδότη να προχωρεί σε απολύσεις είναι 

πολύ μικρή και θα πρέπει να επεκταθεί στους έξι μήνες. Αφετέρου, δεν 

προσδιορίζονται επακριβώς οι όροι της οικονομικής κρίσης και της μείωσης της 

οικονομικής δραστηριότητας με συνέπεια η ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα 

βοήθειας να εξαρτάται από κρατικά/κυβερνητικά όργανα.  

Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε συμφωνία με τους κοινωνικούς συνομιλητές, η 

κυβέρνηση προχώρησε στη διαδικασία ψήφισης των μέτρων με έναρξη ισχύος της 

σχετικής νομοθεσίας τις αρχές του 2014.  

Ύστερα από την κριτική που δέχθηκε από τους κοινωνικούς συνομιλητές για τη 

μείωση των δαπανών σχετικών με την υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης, η κυβέρνηση παρουσίασε στα μέσα του έτους, δια του αρμόδιου 

υπουργείου Εργασίας, εκτεταμένες αλλαγές στις εθνικές αρχές εύρεσης εργασίας. Οι 

αλλαγές περιλαμβάνουν την υποστήριξη για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 

την υποστήριξη δομών κατάρτισης, με στόχευση της υλοποίησης των συγκεκριμένων 

πολιτικών ειδικά τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως οι νέοι, οι εργαζόμενοι άνω 
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των 50 ετών, καθώς και οι γονείς που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την 

απουσία τους για την ανατροφή των παιδιών τους.  

Στις κυβερνητικές προτάσεις περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η παροχή πρόσθετων 

αμοιβών σε εργαζόμενους και σε διοικήσεις των τοπικών αρχών εύρεσης και 

υποστήριξης της εργασίας, καθώς και στην παροχή επιπλέον πόρων για την 

υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων στις εν λόγω τοπικές αρχές, σε συνάρτηση 

με την επιτυχία των σχετικών προγραμμάτων μείωσης της ανεργίας. Με άλλη 

πρότασή της η κυβέρνηση προτείνει την κατανομή των ανέργων σε τρεις κατηγορίες, 

με κριτήριο τα ατομικά επαγγελματικά χαρακτηριστικά του ανέργου, οι οποίες είναι, 

 οι «ενεργοί άνεργοι», οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα ώστε να 

τους προσφερθούν βασικές υπηρεσίες εύρεσης εργασίας, 

 οι «άνεργοι που χρήζουν υποστήριξης», στους οποίους θα παρέχεται όλο το 

εύρος των υπηρεσιών απασχόλησης περιλαμβανόμενης της κατάρτισης, 

 οι άνεργοι «σε απόσταση από την αγορά εργασίας», στους περιλαμβάνονται 

τα άτομα σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και εκείνα που 

αποφεύγουν να εργαστούν με καθεστώς νόμιμης απασχόλησης και 

εγγράφονται ως άνεργοι στους καταλόγους ανεργίας, ώστε να δικαιούνται 

υγειονομικής περίθαλψης. Στην τελευταία κατηγορία θα προσφέρονται 

πολυεπίπεδες δράσεις για την υποστήριξη εύρεσης εργασίας, 

χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και των ιδιωτικών γραφείων απασχόλησης, 

τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, καθώς και κοινές δράσεις δημόσιων 

υπηρεσιών απασχόλησης και κέντρων κοινωνικής προστασίας. 

Στις προτάσεις της κυβέρνησης μεταξύ άλλων προβλέπεται, 

 η υποβοήθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας για γονείς, 

περιλαμβανόμενων των ωφελημάτων για τηλε-εργασία σε εργοδότες που 

δημιουργούν θέσεις τηλε-εργασίας για άνεργους γονείς, καθώς της 

οικονομικής υποστήριξης σε εργοδότες που προσλαμβάνουν γονείς που 

επιστρέφουν από άδειας ανατροφής παιδιών, 

 ευνοϊκά πολυετή δάνεια για την έναρξη επιχειρήσεων σε απόφοιτους της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος 

σπουδών, καθώς και σε εργοδότες που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, σε 

Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και σε αγρότες,  
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 η υποστήριξη νέων κάτω των 30 ετών, μέσω «επιταγών κατάρτισης» και των 

«επιταγών εργασιακής κινητικότητας», ώστε να μειωθεί το κόστος σχετικών 

δράσεων, 

 την επιδότηση των εργοδοτών για την πρόσληψη ανέργων, μέσω της 

ανάληψης μέρους των απολαβών του εργαζόμενου, 

 την επιδότηση μέχρι 30% επί των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών για 

την πρόσληψη εργαζομένων άνω των 50 ετών. 

Απέναντι στις κυβερνητικές προτάσεις η πλευρά των συνδικάτων υπήρξε 

επιφυλακτική. Σύμφωνα με την εργατική Συνομοσπονδία «Αλληλεγγύη» τα 

συγκεκριμένα μέτρα δεν επαρκούν για τη μεγέθυνση της απασχόλησης στη χώρα, 

ενώ η Συνομοσπονδία της Συμμαχίας των Πολωνικών Συνδικάτων αντιδρά στην ιδέα 

της χρηματοδότησης με πόρους από το Ταμείο Εργασίας των αποδοχών και των 

πρόσθετων παροχών των εργαζομένων στις δημόσιες αρχές εύρεσης εργασίας.  

Από την πλευρά τους οι εργοδοτικές οργανώσεις επισήμαναν τον κίνδυνο της 

αύξησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών στις δημόσιες αρχές εύρεσης εργασίας, 

ζητώντας ταυτόχρονα την εντονότερη δραστηριοποίηση των ιδιωτικών αρχών 

απασχόλησης. 

 3.19.6 Αναδιαρθρώσεις 

Στα τέλη του 2012
 
η θυγατρική της αυτοκινητοβιομηχανίας Fiat στην Πολωνία, η Fiat 

Auto Poland (FAP), ανακοίνωσε απολύσεις 1.500 εργαζομένων, σε σύνολο 6.000 

εργαζομένων που εργάζονται στη FAP, λόγω όχι τόσο της εγχώριας οικονομικής 

κατάστασης, καθώς οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Πολωνία δεν ήταν το 

ίδιο δριμείς σε σχέση με άλλες χώρες, όσο λόγω της πτώσης της αγοράς αυτοκινήτου 

στον ευρωπαϊκό χώρο.  

Εν όψει των συγκεκριμένων εξελίξεων η θυγατρική της πολυεθνικής στην Πολωνία 

ανακοίνωσε την απόλυση 1.500 εργαζομένων. Ύστερα από αντίδραση των 

συνδικάτων του κλάδου, που να σημειωθεί έχουν μία από τις υψηλότερες στον 

πολωνικό χώρο συνδικαλιστική πυκνότητα, η οποία προσεγγίζει το 40%, 

συμφωνήθηκε η εταιρεία να μειώσει σε 1.450 τους προς απόλυση εργαζόμενους και 

να δώσει bonus αποζημίωσης μόνο σε όσους εθελοντικά δεχθούν να απολυθούν 

ισοδύναμες των από 9 μέχρι 18 μηνών αποδοχών, με το τελικό ποσό της 

αποζημίωσης να εξαρτάται από το χρονικό διάστημα που ο προς απόλυση 

εργαζόμενος εργάζονταν στην εταιρεία. 
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Στην συμφωνία προβλέπεται ότι συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων θα 

εξαιρούνταν από την απόλυση. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, 

 οι εργαζόμενοι άνω των 55 ετών,  

 όσων ο /η σύζυγος εργάζεται επίσης στην εταιρεία και προβλέπεται να χάσει 

την εργασία του από τη συγκεκριμένη διαδικασία αναδιάρθρωσης,  

 οι χρόνια πάσχοντες ή όσοι έχουν κινητικές δυσκολίες, που όμως δεν 

δικαιούνται των σχετικών κοινωνικών παροχών και τέλος,  

 ορισμένες κατηγορίες γονέων.  

Επίσης, η συμφωνία προβλέπει ότι όσοι δεχθούν να απολυθούν μέχρι την 31
η
 

Ιανουαρίου 2013 θα έχουν το bonus αποζημίωσης. Μέχρι τη συγκεκριμένη 

ημερομηνία 860 εργαζόμενοι είχαν απολυθεί και δικαιούνταν τα σχετικά ποσά. Οι 

υπόλοιποι απολύθηκαν σταδιακά μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2013 και δεν 

δικαιούνταν τα ποσά αποζημιώσεων που προέβλεπε η συμφωνία διοίκησης και 

συνδικάτων.  

Η κυβέρνηση της χώρας και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση υλοποίησαν μια σειρά 

προγραμμάτων υποστήριξης των απολυμένων. Εντούτοις, προκύπτει ότι ο 

πραγματικός αριθμός όσων επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη εξέλιξη θα είναι εν 

τέλει πάνω από τους αρχικούς 1.450 εργαζόμενους και τούτο διότι ο μειωμένος όγκος 

της παραγωγής θα οδηγήσει σε απολύσεις και στην εφοδιαστική αλυσίδα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας με αποτέλεσμα να χαθούν επιπλέον 2.500 θέσεις εργασίας, οι 

οποίες σχετίζονται εμμέσως με τη λειτουργία της μονάδας κατασκευής αυτοκινήτων. 

 

3.19.7 Κοινωνική ασφάλιση 

Στα τέλη του έτους ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο της χώρας οι κυβερνητικές 

προτάσεις με τις οποίες επέρχονται αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. 

Τις συγκεκριμένες αλλαγές αποδοκίμασαν οι κοινωνικοί συνομιλητές και 

επιστημονικοί φορείς, ως αντισυνταγματικές, με αποτέλεσμα ο Πρόεδρος της 

Πολωνίας να αναπέμψει το σχετικό νομοθέτημα στο Συνταγματικό Δικαστήριο. 

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2013 ψηφίστηκαν αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα 

με τις οποίες το μεγαλύτερο μέρος των εισφορών των ασφαλισμένων σε ιδιωτικά 

ασφαλιστικά σχήματα θα μεταφερθούν στο Κρατικό Ασφαλιστικό Σύστημα με σκοπό 

τη μείωση των δημόσιων ελλειμμάτων. Ο Πρόεδρος της Πολωνίας αν και επισήμανε 

ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές ήταν αναγκαίες για τη διάσωση των δημόσιων 
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οικονομικών και τη μείωση των ελλειμμάτων, εντούτοις απέστειλε το σχετικό 

νομοθέτημα στο Συνταγματικό Δικαστήριο με το ερώτημα της 

αντισυνταγματικότητας, το οποίο θέτουν οι κοινωνικοί συνομιλητές και οι 

επιστημονικοί φορείς της χώρας. Το ερώτημα στο οποίο επικεντρώνεται η Προεδρία 

της Πολωνίας προς το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι η πρόβλεψη για απαγόρευση 

των επενδύσεων των ιδιωτικών ασφαλιστικών κεφαλαίων σε κυβερνητικά ομόλογα 

και αντ’ αυτού να προτιμώνται οι επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αξίες. Ακόμη, 

τίθεται το ερώτημα για τη νομιμότητα της νομοθετικής πρόβλεψης για επιβολή 

ποινών σε περίπτωση διαφήμισης των ιδιωτικών ασφαλιστικών ταμείων. 

Η πλευρά τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων αντέδρασε σφοδρά στις 

αλλαγές του ασφαλιστικού συστήματος που έχουν σκοπό την ιδιοποίηση των πόρων 

των ιδιωτικών ασφαλιστικών ταμείων για τη χρηματοδότηση των δημόσιων 

ελλειμμάτων, εκτιμώντας ότι τελικά θα έχουν μικρή επίδραση στην ανάρρωση των 

δημόσιων οικονομικών και θα προκαλέσουν μελλοντικές απώλειες στους 

ασφαλισμένους σε αντίστοιχα σχήματα. Ακόμη, καταγγέλθηκε από την πλευρά των 

κοινωνικών συνομιλητών, ότι σε άλλο ένα πεδίο των εργασιακών σχέσεων, οι 

παρεμβάσεις της κυβέρνησης προέκυψαν χωρίς προηγουμένως η ίδια να προσφύγει 

σε πρακτικές κοινωνικού διαλόγου.   
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3.20 Ουγγαρία 

 

3.20.1 Γενικό πλαίσιο 

Παρά το γεγονός ότι η Ουγγαρία δεν ανήκει στις χώρες στις οποίες συνάφθηκε 

«Μνημόνιο» με τους δανειστές της με τη μορφή που αυτό πήρε στην περίπτωση των 

χωρών του ευρωπαϊκού Νότου και της Ιρλανδίας (αν και να σημειωθεί ότι προ της 

κρίσης η Ουγγαρία είχε συνάψει δάνειο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κατά 

τη διάρκεια της κρίσης επισείεται ο κίνδυνος της μη καταβολής δόσης, με 

αποτέλεσμα την παύση πληρωμών.), εντούτοις η εκδήλωση της κρίσης λειτούργησε 

ως αφορμή και ως άλλοθι για την σχεδόν πλήρη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, 

όπως αυτή αντανακλάται από τη αλλαγή επί τα χείρω του Εργατικού Κώδικα. Το 

σκεπτικό πίσω από τις συγκεκριμένες αλλαγές είναι ουσιαστικά το ίδιο που κινεί τις 

τελευταίες δεκαετίες μια μεγάλη μερίδα της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και 

της πολιτικής και το οποίο βλέποντας την εργασία ως εμπόρευμα πρεσβεύει τη 

μείωση του κόστους και των δαπανών για την εργασία ως σχεδόν αποκλειστικό 

παράγοντας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Υπό αυτό το πλαίσιο 

οι αλλαγές που συντελέστηκαν στο Εργατικό Δίκαιο της χώρας κατά το 2013 

περιορίζουν ακόμη περισσότερο τη διάστασή του ως εργαλείου προστασίας του 

αδύναμου πόλου της εργασιακής σχέσης, με την αποδυνάμωση της εργασίας και την 

παράλληλη ενίσχυσης της εργοδοτικής πλευράς.  

Οι αλλαγές στον Εργατικό Κώδικα της χώρας συνοψίζονται μεταξύ άλλων, στην 

ενίσχυση της ευελιξίας της εργασίας, στην επέκταση της δοκιμαστικής σύμβασης, 

στη μείωση του χρόνου προειδοποίησης πριν από την απόλυση, στη μείωση του 

κόστους υπέρβασης του συμβατικού ωραρίου και στη διευκόλυνση της εφαρμογής 

ελαστικών διευθετήσεων του συνολικού χρόνου εργασίας. 

Ταυτόχρονα, πιστός στο δόγμα των οικονομικών της προσφοράς ο δεξιός 

κυβερνητικός συνασπισμός συνάπτει «στρατηγικές συμφωνίες» με τους 

πολυεθνικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στη χώρα με τα αποτελέσματα 

αντίστοιχων πρωτοβουλιών να παραμένουν έωλα, καθώς αφενός οι συγκεκριμένες 

συμφωνίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τα συμβαλλόμενα μέρη, είναι 

περισσότερο μια εκδήλωση προθέσεων, και αφετέρου, για να συμμετάσχει στη 

σύναψη στρατηγικών συμφωνιών η επιχειρηματική πλευρά, όπως αποδεικνύεται από 
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τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου τους, λαμβάνει κάποιας μορφής αντάλλαγμα, 

όπως π.χ φοροελαφρύνσεις.   

 

3.20.2 Εργατικό Δίκαιο 

Από την αρχή του έτους τέθηκαν σε πλήρη εφαρμογή, ύστερα από μια εξάμηνη 

μεταβατική περίοδο, οι διατάξεις του νέου Εργατικού Κώδικα, ο οποίος αντικαθιστά 

τον αντίστοιχο του 1992, που σηματοδοτούσε τη μετάβαση από την περίοδο του 

υπαρκτού σοσιαλισμού. Με τις αλλαγές που επέρχονται από την εφαρμογή του νέου 

Εργατικού Δικαίου ο συντηρητικός κυβερνητικός συνασπισμός αναμένει ότι η 

εργασία θα καταστεί ακόμα πιο ευέλικτη, φθηνότερη και περισσότερο 

προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της αγοράς. Στόχος της κυβέρνησης ήταν ο 

εναρμονισμός των ρυθμίσεων για τις συλλογικές ελευθερίες με εκείνες που αφορούν 

τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών και οι οποίες ρυθμίζονται από το Αστικό Δίκαιο. Υπό το 

καθεστώς του νέου Εργατικού Κώδικα επιτρέπονται, εκτός των άλλων, αφενός, 

συλλογικές συμφωνίες σε επιχειρήσεις με συμβούλια εργαζομένων στην περίπτωση 

που δεν υφίσταται επιχειρησιακό συνδικάτο, αφετέρου, ατομικά εργασιακά 

συμβόλαια, ώστε να ρυθμίζεται το περιεχόμενο της εργασιακής σύμβασης ακόμη και 

με ρυθμίσεις που παρεκκλίνουν από όσα ορίζονται από το ισχύον θεσμικό καθεστώς. 

Για την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας, με τις διατάξεις του νέου Εργατικού Κώδικα 

επιτρέπονται συμφωνίες που παρεκκλίνουν προς όφελος του εργοδότη και όχι μόνο 

αναγκαστικά και αποκλειστικά προς όφελος του εργαζόμενου.  

Ειδικότερα, με τις νέες ρυθμίσεις σημειώνονται, πρώτον, αλλαγές σχετικές με τη 

λήξη της σχέσης εργασίας, αλλαγές που τείνουν προς όφελος της εργοδοτικής 

πλευράς. Αυξήθηκε η δοκιμαστική περίοδος του εργαζόμενου σε μια θέση 

απασχόλησης στους τρεις μήνες, διάστημα που μπορεί να αυξηθεί στους έξι μήνες σε 

περίπτωση που κάτι αντίστοιχο προβλέπεται από συλλογική συμφωνία. Κατά τη 

διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου οι εργαζόμενοι μπορεί να απολυθούν χωρίς 

δικαιολόγηση. Επίσης, δεν είναι πλέον υποχρέωση των εργοδοτών να 

επαναπροσλαμβάνουν τους παρανόμως απολυμένους εργαζόμενους ύστερα από 

αίτημα των τελευταίων. Η επαναφορά του εργαζόμενου στην εργασία του, σε 

περίπτωση άδικης απόλυσής του και κατόπιν απαίτησης από τον ίδιο, μπορεί να 

συμβεί μόνο στις περιπτώσεις όπου η απόλυση ήταν αποτέλεσμα της διάκρισης λόγω 

φύλου, όταν η σχέση εργασίας τερματίστηκε κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης ή κατά 
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την έκτιση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, ή όταν ο εργαζόμενος είναι εκπρόσωπος 

των εργαζομένων. Υπό την ισχύ του προηγούμενου Εργατικού Κώδικα η επαναφορά 

στην εργασία ύστερα από παράνομη απόλυση βρίσκονταν στην απόλυτη δικαιοδοσία 

των δικαστηρίων. Ακόμη, μειώνονται τα κόστη αποζημίωσης, καθώς τα ποσά των 

αποζημιώσεων υπολογίζονται μέσω των βασικών αποδοχών και όχι βάσει του 

μηνιαίου εισοδήματος.  

Κατά δεύτερον, με σκοπό τη μείωση του κόστους των υπερωριών και την επίτευξη 

μεγαλύτερης ευελιξίας προς όφελος των επιχειρήσεων, το ανώτατο θεσμοθετημένο 

χρονικό όριο των υπερωριών αυξήθηκε στις 250 ώρες ετησίως, από 200 ώρες που 

όριζε το προηγούμενο καθεστώς, ενώ με συλλογικές συμφωνίες το εν λόγω χρονικό 

όριο μπορεί να επεκταθεί στις 300 ώρες ετησίως. Ακόμη επιτρέπεται στον εργοδότη η 

ενημέρωση ως προς την αλλαγή στο καθεστώς του εργάσιμου χρόνου να γίνεται 

εντός τεσσάρων ημερών από επτά ημέρες που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς. 

Με το νέο καθεστώς το ποσό της αποζημίωσης της υπερωρίας ανέρχεται στο 30% επί 

των βασικών αποδοχών (ενώ το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε ποσό 

αποζημίωσης της υπερωρίας 30% για την απογευματινή βάρδια και 50% για 

νυχτερινή εργασία), το οποίο αποδίδεται μόνο στην περίπτωση που ο εργαζόμενος 

εργάζεται μεταξύ 18:00 και 06:00.  

Τρίτον, ο νέος κώδικας μεταφέρει μέρος των κινδύνων που παρουσιάζονται κατά τη 

λειτουργία της επιχείρησης, από τον εργοδότη στον εργαζόμενο. Ειδικότερα, σε 

περίπτωση εμφάνισης εξωγενούς παράγοντα που συμβάλλει στη διακοπή της 

λειτουργίας της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα η διακοπή παροχής ρεύματος, ο 

εργαζόμενος δεν δικαιούται την καταβολή των βασικών αποδοχών. Ακόμη, εισάγεται 

η καταβολή μιας εγγυημένης παρακατάθεσης για εργαζόμενους που χειρίζονται 

χρήματα και σημαντικές αξίες για την επιχείρηση. Η συγκεκριμένη προληπτική 

κατάθεση μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος των αποδοχών του εργαζόμενου 

και εισήχθη με σκοπό την κάλυψη του εργοδότη από ενδεχόμενες ζημιές που 

προήλθαν από λάθη του εργαζόμενου κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Επιπλέον, η 

αποζημίωση του εργοδότη από τον εργαζόμενο, λόγω πλημμελούς εργασίας του 

δεύτερου, αυξήθηκε και πλέον αντιστοιχεί σε μέχρι τέσσερις μήνες η μη καταβολή 

αποδοχών, ενώ σε περίπτωση συλλογικών συμφωνιών προβλέπεται ρύθμιση για 

οκτάμηνη μη καταβολή αποδοχών λόγω πλημμελούς εργασίας του εργαζόμενου. Να 

σημειωθεί ότι σε περίπτωση ζημιάς που προκλήθηκε εσκεμμένως από την πλευρά του 
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εργαζόμενου, ή σε περίπτωση σοβαρής αμέλειας του, η αποζημίωση εκτείνεται και 

καλύπτει το σύνολο της προκαλούμενης ζημιάς. 

Τέταρτον, σημαντικές αλλαγές σημειώθηκαν ως προς το καθεστώς της 

συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των εργαζομένων. Ειδικότερα, πλέον μέχρι πέντε 

εκπρόσωποι των συνδικάτων (και ανάλογα με τη δύναμη του συνδικάτου) 

δικαιούνται νομικής προστασίας για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων 

τους. Με το προηγούμενο καθεστώς το σύνολο των μελών των συνδικάτων 

δικαιούνταν νομικής προστασίας. Ακόμη, μειώθηκε ο αναγνωρισμένος χρόνος 

άσκησης των συνδικαλιστικών καθηκόντων στη μία ώρα μηνιαίως και ταυτόχρονα 

μειώθηκε και ο αριθμός των συνδικαλιστικών εκπροσώπων που δικαιούνται να 

απέχουν από την εργασία τους κατά τον χρόνο που αναφέρθηκε παραπάνω από τρεις, 

που ήταν πριν, σε δύο. Ταυτόχρονα, καταργήθηκε το δικαίωμα των εργατικών 

εκπροσώπων, αφενός, να διεκδικήσουν οικονομική αποζημίωση για εργασία πέραν 

του συμβατικού ωραρίου, αφετέρου, να απέχουν από την εργασία τους λόγω 

συνδικαλιστικής επιμόρφωσης. Δεν γίνεται λόγος πλέον για δικαίωμα συμμετοχής 

των εκπροσώπων των συνδικάτων στην εφορευτική επιτροπή η οποία οργανώνει τις 

εκλογές για την ανάδειξη των συμβουλίων εργαζομένων.  

Επιπλέον, περιορίστηκε το δικαίωμα των συνδικάτων στο βέτο και στον έλεγχο στις 

συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των εργαζομένων, ενώ σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις το δικαίωμα της διαβούλευσης έχει μεταφερθεί από τα συνδικάτα στα 

συμβούλια εργαζομένων. Τέλος, συνδικάτα που έχουν ως μέλη τουλάχιστον το 10% 

του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης έχουν το δικαίωμα στη σύναψη 

συλλογικών συμφωνιών. 

Η εισαγωγή του νέου Εργατικού Κώδικα συνάντησε την επιδοκιμασία των 

οργανώσεων των εργοδοτών, ενώ αντίθετα συνάντησε σφοδρές αντιδράσεις από την 

πλευρά των συνδικάτων. Ειδικότερα, κατά την Συνομοσπονδία των Ούγγρων 

εργοδοτών και βιομηχάνων, ο κώδικας υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, καθώς δίνει χώρο σε διαπραγματεύσεις και 

συμφωνίες για την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας. Η Εθνική Ένωση 

Επιχειρηματιών και Εργοδοτών υπογράμμισε ότι οι αλλαγές στις διατάξεις που 

ρυθμίζουν την υπερωριακή απασχόληση είναι ιδιαίτερα σημαντικές διότι αυξάνεται η 

ευελιξία δίνοντας μεγαλύτερη ελευθερία στους εργοδότες. 

Αντίθετα, από την πλευρά τους τα συνδικάτα αντέδρασαν στις ρυθμίσεις του νέου 

κώδικα υπογραμμίζοντας ότι από τη μία εξασφαλίζει την ευελιξία προς όφελος των 
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εργοδοτών, ενώ από την άλλη υποβαθμίζει σημαντικά την ασφάλεια που 

απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι κατά την άσκηση της εργασίας τους. Εντούτοις, τα 

φιλικά προς την ιδεολογία του κεντροδεξιού κυβερνητικού συνασπισμού συνδικάτα 

τελικά, και παρά την αντίθεσή τους για τους όρους διενέργειας της διαβούλευσης 

σχετικά με την εισαγωγή του νέου κώδικα, συμφώνησαν με το νέο καθεστώς 

στηριζόμενα στη διασφάλιση των ελάχιστων όρων λειτουργίας των συνδικάτων 

στους χώρους εργασίας. 

 

3.20.3 Συνδικάτα 

Σε διαδικασία ενοποίησης της λειτουργίας τους βρίσκονται, από τα μέσα του έτους, 

τρεις από τις έξι εργατικές συνομοσπονδίες της χώρας με σκοπό την καλύτερη 

εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών τους, τονίζοντας ότι η μέχρι τότε 

οργανωτική κατάστασή τους έχει εν τέλει μικρή επίδραση στην προστασία των 

εργαζομένων. Η ενοποίηση των τριών συνομοσπονδιών θα οδηγήσει στη δημιουργία 

της μεγαλύτερης εργατικής συνομοσπονδίας της χώρας απαριθμώντας περισσότερους 

από 300 χιλιάδες εργαζόμενους. Η ενοποίηση περιλαμβάνει την «Αυτόνομη 

Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ASZSZ)», το «Συμβούλιο για τη Συνεργασία των 

Συνδικάτων (SZEF)» και την «Εθνική Συνομοσπονδία των Ουγγρικών Συνδικάτων 

(MSZOSZ)», καλύπτοντας τους εργαζόμενους τόσο από τον ιδιωτικό, όσο και από 

τον δημόσιο τομέα της οικονομίας.  

Όπως προκύπτει, ο κύριος λόγος της συγχώνευσης είναι οι αλλαγές που επέφερε η 

κυβέρνηση του δεξιού συνασπισμού στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων της 

χώρας, όπως για παράδειγμα, η εισαγωγή νέου Εργατικού Κώδικα, που παρέχει, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, λιγότερη προστασία για τους εργαζόμενους και τα 

συνδικάτα, η εισαγωγή του θεσμού της υποχρεωτικής συμμετοχής σε επιμελητήρια 

για κάποιες κατηγορίες δημόσιων λειτουργών, όπως οι δάσκαλοι, με αποτέλεσμα ο 

εργαζόμενος να επωμιστεί επιπλέον κόστος στην περίπτωση που θέλει να είναι μέλος 

και σε συνδικάτο (αφού η συμμετοχή και συνεπώς και η συνδρομή στα επιμελητήρια 

για τις συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων είναι υποχρεωτική). Ακόμη, με την 

εκλογή της η κυβέρνηση πάγωσε το έργο της τριμερούς Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής. Οι παραπάνω πρωτοβουλίες, σε συνδυασμό με τις εσωτερικές αδυναμίες 

της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, οδήγησαν μέσα σε μια δεκαετία στη μείωση, 

στο μισό περίπου, του αριθμού των μελών των συνδικάτων. Υπολογίζεται ότι μεταξύ 
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10 και 16% είναι η συνδικαλιστική πυκνότητα στη χώρα, δηλαδή μεταξύ 450 και 550 

χιλιάδων είναι τα μέλη των ουγγρικών συνδικάτων, ενώ μια δεκαετία νωρίτερα 

υπερέβαινε το ένα εκατομμύριο ο αριθμός των συνδικαλισμένων στα συνδικάτα της 

χώρας. Υπολογίζεται ότι η νέα συνομοσπονδία θα περιλαμβάνει ως μέλη τα 2/3 του 

συνόλου των συνδικαλισμένων μελών της χώρας. 

Οι εκπρόσωποι των συνομοσπονδιών υπογράμμισαν επιπλέον ότι η σχεδιαζόμενη 

ενοποίηση προκύπτει, μεταξύ άλλων και ως αντίδραση στις κυβερνητικές πολιτικές οι 

οποίες επιβλήθηκαν ευκολότερα λόγω και της πολυδιάσπασης του συνδικαλιστικού 

κινήματος της χώρας. Τονίζουν ότι το σύστημα κοινωνικού διαλόγου της χώρας 

ανατράπηκε δραματικά μετά τις εκλογές του 2010 και η ενοποίηση των 

συνομοσπονδιών ήταν επιβεβλημένη.  

Η Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) καλωσόρισε τα σχέδια 

ενοποίησης, επισημαίνοντας την ανάγκη δημιουργίας ισχυρότερων και ανεξάρτητων 

ομοσπονδιών, ως απάντηση στη μείωση των μελών λόγω της οικονομικής κρίσης που 

επηρέασε με ιδιαίτερα σφοδρό τρόπο το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ευρώπη.  

Όπως προκύπτει από σχετικές δημοσκοπήσεις η κοινή γνώμη της χώρας είναι θετική 

στη σχεδιαζόμενη ενοποίηση των συνομοσπονδιών καθώς περίπου τα τρία τέταρτα 

των ερωτώμενων τάχθηκαν υπέρ της ενοποίησης. 

Συνένωση δυνάμεων με σκοπό την καλύτερη εκπροσώπηση των συμφερόντων των 

μελών τους προέκυψε και στον κλάδο των σιδηροδρόμων μετά τη δημιουργία ένωσης 

από τις τρεις μεγαλύτερες ομοσπονδίες του κλάδου, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τις 

διαπραγματεύσεις με την εργοδοτική πλευρά σχετικά με ζητήματα του 

συγκεκριμένου εργασιακού χώρου. Η ένωση θα εκπροσωπεί πάνω από 30 χιλιάδες 

μέλη, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πάνω από το μισό των εργαζομένων του κλάδου. 

Οι τρεις ομοσπονδίες που αποφάσισαν την κοινή διαπραγματευτική πορεία απέναντι 

στην εργοδοτική πλευρά αποτελούν τις μεγαλύτερες του χώρου.  

                 

3.20.4 Κοινωνικός Διάλογος 

Οι κοινωνικοί συνομιλητές της χώρας θέτουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο τον 

οποίο επέλεξε η κυβέρνηση να διαπραγματευθεί, χωρίς προηγουμένως να έχει 

υπάρξει κάποιας μορφής διαβούλευση μαζί τους, με τους πολυεθνικούς ομίλους που 

δραστηριοποιούνται στην ουγγρική επικράτεια. Οι επονομαζόμενες «στρατηγικές 

συμφωνίες» μεταξύ της κυβέρνησης και των πολυεθνικών ομίλων που 
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δραστηριοποιούνται σε βιομηχανικούς τομείς της ουγγρικής οικονομίας αποσκοπούν 

στη διασφάλιση της συνεργασίας και της αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των αρχών 

της χώρας και των επιχειρήσεων που συνυπογράφουν τις σχετικές συμφωνίες. Η 

κυβέρνηση σκοπεύει να υπογράψει τουλάχιστον 40 στρατηγικές συμφωνίες με τους 

ισχυρούς βιομηχανικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στη χώρα, όπως, μεταξύ 

άλλων, η Coca Cola, η Daimler AG, η Microsoft, η Nokia, η IBM και η Bosch.  

Τα κύρια σημεία των στρατηγικών συμφωνιών εστιάζουν, πρώτον, στο εθνικό 

πρόγραμμα ανάπτυξης, δεύτερον, στον σταθερό διάλογο και διαπραγμάτευση μεταξύ 

της κυβέρνησης και της επιχείρησης, τρίτον, στην ενδεχόμενη επέκταση της 

επιχείρησης στη χώρα, τέταρτον, στην απόδοση δικαιώματος προτίμησης προς 

όφελος Ούγγρων προμηθευτών για τις επιχειρήσεις που υπογράφουν στρατηγικές 

συμφωνίες, πέμπτον, στη συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας 

και στην εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, και έκτον, την 

προώθηση της χώρας ως ένας ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις.  

Οι συγκεκριμένες στρατηγικές συμφωνίες γίνονται γνωστές κατά την έναρξη 

λειτουργίας της μονάδας του πολυεθνικού ομίλου στη χώρα, ή κατά την έναρξη μιας 

νέας μονάδας παραγωγής, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μετρηθεί μέχρι στιγμής η 

επίδραση ανάλογων συμφωνιών στην ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής της 

χώρας, από τη στιγμή που δεν είναι στην πλήρη έκτασή του γνωστός ο βαθμός που η 

επιχειρηματική απόφαση για επένδυση στη χώρα θα υλοποιούνταν ανεξαρτήτως της 

στρατηγικής συμφωνίας, ή αν στην απόφαση για επένδυση δόθηκαν και κάποια 

οικονομικά ανταλλάγματα από τις αρχές της χώρας. Για παράδειγμα, η υπογραφή 

συμφωνίας με την κατασκευάστρια αυτοκινήτων Suzuki επιτεύχθηκε ύστερα από την 

κυβερνητική εγγύηση για επενδύσεις στην τοπική κατασκευάστρια εταιρεία, ενώ η 

συμφωνία με την εμπορική πολυεθνική Tesco επιτεύχθηκε ύστερα από την 

κατάργηση της επιπλέον φορολογίας στις αλυσίδες υπεραγορών.  

Οι κοινωνικοί συνομιλητές εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το γεγονός ότι δεν 

έχουν δημοσιευθεί λεπτομέρειες σε ορισμένες στρατηγικές συμφωνίες, φοβούμενοι 

ότι η εν λόγω πραγματικότητα οδηγεί σε έλλειψη δημόσιου ελέγχου και λογοδοσίας 

για τις συμφωνίες που συνάπτει η κυβέρνηση. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι των 

συνδικάτων εκτιμούν ότι η εισαγωγή των στρατηγικών συμφωνιών στο σύστημα των 

εργασιακών σχέσεων της χώρας διαβρώνει το σύστημα των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, το οποίο στην περίπτωση της Ουγγαρίας στηρίζεται στις 

επιχειρησιακές συμβάσεις. Οι εκπρόσωποι των συνδικάτων επιδιώκουν τη συμμετοχή 
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εκπροσώπου του εργαζομένων στις διαβουλεύσεις για την υπογραφή της στρατηγικής 

συμφωνίας φοβούμενοι ότι δεν εκπροσωπούνται επαρκώς ή ούτε καν λαμβάνονται 

υπόψη τα συμφέροντα των εργαζομένων. Από την πλευρά τους τα αντιπροσωπευτικά 

όργανα των εργοδοτών επισημαίνουν ότι οι εκπρόσωποί τους δεν συμμετείχαν στις 

σχετικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή των στρατηγικών συμφωνιών και 

εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το γεγονός ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται 

απευθείας με τη διοίκηση της επιχείρησης πρακτική που υπονομεύει το εν ισχύει 

σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Εντούτοις, οι εργοδοτικοί εκπρόσωποι σε 

τελική ανάλυση υποδέχθηκαν θετικά τις στρατηγικές συμφωνίες διότι ανάλογες 

πρωτοβουλίες είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού 

περιβάλλοντος για επενδύσεις. 

Η υπογραφή διμερών ή και τριμερών συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών δρώντων 

φαίνεται ότι αποτελεί μια διαδεδομένη πρακτική στη χώρα, η οποία κορυφώνεται την 

περίοδο της κρίσης. Βέβαια, το ζητούμενο είναι οι όροι υπό τους οποίους 

υπογράφηκαν ανάλογες συμφωνίες και το περιεχόμενο των συμφωνιών.  

Οι αμοιβαίες συμφωνίες αναφέρονται στα πεδία των αποδοχών, των συλλογικών 

συμφωνιών, των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας και της από κοινού 

συμμετοχής σε κοινοτικά προγράμματα.  

Εντούτοις, παρά την υπογραφή αντίστοιχων συμφωνιών δεν σημειώθηκε μέχρι 

σήμερα ουσιαστική βελτίωση των εργασιακών σχέσεων στη χώρα μετά και την 

επίδραση της οικονομικής κρίσης, καθώς αφενός δεν έχει υπογραφή κάποια κλαδική 

σύμβαση εργασίας από το 2012 και εντεύθεν και αφετέρου, οι λεγόμενες «αμοιβαίες 

συμφωνίες» στην πραγματικότητα πρόκειται για εκδηλώσεις προθέσεων χωρίς να 

παράγουν δεσμευτικά αποτελέσματα.      

             

3.20.5 Δημόσιος τομέας 

Ο δεξιός κυβερνητικός συνασπισμός προχώρησε σε αλλαγές στους όρους 

επαγγελματικής ένταξης των εκπαιδευτικών λειτουργών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

της χώρας, ενώ ως αντάλλαγμα προχώρησε σε αυξήσεις στις αποδοχές τους. 

Εντούτοις τα συνδικάτα του κλάδου εκδηλώνουν τον σκεπτικισμό τους σχετικά με τα 

πραγματικά οφέλη που τελικά θα αποκομίσουν οι εκπαιδευτικοί ως αποτέλεσμα των 

εφαρμοζόμενων αλλαγών.  
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Ειδικότερα, με σκοπό την καταπολέμηση των ανισοτήτων σχετικά με τα προσόντα 

και τις δεξιότητες μεταξύ των εκπαιδευτικών στις περιφέρειες της χώρας, ως 

αποτέλεσμα των διαφορετικών δυνατοτήτων και πόρων που διαθέτουν οι 3 χιλιάδες 

δήμοι για την πρόσληψη εκπαιδευτικών, δημιουργήθηκε ένας κεντρικός φορέας στον 

οποίο εντάσσονται 4 χιλιάδες σχολεία, 1,2 εκατομμύρια μαθητές και 120 χιλιάδες 

δάσκαλοι καθιστώντας αυτόν, τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας. Ο κεντρικός 

φορέας διαθέτει 200 περιφερειακά γραφεία και έχει το δικαίωμα να προσλαμβάνει 

δασκάλους και διοικητικό προσωπικό, να διαμορφώνει το πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου και να ορίσει περιορισμούς στα εκπαιδευτικά δίδακτρα. Επιπλέον, θα 

μπορεί να παράσχει υπηρεσίες, όπως η λογοθεραπεία και ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός και μόνο οι υποδομές και τα πάγια των σχολείων παραμένουν υπό 

τον έλεγχο των τοπικών αυτοδιοικήσεων. Εντούτοις, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού 

Συνδικάτου των Δασκάλων (PDSZ), επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη τα 

αιτήματα των εκπαιδευτικών και δεν προχώρησε σε διαπραγματεύσεις με τα 

συνδικάτα του χώρου για τη δημιουργία του κεντρικού φορέα, ενώ επιπλέον δεν 

φαίνεται να αποτελεί μια ενδεδειγμένη πρακτική ο διαχωρισμός της λειτουργίας, που 

ανήκει στον κεντρικό φορέα, με τη συντήρηση, που ανήκει στις τοπικές αρχές. 

Ακόμη, το κοινοβούλιο της χώρας ψήφισε νόμο με τον οποίο θα υποχρεώνεται το 

σύνολο των Ούγγρων δασκάλων να συμμετάσχουν σε ένα νέο οργανισμό, την Εθνική 

Σχολή Δασκάλων, η οποία θα εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς στις 

διαπραγματεύσεις τους με την πολιτεία. Το νέο όργανο προβλέπεται ότι θα 

λειτουργήσει πλήρως εντός του 2014. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη η 

δημιουργία του συγκεκριμένου οργάνου, υποχρεωτικής ένταξης των δασκάλων σε 

αυτό, ήταν απαραίτητη διότι η κυβέρνηση δεν μπορούσε πρακτικά να 

διαπραγματεύεται με ένα ευρύ φάσμα εκπροσωπούμενων ομάδων. Για τα συνδικάτα, 

η δημιουργία του συγκεκριμένου οργάνου είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι η 

κυβέρνηση προτιμά να δημιουργήσει τον δικό της συνομιλητή για διαπραγματεύσεις 

παρά να συνεργαστεί με τα συνδικάτα του κλάδου, έχοντας συνεπώς μικρότερη 

αντίσταση στις κυβερνητικές προτάσεις. 

 

3.20.6 Πολιτικές αμοιβών 

Η εισαγωγή νέων νομοθετημάτων στον χώρο της εκπαίδευσης συνοδεύτηκε από 

αύξηση στις αποδοχές των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με έρευνες του ΟΟΣΑ οι 
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εκπαιδευτικοί της χώρας έχουν μικρότερες αποδοχές σε σχέση με εργαζόμενους με 

αντίστοιχα εκπαιδευτικά προσόντα. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης η 

έρευνα του ΟΟΣΑ ανέδειξε ότι η Ουγγαρία είναι μία από τις 16 χώρες, σε σύνολο 30, 

όπου οι αποδοχές των εκπαιδευτικών παρέμειναν στα ίδια επίπεδα ή και μειώθηκαν 

ελαφρώς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι μεικτές αποδοχές των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχονται στις 8.598€, ενώ για τους 

εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι μεικτές αποδοχές ανέρχονται στις 

9.126€. Οι αποδοχές των εκπαιδευτικών έχουν παγώσει από το 2008, ενώ επιπλέον 

καταργήθηκε και ο 13
ος

 μισθός που δινόταν ως πρόσθετη παροχή. Στα τέλη του 2012 

ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και συνδικάτων του χώρου σε 

σκοπό την αύξηση των αποδοχών. Τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών διεκδικούσαν 

αύξηση κατά 20% στις αποδοχές υπολογιζόμενη από τις αρχές του 2013. Έπειτα και 

από την πίεση της προσφυγής σε απεργιακές κινητοποιήσεις από την πλευρά των 

συνδικάτων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέση αύξηση αποδοχών, από τον Σεπτέμβριο 

του 2013, κατά 14% για 150 χιλιάδες εκπαιδευτικούς και παράλληλα υπήρξε 

κυβερνητική δέσμευση για επιπλέον αύξηση 10% τον Σεπτέμβριο του 2014. 

Εντούτοις, η συγκεκριμένη αύξηση συνοδεύτηκε από αύξηση του αριθμού των 

μαθημάτων που διδάσκονται εβδομαδιαίως από τον κάθε εκπαιδευτικό, ενώ 

παράλληλα καταργούνται οι αποζημιώσεις της υπερωριακής απασχόλησης. 

 

3.20.7 Αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων 

Αντιδράσεις συνάντησε, κυρίως από την πλευρά των συνδικάτων, η απόφαση της 

μεγαλύτερης επιχείρησης χάλυβα της χώρας, της ISD Dunaferr, στην απόλυση 1.500 

εργαζομένων της στα πλαίσια της μείωσης προσωπικού που επιβλήθηκε από τη 

μητρική της εταιρεία ουκρανικών συμφερόντων. Παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση 

σημειώνει απώλειες ήδη από το 2008 τα συνδικάτα αντιδρούν στα προγράμματα 

συρρίκνωσης του προσωπικού σημειώνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα σημάνει το 

τέλος της βιομηχανίας χάλυβα στη χώρα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει 

τη δυνατότητα εξαγοράς της εταιρείας με στόχο την εγκαθίδρυση μιας σταθερής 

επιχείρησης με τη δυνατότητα της απασχόλησης σε μακροχρόνιο ορίζοντα.  

Η ISD Dunaferr ήταν από τις ελάχιστες επιχειρήσεις χάλυβα που κατάφεραν να 

επιβιώσουν στη μετάβαση από τον σοσιαλιστικό κεντρικό προγραμματισμό στην 

λειτουργία της αγοράς. Μέχρι τις αρχές της νέας χιλιετίας η εταιρεία απασχολούσε 
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7,5 χιλιάδες εργαζόμενους. Στα τέλη του 2002 η τότε κυβέρνηση αποφάσισε την 

ιδιωτικοποίηση της Dunaferr η οποία και δόθηκε στη μητρική της πλέον ουκρανική 

επιχείρηση ISD (που με τη σειρά της αργότερα εξαγοράστηκε από έναν ρωσικών 

συμφερόντων όμιλο μεταλλοβιομηχανιών). Η μητρική εταιρεία δεν προχώρησε σε 

μειώσεις προσωπικού παρά μόνο μέχρι το 2009, όπου η οικονομική κρίση επέδρασε 

ιδιαίτερα αρνητικά στην ουγγρική θυγατρική. Παρά το γεγονός ότι το 2013 ξεκίνησε 

θετικά για τη λειτουργία της επιχείρησης, μετά και τη συμφωνία μεταξύ διοίκησης 

και επιχειρησιακού σωματείου για αυξήσεις αποδοχών κατά 3,2% από τον Ιανουάριο 

του 2013 και επιπλέον 1% από τον Ιούλιο του ίδιου έτους (συμφωνία η οποία 

προήλθε ύστερα και από απεργιακές κινητοποιήσεις διάρκειας μιας εβδομάδας, 

καθώς στο αίτημα του συνδικάτου για αυξήσεις αποδοχών κατά 5,2% η διοίκηση της 

εταιρείας αντέτεινε αυξήσεις ύψους 2,1%), εντούτοις τον Αύγουστο η διοίκηση της 

εταιρείας ανακοίνωσε απολύσεις προσωπικού. Η διοίκηση ανέφερε ότι η 

συγκεκριμένη απόφαση επιβλήθηκε από τη μητρική εταιρεία και αφορά στην 

απόλυση 1.500 εργαζομένων, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 20% του εργατικού 

δυναμικού της επιχείρησης. Πέραν της οικονομικής κρίσης η συγκεκριμένη απόφαση 

αιτιολογήθηκε και ως αντίδραση στη χαμηλή παραγωγικότητα της επιχείρησης σε 

σχέση με τους ανταγωνιστές της. Στην ανακοίνωση επίσης γινόταν λόγος και για το 

γεγονός ότι η θυγατρική ουγγρική επιχείρηση στηρίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στα 

κεφάλαια της μητρικής και το έλλειμμά της βαίνει σταθερά αυξανόμενο. Από την 

πλευρά του το επιχειρησιακό σωματείο ανέφερε ότι δεν υπήρξαν καν 

προπαρασκευαστικές συνομιλίες σχετικά με τις απολύσεις μεταξύ των κοινωνικών 

συνομιλητών και ως εκ τούτου δεν ήταν γνωστός ο λόγος και ο τρόπος απόλυσης των 

1.500 εργαζομένων. Στην αιτίαση της διοίκησης ότι η εταιρεία λειτουργούσε με 

ιδιαίτερα υψηλά εργατικά κόστη, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ανέφεραν ότι η 

παραγωγή σημείωσε ιστορικά υψηλά κατά το 2012 και ο λόγος εμφάνισης υψηλών 

προ φόρων ζημιών είναι η εξασθένιση του ευρώ έναντι του δολαρίου (κατά συνέπεια, 

αγοράζει ακριβά μιας και οι αγορές των μετάλλων γίνονται σε δολάριο και πουλάει 

φθηνά μιας και οι αγορές που κυρίως η εταιρεία απευθύνεται έχουν ως νόμισμά τους 

το ευρώ), σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές των μετάλλων στις διεθνείς αγορές 

εμπορευμάτων.  

Η κυβέρνηση από την πλευρά της υποσχέθηκε βοήθεια στους υπό απόλυση 

εργαζόμενους. Από την πλευρά τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν 

τον συντηρητικό κυβερνητικό συνασπισμό για αδράνεια, καθώς ήταν ορατό για 
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αρκετά χρόνια ότι θα εκδηλωνόταν κρίση απασχόλησης στην Dunaferr. Τελικά και 

ύστερα από διαπραγματεύσεις μεταξύ της διοίκησης της επιχείρησης και της 

κυβέρνησης η επιχείρηση θα προχωρήσει σε απολύσεις 400 εργαζομένων, ενώ 

εξετάζεται σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο η πιθανότητα εξαγοράς της επιχείρησης 

από την ρωσικών κρατικών συμφερόντων μητρική της εταιρεία στα πλαίσια 

διακρατικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.   

                          

3.21 Σλοβενία 

3.21.1 Γενικό Πλαίσιο 

 

Στη χώρα, τον Μάρτιο του 2013 η κυβέρνηση του κεντροδεξιού συνασπισμού υπό 

τον Janez Janša μετά από ένα χρόνο παραμονής στην εξουσία, οδηγείται σε 

παραίτηση λόγω κατηγοριών για διαφθορά καθώς και των αντιδράσεων που 

προκαλούνται στη θέσπιση νέων μέτρων λιτότητας για την αντιμετώπιση των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων της. Σημειώνεται ότι το δημόσιο έλλειμμα της χώρας 

υπολογίζεται για το 2013 περίπου στο 7,9%. Τη διακυβέρνηση της χώρας 

αναλαμβάνει η αρχηγός της αντιπολίτευσης Alenka Bratusek του «Θετικού Κόμματος 

Σλοβενίας», η οποία και εκπονεί σχετικό σύμφωνο σταθερότητας για την 

αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελλείμματος της. 

Σε εθνικό επίπεδο, αναπτύσσεται μεγάλη δημόσια συζήτηση γύρω από το 

συνταγματικό καθεστώς που διέπει τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων και ιδίως το 

σχεδόν απεριόριστο εύρος των θεμάτων που μπορούν να τεθούν προς δημοψήφισμα 

αλλά και η ευκολία με την οποία μπορούν να καλυφθούν οι προϋποθέσεις για τη 

διενέργειά τους (είτε με απόφαση της Βουλής, είτε μετά από αίτηση του 1/3 του 

Βουλευτών, είτε με τη συγκέντρωση 40.000 υπογραφών).  

Ως κύριο επιχείρημα αναπτύσσεται το γεγονός ότι το υφιστάμενο συνταγματικό 

καθεστώς περί δημοψηφισμάτων διευκολύνει την κυβερνητική αστάθεια και αποτελεί 

τροχοπέδη στην εφαρμογή πολλών μεταρρυθμίσεων.  

Για παράδειγμα, το 2011 έχουν ανατραπεί μέσω δημοψηφίσματος 4 νόμοι (ένας εκ 

των οποίων αφορά την προσωρινή απασχόληση και το δημοψήφισμα διενεργείται 

μετά από συλλογή υπογραφών από τη συνδικαλιστική Συνομοσπονδία ZSSS), ενώ το 

2012 το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει απαγορεύσει μετά από προσφυγή της 

Κυβέρνησης τη διενέργεια δύο δημοψηφισμάτων επί ψηφισθέντων νόμων, τα οποία 
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είχαν ζητήσει τα συνδικάτα: ένα για τη δημιουργία «κακής» τράπεζας και ένα για τη 

διαχείριση της δημόσιας περιουσίας.    

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή και τελικώς 

γίνεται αποδεκτή το Μάιο του 2013, με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3, η 

τροποποίηση των συνταγματικών προβλέψεων και η θέσπιση περιορισμών όπως η 

εξαίρεση νόμων που αφορούν π.χ. την εθνική άμυνα και την εθνική ασφάλεια, τη 

φορολογική και δημοσιονομική πολιτική, την επικύρωση διεθνών συμφωνιών κ.α. 

Επίσης, προβλέπεται η εκχώρηση του δικαιώματος υποβολής πρότασης για 

δημοψήφισμα αποκλειστικά και μόνο στο εκλογικό σώμα, από 40.000 εκλογείς, 

αφαιρώντας τη σχετική δικαιοδοσία από το Κοινοβούλιο. Τέλος, εισάγεται το 

μοντέλο του λεγόμενου «απορριπτικού δημοψηφίσματος» («rejective referendum»), 

βάσει του οποίου ένας νόμος απορρίπτεται με πλειοψηφία που υπολογίζεται επί των 

εγκύρων ψηφοδελτίων και υπό την ταυτόχρονη προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 1/5 

του συνόλου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ψηφίσει όχι, ενώ μέχρι πριν 

απαιτούνταν απλή πλειοψηφία.  

 

3.21.2 Εργατικό δίκαιο 

Το Μάρτιο του 2013, μετά από πέντε μήνες διαπραγματεύσεων, ψηφίζεται ομόφωνα 

από την Εθνοσυνέλευση νέος νόμος για την αγορά εργασίας και τις εργασιακές 

σχέσεις. 

Βασική στόχευση της νομοθεσίας είναι η διευκόλυνση της ευελιξίας των συμβάσεων 

εργασίας αορίστου χρόνου με ταυτόχρονη ρύθμιση των συμβάσεων ορισμένου 

χρόνου στην κατεύθυνση του περιορισμού τους λόγω καταχρηστικότητας, ώστε να 

καταπολεμηθεί ο δυαδισμός στην αγορά εργασίας καθώς και να υπάρξει μείωση των 

διοικητικών βαρών και εμποδίων των εργοδοτών ως προς τη δημιουργία και 

διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.   

Ήδη από το 2012, ο ΟΟΣΑ με παρέμβαση του Γεν. Γραμματέα έχει επισημάνει ότι η 

Σλοβενία διαθέτει από τα υψηλότερα επίπεδα νομικής προστασίας των κανονικά 

εργαζόμενων, ενώ σε σχετική για την αγορά εργασίας Έκθεση του, που 

δημοσιοποιείται το 2013, συνιστά τη μείωση των περιόδων προειδοποίησης 

απόλυσης καθώς και τη μείωση του διοικητικού κόστους των απολύσεων.  

  

Οι βασικές αλλαγές που θεσμοθετούνται είναι: 
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 Γενικότερη διευκόλυνση των διαδικασιών πρόσληψης και απόλυσης 

εργαζομένων: απαλλαγή των επιχειρήσεων από την υποχρέωση να δηλώνουν τις 

κενές θέσεις εργασίας στις αρμόδιες υπηρεσίες απασχόλησης, θεσμοθέτηση της 

προσωρινής εργασίας των συνταξιούχων και υποβοήθησης γενικότερα την 

ευελιξίας στην αγορά εργασίας 

 Ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψη των παραβιάσεων 

και καταχρήσεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι ρυθμίσεις αυτές αποβλέπουν 

ιδιαίτερα στην καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και 

στην αύξηση των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου, δεδομένου ότι με βάση 

πρόσφατα στοιχεία διαπιστώνεται ότι οι νέες συμβάσεις εργασίας είναι σε 

ποσοστό πάνω από 80% ορισμένου χρόνου. Στις ρυθμίσεις περιλαμβάνονται: η 

πρόβλεψη αποζημίωσης εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και η 

απαγόρευση  καταχρηστικής εφαρμογής τους με επαναλαμβανόμενες διαδοχικές 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η θέσπιση ανώτατου ορίου στις επιχειρήσεις ως 

προς την απασχόληση εργαζομένων μέσω γραφείων προσωρινής εργασίας, το 

οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνόλου του προσωπικού τους (πλην 

των μικρών επιχειρήσεων), η συνυπαιτιότητα άμεσου και έμμεσου εργοδότη για 

την καταβολή των μισθών στις περιπτώσεις εργολαβίας και απασχόλησης μέσω 

γραφείων προσωρινής εργασίας, αναγνώριση δικαιώματος αποχώρησης 

εργαζομένων από την εργασία χωρίς απώλεια δικαιωμάτων στις περιπτώσεις μη 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη για τρεις συνεχόμενους 

μήνες, κα.  

 Ενίσχυση της εσωτερικής ευελιξίας στις επιχειρήσεις μέσω: της δυνατότητας  

μετακίνησης των εργαζομένων σε άλλες θέσεις εργασίας και καθήκοντα χωρίς 

την πρότερη συγκατάθεση τους, της δυνατότητας προσωρινής απόλυσης 

εργαζομένων (διαθεσιμότητα) με καταβολή του 80% των αποδοχών (πριν 

καταβάλλονταν πλήρεις αποδοχές) και της παράλληλης υποχρέωσης τους να 

συμμετέχουν σε οποιαδήποτε κατάρτιση / επανακατάρτιση απαιτηθεί από τον 

εργοδότη κ.α..  

 Μείωση του κόστους εργασίας μέσω: της μείωσης της μέγιστης προθεσμίας για 

την καταγγελία της σύμβασης με προειδοποίηση από 120 σε 80 ημέρες, της 

μείωσης του ύψους της αποζημίωσης απόλυσης ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, 

του περιορισμού του δικαιώματος λήψης αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης 
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μόνο σε όσους εργάζονται στον ίδιο εργοδότη άνω των 5 ετών. Σε αντιστάθμισμα, 

το επίδομα ανεργίας διατηρείται στο 80% του βασικού μισθού για τους πρώτους 3 

μήνες, στο 60% για τους επόμενους εννιά μήνες και στο 50% στη συνέχεια. 

Επίσης το μεσημεριανό διάλειμμα συνεχίζει να θεωρείται χρόνος εργασίας και 

συνεχίζουν να ισχύουν τα επιδόματα προϋπηρεσίας.  

 

Οι νέες ρυθμίσεις υποστηρίζονται από την Ένωση Εργοδοτών Σλοβενίας (ZDS), ενώ 

αντιθέτως το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΟΖΣ) 

διαμαρτύρεται ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη καμία πρόταση του και ζητά την 

επανεξέταση της νομοθεσίας σε δύο χρόνια. 

Οι μεταρρυθμίσεις κρίνονται ως γενικώς θετικές και από την μεγαλύτερη 

συνομοσπονδία της χώρας (ZSSS), ιδίως σε ότι αφορά τα μέτρα περιορισμού του 

κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και την υποβοήθηση των προσλήψεων με 

αορίστου χρόνου συμβάσεις εργασίας και ζητά την ενίσχυση των επιθεωρήσεων 

εργασίας.  

Τέλος, το ΔΝΤ κατά την επίσκεψη του στη Σλοβενία μετά την ψήφιση του νόμου, 

κρίνει ως πολύ θετικά βήματα τα νέα μέτρα, τα οποία πρέπει ωστόσο να συνεχιστούν 

/ διευρυνθούν προκειμένου να μειωθεί ακόμα περαιτέρω ο δείκτης προστασίας της 

απασχόλησης και να προσεγγίσει το μέσο επίπεδο. 

 

3.21.3 Πολιτικές αμοιβών - Κατώτατος μισθός  

Από 1.1.2013, σε συνέχεια και της συμφωνίας που έχει προηγηθεί μεταξύ 

Κυβέρνησης, εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, στο πλαίσιο του 

Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Σλοβενίας (ESS), χορηγείται αύξηση 

κατά 2,7% στον εθνικό κατώτατο μισθό, ο οποίος από τα 763,06 Ευρώ το 2012, 

ανέρχεται πλέον στα 783,66 Ευρώ μικτές αποδοχές, γεγονός που δημιουργεί μεγάλη 

δημόσια συζήτηση και αντιρρήσεις, μετά και από τη δημοσιοποίηση σχετικής 

Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία τον θεωρεί από τους υψηλότερους στην 

ΕΕ.  

Σημειώνεται ότι, ο καθορισμός του κατώτατου μισθού στη Σλοβενία καθορίζεται με 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας και μετά από διαβούλευση με εργοδότες και 

συνδικάτα και η ετήσια αναπροσαρμογή του συνδέεται με την αύξηση του μέσου 

ετήσιου πληθωρισμού, την οικονομική μεγέθυνση και τις τάσεις της απασχόλησης.  
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Οι αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό δεν δικαιούνται καμία πρόσθετη προσαύξηση 

όπως π.χ. για νυχτερινή εργασία, εργασία κατά τις Κυριακές κ.α., πλην μόνο για 

υπερωριακή εργασία, γεγονός που αποτελεί αιτία διαμαρτυρίας για τα συνδικάτα.  

Από την πλευρά τους οι εργοδότες αλλά και η κυβέρνηση αντιμετωπίζουν αρνητικά 

κατά τα τελευταία έτη, τη σύνδεση της ετήσιας αναπροσαρμογής του κατώτατου 

μισθού με τον πληθωρισμό, υποστηρίζοντας ότι αυτό βλάπτει την  

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

Επίσης, το συγκεκριμένο σύστημα καθορισμού του κατώτατου μισθού που ισχύει από 

το 2008, έχει οδηγήσει στο φαινόμενο να είναι αυτός πλέον σε αρκετές περιπτώσεις 

υψηλότερος από τους βασικούς κλαδικούς μισθούς που ορίζονται μέσω των 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας, δημιουργώντας έτσι γενικότερα προβλήματα στο 

σύστημα συλλογικής διαπραγμάτευσης.  

Για παράδειγμα, σε κλάδους όπως στη βιομηχανία ηλεκτρικών ειδών, στη βιομηχανία 

μετάλλων, μεταλλικών υλικών και χυτηρίων οι συμφωνηθέντες -μέσω ΣΣΕ- βασικοί 

μισθοί υπολείπονται του εθνικού κατώτερου μισθού για τις πρώτες 5 μισθολογικές 

κατηγορίες, ενώ στην κλωστοϋφαντουργία υπολείπονται για τις πρώτες 7 

μισθολογικές κατηγορίες.  

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ότι αυξάνεται προοδευτικά ο αριθμός 

εργαζομένων που αμείβεται μόνο με τον κατώτερο εθνικό μισθό και χωρίς να τους 

καταβάλλονται οι πρόσθετες αμοιβές των κλαδικών ΣΣΕ (π.χ. επιδόματα, 

προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας, αμοιβή για νυχτερινή εργασία) και μέχρι του 

σημείου οι συνολικές αποδοχές να μην υπολείπονται του εθνικού μισθού. Αυτό έχει 

προκαλέσει την αντίθεση των συνδικάτων, τα οποία απαιτούν την ταύτιση του 

βασικού μισθού με τον κατώτερο εθνικό και την προσαύξηση του με τις πρόσθετες 

αμοιβές των ΣΣΕ.  

Από την πλευρά τους, οι εργοδότες αντιτίθενται σε μια τέτοια προοπτική 

επικαλούμενοι τον κίνδυνο της περαιτέρω αύξησης του εργασιακού κόστους, της 

μείωσης της ανταγωνιστικότητας, του κλεισίματος των επιχειρήσεων και της αύξησης 

της ανεργίας.  

Το ζήτημα του εθνικού κατώτατου μισθού, ο οποίος εκτιμάται ότι κατά το 2013 

ανέρχεται ήδη στο 50% του μέσου εθνικού μισθού, τίθεται και από σχετική Έκθεση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013), η οποία τον θεωρεί ως έναν από τους 

υψηλότερους στην ΕΕ, κρίνει ως υπερβολικές τις αυξήσεις των τελευταίων ετών και 
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ζητά την αναθεώρηση του συστήματος καθορισμού του, με στόχο τη μείωσή του, 

ώστε να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.  

Αντίστοιχες είναι και οι εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Μακροοικονομικής Ανάλυσης 

και Ανάπτυξης της Σλοβενίας (UMAR), το οποίο επισημαίνει τη μεγάλη αύξηση του 

κατώτατου μισθού κατά την περίοδο 2008-2012, σχεδόν κατά 30% σε πραγματικούς 

όρους, την οποία θεωρεί ως αρνητική για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και 

βασική αιτία απώλειας θέσεων εργασίας.  

Η Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διαπιστώσεις, δεσμεύεται ότι στο 

πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων θα προχωρήσει κοινωνικό 

διάλογο και θα επανεξετάσει το σύστημα προσδιορισμού των κατώτατων μισθών. 

Ωστόσο, η Υπουργός Εργασίας μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που δείχνουν 

σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τον Οκτώβριο του 2013, δηλώνει ότι η 

κυβέρνηση δεν προτίθεται να αλλάξει το σύστημα προσδιορισμού του κατώτατου 

μισθού, με το επιχείρημα ότι το κύριο πρόβλημα δεν είναι το κόστος εργασίας αλλά 

το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων (π.χ. ενέργεια) και οι ειδικοί φόροι 

κατανάλωσης. Επιπλέον, ένα δεύτερο ζήτημα που απασχολεί την κυβέρνηση είναι το 

γεγονός ότι ο καθαρός κατώτατος μισθός υπολείπεται του μηνιαίου ορίου φτώχειας 

(606 ευρώ) καθώς και ότι θα πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα προσαύξησης του 

με συμπληρωματικές αμοιβές όπως π.χ. για εργασία σε βάρδιες, νυχτερινή εργασία 

και πριμ παραγωγικότητας.  

Η πιθανότητα περαιτέρω αύξησης του κατώτατου μισθού στη Σλοβενία προκαλεί την 

έντονη αντίδραση της Ένωσης Εργοδοτών Σλοβενίας (ZDS), η οποία προειδοποιεί 

για τον κίνδυνο υπονόμευσης της ανταγωνιστικότητας, κλεισίματος επιχειρήσεων και 

συνεπακόλουθα δραματικής αύξησης της ανεργίας.  

Από την πλευρά της η Ένωση των Ελεύθερων Συνδικάτων της Σλοβενίας (ZSSS) 

αναγνωρίζει την πιθανότητα δημιουργίας προβλήματος στην οικονομία από τη 

συνεχή τιμαριθμική αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών καθώς και την 

αναγκαιότητα κοινωνικού διαλόγου επί του θέματος, στη βάση της αναθεώρησης του 

ορισμού του κατώτατου μισθού, ο οποίος ταυτόχρονα και θα επιλύει το πρόβλημα της 

μη χορήγησης των προσαυξήσεων και επιδομάτων που προβλέπουν οι ΣΣΕ.  
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3.21.4 Συλλογικές Συμβάσεις 

Στο πεδίο των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά στην 

υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης στον κλάδο των ηλεκτρονικών ειδών 

μεταξύ του Συνδικάτου στη Βιομηχανία Χαλυβουργίας και Ηλεκτρονικών (SKEI) 

που ανήκει στην Εθνική Συνομοσπονδία (ZSSS) και δύο (2) εργοδοτικών 

οργανώσεων που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις του κλάδου. Η Συμφωνία είναι 

αποτέλεσμα της επιτυχούς 24ωρης απεργίας του Συνδικάτου στις 23.1.2013, με 

αίτημα την αύξηση των μισθών κατά 6,5% και στην οποία συμμετείχαν περίπου 

14.000 εργαζόμενοι.  

Η ΣΣΕ προβλέπει την αύξηση των βασικών μισθών για όλες τις κατηγορίες των 

εργαζομένων κατά 2,4% από 1.1.2013 και κατά 2% από 1.9.2013 και βασικό της 

χαρακτηριστικό είναι ότι με τις αυξήσεις οι 5 πρώτες χαμηλές μισθολογικές 

κατηγορίες των μισθωτών λαμβάνουν βασικό μισθό ανώτερο από τον εθνικό 

κατώτατο μισθό (783,66 Ευρώ) και κατά συνέπεια αποκτούν δικαίωμα χορήγησης 

όλων των επιδομάτων, προσαυξήσεων κλπ, που προβλέπονται και για τις υπόλοιπες 

κατηγορίες εργαζομένων του κλάδου μέσω της ΣΣΕ.     

  

3.21.5 Απεργίες 

Στις αρχές του έτους (Ιανουάριος 2013), πραγματοποιείται από τα συνδικάτα γενική 

απεργία στο Δημόσιο τομέα, μετά την ανακοίνωση της Κυβέρνησης ότι θα 

προχωρήσει σε περικοπές μισθών κατά 5%, υπό τον κίνδυνο της ένταξης της χώρας 

στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης και την εποπτεία της Τρόικας (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ).  

Τα συνδικάτα του Δημοσίου διαμαρτύρονται για την έλλειψη διαβούλευσης και 

διαπραγμάτευσης, απορρίπτουν τις περικοπές και ζητούν να υπάρξει πάγωμα μισθών. 

Στην απεργία εκτιμάται ότι συμμετέχουν περίπου 100.000 δημόσιοι υπάλληλοι, με 

υψηλά ποσοστά συμμετοχής στους τομείς της Υγείας – Πρόνοιας, της Παιδείας αλλά 

και των αστυνομικών, ενώ στο κεντρικό συλλαλητήριο στη Λιουμπλιάνα 

συμμετέχουν περίπου 5.000 εργαζόμενοι. 

Από την πλευρά της η Κυβέρνηση δηλώνει ότι η απόφασή της για περικοπή της 

μισθοδοτικής δαπάνης στο δημόσιο τομέα κατά 5% δεν είναι διαπραγματεύσιμη και 

εναλλακτικά μπορεί να συζητήσει την απόλυση προσωπικού αντί της μείωσης των 

μισθών. Η πρόταση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από τα συνδικάτα τα οποία εμμένουν 

στην έναρξη ουσιαστικού διαλόγου και διαπραγματεύσεων για το θέμα.   
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Η νέα κυβέρνηση που προκύπτει τον Απρίλιο του 2013, αρχίζει διάλογο με τα 

συνδικάτα για τη μείωση του μισθολογικού κόστους του δημόσιου τομέα κατά το 

2013, προτείνοντας περικοπές 158 εκατ. Ευρώ μέσω της μείωσης διαφόρων 

επιδομάτων καθώς και των αποζημιώσεων των αδειών ασθενείας.  

Μετά από διαπραγματεύσεις, το Μάιο του 2013, η κυβέρνηση και η πλειοψηφία των 

συνδικάτων του δημόσιου τομέα (24 από τα 34 συνδικάτα) καταλήγουν σε συμφωνία 

για μείωση των μισθών μεταξύ 2% και 3%. Η μείωση της μισθοδοτικής δαπάνης των 

δημοσίων υπαλλήλων προβλέπεται να ανέλθει στα 109 εκατ. Ευρώ για το 2013 και 

στα 183 εκατ. Ευρώ για το 2014 και αποτελεί μέρος ευρύτερης συμφωνίας για 

αλλαγές στο δημόσιο τομέα καθώς και του προγράμματος σταθερότητας που 

καταθέτει η κυβέρνηση στην ΕΕ, με έναρξη ισχύος από τον Ιούνιο του 2013.  

Άλλη σημαντική απεργιακή κινητοποίηση εντός του 2013 είναι αυτή που 

πραγματοποιείται στον κλάδο ηλεκτρονικών ειδών στις 29 Μαρτίου, από το 

Συνδικάτο στη Βιομηχανία χαλυβουργίας και ηλεκτρονικών (SKEI) της 

Συνομοσπονδίας ZSSS, με αίτημα την αύξηση των μισθών και στην οποία εκτιμάται 

ότι συμμετέχουν 14.000 εργαζόμενοι σε 102 επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα κρίνεται 

θετικό, καθώς επιτυγχάνεται συμφωνία και υπογράφεται ΣΣΕ για τον κλάδο.  

 

3.21.6 Κοινωνική Ασφάλιση 

Μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου για το συνταξιοδοτικό σύστημα (Δεκέμβριος 

του 2012), τίθεται σε ισχύ, η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για την καταβολή των 

συντάξεων οι οποίες στοχεύουν κατά κύριο λόγο στη μείωση των συνταξιοδοτικών 

δαπανών και στη θέσπιση αυστηρότερων όρων συνταξιοδότησης. Με το νέο νόμο 

αυξάνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες στα 65 έτη ή στα 

60 έτη με 40 χρόνια προϋπηρεσίας. Με το προηγούμενο καθεστώς τα αντίστοιχα όρια 

ηλικίας ήταν για τις γυναίκες τα 63 έτη ή τα 58 έτη και με 38 έτη προϋπηρεσίας και 

για τους άνδρες τα 65 έτη ή τα 58 έτη και με 40 έτη προϋπηρεσίας.  

Επιπλέον, προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος μέχρι και το 2017 και 

επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της σύνταξης. Διευρύνεται η 

χρονική περίοδος υπολογισμού, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα 24 έτη εργασίας με 

τις υψηλότερες αμοιβές (πριν η βάση υπολογισμού ήταν τα 15 έτη), ενώ το ποσό της 

σύνταξης θα ανέρχεται για τους άνδρες στο 57% του μέσου όρου αποδοχών της 

24ετίας και στο 60% για τις γυναίκες.  
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Παράλληλα, θεσμοθετούνται κίνητρα παραμονής στην εργασία για όσους συνεχίζουν 

να εργάζονται μετά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τα οποία 

αφορούν σε παροχή πρόσθετου μπόνους 12% στη τελική σύνταξη για όσους 

εργάζονται μέχρι 3 έτη πέραν της ηλικίας συνταξιοδότησης τους συν τη λήψη του 

20% της ποσού σύνταξης πλέον του μισθού τους που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια 

της απασχόλησής τους.  

Η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος διευκολύνεται χρονικά με την 

αναγνώριση πλασματικών χρόνων που αναφέρονται στις περιόδους άδειας λόγω 

φροντίδας παιδιών, της στρατιωτικής θητείας και του χρόνου απασχόλησης πριν την 

ηλικία των 18 ετών.  

Οι νέοι όροι συνταξιοδότησης, αναμένεται να επιφέρουν μείωση της συνταξιοδοτικής 

δαπάνης, οι οποίες για το έτος 2013 εκτιμώνται σε 150 εκατομμύρια ευρώ. 

Σημειώνεται ότι, ο μέσος όρος συνταξιοδότησης για το έτος 2010 για τους άνδρες 

εκτιμάται στα 61 έτη και εννιά μήνες και για τις γυναίκες τα 58 έτη και 5 μήνες. 

Οι νέες ρυθμίσεις αξιολογούνται ως θετικές από τις εργοδοτικές οργανώσεις, τον 

ΟΟΣΑ και το ΔΝΤ, ενώ οι οργανώσεις των εργαζομένων δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα (ZSSS και KSJS) εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους κυρίως σε ότι αφορά το νέο 

τρόπο υπολογισμού των συντάξεων και τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.  

 

3.22 Σλοβακία 

 

3.22.1 Γενικό πλαίσιο 

Στη χώρα υπό την καθοδήγηση του κεντροαριστερού κυβερνητικού συνασπισμού 

συνεχίζονται πολιτικές που αποπειρώνται να διαχειριστούν τις συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης, η οποία είχε έμμεσα αποτελέσματα στη χώρα. 

Οι κυριότεροι άξονες πολιτικής στις εργασιακές σχέσεις για το 2013 κινήθηκαν στην 

περαιτέρω αύξηση των κατώτατων αποδοχών σε ποσοστό τέτοιο που όσοι αμείβονται 

με αυτές να μην ενταχθούν σε καθεστώς κάτω από το όριο της φτώχειας, καθώς και 

στην υλοποίηση προγραμμάτων ανάσχεσης των αυξανόμενων ποσοστών ανεργίας.    
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3.22.2 Πολιτικές απασχόλησης 

Για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ποσοστών ανεργίας, η οποία εμφανίζει 

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σε συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού, όπως οι νέοι 

κάτω των 29 ετών και τα άτομα άνω των 50 ετών, η κυβέρνηση της χώρας ανέλαβε 

πρωτοβουλίες για την αναχαίτιση του φαινόμενου. 

Για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και των ατόμων άνω των 50 ετών, η 

κυβέρνηση υλοποιεί δύο προγράμματα. Προϋποθέσεις ένταξης στα συγκεκριμένα 

προγράμματα είναι αφενός οι νέοι κάτω των 29 ετών να είναι εγγεγραμμένοι στα 

μητρώα ανεργίας για τουλάχιστον τρεις μήνες και αφετέρου, οι αναζητούντες εργασία 

άνω των 50 ετών να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας για τουλάχιστον έξι 

μήνες. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση της εργασίας για νέους μέχρι 29 

ετών. Θα προσφέρεται στους εργοδότες επιδότηση, η οποία θα αντιστοιχεί στο 95% 

των μηνιαίου εργατικού κόστους, το οποίο για το 2013 ανέρχεται στα 456€. Η 

κρατική επιδότηση θα δίνεται για 12 μήνες και όσοι εργοδότες ενταχθούν στο 

πρόγραμμα θα είναι υποχρεωμένοι να απασχολούν τους εργαζόμενους- δικαιούχους 

του προγράμματος για τουλάχιστον άλλους έξι μήνες. Το εν λόγω πρόγραμμα ύψους 

50 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται ότι θα δημιουργήσεις 9.100 θέσεις εργασίας. 

Το δεύτερο πρόγραμμα, παρόμοιο με το πρώτο, αφορά στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας σε οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ομάδα στόχος του 

συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι νέοι κάτω των 29 ετών και άτομα άνω των 50 

ετών. Το πρόγραμμα θα έχει τριετή διάρκεια, έχει προϋπολογισμό ύψους 20 

εκατομμυρίων ευρώ και εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν 4.700 νέες θέσεις εργασίας.    

Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες εστιάζονται και στη διατήρηση των υπαρχουσών 

θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, σε περίπτωση που μια επιχείρηση αντιμετωπίζει 

οικονομικές δυσκολίες θα έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στα αρμόδια 

κυβερνητικά όργανα ώστε να λάβει οικονομική βοήθεια για να περισώσει θέσεις 

απασχόλησης. Η ενίσχυση από πλευράς της κυβέρνησης θα συνίσταται στην 

πληρωμή των υποχρεωτικών κοινωνικών εισφορών για τους εργαζόμενους που 

απασχολεί η επιχείρηση με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και για χρονικό 

διάστημα 60 ημερών κατ’ έτος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 

ύψους 380 χιλιάδων ευρώ για το 2013 και προβλέπεται ότι θα διατηρηθούν 5 χιλιάδες 

θέσεις εργασίας, ενώ για το 2014 και 2015 οι θέσεις οι οποίες εκτιμάται ότι θα 

διασωθούν από το πρόγραμμα ανέρχονται σε 7.300 και 7.500 αντιστοίχως. 
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3.22.3 Πολιτικές αμοιβών 

Η εργοδοτική πλευρά αντιδρά στο ενδεχόμενο αύξησης των κατώτατων αποδοχών 

για το 2014, όπως η συγκεκριμένη θέση αποτυπώθηκε στις συναντήσεις τους με την 

πλευρά των συνδικάτων για τον καθορισμό των κατώτατων αποδοχών για το 2014. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εντός του 2013 για τον καθορισμό των 

κατώτατων αποδοχών, οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων πρότειναν αυξήσεις ύψους 

27€ μηνιαίως, όμως η εργοδοτική πλευρά επισήμανε ότι σε περίπτωση που δοθεί η 

συγκεκριμένη αύξηση θα αποβεί εις βάρος της απασχόλησης σε ορισμένες 

επιχειρήσεις. Να σημειωθεί ότι για το 2013 οι κατώτατες αποδοχές στη χώρα είχαν 

διαμορφωθεί στα 337,70€. Η εργοδοτική πλευρά πρότεινε ο κατώτατος μισθός για το 

2014 να παραμείνει στα επίπεδα του 2013. Η ανάγκη παγώματος στις κατώτατες 

αποδοχές αιτιολογείται από την πλευρά των εργοδοτών ως αναγκαία λόγω της 

υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης της χώρας, που σε περίπτωση που δοθούν 

αυξήσεις θα τεθούν σε κίνδυνο θέσεις απασχόλησης σε συγκεκριμένους κλάδους, 

όπως στην κλωστοϋφαντουργία και στις υπηρεσίες. Αντίθετα, η πλευρά των 

συνδικάτων πρότεινε αύξηση 27€ μηνιαίως, που αντικατοπτρίζει την αποφυγή των 

εργαζόμενων που αμείβονται με τις κατώτατες αποδοχές από τον κίνδυνο φτώχειας. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας, από τη στιγμή που προέκυψε διαφωνία μεταξύ 

των κοινωνικών συνομιλητών η απόφαση για το ύψος των κατώτατων αποδοχών 

επαφίεται στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Όπως 

αποκαλύφθηκε από τις εργασίες της τριμερούς Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής της χώρας, η κυβερνητική πλευρά προσανατολίζεται σε αύξηση λίγο κάτω 

από τα 10€, το οποίο μεταφράζεται σε ποσοστιαία αύξηση 2,4% το οποίο αντιστοιχεί 

στην ποσοστιαία αύξηση που σημείωσαν οι ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές στη χώρα 

για το 2012.     

  

3.22.4 Κοινωνικός Διάλογος 

Ένα νέο διμερές όργανο κοινωνικού διαλόγου δημιουργήθηκε από τους εκπροσώπους 

των κοινωνικών συνομιλητών στον τομέα της βιομηχανίας και των κατασκευών. 

Σκοπός του είναι η ανάπτυξη ενός μηχανισμού τακτικής διαβούλευσης μεταξύ των 

κοινωνικών συνομιλητών των συγκεκριμένων κλάδων. Το Υπουργείο Απασχόλησης 

και Κοινωνικών Υποθέσεων της χώρας καλωσόρισε την πρωτοβουλία. 
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Το νέο όργανο διμερούς κοινωνικού διαλόγου στους τομείς της βιομηχανίας και των 

κατασκευών συγκροτήθηκε, από πλευράς εργαζομένων, από τα Ενοποιημένα 

Συνδικάτα (IOZ), από το Συνδικάτο Μετάλλου (OZ KOVO) και από το Συνδικάτο 

Ορυχείων, Γεωλόγων και Πετρελαίου (OZ PBGN). Από την πλευρά των εργοδοτών 

συμμετέχουν η Ένωση Επιχειρήσεων στον Ηλεκτρομηχανικό τομέα (SEA), η Ένωση 

Αυτοκινητοβιομηχανιών (ZAP SR), η Ένωση Μεταλλουργίας, Ορυχείων και 

Γεωλογίας (ZHTPG), η Ένωση των Κατασκευαστικών Εταιρειών (ZSPS) και η 

Ένωση Κατασκευαστών Μηχανημάτων (ZSP SR). 

Βασικό αντικείμενο της δημιουργίας του νέου διμερούς οργάνου είναι η διαμόρφωση 

ενός βήματος διαλόγου για τακτικές συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των 

συγκεκριμένων κλάδων, ενώ με τη συμφωνία γίνεται γνωστό ότι πεδία στα οποία 

μονίμως θα υπάρχει διαβούλευση είναι η έκφραση γνώμης σε νομοθετικές 

διαδικασίες που επιδρούν στις δραστηριότητες των μελών, η ανάπτυξη της 

σλοβακικής βιομηχανίας που λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες της σε ενέργεια, σε 

ζητήματα που αφορούν την ελάχιστη κοινωνική και οικονομική προστασία των 

εργαζόμενων, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, την ανάπτυξη και τη δημιουργία 

νέων θέσεων απασχόλησης, την επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και 

σε ζητήματα που αφορούν στη φορολογία και στις ασφαλιστικές εισφορές. 

 

 

3.23 Λετονία 

3.23.1 Γενικό πλαίσιο 

Όπως προκύπτει από τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα στη Λετονία το 2013 η ένταση 

των περιοριστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια έφτασε στο 

απόγειό της, οδηγώντας όχι μόνο ένα μεγάλο μέγεθος ατόμων ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων, αλλά και εργαζόμενων σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Ακόμη και 

διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι πρεσβεύουν στον ακαδημαϊκό χώρο και στην πολιτική 

τις αξίες των πιο ακραίων μορφών της ελεύθερης αγοράς επισήμαναν τον κίνδυνο 

κοινωνικής έκρηξης στη χώρα από τα αλλεπάλληλα προγράμματα λιτότητας. Για τον 

λόγο αυτό αποφασίστηκε η αύξηση των ήδη χαμηλών κατώτατων αποδοχών, ύστερα 

από τριετή καθήλωσή τους. 

Η εφαρμογή των πολιτικών που ακολουθούν τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις της 

χώρας και που πρεσβεύουν διεθνείς οργανισμοί εξακολουθεί, κατά τα άλλα, να 
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υλοποιείται απαρέγκλιτα μέσα από την ένταξη νέων πεδίων πολιτικής παρέμβασης 

στις αρχές που πρεσβεύουν τον λιγότερο έλεγχο από πλευράς κράτους και τη 

μεγαλύτερη εμπλοκή των ιδιωτών και με συνέπειες πολύ ευρύτερες και μακροχρόνιες 

σε σύγκριση με μια καθήλωση των αποδοχών, όπως το εργατικό δίκαιο και η 

κοινωνική ασφάλιση. Οι παρεμβάσεις στους συγκεκριμένους τομείς στη Λετονία 

κατά το 2013 είναι συμβατές με τα όσα προτείνει το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο 

θεωρητικό και πολιτικό υπόδειγμα, το οποίο στην ακραία εκδοχή του, όπως έχει 

ιστορικά αποδειχθεί, σχετικοποιεί την απόλυτη υπεροχή του σεβασμού στην 

ανθρώπινη ζωή, όπως δυστυχώς επαληθεύτηκε και στην περίπτωση της κατάρρευσης 

της οροφής του πολυκαταστήματος στην πρωτεύουσα της χώρας, που είχε ως 

συνέπεια δεκάδες νεκρούς.     

 

 

3.23.2 Εργατικό Δίκαιο 

Τροποποιήσεις στο εργατικό δίκαιο καταθέτει η κυβέρνηση προς το Κοινοβούλιο της 

χώρας με σκοπό τη σύγκλιση με τα όσα ισχύουν στον ευρωπαϊκό κοινοτικό χώρο. 

Στις διατάξεις του κατατεθειμένου νομοσχεδίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, οι 

οποίες αφορούν πρώτον, στη σύγκλιση με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά δεδομένα σχετικά 

με τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών των υπερωριών, της νυχτερινής βάρδιας 

και του συνολικού εργάσιμου χρόνου. Δεύτερον, στη μείωση του χρόνου στον οποίο 

ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τις τοπικές αρχές για ομαδικές 

απολύσεις. Τρίτον, αυξήθηκε το χρονικό διάστημα της ποινής της επίπληξης του 

εργαζόμενου από τον εργοδότη του, η οποία θα πρέπει να έχει έγγραφη μορφή. 

Ακόμη, μειώθηκε ο χρόνος απόσυρσης της επίπληξης, ύστερα από αίτημα του 

εργαζόμενου, στον ένα μήνα. Τέταρτον, προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των 

μειωμένων αποδοχών που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος σε περίπτωση που ο εργοδότης 

αντιμετωπίζει ζημιές. Πέμπτον, διευκρινίζονται οι πληροφορίες που θα πρέπει να 

παρέχονται κατά την ανακοίνωση των θέσεων απασχόλησης και των συμβάσεων 

εργασίας, ενώ υποχρεώνονται οι εργοδότες να αρχειοθετούν τις συμβάσεις εργασίας 

και να επιδεικνύονται στις αρμόδιες αρχές όταν αυτές κρίνουν ότι είναι απαραίτητο. 

Στις παραπάνω αλλαγές, οι οποίες κινούνται στην περαιτέρω ευελικτοποίηση της 

εργασίας, με την άρση μιας σειράς προστατευτικών ρυθμίσεων για τους 
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εργαζόμενους και στη μείωση του κόστους εργασίας για τους εργοδότες, δεν υπήρξε, 

όπως ήταν αναμενόμενο συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών συνομιλητών. 

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήταν το προϊόν της 

συνεργασίας της με τους κοινωνικούς συνομιλητές, δηλαδή τη Συνομοσπονδία των 

Λετονών Εργοδοτών (LDDK), από την πλευρά των εργοδοτών και τη Συνομοσπονδία 

των Ελεύθερων Συνδικάτων της Λετονίας (LBAS) για την πλευρά των εργαζόμενων, 

ενώ κατατέθηκε και στο Εθνικό Τριμερές Συμβούλιο Συνεργασίας (NTSP). 

Η εργοδοτική πλευρά υποδέχθηκε θετικά τις τροποποιήσεις στο εργατικό δίκαιο, οι 

οποίες προέκυψαν ύστερα από κοινωνικό διάλογο και κάνουν πιο ευέλικτη την αγορά 

εργασίας της χώρας. Εντούτοις, οι εκπρόσωποι των εργοδοτών επισημαίνουν ότι σε 

κάποια ζητήματα ήταν αδύνατο να επιτευχθεί συμφωνία. Για παράδειγμα, η 

εργοδοτική πλευρά θεωρεί ότι η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση θα πρέπει 

να αντιστοιχεί στο 50 και όχι στο 100% επί των ημερήσιων βασικών αποδοχών του 

εργαζόμενου, ενώ ταυτόχρονα προτείνουν να υπάρχει ως επιλογή η απόδοση 

επιπλέον ημερών άδειας στους εργαζόμενους ως αποζημίωση υπερωριακής 

απασχόλησης. Ακόμη, η εργοδοτική πλευρά ζητά την αναθεώρηση των ρυθμίσεων με 

τις οποίες προβλέπεται ότι θα πρέπει να υπάρξει έγκριση των συνδικάτων σε 

περίπτωση απόλυσης ενός μέλους τους.       

Στις αιτιάσεις της εργοδοτικής πλευράς τα συνδικάτα απάντησαν με έντυπη 

καμπάνια, η οποία έφερε τον τίτλο «κάτω τα χέρια από το εργατικό δίκαιο», με την 

οποία αντιπαρέρχεται το σύνολο των αιτημάτων που έθεσαν οι εργοδότες, δηλαδή τη 

μείωση της αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση και την έγκριση των 

συνδικάτων για απόλυση μέλους τους.    

 

3.23.3 Πολιτικές αμοιβών 

Η ιδιαίτερα ταχύς τρόπος με τον οποίο αποφάσισαν αυξήσεις αποδοχών οι διοικήσεις 

των υπό δημόσιων έλεγχο επιχειρήσεων για τους Προέδρους και τους Διευθύνοντες 

Συμβούλους των εταιρειών αυτών υπήρξε αντικείμενο αντιπαράθεσης, η οποία και 

λόγω της οικονομικής κρίσης, οδήγησε την κυβέρνηση στην πρόθεση αναθεώρησης 

της σχετικής νομοθεσίας. Οι περισσότερες αυξήσεις που είχαν αποφασιστεί 

ανακλήθηκαν, ενώ παρουσιάστηκε και νέος τρόπος υπολογισμού των αποδοχών στα 

κύρια στελέχη των υπό δημόσιο έλεγχο επιχειρήσεων. 
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Με σκεπτικό ότι δεν μπορεί τα διευθυντικά στελέχη στον δημόσιο τομέα, έχοντας 

υψηλή εμπειρία και ειδίκευση, να έχουν χαμηλότερες απολαβές από τα αντίστοιχα 

στελέχη στον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος ικανά στελέχη 

του δημόσιου να ελκύονται από τις υψηλές αποδοχές του ιδιωτικού τομέα και να 

παραιτούνται της θέσης τους στον δημόσιο τομέα, η κυβέρνηση της χώρας στα τέλη 

του 2012 προχώρησε σε αλλαγές ως προς τον τρόπο υπολογισμού των μελών των 

διοικητικών συμβουλίων σε δημόσιες επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ενώ οι εν λόγω αλλαγές έχουν εφαρμογή και στα διοικητικά 

συμβούλια σε υπό δημόσιο έλεγχο επιχειρήσεις στην περίπτωση που αυτές έχουν 

κύκλο εργασιών άνω των 55 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών οι 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι δημόσιων επιχειρήσεων, όπως μεταξύ άλλων, οι 

Σιδηρόδρομοι, η επιχείρηση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και η εταιρεία διαχείρισης 

του εθνικού δρυμού της χώρας, είδαν μεγάλες αυξήσεις στις αποδοχές τους, σε 

ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα οι αποδοχές τριπλασιάστηκαν και από περίπου 

4.000€ μηνιαίως ανήλθαν στις 12.000€.  

Η δημοσιοποίηση των λεπτομερειών στις απολαβές των διευθυντικών στελεχών στις 

αρχές του 2013 και των μεγάλων αυξήσεων που έλαβαν κατά το 2012 εν μέσω 

κρίσης, προκάλεσε αντιδράσεις στην κοινή γνώμη της χώρας, με κύριους εκφραστές 

της τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της χώρας. 

Για την αποτροπή διατήρησης των συγκεκριμένων πολύ υψηλών για το οικονομικό 

επίπεδο της χώρας αποδοχών και των αυξήσεών τους, το Κοινοβούλιο της Λετονίας 

αποφάσισε μια νέα μέθοδο υπολογισμού των αυξήσεων στις αποδοχές στις υπό 

δημόσιο έλεγχο επιχειρήσεις και στις δημοτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη 

συγκεκριμένη μέθοδο, οι αποδοχές των διευθυντικών στελεχών θα υπολογίζονται 

βάσει των μέσων μηνιαίων αποδοχών του προηγούμενου έτους πολλαπλασιαζόμενες 

με συντελεστή 10. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που οι μέσες μηνιαίες αποδοχές στη 

χώρα για το 2012 ήταν τα 679€ συνεπάγεται ότι οι μηνιαίες αποδοχές για το 2013 των 

διευθυντικών στελεχών των υπό δημόσιο έλεγχο επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να 

ξεπερνούν τα 6.790€.  

Από την άλλη πλευρά, ύστερα από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις με τα συνδικάτα και 

τις παρατηρήσεις διεθνών οργανισμών, για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια η 

κυβέρνηση αποφάσισε την αύξηση των εθνικών κατώτατων αποδοχών κατά 12,5% 

(από 280€ στα 316€ μηνιαίως.). Η αύξηση θα δοθεί το 2014. Η αύξηση που 

αποφασίστηκε να δοθεί ήταν για την πλευρά των εργαζομένων το πιο ευνοϊκό από τα 
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τρία σενάρια που εξέταζε η κυβέρνηση, τα υπόλοιπα δύο προέβλεπαν μικρότερες 

αυξήσεις. Η συγκεκριμένη εξέλιξη συμφωνήθηκε στο Εθνικό Τριμερές Συμβούλιο 

Συνεργασίας. Η απόφαση της κυβέρνησης να συμφωνήσει στην ανώτατη δυνατή 

αύξηση που σύμφωνα με εκθέσεις που παρουσίασε το υπουργείο Οικονομικών 

μπορούσε να δοθεί, επηρεάστηκε και από τις σχετικές εκθέσεις της Παγκόσμιας 

Τράπεζας η οποία επισήμανε το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό φτώχειας που εμφανίζεται 

στη χώρα. Υπολογίζεται ότι το 26,2% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού αμείβεται 

με τις κατώτατες αποδοχές, με το 87% αυτών να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και 

το 13% στον δημόσιο.  

Η εργοδοτική πλευρά δεν ήταν αντίθετη με την αύξηση στις κατώτατες αποδοχές, 

εκτιμά όμως ταυτόχρονα ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει και μια σειρά άλλα 

ζητήματα συναφή, κατ’ αυτή, των αυξήσεων των αποδοχών, όπως η μείωση των 

φορολογικών βαρών, η αύξηση των κοινωνικών δαπανών και η μείωση των μεγεθών 

του φαινομένου της παραοικονομίας. 

Η πλευρά των συνδικάτων συμφωνεί σε γενικές γραμμές με τις προτάσεις των 

εργοδοτών, προτείνοντας παράλληλα την προοδευτική φορολόγηση με την αύξηση 

των εισοδηματικών ορίων φορολόγησης, την αύξηση του αφορολόγητου, καθώς και 

την αυξανόμενη υποστήριξη σε εξαρτημένα άτομα. Μάλιστα για τα συνδικάτα είναι η 

συγκεκριμένη πολιτική και όχι η μείωση φορολογίας εισοδήματος, που σε συνδυασμό 

με τις αυξήσεις στις αποδοχές, είναι περισσότερο αποτελεσματική ως προς τη μείωση 

του χάσματος μεταξύ των αμειβόμενων με τις ελάχιστες αποδοχές και των υπόλοιπων 

εργαζόμενων. Να σημειωθεί ακόμη ότι αυξήσεις στις κατώτατες αποδοχές, ύψους 

10€ μηνιαίως αποφασίστηκαν και για το 2015, ενώ το ίδιο έτος μειώνεται περαιτέρω 

το ποσοστό φορολόγησης του ατομικού εισοδήματος από 24% το 2013, σε 22% το 

2014 και σε 20% το 2015. 

Στο ευρύτερο περιβάλλον των αυξήσεων μετά από τριετή τουλάχιστον καθήλωση 

των αποδοχών, η οποία αποδίδεται στην επίδραση της κρίσης, εντάσσεται και η 

συμφωνία της κυβέρνησης με τα συνδικάτα των κλάδων της υγείας και της 

κοινωνικής πρόνοιας για επάνοδο των αποδοχών των εργαζομένων από τους 

συγκεκριμένους κλάδους στα προ κρίσης επίπεδα. Να σημειωθεί ότι η κρίση 

επέδρασε ιδιαίτερα αρνητικά στην ποσότητα και στην ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, λόγω της μείωσης των δαπανών προς τους παρόχους 

υπηρεσιών υγείας και στις υπηρεσίες που παρέχει και χρηματοδοτεί το κράτος προς 

τους πολίτες. Η κρίση στην περίπτωση των κλάδων υγείας και πρόνοιας στη Λετονία 
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πήρε τη μορφή του μεταναστευτικού ρεύματος των μέσου και υψηλού 

επαγγελματικού επιπέδου προσωπικού των δύο κλάδων με συνέπεια τον περιορισμό 

των δυνατοτήτων προσβασιμότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, οι εργαζόμενοι στα κέντρα 

κοινωνικής πρόνοιας είχαν κατά μέσο όρο μηνιαίες αποδοχές 402€ το 2012, το οποίο 

αποτελεί το χαμηλότερο μέγεθος αποδοχών στους κλάδους υγείας και πρόνοιας. 

Τα συνδικάτα των δύο κλάδων έχοντας μια ολιστικής αντίληψης οπτική για την 

αποτελεσματικότητα που έχει η ενιαία αντιμετώπιση των δύο κλάδων στην παροχή 

και στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, συναντήθηκαν με τους δύο 

αρμόδιους υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας και ύστερα από 

διαπραγματεύσεις που κράτησαν επί μακρόν, οι ομοσπονδίες των γιατρών, του 

νοσηλευτικού προσωπικού και των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση της χώρας 

συμφώνησαν με τα αρμόδια υπουργεία, στα μέσα της Άνοιξης του 2013, στην 

επάνοδο των αποδοχών των εργαζομένων των δύο κλάδων στα προ κρίσης επίπεδα. 

Το 2008 οι μέσες μηνιαίες αποδοχές ήταν 515€, για να κατέλθουν το 2009 στα 422€.   

        

 

3.23.4. Κοινωνική Ασφάλιση 

Η πρόθεση της κυβέρνησης να αυξήσει τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης κατά μέσο 

όρο οκτώ έτη σε ομάδες εργαζομένων, κυρίως του δημόσιου τομέα, των οποίων η 

εργασία τους έχει είτε υψηλό κίνδυνο ατυχημάτων, είτε εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από την κατάσταση υγείας και την ηλικία τους, προκάλεσε την αντίδραση των 

συνδικάτων των συγκεκριμένων κατηγοριών. Λόγω του δεδομένου εργασιακού 

καθεστώτος οι εν λόγω κατηγορίες εργαζομένων θεμελιώνουν νωρίτερα από τους 

υπόλοιπους εργαζόμενους δικαίωμα συνταξιοδότησης. Απέναντι στις προτεινόμενες 

αλλαγές το συνδικάτο των εργαζόμενων στον πολιτισμό εξέφρασε την αντίθεσή του, 

ενώ και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ειδικά από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο 

οποίο ανήκει η αστυνομία της χώρας, υπήρξαν αντιδράσεις. 

Οι ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων που δικαιούνται της ευνοϊκότερης μεταχείρισης 

της νομοθεσίας καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και μεταξύ άλλων 

επαγγελματικών κατηγοριών, είναι οι πιλότοι, οι εργαζόμενοι στις χερσαίες και 

θαλάσσιες μεταφορές, περιλαμβανομένων και των σιδηρόδρομων, στα στελέχη των 
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σωμάτων ασφαλείας και του δικαστικού σώματος, καθώς και οι επαγγελματίες στον 

χώρο του πολιτισμού (επαγγελματίες χορευτές, ηθοποιοί, μουσικοί, κ.α.).   

Διαχρονικά πρόθεση της κυβέρνησης της χώρας είναι αφετέρου η μείωση του 

αριθμού των εργαζόμενων που θεμελιώνουν νωρίτερα δικαίωμα συνταξιοδότησης, 

αφετέρου η αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης για όσους εντάσσονται 

στο συγκεκριμένο ασφαλιστικό καθεστώς. Να σημειωθεί ότι με το εν ισχύ 

ασφαλιστικό σύστημα της χώρας οι συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού μπορούν 

να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μεταξύ των ηλικιών 38 και 45 ετών.  

Στην πρότασή του προς το Υπουργείο Πρόνοιας προβλέπει τη σταδιακή αύξηση των 

ηλικιακών ορίων κατά οκτώ έτη κατά μέσο όρο με χρονική αφετηρία υλοποίησης των 

αλλαγών το 2016. Ειδικότερα, προβλέπεται, με αφετηρία το 2016, η αύξηση του 

ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τις συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων κατά 

6 μήνες κάθε χρόνο έως ότου το έτος εργασιακής εξόδου με τη θεμελίωση 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος να διαμορφωθεί στα 58 έτη. Από τις σχετικές διατάξεις 

θα εξαιρεθεί το στρατιωτικό και το δικαστικό προσωπικό. Επίσης προβλέπεται, ότι ο 

ελάχιστος χρόνος εργασίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα 

αυξηθεί από τα 20 στα 25 έτη, στα οποία θα υπολογίζονται, για να συνταξιοδοτηθεί 

ένας εργαζόμενος που ανήκει στις εργασιακές κατηγορίες με ευνοϊκό καθεστώς 

εργασιακής εξόδου, μόνο τα χρόνια που ο εργαζόμενος ανήκει στα επαγγέλματα που 

τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης. Ακόμη, στο σχέδιο προβλέπεται να μην 

εντάσσονται στο ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης εργαζόμενοι των 

συγκεκριμένων επαγγελματικών κατηγοριών οι οποίοι ασκούν υποστηρικτικά 

καθήκοντα, όπως εργασία γραφείου και αρχειοθέτηση. 

Ακόμη, στην κυβερνητική πρόταση προβλέπεται ότι το ποσό της σύνταξης θα 

αντιστοιχεί στο 55% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών των τελευταίων πέντε 

ετών, με αυτόματη παύση της παρεχόμενης σύνταξης στην περίπτωση που ο 

συνταξιούχος ασκήσει εργασία η οποία εντάσσεται στο ευνοϊκό καθεστώς της 

νωρίτερης εργασιακής εξόδου.  

Απέναντι στα προτεινόμενα μέτρα η πλευρά των εργαζομένων, ειδικά εκείνων που 

επιδεινώνεται το συνταξιοδοτικό τους καθεστώς, εξέφρασε την έντονη διαφωνία 

τους, προγραμματίζοντας τις μελλοντικές κινήσεις τους. 

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία των Λετονών Καλλιτεχνών (LKDAF), τα προτεινόμενα 

μέτρα έχουν ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού να χάσουν το 

δικαίωμα της ευνοϊκής ένταξης σε καθεστώς που θα θεμελιώνουν νωρίτερα δικαίωμα 
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συνταξιοδότησης. Μετά από την αποτυχία στη σύναψη συμφωνίας για τις 

σχεδιαζόμενες αλλαγές σε συνάντηση που είχε με τον αρμόδιο υπουργό η LKDAF 

κάλεσε τα μέλη της σε κινητοποιήσεις ενάντια στις προτεινόμενες αλλαγές. Η 

ομοσπονδία των Λετονών καλλιτεχνών ζητά να μην γίνουν αλλαγές στο 

συνταξιοδοτικό τους καθεστώς, τονίζοντας ότι αφενός η εργασία τους είναι ιδιαίτερη 

και αφετέρου, ότι οι αποδοχές τους είναι πολύ χαμηλές. Μάλιστα τόνισε ότι η 

σύνταξη που παρέχεται στους εργαζόμενους στον πολιτιστικό τομέα είναι ουσιαστικά 

«κοινωνική εγγύηση», ώστε να εξακολουθούν να ασχολούνται με έργα πολιτισμού. 

Στην εκτίμηση του αρμόδιου υπουργού ότι οι αποδοχές των καλλιτεχνών θα πρέπει 

να αυξηθούν, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και να αναζητούν άλλη εργασία σε 

περίπτωση που η φυσική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να συνεχίζουν το 

καλλιτεχνικό τους έργο, η ομοσπονδία των καλλιτεχνών απάντησε ότι το υπουργείο 

δεν προσδιόρισε τον τρόπο που θα δοθούν αυξήσεις στις αποδοχές ειδικά εκείνων 

που εργάζονται σε πολιτιστικούς οργανισμούς του κράτους ή της τοπικής 

αυτοδιοίκησης.  

Ενδεικτικό των αντιδράσεων που προκάλεσε η πρόταση του Υπουργείου Πρόνοιας 

ακόμη και στο εσωτερικό της κυβέρνησης είναι το γεγονός ότι το Υπουργείο 

Πολιτισμού της χώρας υποστήριξε τις απόψεις της ομοσπονδίας.  

Ακόμη, ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας, αντιδρώντας στη σχεδιαζόμενη μείωση 

των συντάξεων βάσει του νέου υπολογισμού τους, προειδοποίησε για μαζική έξοδο 

της τάξης του 70 έως 90% των δικαστικών λειτουργών, ενώ κάτι αντίστοιχο αναμένει 

και για τα στελέχη της αστυνομίας. Μάλιστα επισήμανε ότι το ισχύον ευνοϊκό 

καθεστώς συνταξιοδότησης, η προοπτική να θεμελιώσουν νωρίτερα σύνταξη, είναι η 

κύρια αιτία που στελέχη των συγκεκριμένων κλάδων του στενού πυρήνα του κράτους 

εργάζονται με χαμηλές αποδοχές. Η ομαδική δε αποχώρηση στελεχών της 

αστυνομίας, ώστε να προλάβουν να συνταξιοδοτηθούν με το ισχύον καθεστώς, ήταν 

η αιτία που και ο Υπουργός Εσωτερικών διαφώνησε με τις προτεινόμενες αλλαγές.  

Να σημειωθεί επίσης ότι το κόστος των συνταξιοδοτήσεων για εργαζόμενους 

προσφοράς πολιτιστικού έργου είναι ασήμαντο, καθώς μόλις 178 ήταν στα τέλη του 

2012 οι συνταξιούχοι με μέσο όρο μηνιαίων συντάξεων τα 360€, ποσό που με τις 

προτεινόμενες αλλαγές θα μειωθεί περαιτέρω. 

 

 



269 

 

3.23.5 Συνδικάτα 

Στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου το οποίο αφορά στη λειτουργία του 

συνδικαλιστικού κινήματος προχώρησε η κυβέρνηση της χώρας. Σκοπός των 

αλλαγών ήταν η εξάλειψη τυχόν επικαλύψεων με άλλες κείμενες διατάξεις.  

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται, 

 Πρώτον, η επιβεβαίωση του δικαιώματος ότι ένα άτομο όχι μόνο μπορεί να 

ιδρύει ή να συμμετέχει σε συνδικάτα, αλλά και ότι έχει το δικαίωμα της μη 

συμμετοχής, 

 Δεύτερον, η διαφοροποίηση μεταξύ των επιχειρησιακών και των συνδικάτων 

που ιδρύονται εκτός επιχείρησης. Τα επιχειρησιακά συνδικάτα θα πρέπει να 

ιδρύονται από τουλάχιστον 15 μέλη ή από το ¼ των εργαζομένων μιας 

επιχείρησης όταν αυτή έχει πάνω από 5 εργαζόμενους. Τα μη επιχειρησιακά 

σωματεία θα πρέπει να ιδρύονται από τουλάχιστον 50 μέλη, 

 Τρίτον, ρυθμίζονται λεπτομερώς οι δραστηριότητες των συνδικαλιστικών 

εκπροσώπων, 

 Τέταρτον, επιτρέπεται σε γεωγραφικές ή άλλες υπο-ενότητες των συνδικάτων 

να έχουν ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα. Ακόμη, τα συνδικάτα έχουν το 

δικαίωμα πραγματοποίησης οικονομικών δραστηριοτήτων εάν αυτές 

σχετίζονται με τη διαχείριση της περιουσίας τους και αποσκοπούν στην 

υλοποίηση των σκοπών τους. 

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο ρυθμίζονται και ζητήματα εκπροσώπησης στα 

διάφορα όργανα και στις διαδικασίες του κοινωνικού διαλόγου. Προβλέπεται ότι τα 

συμφέροντα των συνδικάτων εκπροσωπούνται από εκείνη την συνδικαλιστική ένωση 

η οποία εκπροσωπεί τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων. Τα συμφέροντα των 

εργαζόμενων ενός συγκεκριμένου κλάδου εκπροσωπούνται από το συνδικάτο της 

συνδικαλιστικής ένωσης η οποία εκπροσωπεί τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων 

στον συγκεκριμένο κλάδο. Οι εθνικές και οι τοπικές αρχές μπορούν επίσης να 

συνεργάζονται με άλλα συνδικάτα και οργανώσεις με σκοπό να συμμετάσχει στις 

συνομιλίες ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των εκπροσωπούμενων 

εργαζόμενων. Η ένωση των συνδικάτων που εκπροσωπεί τον μεγαλύτερο αριθμό 

εργαζόμενων αποστέλλει και τους εκπροσώπους της πλευράς των εργαζόμενων στο 

ανώτατο τριμερές συμβούλιο κοινωνικού διαλόγου. Κατ’ αντιστοιχία το ίδιο ισχύει 
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και με τους εκπροσώπους εργαζόμενων στα επιμέρους συμβούλια κοινωνικού 

διαλόγου σε επιμέρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 

Τα συνδικάτα υποδέχθηκαν θετικά σε γενικές γραμμές το νέο πλαίσιο αν και 

επιδιώκουν τη μεγαλύτερη προστασία των συνδικαλιστικών εκπροσώπων ειδικά σε 

περίπτωση απόλυσής τους. 

Η εργοδοτική πλευρά επισήμανε ότι τα ιδρυτικά μέλη ενός συνδικάτου δεν θα πρέπει 

να είναι κάτω από 15 και ζητά τη μείωση του αριθμού των εκπροσώπων των 

εργαζόμενων σε τρεις για κάθε επιχείρηση, ενώ διαφωνεί με τα συνδικάτα στην 

ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας των συνδικαλιστικών εκπροσώπων.          

 

3.23.6 Συνθήκες Εργασίας- Υγιεινή και Ασφάλεια 

Η τραγική κατάληξη της πτώσης της οροφής σε ένα από τα δημοφιλή εμπορικά 

πολυκαταστήματα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 54 ατόμων και τον 

τραυματισμό 38, ανέδειξε το έλλειμμα των πολιτικών προστασίας στους χώρους 

εργασίας ιδιαίτερα στον κλάδο του εμπορίου. Η τραγωδία στο πολυκατάστημα 

υπήρξε η αφορμή για την παραίτηση του Πρωθυπουργού της χώρας, του υπουργού 

Οικονομικών, του διευθυντή του πολυκαταστήματος, καθώς και οκτώ μελών του 

τοπικού συμβουλίου ελέγχου κτιρίων στο οποίο είχε την έδρα του το πολυκατάστημα, 

δηλαδή στην πρωτεύουσα της χώρας, Ρίγα. Η νέα Πρωθυπουργός αρνήθηκε να 

συμπεριλάβει στο νέο υπουργικό σχήμα τον πρώην υπουργό Οικονομικών, ο οποίος 

είχε υπό την επίβλεψή του τον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ και αρκετοί υπουργοί 

ανακοίνωσαν ότι θα μποϋκοτάρουν την αλυσίδα καταστημάτων στην οποία άνηκε το 

μοιραίο πολυκατάστημα. 

Η έρευνα ανέδειξε τρεις αιτίες, η επενέργεια των οποίων συνέβαλε στην κατάρρευση 

της οροφής. Ο πρώτος παράγοντας ήταν τα λάθη κατά τον σχεδιασμό του κτιρίου, τα 

οποία δεν είχαν εκτιμηθεί κατάλληλα διότι λόγω των μέτρων λιτότητας που 

εφαρμόστηκαν στη χώρα το αρμόδιο για τον έλεγχο και την επίβλεψη των 

κατασκευών δημόσιο ινστιτούτο έπαυσε τη λειτουργία του.  

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά τις πολύ σκληρές συνθήκες εργασίας των 

εργαζόμενων όχι μόνο στο συγκεκριμένο υποκατάστημα αλλά στο σύνολο της 

εμπορικής αλυσίδας στην οποία άνηκε. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν 

να αφήσουν τη θέση εργασίας χωρίς άδεια, άρα ακόμη και στην περίπτωση που 

εντοπίσουν κάτι ανησυχητικό δεν επιτρέπεται να αφήσουν τη θέση τους, λάμβαναν 
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αποδοχές στο ύψος του κατώτατου μισθού χωρίς να πληρώνονται υπερωρίες μέσα 

στα ευρύτερα πλαίσια της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, ενώ από την έρευνα 

αποδείχθηκε ότι οι εργαζόμενοι αναλάμβαναν έργα που δεν αντιστοιχούσαν στις 

φυσικές τους δεξιότητες ή στην εκπαίδευσή τους. 

Με αφορμή την τραγωδία στο πολυκατάστημα αναδείχθηκε και η ουσιαστική άρνηση 

των εργοδοτών στον τομέα του εμπορίου στη σύσταση από την πλευρά των 

εργαζόμενων συνδικαλιστικών σωματείων.  

Ο τρίτος παράγοντας αφορά την ελλιπή παροχή μέσων στους εργαζόμενους στους 

διασωστικούς μηχανισμούς της χώρας, τα οποία με κίνδυνο τη ζωή τους (μάλιστα, 

τρεις συνάδελφοί τους έχασαν τη ζωή τους) επιχειρούσαν για αρκετές μέρες, ενώ 

αναδείχθηκαν και ζητήματα ελλιπούς εκπαίδευσης του προσωπικού, της οποίας 

μεγάλο μέρος των κονδυλίων κόπηκε λόγω της εφαρμογής προγραμμάτων λιτότητας. 

Να σημειωθεί ότι οι αποδοχές των εργαζόμενων στα συνεργεία διάσωσης είναι 

χαμηλότερες από τον εθνικό μέσο όρο. 

Το δυστύχημα στο πολυκατάστημα που συγκλόνισε τη Λετονία το 2013 ανέδειξε τον 

ελλιπή έλεγχο και επίβλεψη των κατασκευών, την έλλειψη ελέγχου ως προς την 

ποιότητα των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, καθώς και 

τις χαμηλές αποδοχές των δημόσιων λειτουργών στον τομέα της διάσωσης. 

Επιφαινόμενα που αποδίδονται στα αλλεπάλληλα προγράμματα λιτότητας που 

εφαρμόστηκαν στη χώρα και στον περιορισμό των δημόσιων δαπανών. 

Μάλιστα, η ανησυχητική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια 

στη χώρα οδήγησε τα εργατικά συνδικάτα σε εκστρατεία ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης για την ανάγκη εφαρμογής της σχετικής με την πρόληψη των 

ατυχημάτων νομοθεσίας. 

Το 2012 ο αριθμός των νεκρών σε εργατικά δυστυχήματα ανήλθε στους 34, ενώ 

ταυτόχρονα υπήρξαν και 223 τραυματίες. Ήταν η χειρότερη επίδοση των τελευταίων 

ετών. Μέχρι τον Μάρτιο του 2013 οι νεκροί από εργατικά δυστυχήματα ανήλθαν 

στους 13, ενώ υπήρξαν και 33 τραυματίες. Η Λετονία έχει διπλάσιο του μέσου όρου 

της ΕΕ αριθμό νεκρών και τραυματιών από εργατικά δυστυχήματα. 
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3.24 Εσθονία 

3.24.1 Γενικό Πλαίσιο 

 

Κατά το 2013, τη διακυβέρνηση της χώρας στην Εσθονία συνεχίζει να ασκεί ο 

κεντροδεξιός συνασπισμός κομμάτων, ο οποίος αναδείχθηκε στις εκλογές του 2011. 

Σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση το 2013, το ακαθάριστο εγχώριο κατά 

κεφαλήν πραγματικό εισόδημα παρουσιάζει μείωση περίπου 3% σε σχέση με το 

2007, ενώ το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ 

και κυμαίνεται περί το 10%.  

Ο κατώτατος εθνικός μισθός το 2013 ορίζεται στα 320 ευρώ από 290 ευρώ το 2012, 

ενώ το ποσοστό της ανεργίας κατά το ίδιο έτος σημειώνει μείωση (8,2% το 2013, από 

9,1% ο 2012).  

3.24.2 Εργατικό Δίκαιο  

Τα ζητήματα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των διαδικασιών επίλυσης των 

συλλογικών εργατικών διαφορών συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του 

κοινωνικού διαλόγου και των νομοθετικών ρυθμίσεων κατά το έτος 2013, σε 

συνέχεια και των εξελίξεων του προηγούμενου έτους, όπου έχει θεσμοθετηθεί η 

δυνατότητα (μονομερούς εκ μέρους των εργοδοτών) καταγγελίας των συλλογικών 

συμβάσεων και η μη υποχρέωση εφαρμογής τους μετά τη λήξη τους.  

Η ισχύουσα νομοθεσία, θεσμοθετημένη από το 1993 και έχοντας υποστεί κάποιες 

επιμέρους αλλαγές, κρίνεται από την κυβέρνηση συνολικά ως αναχρονιστική και 

εξαγγέλλει την αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ως προς τη διεξαγωγή των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων και την επίλυση των συλλογικών διαφορών.  

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, το νέο νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει 

λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, τις αλλαγές που 

έχουν πραγματοποιηθεί στο εθνικό εργατικό δίκαιο καθώς και τις σύγχρονες 

ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.  

Μεταξύ των προτεινόμενων από την κυβέρνηση αλλαγών, περιλαμβάνονται: 

 Επέκταση ισχύος συλλογικών συμβάσεων εργασίας: Υπό το ισχύον νομικό 

καθεστώς η επέκταση ισχύος των ΣΣΕ για το σύνολο των εργοδοτών και 

εργαζομένων είναι ασαφής και γενικόλογη, και για το λόγο αυτό προωθείται από 

την κυβέρνηση η συγκεκριμενοποίηση των προϋποθέσεων της επέκτασης των 
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ΣΣΕ με βάση την αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων. Συγκεκριμένα το 

σχετικό σχέδιο νόμου προβλέπει ότι, κατ΄ αρχάς μια ΣΣΕ μπορεί να υπογράφεται 

από τις πλέον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των εργοδοτών και εργαζομένων 

και να εφαρμόζεται / ισχύει αποκλειστικά για τα μέλη αυτών. Στην περίπτωση 

ύπαρξης λιγότερο αντιπροσωπευτικών οργανώσεων (οργανώσεις με μικρότερο 

αριθμό μελών) και προκειμένου μια υπογραφείσα ΣΣΕ να επεκταθεί / ισχύσει για 

τα μέλη αυτών, θα απαιτείται η σύμφωνη κοινή γνωμοδότηση των κορυφαίων 

συνομοσπονδιών εργαζομένων και εργοδοτών. Ταυτόχρονα, με τη νέα υπό 

διαμόρφωση νομοθεσία θα τίθενται οι όροι και οι διαδικασίες διαβούλευσης 

μεταξύ των μερών (πλέον αντιπροσωπευτικών και μη) ως προς την επέκταση μιας 

ΣΣΕ στο σύνολο εργοδοτών και εργαζομένων   

 Επίλυση συλλογικών διαφορών: Η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την επίλυση 

των συλλογικών διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή μιας συλλογικής 

ρύθμισης / σύμβασης, προβλέπει την παραπομπή της είτε σε μια τριμερή επιτροπή 

(κράτος, εργοδότες, εργαζόμενοι), είτε σε αστικό δικαστήριο. Το νέο 

προτεινόμενο πλαίσιο προβλέπει την επίλυση των συλλογικών διαφορών 

αποκλειστικά από ειδικό διαιτητικό δικαστήριο, που θα συσταθεί για το σκοπό 

αυτό και με στόχο την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών  

 Ρήτρα εργασιακής ειρήνης: Το σχετικό νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο 

προσδιορισμός των περιπτώσεων τήρησης της υποχρέωσης τήρησης της 

«εργασιακής ειρήνης» μεταξύ των μερών (προϋποθέσεις κήρυξης απεργιών, 

απαγόρευση ανταπεργίας / lock out) καθώς και ο καθορισμός των υπηρεσιών 

δημοσίου συμφέροντος (π.χ. υγεία, περιβάλλον) στις οποίες θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία με προσωπικό ασφάλειας κατά τη 

διάρκεια συνδικαλιστικής δράσης / κήρυξης απεργίας, θα γίνεται κατ΄ αρχάς 

μέσω συλλογικής συμφωνίας και ελλείψει αυτής, από αρμόδια Ειδική Τριμερή 

Επιτροπή (εργοδότες, εργαζόμενοι, αρμόδια κρατική υπηρεσία)  

Οι παραπάνω προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις, μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου με 

τους κοινωνικούς συνομιλητές, θα κατατεθούν για ψήφιση στο κοινοβούλιο και 

αναμένεται να αρχίσουν να ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2015. 
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3.24.3 Πολιτική μισθών  

Σε συνέχεια της προηγούμενης συμφωνίας (από το Δεκέμβριο του 2012), μεταξύ 

εργοδοτών (ΕΤΤΚ) και εργαζομένων (EAKL, TALO)  για αύξηση του κατώτατου 

εθνικού μισθού κατά 4% από 1.1.2013 δηλαδή στα 320 Ευρώ από τα 290 Ευρώ 

(2012), το Σεπτέμβριο του 2013 οι κοινωνικοί συνομιλητές (ETTK και EAKL), 

υπογράφουν σε νέα συμφωνία αύξησης του κατώτατου μισθού διετούς διάρκειας. Η 

συμφωνία περιλαμβάνει αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 10,9% για το έτος 2014, 

δηλαδή 355 Ευρώ από τα 320 Ευρώ (2013) και επιπλέον αύξηση κατά 9,9% το 2015, 

δηλαδή κατώτατος μισθός 390 Ευρώ. 

Ο συμφωνηθείς κατώτατος μισθός, παρά τις προβλεπόμενες αυξήσεις, συνεχίζει να 

είναι χαμηλός σε σχέση με τον μέσο εθνικό μισθό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Εθνικής Στατιστικής Αρχής της Εσθονίας, προκύπτει ότι κατά την περίοδο 2000-

2013, ο κατώτατος μισθός αντιστοιχεί μεταξύ του 29% έως 35,5% του μέσου εθνικού 

μισθού, όταν η σύσταση της ΕΕ αναφέρει ότι ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να 

ανέρχεται κατ΄ ελάχιστον στο 60% του εθνικού μέσου μισθού. Πάντως και σύμφωνα 

με τα επίσημα στοιχεία, κατά το έτος 2012, μόνο το 3% των εργαζομένων αμείβονται 

με τον κατώτατο μισθό. 

Μετά την επίτευξη της συμφωνίας, οι κοινωνικοί συνομιλητές σε κοινή τους δήλωση, 

υποστηρίζουν ότι στόχος τους είναι η βελτίωση εισοδήματος για τους χαμηλόμισθους 

καθώς και η μείωση της φτώχειας η οποία υποβαθμίζει συνολικά την ποιότητα ζωής 

στην κοινωνία. Επιπλέον, οι κοινωνικοί συνομιλητές υποστηρίζουν ότι η αύξηση του 

μέσου μισθού στο μέλλον θα πρέπει να ακολουθήσει λογικούς ρυθμούς και να 

συνδυάζεται με τους ρυθμούς ανάπτυξης της παραγωγικότητας. Για το έτος 2014, 

εκτιμάται ότι ο κατώτατος μισθός θα αντιστοιχεί στο 35,7% του μέσου εθνικού 

μισθού, ποσοστό το οποίο κρίνεται ως το υψηλότερο που έχει επιτευχθεί μέχρι 

σήμερα. 

Η συγκεκριμένη συμφωνία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή υπογράφεται από τους 

νεοεκλεγέντες (το 2013) εκπροσώπους των δύο (2) κορυφαίων οργανώσεων 

εργοδοτών και εργαζομένων (EAKL και ETTK) και έχει διετή διάρκεια, ενώ στο 

παρελθόν είχε συνήθως μονοετή ισχύ και επιπλέον εντάσσεται στο πλαίσιο ενός 

ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου που αναπτύσσεται μεταξύ των EAKL, ETTK αλλά 

και της Συνομοσπονδίας TALO ( Estonian Employees' Unions' Confederation) με 

σκοπό τη μεταρρύθμιση στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, ιδίως τη λειτουργία του 
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συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο κλαδικό και επιχειρησιακό 

επίπεδο, το ρόλο του δημόσιου οργανισμού Συμφιλίωσης (Riiklik Lepitaia) και 

κυρίως τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης του απεργιακού δικαιώματος και 

τις διαδικασίες επίλυσης των εργατικών διαφορών. 

 

 

3.24.4 Κοινωνικός Διάλογος 

Το Σεπτέμβριο του 2013 το τριμερές Εποπτικό Συμβούλιο του Εσθονικού Ταμείου 

Ασφαλίσεως κατά της Ανεργίας (EUIF), κατά πλειοψηφία και με τη σύμφωνη γνώμη 

των εκπροσώπων των εργαζομένων και εργοδοτών, προτείνει τη μείωση των 

εισφορών ασφάλισης κατά της ανεργίας από 3% σε 2,1% επικαλούμενο ότι τα 

υφιστάμενα αποθεματικά είναι αρκετά υψηλά για να επιβιώσει σε μια μεγάλη κρίση.  

Η πρόταση αυτή, παρά την ομοφωνία των κοινωνικών συνομιλητών, απορρίπτεται 

από την κυβέρνηση (Νοέμβριος του 2013), η οποία επικαλείται την αβέβαιη 

οικονομική κατάσταση στις γειτονικές χώρες και τη μείωση εξαγωγών, εκφράζει 

φόβους για τυχόν επανάληψη προηγούμενων λαθών και υποστηρίζει ότι οι περίοδοι 

οικονομικής ανάπτυξης αποτελούν κατάλληλο και πρόσφορο διάστημα για τη 

δημιουργία αποθεματικών.  

Η ακολουθούμενη προσφυγή της Συνομοσπονδίας Συνδικάτων Εσθονίας (EAKL) 

στη Δικαιοσύνη για την αντισυνταγματικότητα της απόφασης, καταρρίπτεται από τον 

"Καγκελάριο Δικαιοσύνης" (ανεξάρτητο εποπτικό όργανο) με την αιτιολογία ότι η 

κυβέρνηση δεν είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τις κοινές αποφάσεις των 

κοινωνικών συνομιλητών, ωστόσο αναγνωρίζει ότι τίθεται θέμα καλής 

διακυβέρνησης. Επισημαίνεται ότι βάσει της νομοθεσίας, οι εισφορές ασφάλισης 

κατά της ανεργίας ορίζονται σε ετήσια βάση από την κυβέρνηση αφού λάβει υπόψη 

και τις προτάσεις του τριμερούς οργάνου EUIF. 

Η κυβέρνηση, αντί της μείωσης των εισφορών κατά της ανεργίας, προωθεί την 

ενοποίηση των αποθεματικών του ταμείου (EUIF) και του  Εσθονικού Ταμείου 

Υγείας (Haingekassa), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών και με στόχο 

τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων και της διαχείρισης των 

ταμειακών ροών.  
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3.24.5 Δημόσιος Τομέας 

Τον Απρίλιο του 2013, τίθεται σε εφαρμογή η νομοθετική πράξη του Ιουνίου του 

2012, η οποία στοχεύει σύμφωνα με την κυβέρνηση, στον εκσυγχρονισμό της 

Δημόσιας Διοίκησης και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της.  

Ο νέος νόμος ορίζει ως δημόσιους υπάλληλους μόνο όσους εργάζονται στην κεντρική 

δημόσια διοίκηση, ενώ με την προηγούμενη νομοθεσία συμπεριλαμβάνονταν σε 

αυτούς όλοι οι εργαζόμενοι στην κρατική και τοπική διοίκηση. Ο νέος προσδιορισμός 

επιφέρει ουσιαστικά τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 25% και 

την ένταξη των λοιπών εργαζόμενων πλην της κεντρικής δημόσιας διοίκησης στο 

καθεστώς συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι εργαζόμενοι αυτοί αποκτούν 

ταυτόχρονα το δικαίωμα της απεργίας, όπως και τη δυνατότητα συλλογικής 

διαπραγμάτευσης για τους όρους αμοιβής και εργασίας, σε αντίθεση με τους 

δημόσιους υπάλληλους, τα συνδικάτα των οποίων αγωνίζονται για την αναγνώριση 

του απεργιακού δικαιώματος επί δεκαετία.  

Ο νέος νόμος, έχει επιπλέον ως βασικό στόχο την εξομοίωση των αμοιβών και των 

συνθηκών εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων με αυτές που ισχύουν στον ιδιωτικό 

τομέα, μέσω της περικοπής μιας σειράς επιδομάτων, πρόσθετων αποζημιώσεων ή 

άλλων θεσμικών δικαιωμάτων. Μεταξύ των περικοπών περιλαμβάνονται η 

κατάργηση των επιδομάτων προϋπηρεσίας, σπουδών, ξένων γλωσσών, η μείωση των 

ημερών κανονικής αδείας και του σχετικού επιδόματος και η αύξηση της σύνταξης 

ανάλογα με την προϋπηρεσία. Ωστόσο, το δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων για 

μεγαλύτερο ετήσιο επίδομα αδείας 35 ημερών, σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα όπου 

ισχύουν 28 ημέρες, συνεχίζει να ισχύει. 

Ταυτόχρονα, αλλαγές πραγματοποιούνται και στο νόμο περί καταπολέμησης της 

διαφθοράς, όπου μεταξύ άλλων παρέχεται για παράδειγμα στους εργαζόμενους στο 

δημόσιο τομέα μεγαλύτερη ελευθερία να ιδρύουν ιδιωτικές επιχειρήσεις ή να έχουν 

δεύτερη εργασία. 

3.24.6 Συνδικάτα 

Σημαντική αλλαγή στο χώρο των συνδικάτων στην Εσθονία, στην οποία υφίστανται 

χαμηλά επίπεδα συνδικαλισμού (η συνδικαλιστική πυκνότητα εκτιμάται στο 10%), 

αποτελεί η δημιουργία της πρώτης συνδικαλιστικής οργάνωσης στο 
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χρηματοπιστωτικό Τομέα. Το Σεπτέμβριο του 2013, μετά από αρκετές προγενέστερες 

ανεπιτυχείς προσπάθειες, συστήνεται η Ένωση Εργαζομένων στον Εσθονικό 

Χρηματοπιστωτικό Τομέα (EFL) από 30 μέλη, νέους κυρίως στην ηλικία, με σκοπό 

να εκπροσωπήσει και να προωθήσει τα συμφέροντα των μελών της, στις ατομικές και 

συλλογικές εργασιακές σχέσεις και να καταστεί ισότιμος κοινωνικός συνομιλητής 

των εργοδοτών. Κύρια έμφαση δίδεται στις δράσεις ενημέρωσης για την εργατική 

νομοθεσία, την απασχόληση, τους μισθούς, την εκπαίδευση - κατάρτιση, την 

παρακολούθηση των αλλαγών που συντελούνται στον τραπεζικό τομέα κ.α. Οι 

εργοδότες, εκτιμούν στην πλειοψηφία τους ως θετική την ίδρυση του συνδικάτου, 

δηλώνοντας ανοιχτοί για συνεργασία και θεωρώντας ότι η δημιουργία 

συνδικαλιστικής οργάνωσης στον τραπεζικό τομέα αποτελεί σημείο προόδου που 

μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του κλάδου. 

3.24.7 Κοινωνική Ασφάλιση 

Η κυβέρνηση επιχειρεί αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα άτομα με 

ανικανότητα προς εργασία. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, τα άτομα με 

ανικανότητα προς εργασία λαμβάνουν μηνιαία οικονομική ενίσχυση. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του 2012, το 10% του πληθυσμού 20-64 ετών είναι καταγεγραμμένο ως 

ανίκανο προς εργασία ενώ κατά το έτος 2008 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 8,8%. 

Επιπλέον το ποσοστό της ανεργίας τους είναι κατά 6% μεγαλύτερο σε σχέση με το 

υπόλοιπο εργατικό δυναμικό. Η αύξηση του αριθμού των ατόμων με ανικανότητα 

προς εργασία, καθώς και η χαμηλή συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, 

δημιουργούν πιέσεις σύμφωνα με την κυβέρνηση στο σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης. Η κατάσταση αυτή οδηγεί την κυβέρνηση στην επανεξέταση του 

νομοθετικού πλαισίου και στην έναρξη διαλόγου, τον Ιούνιο του 2013, με 

αντικείμενο την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα συμβάλλουν στην 

ενεργοποίηση της αγοράς εργασίας και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στα 

άτομα που χαρακτηρίζονται ως ανίκανα να εργαστούν. Ανάμεσα στα προβλεπόμενα 

μέτρα περιλαμβάνονται η σύνδεση της λήψης οικονομικής ενίσχυσης με την 

αναζήτηση ή μη εργασίας, η τοποθέτηση των ατόμων σε θέσεις εργασίας ανάλογες με 

τις ικανότητες και δυνατότητες τους, η βελτίωση και προσαρμογή των συνθηκών 

εργασίας προκειμένου να διευκολύνεται η απασχόληση τους, η επιπλέον 

συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση τους κ.α.  
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3.24.8 Μεταναστευτική πολιτική  

Στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής, τον Ιούνιο του 2013 ψηφίζεται νέα 

νομοθεσία με προβλεπόμενη έναρξη εφαρμογής το Σεπτέμβριο του 2013, η οποία 

στοχεύει στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων για πρόσληψη εξειδικευμένου 

προσωπικού ή απασχόλησης αλλοδαπών φοιτητών. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται ως 

αναγκαία, εξαιτίας της παρατηρούμενης έλλειψης σε εξειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό και παρότι η ανεργία είναι υψηλή στη χώρα (περίπου 10,4%). 

Σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομοθεσία, η πρόσληψη ξένου εξειδικευμένου 

προσωπικού αποτελούσε μια χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία 

διαρκούσε από τρεις έως έξι εβδομάδες. Ο εργοδότης δικαιούνταν να προσλάβει 

αλλοδαπό εργαζόμενο, εφόσον προηγούμενα είχε αναγγείλει / δημοσιοποιήσει τη 

θέση εργασίας για 3 εβδομάδες, αυτή δεν είχε καλυφθεί  και είχε ζητήσει στη 

συνέχεια την έγκριση της πρόσληψης από το Εσθονικό Ταμείο Ασφάλειας Ανεργίας 

(EUIF). Οι δε αλλοδαποί εργαζόμενοι όφειλαν να αποκτήσουν άδεια διαμονής 

μακράς διαρκείας.  

Σύμφωνα με το νέο νόμο, η προβλεπόμενη διαδικασία πρόσληψης διαρκεί περίπου 

μια εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια αυτής, ο αλλοδαπός αποκτά μια κάρτα διαμονής 

μικρής διάρκειας προκειμένου να εργαστεί και η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να 

ενημερώσει την Αστυνομία και τη Φύλαξη συνόρων. Ο αλλοδαπός εργαζόμενος, 

μετά την απασχόληση του, έχει το δικαίωμα να ζητήσει μακροχρόνια άδεια και να 

φέρει σύζυγο και παιδιά στην Εσθονία. Οι εργοδότες από την πλευρά τους έχουν την 

υποχρέωση να καταβάλλουν τουλάχιστον τις μέσες μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές 

(887 ευρώ το 2012) στους ξένους εργαζόμενους πολλαπλασιαζόμενες με το 

συντελεστή 1,24. Η ρύθμιση αυτή επιχειρεί την παρεμπόδιση εισροής φθηνού 

εργατικού δυναμικού. Οι εργοδότες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή την 

υποχρέωση, θα έχουν τη δυνατότητα κατά παρέκκλιση, χωρίς να εξαγγείλουν τη θέση 

εργασίας, να ζητούν έγκριση από το EUIF και να πραγματοποιούν την πρόσληψη. 

Επίσης, με το νέο νόμο, παρέχονται διευκολύνσεις και στην πρόσληψη φοιτητών που 

σπουδάζουν στην Εσθονία και επιθυμούν να παραμείνουν στη Χώρα και να 

εργαστούν για έξι μήνες, χωρίς άδεια, μετά το πέρας των σπουδών τους. Οι εργοδότες 

αντίστοιχα, μπορούν να προσλάβουν αλλοδαπό που έχει αποκτήσει τίτλο σπουδών σε 

πανεπιστήμιο της Εσθονίας, χωρίς να ζητήσουν άδεια από το EUIF και χωρίς την 

υποχρέωση καταβολής του κατώτατου μισθού. 
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Τα νέα μέτρα αντιμετωπίζονται σε γενικές γραμμές με ικανοποίηση από τις 

οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.  

 

3.25 Λιθουανία  

 

3.25.1 Γενικό Πλαίσιο 

Στο πεδίο των οικονομικών εξελίξεων, η Λιθουανία καταγράφει το 2013 τη 

μεγαλύτερη αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε ποσοστό της τάξης 

μεγαλύτερο του 4%.  

Στα τέλη του 2013, οι 4 αντιπροσωπευτικότερες εργοδοτικές οργανώσεις (μεταξύ των 

οποίων η Συνομοσπονδία Λιθουανών Βιομηχάνων – LPK- και η Συνομοσπονδία 

Λιθουανών Επιχειρηματιών – LVDK) υπογράφουν μνημόνιο για τη δημιουργία ενός 

Επιχειρηματικού Συμβουλίου με στόχο τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους και 

την προώθηση μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα. Στο ίδιο πεδίο, ο 

Συνδικαλιστικός Νόμος τροποποιείται μετά από πολύχρονη διαπραγμάτευση και 

τίθεται σε ισχύ από τον Ιούνιο 2013. Σύμφωνα με αυτόν, όλοι οι εργαζόμενοι 

δικαιούνται να εγγράφονται σε συνδικάτα, λειτουργούν επιτροπές εκπροσώπησης των 

κλαδικών συνδικάτων στις επιχειρήσεις ενώ, οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι 

δικαιούνται έως 60 ώρες άδειας / ανά έτος με αποδοχές, για να εκπληρώνουν τα 

συνδικαλιστικά τους καθήκοντα. 

Στο πεδίο των εργασιακών συγκρούσεων υιοθετούνται, το Μάιο 2014 οι τροπολογίες 

στον Εργατικό Κώδικα και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σχετικά με τη 

νομιμότητα των απεργιών. Μεταξύ άλλων αναθεωρούνται οι διατάξεις που διέπουν 

την αναστολή των απεργιών, καθορίζονται οι κανόνες για την ερμηνεία των 

συλλογικών συμφωνιών και για τη νομιμότητα των απεργιών σε περιπτώσεις που 

βρίσκονται σε ισχύ συλλογικές συμβάσεις. 

Στο μισθολογικό πεδίο, σε πραγματικούς όρους ο κατώτατος μισθός αυξάνεται, 

μεταξύ 2012 – 2013, κατά 20% στη Λιθουανία, βάσει καταγραφών του 

ΕUROFOUND. 

Αναλυτικότερα, 
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3.25.2 Πολιτικές Αμοιβών 

Ο κατώτατος μισθός στη Λιθουανία αυξάνει το 2008, λίγο πριν την έναρξη της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και ορίζεται στα 800 LTL (232 € βάσει ισοτιμίας τις 28
ης

 

Μαρτίου 2013). Από τούδε και στο εξής παραμένει στάσιμος (έως το β’ εξάμηνο του 

2012) παρά το γεγονός ότι η οικονομία της χώρας, σύμφωνα με τους αναλυτές, 

παρουσιάζει σημεία ανάκαμψης από το 2010 και ένθεν και παρά τις συνεχείς 

αντιδράσεις των Συνδικάτων. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, καθ' όλη τη διάρκεια της, σχεδόν, πενταετούς 

περιόδου στασιμότητας των αμοιβών, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στο 38% 

με 40% του μέσου ακαθάριστου μισθού ενώ, κατόπιν και των επιβαλλόμενων 

φορολογικών κρατήσεων, κινείται κάτω από το απόλυτο όριο της φτώχειας στη 

Λιθουανία.  

Τελικά, τον Αύγουστο του 2012, επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών 

συνομιλητών σύμφωνα με την οποία, ο κατώτατος μισθός αυξάνει κατά 6,25%, στα 

850 LTL (ήτοι 246 €). Και ακολουθεί λίγους μήνες μετά, με πρωτοβουλία της νέας 

Κυβέρνησης της χώρας
111

 και τη σύμφωνη γνώμη των εργοδοτικών και 

συνδικαλιστικών εκπροσώπων, περαιτέρω αύξηση της ελάχιστης αμοιβής της τάξης 

του 18%, ήτοι στα 1.000 LTL (290 €) με ισχύ από 1
ης

 1
ου

 2013. 

Σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, η δραστική αύξηση του κατώτατου μισθού εντός 

3 μηνών δημιουργεί ανησυχία περί της πιθανής αύξησης των επιβαρύνσεων σε 

ορισμένες επιχειρήσεις. Ομάδα εργασίας μάλιστα συστήνεται με στόχο τη 

διερεύνηση του κατά πόσο κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις πρέπει τελικά να 

απαλλάσσονται από την καταβολή του αυξημένου κατώτατου μισθού ή δύνανται να 

καταβάλλουν ποσό χαμηλότερο από τον ισχύοντα κατώτατο.  

Περί τα τέλη Ιανουαρίου και ενώ η Ομάδα Εργασίας συνεχίζει το έργο της, 

υποβάλλονται καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας της Λιθουανίας (VDI) 

                                                 
111

 Τον Οκτώβριο του 2012, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Λιθουανίας (LSDP) αναλαμβάνει τη 

διακυβέρνηση της χώρας και υπόσχεται σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού. 
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σύμφωνα με τις οποίες μεγάλος αριθμός εργαζομένων υποχρεούνται στην υπογραφή 

επιχειρησιακών συμφωνιών ή στην τροποποίηση των ήδη υπαρχουσών με τρόπο που 

τους κατατάσσει ως μερικώς και όχι πλήρως απασχολούμενους. Και καθώς οι όροι 

και οι προϋποθέσεις περί κατώτατου μισθού δεν εφαρμόζονται στη μερική 

απασχόληση, οι εργοδότες αποφεύγουν έτσι, την υποχρέωση για καταβολή του 

αυξημένου ποσοστού.  

3.25.3 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

Το Σεπτέμβριο του 2013, στη συνάντηση του Τριμερούς Συμβουλίου του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας της Λιθουανίας (LNSSTT)
112

 συμφωνείται η προετοιμασία 

Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ισχύ σε ολόκληρο τον κλάδο 

της Υγείας. Η Επιτροπή προετοιμασίας της εθνικής κλαδικής ΣΣΕ αποτελείται από 

εκπροσώπους των εργαζομένων, των εργοδοτών και των εθνικών αρχών στον τομέα 

της υγειονομικής περίθαλψης καθώς και από εμπειρογνώμονες και καλείται να 

ολοκληρώσει ένα σχέδιο συμφωνίας που διέπει πλέον τις θεμελιώδεις υποχρεώσεις 

εργοδοτών και εργαζομένων στον κλάδο, τις εργασιακές σχέσεις, τις άδειες, τους 

μισθούς και τις συνθήκες εργασίας. Βασική προϋπόθεση στη νέα συμφωνία είναι η 

εφαρμογή της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία». 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του LNSSTT μόνο το 1/3 του συνόλου των υγειονομικών 

ιδρυμάτων της χώρας διαθέτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε ισχύ και παρά την 

ύπαρξη σημαντικού αριθμού συνδικαλιστικών οργανώσεων στον κλάδο. Ακόμη 

σημαντικότερη δε, η απουσία συνδικαλιστικών εκπροσώπων σε αυτά ή συμβουλίων 

εργαζομένων.  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, την άνοιξη του 2013 υπογράφεται, στο πλαίσιο 

προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη χρηματοδότηση δράσεων 

που προωθούν τον κοινωνικό διάλογο
113

, κλαδική σύμβαση εργασίας μεταξύ του 

Συνδικάτου Ιατρικών Εργαζομένων (LMDPS) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 

                                                 
112

 To LNSSTT ιδρύεται το Μάιο του 2013 και αποτελείται, συνολικά, από 21 εκπροσώπους, 7 για 

κάθε εταίρο –κράτος, εργοδότες, εργαζόμενοι. Για τους πρώτους 6 μήνες λειτουργίας του 

συμφωνείται, καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου, να ασκεί ο Υπουργός Υγείας της Λιθουανίας. 

113
 Βλ. «Οι Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα – Ετήσια Έκθεση 2013», Λιθουανία, 

Κοινωνικός Διάλογος σελ. 292. 
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Ιατρικών Υπηρεσιών (MPIA). Η σύμβαση αυτή καθορίζει γενικές διατάξεις και 

ρυθμίζει ζητήματα σύναψης, τροποποίησης ή / και καταγγελίας των συμβάσεων 

εργασίας ενώ, ορίζει λεπτομερώς τα περί οργάνωσης της εργασίας, της απασχόλησης 

και των ωρών ανάπαυσης, των συνθηκών εργασίας και της διασφάλισης των 

συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων. Η νέα σύμβαση έχει ισχύ για 3 χρόνια και 

εφαρμόζεται μόνο στα μέλη του MPIA. 

Η Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση στον κλάδο της υγείας, εφόσον επιτευχθεί, 

είναι ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον του κοινωνικού διαλόγου στο Δημόσιο 

Τομέα, το επίπεδο του οποίου είναι ιδιαίτερα φτωχό μέχρι πρότινος. Σε περίπτωση δε, 

σύναψής της, αυτή αποτελεί την πρώτη, τέτοιας κλίμακας και σημασίας, για τη χώρα. 

3.25.4 Συνδικάτα 

◊ Τα ποσοστά συνδικαλιστικής πυκνότητας στη Λιθουανία είναι ιδιαίτερα χαμηλά και 

κυμαίνονται περίπου στο 10% του συνόλου των εργαζομένων στη χώρα. Τρείς είναι 

οι κύριες Συνομοσπονδίες εργαζομένων: η Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων 

Λιθουανίας (LPSK), η Ομοσπονδία Εργαζομένων της Λιθουανίας (LDF) και το 

Συνδικάτο Εργαζομένων στη Φροντίδα και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες (Solidarumas). 

Επί σειρά ετών (περί τα 6) πραγματοποιούνται συζητήσεις σχετικά με την 

αναθεώρηση του νόμου που διέπει τα Συνδικάτα και η οποία τελικά ψηφίζεται και 

τίθεται σε ισχύ τον Ιούνιο του 2013. Στο πλαίσιο αυτό και σε πλήρη προσαρμογή με 

την οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ 2003/109/ΕΚ (25 Νοεμβρίου 2003), οι νέες 

τροποποιήσεις ορίζουν ότι, ιδρυτές των συνδικαλιστικών οργανώσεων δύνανται να 

είναι όχι μόνο πολίτες της Λιθουανίας, αλλά και υπήκοοι τρίτων χωρών ικανοί να 

εργασθούν. Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι κάθε εργαζόμενος πολίτης ηλικίας 

μεγαλύτερης των 14 ετών, συμπεριλαμβανομένων των σπουδαστών, των ανέργων και 

των συνταξιούχων, μπορεί να ενταχθεί σε κλαδικά, τοπικά και εθνικά Συνδικάτα. 

Ωστόσο, τα μέλη ενός επιχειρησιακού σωματείου πρέπει να εργάζονται στην εν λόγω 

επιχείρηση. Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων τα οποία δεν έχουν συμβάσεις 

εργασίας χαίρουν όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συνδικαλιστών, 

όπως αυτά ορίζονται από το καταστατικό της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Ο 

αναθεωρημένος νόμος που αφορά τα Συνδικάτα καθορίζει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μία συνδικαλιστική οργάνωση ώστε να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτική. Μέχρι την υιοθέτηση των πρόσφατων τροποποιήσεων οι 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.lps.lt/&usg=ALkJrhha0LR6mLPFDEGaLN0cAUrCvaUgAQ
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εργοδότες αδυνατούσαν να προσδιορίσουν το κατά πόσο τα μη εγγεγραμμένα 

Συνδικάτα στο Μητρώο Νομικών Προσώπων δύνανται να ασκούν δραστηριότητες 

στις επιχειρήσεις και να εκπροσωπούν τους εργαζομένους σε αυτές. Με τις 

τροποποιήσεις ρυθμίζονται, πλέον, οι αρχές λειτουργίας των κλαδικών, τοπικών και 

εθνικών Συνδικάτων στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα δε με τους αναλυτές, εγγυώνται το 

δικαίωμα των κλαδικών σωματείων να ιδρύουν ελεύθερα τις δομές τους και νομίμως 

να λειτουργούν και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε διαφορετικές 

επιχειρήσεις. Η βάση για τη δημιουργία και λειτουργία ενός σωματείου στην 

επιχείρηση ορίζεται από το καταστατικό της αντίστοιχης κλαδικής, τοπικής ή εθνικής 

συνδικαλιστικής οργάνωσης. Ο νέος νόμος διασφαλίζει την ισοτιμία μεταξύ των 

μελών των συμβουλίων των εργαζομένων και των αντιπροσωπευτικών 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τα μέλη των Συνδικάτων δεν επιτρέπεται πλέον να 

ξεπερνούν τις 60 ώρες εργασίας επ’ αμοιβή ανά έτος σε δραστηριότητες που αφορούν 

το Συνδικάτο ενώ, αμείβονται με το μέσο όρο του μισθού τους για τις ημέρες που 

απασχολούνται σε καθήκοντα που αφορούν την Οργάνωση
114

. Τέλος, στο Άρθρο 17 

του νόμου για τα Συνδικάτα προβλέπεται η δυνατότητα των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων να εποπτεύουν τους εργοδότες σχετικά με την ορθή τήρηση και 

εφαρμογή της εργατικής, οικονομικής και κοινωνικής νομοθεσίας, τις συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των 

συμφερόντων των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, τα Συνδικάτα έχουν πρόσβαση στις 

Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και σε άλλα 

ιδρύματα με στόχο την επίτευξη του ρόλου τους αυτού. Ενώ, γίνεται πλέον ξεκάθαρη 

η υποχρέωση των εργοδοτών να συνεπικουρούν τα Συνδικάτα κατά την άσκηση των 

ελεγκτικών τους καθηκόντων. 

◊ Το Νοέμβριο του 2013, τα τέσσερα Συνδικάτα που εκπροσωπούν τους 

εργαζόμενους στον κλάδο των Κοινωνικών Υπηρεσιών -το Συνδικάτο Εκπαίδευσης 

της Λιθουανίας (LŠPS), το Συνδικάτο Δημοσίων Υπαλλήλων (LVTPS), η 

Ομοσπονδία των Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών (LVPPF) και η Solidarumas- 

                                                 

114
 Εξαίρεση αποτελούν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας και κατά 

τις οποίες ο εργαζόμενος, που ενεργεί ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, δικαιούται σε περισσότερες 

ώρες εργασίας επ’ αμοιβή, για την εκτέλεση των συνδικαλιστικών του καθηκόντων. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=el&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://www.lps.lt/&usg=ALkJrhha0LR6mLPFDEGaLN0cAUrCvaUgAQ


284 

 

υπογράφουν συμφωνία για τη δημιουργία Κοινής Επιτροπής. Καθήκον της Επιτροπής 

αυτής είναι η προετοιμασία και η διαπραγμάτευση κλαδικής συλλογικής σύμβασης 

για τους εργαζόμενους σε κοινωνικές εργασίες προερχόμενους από φορείς 

κοινωνικών υπηρεσιών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Τα μέρη συμφωνούν:  

 τη συμμετοχή δύο εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην 

Επιτροπή  

 τη δυνατότητα της Επιτροπής για το διορισμό και την παύση οποιουδήποτε 

διαπραγματευτή καθώς και τον καθορισμό των δραστηριοτήτων του και 

 όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, τη διοργάνωση κοινών εκστρατειών ενίσχυσης 

των διαπραγματευτικών διαδικασιών με στόχο την ισχυροποίηση του 

περιεχομένου της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. 

Σε περίπτωση αδυναμίας κατάληξης σε κάποια συμβιβαστική λύση ή / και σε μη 

ικανοποιητικά αποτελέσματα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τα Συνδικάτα 

δύνανται να αποφασίζουν απεργιακές κινητοποιήσεις βάσει των προβλεπομένων στα 

καταστατικά τους. 

Στο εγχείρημα αυτό, καλούνται να συμμετέχουν και άλλες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κοινωνικής εργασίας όπως το 

Ενωμένο Συνδικάτο (JPS), Ομοσπονδία Εργαζομένων της Λιθουανίας (LDF), ο 

Συνασπισμός Λιθουανικών Συνδικάτων (LPL) και το Συνδικάτο των Εργαζομένων 

στην Παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών (LSPTDPA). 

◊ Παραδοσιακά, τα Συνδικάτα στο χώρο της Εκπαίδευσης θεωρούνται ως τα πλέον 

ισχυρά στη Λιθουανία. Επί σειρά ετών πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις 

και διαδηλώσεις ενώ, διαπραγματεύονται με επιτυχία βελτιώσεις των αμοιβών των 

μελών τους, συγκριτικά με εργαζόμενους του Δημόσιου Τομέα. Το 2007, η 

μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση στον κλάδο, το Συνδικάτο Εργαζομένων στην 

Εκπαίδευση (LŠDPS), διασπάται και εισέρχεται σε μία περίοδο (μεταξύ 2008 και 

2013) συνεχών μετατροπών όπως, για παράδειγμα, συγχωνεύσεις, περαιτέρω 

διασπάσεις αλλά και διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των διαφόρων Οργανώσεων. 

Το Νοέμβριο του 2013, οι δύο μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στον κλάδο 
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της εκπαίδευσης είναι η Λιθουανική Ομοσπονδία των Συνδικάτων Εκπαίδευσης και 

Επιστημών (LŠMPSF)
115

 με περίπου 7.000 μέλη και το Συνδικάτο των Λιθουανών 

Εργαζομένων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (LŠĮPS) με περίπου 2.000 μέλη.  

Επί του παρόντος, το LŠPS και το LŠĮPS μάχονται ενάντια της πολιτικής περικοπών 

στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, μέσω κρατικών πόρων, για το 2014 και 

αντιτάσσονται στη διάθεση των οικονομικών πόρων που προβλέπονται για τον 

κλάδο, για τη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επιπροσθέτως, υπογράφουν (Οκτώβριος 2013) συμφωνία συγχώνευσης των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων με τίτλο «Κοινή Εκπροσώπηση των Συνδικάτων στον 

Κλάδο της Εκπαίδευσης» και στόχο τη διαπραγμάτευση ενός σχεδίου κλαδικής 

σύμβασης εργασίας. Η απόφαση αυτή για συγχώνευση ενώνει, ουσιαστικά, 

περισσότερα από 10.000 μέλη, καθιστώντας τη νέα Οργάνωση ως τη μεγαλύτερη 

στον εκπαιδευτικό κλάδο αλλά και στη Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων 

Λιθουανίας (LPSK). 

◊ Τον Ιανουάριο του 2013, ακριβώς τέσσερα χρόνια αφότου οι συνδικαλιστικές 

κινητοποιήσεις λήγουν εν μέσω ταραχών και βίαιων επεισοδίων, τα Λιθουανικά 

Συνδικάτα «Solidarumas» και Παραγωγών Τροφίμων (LMPS) καθώς και η 

Ομοσπονδία Εργαζομένων της Λιθουανίας (LDF) και η Συνομοσπονδία Εργατικών 

Συνδικάτων Λιθουανίας (LPSK) συγκεντρώνονται στις κεντρικές εγκαταστάσεις 

Δικαστικών μεγάρων της χώρας, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην 

επιβολή μέτρων περιορισμού των απεργιών. Τα Συνδικάτα αντιδρούν σε δικαστικές 

αποφάσεις που περιορίζουν δραστικά το δικαίωμα στην απεργία, κηρύσσοντας σειρά 

κινητοποιήσεων ως παράνομες.  

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στη 

μεγαλύτερη ζυθοποιεία της Λιθουανίας, UAB Svyturys-Utenos Alus, όπου, τον 

Ιούλιο 2011, το Περιφερειακό Δικαστήριο της Klaipeda (ΚΑΤ), εκδίδει προσωρινή 

απόφαση περιοριστικών μέτρων κατά της απεργίας. Για τους εκπροσώπους των 

εργαζομένων η απόφαση αυτή αποτελεί δικαστικό προηγούμενο για την αναστολή ή 

την αναβολή της απεργίας. Και προαναγγέλλει, σύμφωνα με αυτούς, την πρόθεση της 

                                                 
115

 Η LŠMPSF αποτελείται από δύο Συνδικάτα: το Συνδικάτο Εκπαίδευσης της Λιθουανίας (LŠPS) και 

την Ένωση Συνδικάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (LAMPSS). 
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δικαστικής εξουσίας για αναβολή της οποιαδήποτε προγραμματισμένης απεργίας για 

απεριόριστο χρονικό διάστημα ή την αναστολή μίας συνεχιζόμενης. Το Μάρτιο του 

2012, το Ανώτατο Δικαστήριο της Λιθουανίας εκδικάζει την προσφυγή του 

Συνδικάτου εργαζομένων στην UAB Svyturys-Utenos Alus επικυρώνοντας την 

απόφαση του ΚΑΤ. Στο πλαίσιο αυτό ορίζει ότι, σε περίπτωση μη συμφωνίας μεταξύ 

εργοδοτών και εργαζομένων (όπου ωστόσο δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες 

παραλήψεις ή καθυστερήσεις από την εργοδοτική πλευρά), οι εργαζόμενοι δεν 

δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμά τους στην απεργία. 

Παρομοίως, στις 13 Νοεμβρίου 2012, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο του Vilnius 

(VAT), κηρύσσει παράνομα και καταχρηστικά τα αποτελέσματα ψηφοφορίας των 

εργαζομένων στα δημόσια μέσα μεταφοράς της UAB Vilnius (VVT) καθώς και την 

απεργία που πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη ημέρα .  

Σύμφωνα με την LPSK, η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται την εφεξής στέρηση των 

εργαζομένων της χώρας από την όποια διεξαγωγή νόμιμης απεργίας και υποστηρίζει 

ότι οι απεργίες καθίστανται πλέον αδύνατες στη χώρα, αρχής γενομένης το 2010 και 

ένθεν. 

Για να υπερασπιστούν το δικαίωμα στην απεργία τα Συνδικάτα της Λιθουανίας 

κινητοποιούνται ώστε να: 

 θέσουν το θέμα στο Τριμερές Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας 

(LRTT) 

 οργανώσουν κοινές συνδικαλιστικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση του 

κοινού σχετικά με την αδυναμία της δικαστικής εξουσίας να εγγυηθεί 

δίκαιες συλλογικές διαπραγματεύσεις καθώς και την οργάνωση των 

απεργιών 

 ενημερώσουν τις διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις καλώντας τες να 

συμβάλλουν στη βελτίωση της νομολογίας της χώρας.  
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3.26 Βουλγαρία 

3.26.1 Γενικό πλαίσιο 

Οι έντονες διαδηλώσεις και η κοινωνική αναταραχή που σημειώνονται στη 

Βουλγαρία το Φεβρουάριο του 2013, προκαλούν πολιτική κρίση, ωθούν την 

κυβέρνηση σε παραίτηση και οδηγούν σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Ο 

διπλασιασμός της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας στην αρχή του έτους, έχει 

προκαλέσει μαζικές αντιδράσεις που αναγκάζουν τον επικεφαλής της κεντροδεξιάς 

κυβέρνησης του κόμματος GERB, Μποίκο Μπορίσοφ σε παραίτηση. Παρότι όμως 

έχει αποφασισθεί η λειτουργία υπηρεσιακής κυβέρνησης για τη διεξαγωγή εκλογών 

τον Ιούλιο του 2013, η αύξηση των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, η 

αυξανόμενη ανεργία, η στασιμότητα της βουλγάρικης οικονομίας και η αυξημένη 

διαφθορά σε όλο το πολιτικό και οικονομικό σύστημα προκαλούν ακόμα 

περισσότερες διαμαρτυρίες το Μάρτιο του 2013 και ωθούν τον πρόεδρο της 

Βουλγαρίας Ρόσεν Πλεβνέλιεφ και την προσωρινή κυβέρνηση να λάβουν επείγοντα 

κοινωνικά μέτρα για τις φτωχότερες κοινωνικές ομάδες. Τα μέτρα αυτά 

εντάσσονται στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και αφορούν τη δημιουργία 

πρόσθετων θέσεων εργασίας για 15.930 ανέργους ευπαθών κοινωνικά ομάδων, (νέοι 

κάτω των 29 ετών, άτομα με ειδικές ανάγκες, άνεργοι γονείς με παιδιά κάτω των 5 

ετών, μακροχρόνια άνεργοι). Επιπλέον, ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο «από την 

κοινωνική πρόνοια στην απασχόληση» αποβλέπει στην επιδοτούμενη απασχόληση 

άλλων 7.500 ανέργων. Επίσης, στο πλαίσιο των παθητικών πολιτικών απασχόλησης 

αποφασίζεται η χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων, όπως το επίδομα θέρμανσης 32,90 

ευρώ σε οικογένειες που διαθέτουν χαμηλό εισόδημα (κατά 5 ευρώ μεγαλύτερο του 

πλαφόν που είχε τεθεί), το εφάπαξ επίδομα 25 ευρώ σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, η 

οργάνωση πρόσθετων συσσιτίων μεταξύ Μάιου και Δεκέμβριου 2013. Νωρίτερα, το 

Φεβρουάριο του 2013 είχε προηγηθεί η χορήγηση εφάπαξ επιδόματος 25 ευρώ σε 

μητέρες με παιδιά ηλικίας μεταξύ ενός και δύο ετών και με μηνιαίο εισόδημα μέχρι 

175 ευρώ.  

Τα συνδικάτα κρίνουν ανεπαρκή τα μέτρα και προτείνουν τη λήψη πρόσθετων μέτρων, 

όπως την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 170 ευρώ, την αύξηση των δικαιούχων 

κουπονιών τροφίμων, την παροχή πρόσθετων οικονομικών βοηθημάτων στους ανέργους 

που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και στους συνταξιούχους.  
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Οι οργανώσεις των εργοδοτών από την άλλη θέτουν κυρίως ζητήματα οικονομικής 

πολιτικής, ζητούν την απελευθέρωση της ενέργειας στη χώρα, την εισαγωγή μέτρων 

μεγαλύτερης διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη λειτουργία των κρατικών 

ρυθμιστικών αρχών Ενέργειας και Υδάτων ενώ δηλώνουν αντίθετοι στην αύξηση των 

μισθών.3.26.2 Πολιτικές απασχόλησης 

Η επισφάλεια της εργασίας στη Βουλγαρία είναι πολύ έντονη και πολύ εκτεταμένη. 

Σύμφωνα με κοινή μελέτη της Συνομοσπονδίας Ανεξάρτητων Συνδικάτων Βουλγαρίας 

(Confederation of Indepedent Trade Unions in Bulgaria - CITUB) και της 

Συνομοσπονδίας Εργασίας Podkrepa, προκύπτει ότι στη Βουλγαρία εφαρμόζονται δέκα 

μορφές επισφαλούς εργασίας. Από αυτές, ενώ για τη μερική απασχόληση και τις 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μορφές οι οποίες εφαρμόζονται εδώ και χρόνια, έχει 

διαμορφωθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο, σε άλλες μορφές εργασίας όπως την κατ οίκον 

εργασία, την τηλεργασία, την εργασία μέσω προσωρινών εταιρειών απασχόλησης, 

μορφές οι οποίες έχουν ενσωματωθεί πρόσφατα στην εργατική νομοθεσία, 

παρουσιάζονται πολλές νομοθετικές ελλείψεις.  

Επιπλέον, ιδιαίτερα διαδεδομένη μορφή επισφαλούς εργασίας συνεχίζει να είναι η 

παράνομη απασχόληση η οποία αφορά την εργασία είτε χωρίς σύμβαση, είτε με 

πλασματικούς όρους σύμβασης (κρυφές διατάξεις). Σχετικά με την τελευταία κατηγορία, 

ποσοστό 10% των εργαζομένων αναφέρουν ότι κατά τη διετία 2011-2012 έλαβαν 

υψηλότερες αμοιβές από αυτές που αναφέρουν οι συμβάσεις τους με τους κύριους 

εργοδότες τους. Η παράνομη και αδήλωτη απασχόληση των εργαζομένων, στερεί πόρους 

από τα ασφαλιστικά ταμεία, υπονομεύει την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 

κράτους και δημιουργεί έντονη ανάγκη για αναδιοργάνωση των ασφαλιστικών ταμείων, 

νομική ρύθμιση των νέων μορφών απασχόλησης, μεγαλύτερη προστασία των 

εργαζομένων διατηρώντας παράλληλα το περιβάλλον ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Το 

ζήτημα απασχολεί έντονα τα συνδικάτα τα οποία αναζητούν τρόπους υποστήριξης των 

εργαζομένων και απευθύνονται σε εμπειρογνώμονες της ΔΟΕ (Διεθνής Οργάνωση 

Εργασίας) και του ETUI (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων). 

Η κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, τον Οκτώβριο του 2013 εγκρίνει το 

επικαιροποιημένο σχέδιο στρατηγικής για την απασχόληση για την περίοδο 2013-

2020. Σημειώνεται ότι κατά την τετραετία 2008-2011 η απασχόληση έχει μειωθεί κατά 

7,7 % και η ανεργία αυξήθηκε από 5,6% σε 12,3%. 
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Η προτεινόμενη στρατηγική είναι αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου που έχει διεξαχθεί 

μεταξύ των κοινωνικών συνομιλητών και ακαδημαϊκών. 

Τα συνδικάτα προτείνουν κυρίως μέτρα που αφορούν τη συμφιλίωση οικογενειακής και 

εργασιακής ζωής, τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων και τον έλεγχο 

της μετανάστευσης. 

Οι εργοδότες από την πλευρά τους τονίζουν την αναγκαιότητα να ληφθούν υπόψη οι 

μεγάλες ενδοπεριφερειακές ανισότητες στα εθνικά σχέδια δράσης καθώς και την ανάγκη 

λειτουργίας ενός πληροφοριακού συστήματος για την αγορά εργασίας. που θα 

τροφοδοτεί τους εργοδότες σε ζητήματα που τους ενδιαφέρουν.  

Μετά από εκτενή διάλογο, η πλειοψηφία των προτάσεων εργοδοτών και εργαζομένων 

γίνονται αποδεκτές και η στρατηγική για την απασχόληση εγκρίνεται αρχικά από το 

εθνικό συμβούλιο για την προώθηση της απασχόλησης και στη συνέχεια από το Τριμερές 

Εθνικό Συμβούλιο Συνεργασίας. 

Η προτεινόμενη στρατηγική για την απασχόληση 2013 -2020, βρίσκεται σε συμφωνία με 

τις βασικές απαιτήσεις και οδηγίες της ΕΕ, τις απαιτήσεις της ΔΟΕ, του ΟΟΣΑ και με το 

πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την περίοδο 2013-

2010. 

Κύριος στόχος της στρατηγικής αποτελεί η επίτευξη του ποσοστού απασχόλησης στο 

76% του ενεργού πληθυσμού για το 2020. Για το σκοπό αυτό προτείνεται δέσμη μέτρων 

που αφορούν τη βελτίωση της εκπαίδευσης, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας, τη δια βίου εκπαίδευση, την καλύτερη ισορροπία εργασίας και προσωπικής 

ζωής, την κινητικότητα εργατικού δυναμικού, τη βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, των συνθηκών εργασίας και του εργατικού δικαίου. Η στρατηγική για 

την απασχόληση θα εξειδικευτεί και θα εφαρμοστεί μέσω των ετήσιων εθνικών σχεδίων 

δράσης στα οποία οι κοινωνικοί συνομιλητές θα συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις 

ανάπτυξης τους (σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση εφαρμογής).  

3.26.3 Πολιτικές αμοιβών - αμοιβές 

Η βουλγάρικη κυβέρνηση μετά από συζητήσεις με το Εθνικό Συμβούλιο Τριμερούς 

Συνεργασίας (NCTC) και με την έκδοση υπουργικού διατάγματος ανακοινώνει την 
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αύξηση του κατώτατου μηνιαίου μισθού κατά 9,7% από τις αρχές του 2014 ο οποίος 

πλέον διαμορφώνεται στα 340 λέβα (173 ευρώ). Η αύξηση αυτή ορίζεται ως η κατώτερη 

και μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω με κλαδικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις. 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, η προτεινόμενη αύξηση είναι αναγκαία 

προκειμένου να διασφαλιστεί και να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη και να βελτιωθεί το 

πολύ χαμηλό επίπεδο αμοιβών το οποίο βρίσκεται λίγο πάνω από το όριο της φτώχειας. 

Η αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην εσωτερική 

κατανάλωση, στα φορολογικά έσοδα και στην κοινωνική ασφάλιση. 

Τα συνδικάτα χαιρετίζουν την αύξηση, σημειώνοντας ότι πρέπει να συνοδευτεί / 

συμπληρωθεί και με άλλα μέτρα, ενώ η CITUB υποστηρίζει ότι ο κατώτερος μισθός 

συνεχίζει να είναι ακόμα χαμηλός, αντιστοιχεί μόνο στο 38,8% του μέσου μηνιαίου 

μισθού και πρέπει να αυξηθεί στο 50% του μέσου μηνιαίου μισθού.  

Οι εργοδότες από τη μεριά τους, είναι αντίθετοι στην προτεινόμενη αύξηση, 

επικαλούμενοι την τρέχουσα δύσκολη οικονομική κατάσταση και υποστηρίζουν ότι θα 

αυξηθεί το κόστος προσωπικού και θα οδηγήσει τους εργοδότες στην παραοικονομία ή 

σε απολύσεις προσωπικού, υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητα. 

Η αύξηση των κατώτατων μισθών εκτιμάται ότι αφορά περίπου το 10% του συνόλου των 

εργαζομένων (περίπου 286.000 εργαζόμενους) και παρότι το ποσοστό αύξησης 10% 

φαίνεται υψηλό, γεγονός είναι ότι ο κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία συνεχίζει να 

παραμένει ο χαμηλότερος μισθός της Ευρώπης.  

 

3.26 4 Κοινωνικός Διάλογος 

Τον Ιούνιο του 2013, οι κοινωνικοί συνομιλητές με κοινή παρέμβαση τους στον 

Πρωθυπουργό, ζητούν την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων που αφορούν την απλοποίηση 

των διαδικασιών προκήρυξης δημόσιων διαγωνισμών και σύναψης δημόσιων 

συμβάσεων. Οι κοινωνικοί συνομιλητές υποστηρίζουν ότι υφίσταται νομική πανσπερμία 

διατάξεων οποία είναι γραφειοκρατική, πολυδάπανη, εμποδίζει τη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας και συμβάλλει σε ένα αρνητικό επενδυτικό κλίμα. Σύμφωνα με το 

Βουλγάρικο Οικονομικό Επιμελητήριο, διαπιστώνεται ότι τουλάχιστον 180 από τα 
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δημοτικά ή άλλα τέλη που απαιτούνται είναι παράνομα καθώς και ότι η απαιτούμενη 

δαπάνη για την έκδοση όμοιων εγγράφων διαφοροποιείται ανά δήμο. Κατά την τριμερή 

συνάντηση αποφασίζεται η συγκρότηση μεικτής επιτροπής εμπειρογνωμόνων με σκοπό 

την εξεύρεση λύσης για τη μείωση του κόστους και της γραφειοκρατίας κατά τη σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων και την διαμόρφωση πρότασης τροποποίησης του νομοθετικού 

πλαισίου περί δημόσιων συμβάσεων. Επιπρόσθετοι στόχοι αποτελούν η αύξηση της 

διαφάνειας και η πρόσβαση μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων στους δημόσιους 

διαγωνισμούς. Τα συνδικάτα από τη μεριά τους εισηγούνται την ανάγκη ύπαρξης 

δεσμευτικών ρυθμίσεων –ρήτρες για τήρηση των συλλογικών συμβάσεων και της 

εργατικής νομοθεσίας, κατά την ανάθεση δημοσίων έργων. 

Επίσης, τον Οκτώβριο του 2013 συγκαλείται τριμερής συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων 

των κοινωνικών συνομιλητών καθώς και διεθνών εμπειρογνωμόνων, με σκοπό την 

ανάπτυξη ενός νέου μηχανισμού και συστήματος υπολογισμού του κατώτερου 

μισθού, λαμβάνοντας υπόψη και τη διεθνή εμπειρία. Οι κοινωνικοί συνομιλητές 

συμφωνούν κατ αρχάς ότι πρέπει να αυξηθεί ο ρόλος τους και η συμβολή τους στη 

διαμόρφωση του κατώτερου μισθού και επιπλέον να δοθεί βαρύτητα στις κλαδικές και 

επιχειρησιακές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επίσης για τον προσδιορισμό των αμοιβών 

και τις αυξήσεις τους, συμφωνούν και τα δύο μέρη, εργοδότες και εργαζόμενοι, ότι θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα σύγχρονο σύστημα ανάλυσης των μισθών όπου θα 

αξιολογείται και θα αμείβεται τόσο η ατομική όσο και η συλλογική συνεισφορά του 

εργαζόμενου στα αποτελέσματα της επιχείρησης.  

3.26.5 Δημόσιος τομέας 

Η υλοποίηση του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων στη Βουλγαρία παρουσιάζει 

μεγάλες δυσκολίες και καθυστερήσεις.  

Στον κατασκευαστικό τομέα, η αποτυχία ιδιωτικοποίησης επιχειρήσεων του κλάδου, 

οδηγεί σε εκατοντάδες απoλύσεις εργαζομένων.  

Επίσης, η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της εταιρείας Vazovski Mashinostroitelni 

Zavodi (VMZ –Sopot), η οποία είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική βιομηχανία και 

λειτουργεί από το 1936, αποτυγχάνει. Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας είχαν ξεκινήσει 

απεργία διαρκείας από τις 13 Δεκεμβρίου 2012, λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων από 

τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Άλλα αιτήματα των εργαζομένων είναι η διαφάνεια, 
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εφόσον αποφασιστεί η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας και η ανάληψη πρωτοβουλιών για 

αύξηση του κύκλου εργασιών της. 

Η απεργία λήγει στις 21 Ιανουαρίου 2013, μετά από συμφωνία που υπογράφεται στο 

πλαίσιο συνάντησης υψηλού επιπέδου με τον πρωθυπουργό της χώρας, τον πρόεδρο της 

CITUB και της Podkrepa. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται τα δεδουλευμένα τους 

(Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2012) και αποφασίζεται η ανάκαμψη της επιχείρησης με την 

προϋπόθεση να απολυθούν 900 εργαζόμενοι. Για τους απολυόμενους προβλέπεται η 

συμμετοχή τους σε προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης (περίπου 500 

εργαζόμενοι) και κατάρτισης (περίπου 300 εργαζόμενοι).  

Επιπλέον, το Σεπτέμβριο του 2013, 1600 εργαζόμενοι στη Βουλγάρικη κρατική 

ταχυδρομική Εταιρεία (BG Posts), σε συνεργασία με τις συνομοσπονδίες της χώρας, 

CITUB και ADTU (Ένωση Δημοκρατικών Συνδικάτων), οργανώνουν συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας, με αιτήματα την αύξηση των μισθών, τη διασφάλιση του δημόσιου 

χαρακτήρα της και κατηγορούν την κυβέρνηση για τη έλλειψη διαφάνειας κατά την 

ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας που συνολικά απασχολεί 12.000 εργαζόμενους εκ των 

οποίων όμως το 34% είναι μερικώς απασχολούμενοι. 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία εκτός από το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών παρέχει 

επιπλέον κοινωνικές υπηρεσίες, όπως καταβολή επιδομάτων ανεργίας, πρόνοιας και 

συντάξεων. Η συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας έχει ξεκινήσει από το 

2011 και η Εταιρεία περιλαμβάνεται στη λίστα των υπό ιδιωτικοποίηση εταιρειών. Από 

το Μάρτιο του 2013, εκπρόσωποι των εργαζομένων καταδικάζουν τις απόπειρες πρώην 

κυβερνητικών μελών καθώς και των λόμπι των ιδιωτικών ταχυδρομικών εταιρειών να 

οδηγήσουν την εταιρεία σε πτώχευση πριν την ιδιωτικοποίηση της καθώς και την ελλιπή 

προσπάθεια της ρυθμιστικής αρχής επικοινωνιών για τη σταθεροποίηση και ανάπτυξη 

της εταιρείας. 

Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων το Σεπτέμβριο του 2013, η CITUB με 

δήλωση της ζητά τη χρηματοδότηση της Εταιρείας με πρόσθετους πόρους (2,5 - 3,5 εκατ. 

Ευρώ), προκειμένου να δοθούν αυξήσεις 10% στους εργαζόμενους χωρίς να 

διακινδυνεύσει η κερδοφορία της και εκφράζει την αντίθεση της στην ιδιωτικοποίηση της 

Εταιρείας. Αντί της ιδιωτικοποίησης διεκδικεί την ανάπτυξη της Εταιρείας έτσι ώστε να 
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καταστεί μια σύγχρονη, κερδοφόρα και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ταχυδρομική 

επιχείρηση. 

Σε απάντηση των αιτημάτων των εργαζομένων η κυβέρνηση υπόσχεται την πρόσθετη 

χρηματοδότηση της Εταιρείας με 3,3, εκατ. περίπου ευρώ για το 2013, μέρος της οποίας 

θα χρησιμοποιηθεί για την αύξηση των μισθών των εργαζομένων κατά 10%, καθώς και 

τη μη ιδιωτικοποίηση της ενώ για το 2014 υπόσχεται τη διάθεση επιπλέον ποσού ως 

επιδότηση από τον προϋπολογισμό.  

3.26.6 Συνδικάτα  

Το Φεβρουάριο του 2013 η CITUB συστήνει διαπεριφερειακό Συνδικαλιστικό 

Συμβούλιο μαζί με τη Ρουμάνικη Εθνική Συνομοσπονδία Συνδικάτων (Cartel 

Alpha), σε συνέχεια και της προηγηθείσας διμερούς συμφωνίας που υπογράφηκε το 

2012, με σκοπό την ανάπτυξη διασυνοριακής συνεργασίας για τη διευκόλυνση της 

κινητικότητας εργαζομένων μεταξύ των δύο κρατών. Επιμέρους στόχοι του συμβουλίου 

αποτελούν η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η προστασία των εργασιακών και 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, η παρεμπόδιση του κοινωνικού ντάπινγκ 

και της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και η υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης τους.  

Επίσης, η διασυνοριακή συνεργασία που έχει ξεκινήσει το προηγούμενο έτος μεταξύ 

των συνδικάτων Βουλγαρίας ( KNSB και CITUB) και της Κύπρου (ΣΕΚ –

Συνομοσπονδία Εργατών Κύπρου) εμπλουτίζεται με την ανάπτυξη ενός σχεδίου 

«Γέφυρα Πληροφορίας-Βουλγαρία-Κύπρος» με στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 

των Βουλγάρων εργαζομένων στην Κύπρο και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 

συνδικάτων. Σημειώνεται ότι ποσοστό 18,5% των μεταναστών που εργάζονται στην 

Κύπρο είναι Βούλγαροι. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής εκπονείται έρευνα/μελέτη 

της οποίας τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται τον Ιανουάριο του 2014. Σύμφωνα με την 

έρευνα, προκύπτει ότι οι όροι εργασίας που συμφωνούνται με τους Βουλγάρους 

εργαζόμενους στην Κύπρο παραβιάζονται, ότι η πρόσθετη εργασία τους είτε αφορά 

υπερωρίες είτε αργίες δεν αμείβεται κανονικά και επιπλέον σημαντικό ποσοστό των 

Βουλγάρων εργάζεται σε χαμηλά αμειβόμενες εργασίες. Επίσης, σύμφωνα με τις απόψεις 

των εργοδοτών, οι Βούλγαροι εργαζόμενοι ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις 

εργασίες τους, δε δημιουργούν προβλήματα ή συγκρούσεις και έχουν δυνατότητες 

εξέλιξης στην εργασία τους. Τα συνδικάτα της Βουλγαρίας επιδιώκουν, μέσω του 
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συγκεκριμένου σχεδίου, την αποτελεσματική προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων 

των Βουλγάρων πολιτών που εργάζονται στην Κύπρο και παράλληλα διαπιστώνουν ότι 

σημαντικός αριθμός Βουλγάρων εργαζομένων στην Κύπρο, λόγω της κρίσης, 

επιστρέφουν στη χώρα τους ή μετακινούνται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Στο επόμενο 

διάστημα σχεδιάζεται η σύσταση ενός γραφείου πληροφόρησης των Βουλγάρων 

εργαζομένων στην Κύπρο για τα εργασιακά δικαιώματα τους.  

3.26.7 Απεργίες 

Η κατάθεση του προϋπολογισμού του 2014, στις 20 Νοεμβρίου 2013, προκαλεί την 

εθνική διαμαρτυρία των συνδικάτων της CITUB τα οποία ζητούν μεγαλύτερη βοήθεια 

για τους ανθρώπους που πλήττονται από την οικονομική κρίση και στους τομείς που 

πλήττονται περισσότερο από τα μέτρα λιτότητας. Στη διαμαρτυρία με το σύνθημα 

«Ακούγοντας τη φωνή της εργασίας της Βουλγαρίας», συμμετέχουν περισσότεροι από 

8.000 συνδικαλιστές από όλη τη χώρα και καταθέτουν τα αιτήματα τους στο βουλγαρικό 

κοινοβούλιο. Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται: η επιστροφή του φόρου 

εισοδήματος σε εργαζόμενους με μηναίο μισθό μικρότερο των 204 ευρώ, η παροχή της 

ελάχιστης αύξησης 10% του κατώτατου μισθού, το πάγωμα των νέων συνταξιοδοτικών 

ρυθμίσεων για 7 έτη, η ισότιμη πρόσβαση όλων στις υπηρεσίες υγείας, την 

καταπολέμηση της διαφθοράς κ.α. Επίσης, ζητείται η λήψη επειγόντων μέτρων στον 

τομέα της ενέργειας διότι ο τομέας έχει χρέη που προσεγγίζουν το 1,5 δις. Ευρώ.  

Για τη διαμόρφωση των αιτημάτων, η CITUB βασίζεται στα πορίσματα έρευνας 

βαρόμετρου που πραγματοποίησε για λογαριασμό των συνδικάτων, προκειμένου να 

προωθήσει διαδικασίες διαβούλευσης με τα μέλη της. Σύμφωνα με τις απόψεις των 

μελών της Ένωσης, αναμένεται η ανάπτυξη μεγαλύτερης δράσης από τα συνδικάτα σε 

κοινωνικό - οικονομικά ζητήματα όπως οι αμοιβές, οι συντάξεις, τα δικαιώματα των 

εργαζομένων και η δημιουργία θέσεων εργασίας.  

Η διαμαρτυρία των συνδικάτων έχει την ευρεία υποστήριξη ευρωπαϊκών και διεθνών 

συνδικαλιστικών οργανώσεων όπως, της ETUC, της EPSU, του ITUC καθώς και των 

Ευρωπαϊκών συνομοσπονδιών του Βελγίου, της Αυστρίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας 

και άλλων Χωρών. 

Η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη έκταση της διαμαρτυρίας, αποφασίζει να 

ικανοποιήσει τα 19 από τα 30 αιτήματα των συνδικάτων και να τα λάβει υπόψη της στην 
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κατάθεση του νέου προϋπολογισμού ενώ οι εργοδότες είναι αντίθετοι σε πολλά 

αιτήματα. 

  

3.27 Ρουμανία 

3.27.1. Γενικό πλαίσιο 

Η περίοδος αναμονής των συνδικάτων προς τη νεοεκλεγείσα κυβέρνηση των 

σοσιαλδημοκρατών, η οποία ανέλαβε την κυβερνητική εξουσία μετά την καταψήφιση 

στη Βουλή τον Απρίλιο του 2012 της προηγούμενης συντηρητικής κυβέρνησης, λόγω 

της σωρείας αντιεργατικών μέτρων που επέβαλε στη χώρα από το 2010, φαίνεται πως 

τελείωσε. Το 2013, μετά από ένα έτος αναμονής των συνδικάτων διαφόρων κλάδων 

προς τη νέα κυβέρνηση για την υλοποίηση των προεκλογικών της δεσμεύσεων, 

υπήρξε σημαντική απεργιακή δραστηριότητα, η οποία κατά κύριο λόγο είχε ως 

περιεχόμενο την αθέτηση των προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης, ειδικά σε 

ζητήματα αύξησης των αποδοχών, οι οποίες αφού μειώθηκαν ονομαστικά 

παραμένουν επί τρία χρόνια παγωμένες και επαναφοράς του προηγούμενου 

καθεστώτος για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ακόμη, παρατηρείται μια 

εντεινόμενη προσπάθεια των συνδικάτων για ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, 

τόσο ως προς το εύρος των ζητημάτων στα οποία μπορεί να παρέμβει, όσο και ως 

προς την ένταξη νέων επαγγελματικών κατηγοριών, όπως οι αγρότες, με στόχο 

περισσότεροι κοινωνικοί δρώντες να συμμετέχουν στη συζήτηση για τους 

προϋποθέσεις ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας με όρους που δεν θα επιβαρύνουν 

περαιτέρω την πλευρά των εργαζόμενων.     

 

 

 

3.27.2. Εργατικό δίκαιο 

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές της χώρας την 

υλοποίηση αλλαγών στο εργατικό της δίκαιο, το οποίο είναι σε ισχύ από το 2011. Τα 

πεδία στα οποία ζητούνται αλλαγές είναι στους όρους σύναψης των συλλογικών 

συμφωνιών, καθώς και στα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας των κοινωνικών 

συνομιλητών, ώστε να έχουν το δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης των μελών 

τους. 
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Ειδικότερα, ένα από τα συμπεράσματα του ILO είναι ότι η κατάργηση της Εθνικής 

Γενικής Συλλογικής Σύμβασης στη Ρουμανία οδήγησε στη μείωση του βαθμού 

κάλυψης των εργαζόμενων ως προς τα δικαιώματα που απολαμβάνουν μέσω της 

υλοποίησης συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

Ακόμη, υπό τις ρυθμίσεις του νέου Εργατικού Κώδικα της χώρας, οι συλλογικές 

συμφωνίες έχουν εγκυρότητα μόνο στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις είναι μέλη 

των αντίστοιχων αντιπροσωπευτικών εργοδοτικών οργανώσεων, ενώ παράλληλα ο 

εργοδοτικός φορέας που συγκεντρώνει στους κόλπους του ως αντιπροσωπευτικός 

φορέας τις επιχειρήσεις ενός κλάδου θα πρέπει οι επιχειρήσεις- μέλη του να 

απασχολούν το 50% συν ένα του συνόλου των εργαζόμενων του κλάδου. Η 

ενεργοποίηση της συγκεκριμένης ρύθμισης είχε συνέπεια να αυξηθεί μέχρι και κατά 

πέντε φορές ο απαιτούμενος αριθμός εργαζόμενων που θα έπρεπε να απασχολούν 

επιχειρήσεις- μέλη μιας εργοδοτικής οργάνωσης ώστε αυτή να θεωρείται από τον 

νόμο ως αντιπροσωπευτική. Για παράδειγμα, στον χώρο του εμπορίου, ενώ με τις 

ρυθμίσεις του παλαιότερου Εργατικού Κώδικα υπογράφονταν κλαδική συλλογική 

σύμβαση όταν η αντιπροσωπευτική εργοδοτική οργάνωση εκπροσωπούσε 

επιχειρήσεις των οποίων ο αριθμός των εργαζόμενων προσέγγιζε τις 89 χιλιάδες, με 

τις νέες ρυθμίσεις το συγκεκριμένο μέγεθος-όριο αυξήθηκε στις 411 χιλιάδες. Στον 

χώρο των κατασκευών το ελάχιστο μέγεθος των εργαζομένων που θα έπρεπε να 

απασχολούν οι επιχειρήσεις- μέλη ώστε η αντίστοιχη εργοδοτική οργάνωση να 

λογίζεται ως αντιπροσωπευτική αυξήθηκε από 39 στις 147 χιλιάδες εργαζόμενους. 

Ύστερα από τις παραπάνω αλλαγές η έρευνα διακρίνει μια μειούμενη ανταπόκριση 

των εργοδοτών ως προς τη συμμετοχή τους σε εργοδοτικές οργανώσεις με 

αποτέλεσμα τη διετία 2011-2012 οι συναφθείσες συλλογικές συμφωνίες να μειωθούν 

στο μισό σε σχέση με την περίοδο 2009-2010, κατά την οποία ήταν σε ισχύ ο 

προηγούμενος εργατικός κώδικας. 

Οι παραπάνω εξελίξεις, οι οποίες προήλθαν ύστερα από τις αλλαγές στο εργατικό 

δίκαιο της χώρας, οδήγησαν, σύμφωνα με την έκθεση του ILO, σε μείωση του 

ποσοστού κάλυψης των Ρουμάνων εργαζόμενων από συλλογικές συμφωνίες.  

Σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό της χώρας ο Γενικός Γραμματέας του ILO 

επισήμανε ότι για την εκπλήρωση του σκοπού της αύξησης των πραγματικών 

αποδοχών ώστε αυτές να ανταποκρίνονται σε αύξηση της παραγωγικότητας, είναι 

αναγκαίο να διαμορφωθούν αποτελεσματικές πολιτικές αμοιβών και συμμετοχής των 

αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των κοινωνικών συνομιλητών στον σχεδιασμό και 
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στην υλοποίηση των σχετικών πολιτικών. Ακόμη στην επιστολή επισημάνθηκε ότι οι 

απαιτούμενες αλλαγές στο εργατικό δίκαιο θα πρέπει να είναι συμβατές με τις 

καταστατικές αρχές του ILO. 

 

3.27.3 Αναδιαρθρώσεις 

Οι συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες ιδιωτικοποίησης και αναδιάρθρωσης του 

κορυφαίου χημικού ομίλου της χώρας, αλλά κυρίως η ανυπαρξία ενός σχεδίου από 

πλευράς κυβέρνησης για τον ρόλο που επιφυλάσσει στο μέλλον για τον συγκεκριμένο 

βιομηχανικό όμιλο οδήγησαν, τον Ιούνιο του '13 σε απόλυση περίπου χίλιους 

εργαζόμενους και την εργάσιμη εβδομάδα από τις πέντε στις τέσσερις ημέρες. Να 

σημειωθεί ότι μέχρι τότε δεν είχαν πληρωθεί αποδοχές πέντε μηνών προς τους 

εργαζόμενους, ενώ δεν δόθηκαν και οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις προς τους υπό 

απόλυση εργαζόμενους. Η δεινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας δεν επηρεάζει 

μόνο τους εργαζόμενους της, αλλά τις ευρύτερες περιοχές στις οποίες η συγκεκριμένη 

εταιρεία έχει μονάδες παραγωγής και τυχόν κλείσιμό της θα έχει σοβαρότατες 

οικονομικές συνέπειες στις εν λόγω περιφέρειες. Σύμφωνα με τα συνδικάτα, αφενός η 

ανυπαρξία ενός συγκεκριμένου προσανατολισμού από πλευράς κυβέρνησης, με τη 

μορφή είτε της αναδιάρθρωσης εν λειτουργία, είτε της άμεσης ιδιωτικοποίησης, 

αφετέρου η επιλογή της διαδικασίας χρεοκοπίας της επιχείρησης και προστασίας της 

από τους πιστωτές, οδηγούν σε σταθερή επιδείνωση των όρων λειτουργίας της. Ως 

κύρια αιτία της χρεοκοπίας της εταιρείας τα συνδικάτα αναδεικνύουν το καθεστώς 

των ομαδικών απολύσεων καθώς και εκείνου της διαθεσιμότητας (κατά το οποίο οι 

εργαζόμενοι που εντάσσονται στο συγκεκριμένο καθεστώς θα λαμβάνουν το 80% 

των προηγούμενων αποδοχών τους.). Σύμφωνα με τα συνδικάτα, η τμηματική 

ιδιωτικοποίηση της εταιρείας, με την πώληση των μονάδων της ως ξεχωριστών 

παραγωγικών οντοτήτων, σε συνδυασμό με την σταδιακή απόλυση των εργαζόμενων 

δημιουργούν συνθήκες χρεοκοπίας στην εταιρεία, η οποία έχει ολοένα και μικρότερο 

αντικείμενο εργασιών.  

3.27.4 Απεργίες 

Μετά από μια περίοδο περίπου ενός έτους, κατά την οποία δεν υπήρξε κάποια 

αξιοσημείωτη απεργιακή δραστηριότητα, εξέλιξη που αποδίδεται και στην 

κυβερνητική αλλαγή που υπήρξε στη χώρα, τα συνδικάτα ανακοίνωσαν καθημερινές 

και επ' αόριστον συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις μεγάλες πόλεις διεκδικώντας την 
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αύξηση του κατώτατου μισθού, τη λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων κοινωνικής 

προστασίας για τους απολυμένους εργαζόμενους, την παροχή ποιοτικότερων 

δημόσιων υπηρεσιών και τροποποίηση ρυθμίσεων που αφορούν στον κοινωνικό 

διάλογο, 

Ειδικότερα, οι διαδηλωτές διεκδικούν την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 

τουλάχιστον 20% για το 2014, ώστε αυτός να διαμορφωθεί στα 220€ μηνιαίως. Το 

τρέχον επίπεδο του κατώτατου μισθού διαμορφώνεται στα 177€ και αντιστοιχεί στο 

34% των μέσων μηνιαίων αποδοχών, όταν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η 

αντίστοιχη αναλογία διαμορφώνεται στο 60%.  

Επιπλέον, τα συνδικάτα διεκδικούν την παροχή ποιοτικότερων δημόσιων υπηρεσιών. 

Για τη στήριξη της θέσης τους τα συνδικάτα φέρουν ως παράδειγμα τον τομέα της 

υγείας και τον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών καταπολέμησης του οικονομικού 

εγκλήματος. Η υποχρηματοδότηση του τομέα της υγείας δεν μπορεί να 

αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με τα συνδικάτα, με την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών 

υγείας και τη συνακόλουθη μεταφορά του κόστους των υπηρεσιών υγείας στους 

αποδέκτες των αντίστοιχων υπηρεσιών, δηλαδή στους πολίτες. Για τα συνδικάτα, 

τυχόν αύξηση των φόρων στον τομέα της υγείας θα πρέπει να συνοδεύεται από 

βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και από όρους διαφάνειας στη διαχείριση των πόρων 

των ασφαλιστικών ταμείων. 

Ακόμη, τα συνδικάτα καλούν σε αναμόρφωση του μηχανισμού καταπολέμησης του 

οικονομικού εγκλήματος, διότι εκτιμούν ότι οι παρούσες πολιτικές αντιμετώπισης της 

παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής είναι αναποτελεσματικές. Συμβολή στην 

αναποτελεσματικότητα ελέγχου της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής έχει, 

σύμφωνα με τα συνδικάτα, και η μείωση του προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες 

οικονομικής και εργατικής επιθεώρησης.  

Ως προς το ζήτημα του κοινωνικού διαλόγου, τα συνδικάτα επισημαίνουν ότι, λόγω 

των αλλαγών που επέφερε το νέο εργατικό δίκαιο της χώρος, στις οποίες έγινε λόγος 

παραπάνω, μειώθηκε στο 30% ο αριθμός των εργαζόμενων ο οποίος καλύπτεται από 

κάποιας μορφής συλλογική σύμβαση εργασίας και μάλιστα παρουσιάζει περαιτέρω 

καθοδικές τάσεις.  

Απέναντι στις παραπάνω εξελίξεις τα συνδικάτα της χώρας αποφάσισαν από τα μέσα 

Οκτωβρίου την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας καθημερινώς σε όλες 

τις μεγάλες πόλεις και τη συγκέντρωση διαδηλωτών έξω από τα γραφεία των 

κομμάτων που απαρτίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό, καθώς και έξω από 
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κυβερνητικά κτίρια. Οι εν λόγω κινητοποιήσεις γίνονται παράλληλα με αντίστοιχες 

των συνδικάτων στους χώρους της υγείας και της εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα, στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών υγείας τα συνδικάτα του κλάδου 

συνένωσαν τις δυνάμεις τους και υλοποίησαν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας από τις αρχές 

Σεπτεμβρίου. Να σημειωθεί ότι η Ρουμανία είναι η ευρωπαϊκή χώρα με το 

χαμηλότερο ποσοστό δαπανών ανά κάτοικο στην υγεία, το οποίο το 2009 ανέρχονταν 

στα 310€ ετησίως, από 353€ το 2008, όταν στη Γαλλία το 2009 οι δαπάνες για υγεία 

ανά κάτοικο ανέρχονταν στα 3.414€. Ακόμη, λόγω της υποχρηματοδότησης 

μειώθηκε ο συνολικός αριθμός των εργαζόμενων στον κλάδο. Οι χαμηλές αποδοχές 

αντανακλούν στο σύνολο των εργαζόμενων του κλάδου, εμφανίζοντάς τον ως 

σχετικά ομοιογενή, καθώς είναι χαρακτηριστικό ότι οι νέοι γιατροί αμείβονται με 

250€ μηνιαίως, μέγεθος το οποίο είναι στα όρια του κατώτατου μισθού.  

Το χαρακτηριστικότερο μέγεθος για την εκτίμηση της κατάστασης στον χώρο της 

υγείας στην Ρουμανία είναι το 0,44% του ΑΕΠ που αντιστοιχεί σε δαπάνες για την 

υγεία στη χώρα για το 2011. 

Οι κινητοποιήσεις των συνδικάτων του κλάδου καθ' όλο τον Σεπτέμβριο του 2013 

οδήγησαν σε διαπραγματεύσεις με το αρμόδιο υπουργείο Υγείας. Οι σχετικές 

διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε συμφωνία σε ορισμένα από τα αιτήματα των 

συνδικάτων. Ειδικότερα, συμφωνήθηκε, πρώτον, η αύξηση των δαπανών για την 

υγεία ώστε μέχρι το 2016 αυτές να αντιστοιχούν στο 6% του ΑΕΠ. Δεύτερον, η 

δρομολόγηση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου με το οποίο θα ρυθμίζονται η 

επαγγελματική σταδιοδρομία και τα προσόντα στον χώρο της υγείας. Τρίτον, η 

δρομολόγηση αυξήσεων στις αποδοχές του παραϊατρικού προσωπικού και τον 

υπολογισμό των αποδοχών των γιατρών και με κριτήρια απόδοσης. Τέταρτον, η 

υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος με το οποίο θα αναδιοργανωθούν τα 

δημόσια νοσοκομεία προς την κατεύθυνση ενός νέου ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

τους. Πέμπτον, η επέκταση της παροχής υπηρεσιών υγείας προς τα παιδιά και στον 

τομέα της οδοντιατρικής φροντίδας. Ακόμη, ο υπουργός Υγείας υποσχέθηκε την 

αύξηση κατά 20% στις αποδοχές των οικογενειακών γιατρών. 

Ο συνασπισμός των συνδικάτων του κλάδου επισήμανε ότι θα συνεχίσει τις 

κινητοποιήσεις διότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία στο σύνολο των αιτημάτων που 

έθεσε. 
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3.27.5 Κοινωνικός Διάλογος 

Η πραγματικότητα της δυσκολίας της εφαρμογής στην πράξη ως προς την άσκηση 

των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης 

των εργαζόμενων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οδήγησε την κυβέρνηση της 

χώρας σε διάλογο με τους κοινωνικούς συνομιλητές, ώστε σε ένα δεύτερο στάδιο να 

διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο ενημέρωσης και διαβούλευσης στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. 

Οι κύριες διατάξεις της κυβερνητικής πρότασης έχουν εφαρμογή σε επιχειρήσεις που 

απασχολούν πάνω από 20 εργαζόμενους και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πρώτον, 

την πρόβλεψη για δημιουργία ενός οργάνου ενημέρωσης και διαβούλευσης, στο 

οποίο, ύστερα από συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενων, θα περιγράφονται 

ευδιάκριτα τα μέσα με τα οποία θα ενημερώνονται, διαβουλεύονται και θα μετέχουν 

στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων της επιχείρησης οι εργαζόμενοι. Δεύτερον, το 

κόστος συγκρότησης του σχετικού οργάνου, καθώς και τυχόν έξοδα από την ad hoc 

συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνομώνων (κόστος μετακινήσεων, συναντήσεων, 

διαμονής, κλπ) θα επιβαρύνουν την εταιρεία. Τρίτον, η διαδικασία διαβούλευσης και 

ενημέρωσης συνεπάγεται ότι η διοίκηση της εταιρείας θα αποστέλλει την ατζέντα 

των συζητήσεων στο σχετικό όργανο ενημέρωσης και διαβούλευσης τουλάχιστον 

τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την υλοποίηση της συνάντησης, ενώ ταυτόχρονα θα 

αποστέλλονται όλα τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα και δεδομένα. Τέταρτον, 

το σχετικό όργανο θα έχει το δικαίωμα της ενημέρωσης προτού υπάρξει οποιαδήποτε 

απόφαση η οποία θα μπορούσε να επιδράσει αποφασιστικά στα συμφέροντα των 

εργαζόμενων. Πέμπτον, τα μέλη του οργάνου θα δικαιούνται πληρωμένη άδεια για 

συμμετοχή σε διαδικασίες κατάρτισης γύρω από ζητήματα ενημέρωσης και 

διαβούλευσης. 

Στις συγκεκριμένες κυβερνητικές προτάσεις η αντιπροσωπευτική οργάνωση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και εκείνη του τομέα των κατασκευών, 

εξέφρασαν τον σκεπτικισμό τους, εκτιμώντας ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα 

έχουν αρνητικές οικονομικές και διοικητικές επιπτώσεις στο σύνολο των 

επιχειρήσεων της χώρας. Οι εργοδοτικές οργανώσεις αντιδρούν στην πρόβλεψη για 

αποκλειστική, από πλευράς εργοδοτών, χρηματοδότηση του οργάνου ενημέρωσης και 

διαβούλευσης, ενώ θεωρούν ως αντισυνταγματική, αφού αντιβαίνει στο δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία, την πρόβλεψη για πληρωμή των αποδοχών των εκπροσώπων στο 
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όργανο ενημέρωσης και διαβούλευσης από τη στιγμή που αυτοί δεν εκτελούν τα 

εργασιακά τους καθήκοντα. 

Το 2013 ολοκληρώθηκε ένα τριετές πρόγραμμα, το οποίο ήταν πρωτοβουλία των 

συνδικάτων της χώρας, με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου στις ορεινές 

και δυσπρόσιτες περιοχές. Οι κύριοι σκοποί του προγράμματος ήταν, μεταξύ άλλων, 

η ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου σε τομείς όπου η συνδικαλιστική πυκνότητα 

είναι ιδιαίτερα χαμηλή, η εξομοίωση των όρων αντιπροσώπευσης σε ζητήματα 

κοινωνικού διαλόγου των εργαζόμενων σε δυσπρόσιτες και μειονεκτούσες περιοχές 

με εκείνους των εργαζόμενων στα αστικά κέντρα, η ενημέρωση περίπου 10 χιλιάδων 

ατόμων σε 400 απομακρυσμένες περιοχές για τα οφέλη του κοινωνικού διαλόγου, 

ιδιαίτερα σε εκείνες τις ομάδες πληθυσμού οι οποίες δικαιούνται οικονομικών 

ενισχύσεων από την ΕΕ για την ανάπτυξη της υπαίθρου, καθώς και η βελτίωση της 

ποιότητας του κοινωνικού διαλόγου μέσω των συνεργασιών μεταξύ της τοπικής 

κοινωνίας και των κοινωνικών συνομιλητών σε περιοχές που εμφανίζουν 

δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης. 

Στο διάστημα των τριών ετών υλοποιήθηκαν 550 εκδηλώσεις στις οποίες 

περιλαμβάνονταν τοπικά, περιφερειακά και εθνικά συνέδρια, εκπαίδευση 

εκπαιδευτών εργαζόμενων πάνω σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου, ενώ στο 

μεσοδιάστημα υπήρξε αξιολόγηση των υλοποιούμενων δράσεων. Επιπλέον, για την 

επίτευξη των σκοπών της πρωτοβουλίας, δημιουργήθηκαν 7 περιφερειακά κέντρα 

ενισχύοντας την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου στις συγκεκριμένες περιοχές. Με 

την ολοκλήρωση του τριετούς προγράμματος στόχος είναι τα συγκεκριμένα κέντρα 

να συνεχίσουν να λειτουργούν, παρέχοντας δωρεάν ενημέρωση και υποστήριξη σε 

πεδία που αφορούν στην εργατική νομοθεσία, στη μορφή, λειτουργία και στους 

όρους αντιπροσωπευτικότητας των οργανώσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα 

ζητήματα ανάπτυξης της υπαίθρου μέσω της ενίσχυσης των μικρομεσαίων γεωργικών 

επιχειρήσεων. Στις προτάσεις που κατατέθηκαν για την ανάπτυξη της υπαίθρου ήταν, 

μεταξύ άλλων, η απλοποίηση της νομοθεσίας στις μικροεπιχειρήσεις, ώστε να 

ικανοποιούν τα κριτήρια για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, την εξομοίωση με όσα 

ισχύουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως προς την ενίσχυση της οργανικής γεωργίας 

και την εξαφάνιση οποιασδήποτε μορφής διακρίσεων. Ακόμη, αναδείχθηκε η ανάγκη 

ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας, καθώς και συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής 

ζωής. 
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Όπως προκύπτει από το εύρος των ζητημάτων και των προτάσεων που κατατέθηκαν 

γίνεται αντιληπτό ότι και λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης οι 

πρωτοβουλίες των συνδικάτων για τα πεδία και τους όρους υλοποίησης του 

κοινωνικού διαλόγου δεν περιορίζονται σε τεχνικές πλευρές, ή σε νομοτεχνικά 

ζητήματα, αλλά επεκτείνεται σε πεδία που σχετίζονται ουσιωδώς με τη λειτουργία 

και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας.     

 

3.27.6 Διαπραγματεύσεις- Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

Στην υπογραφή νέας επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας, ετήσιας διάρκειας, 

κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της διοίκησης των αστικών σιδηροδρόμων 

του Βουκουρεστίου και του συνδικάτου της επιχείρησης, συμφωνία η οποία 

επιτεύχθηκε και υπό την απειλή απεργιακών κινητοποιήσεων. Ειδικότερα, 

συμφωνήθηκε η αύξηση των αποδοχών των εργαζόμενων στο μετρό της 

πρωτεύουσας στα όρια του προβλεπόμενου για το 2014 πληθωρισμού. Είχε 

προηγηθεί η εκπνοή της προηγούμενης επιχειρησιακής σύμβασης, τον Μάρτιο του 

2013 χωρίς, μέχρι τον Οκτώβρη του έτους, να υπάρξει υπογραφή νέας επιχειρησιακής 

σύμβασης. Ενώπιον της συγκεκριμένης κατάστασης το επιχειρησιακό συνδικάτο 

προχώρησε τον Σεπτέμβριο σε προειδοποιητική δίωρη στάση εργασίας και πορεία 

διαμαρτυρίας στο κέντρο του Βουκουρεστίου, προειδοποιώντας παράλληλα για 

24ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις στις 30 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου με σκοπό 

την υπογραφή νέας επιχειρησιακής σύμβασης στην οποία θα προβλέπονται αυξήσεις 

αποδοχών. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαχείρισης του μετρό της πρωτεύουσας 

ανήκει στη λίστα των υπό κρατικό έλεγχο εταιρειών, στις οποίες υπαγορεύθηκε από 

τους διεθνείς δανειστές (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο- ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή) το πάγωμα των αποδοχών ώστε να λάβει η χώρα οικονομική 

βοήθεια για την αντιμετώπιση της κρίσης που ενέσκυψε στη Ρουμανία το 2008. 

Υλοποιώντας τη δανειακή σύμβαση η ρουμανική κυβέρνηση πάγωσε επί πέντε 

χρόνια τις αποδοχές μεταξύ άλλων και στον κλάδο του μετρό. 

Μετά την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης οι προγραμματισμένες απεργιακές 

κινητοποιήσεις αναστάλθηκαν. 
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3.27.7 Επαγγελματική Κατάρτιση 

Σε πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί το Εθνικό Συνδικάτο “Block”, που αποτελεί τη 

δεύτερη μεγαλύτερη ομοσπονδία της χώρας, αναδείχθηκε ένα κενό μεταξύ των 

παρεχόμενων θέσεων επαγγελματικής κατάρτισης και των αναγκών της τοπικής 

αγοράς εργασίας. Το συγκεκριμένο κενό υπολογίζεται στις 80 χιλιάδες και 

απαρτίζεται κυρίως από ανάγκες σε εργαζόμενους τεχνολογικής κατεύθυνσης. 

Αντίθετα, να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικές θέσεις που προσφέρονται για θέσεις 

διοίκησης είναι τέσσερις φορές υψηλότερες από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Στα ευρήματα του προγράμματος περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ανακολουθίες και 

αντιφάσεις της ακολουθούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής ειδικά στον τομέα της 

επαγγελματικής κατάρτισης και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα, αναδεικνύεται, πρώτον, ότι σε όλες τις περιφέρειες της χώρας οι 

συμμετέχοντες στην τεχνολογική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της προτιμούν σε 

ποσοστό 60% επί του συνόλου αυτών, την επαγγελματική ειδίκευση του “τεχνικού”, 

όταν η συγκεκριμένη ειδίκευση αντιστοιχεί μόλις στο 6% της συνολικής εργατικής 

δύναμης της χώρας. Δεύτερον, ποσοστό περίπου 14% των απόφοιτων τεχνολογικής 

εκπαίδευσης απασχολείται σε ανειδίκευτη εργασία. Τρίτον, όπως αποδεικνύεται από 

τις επίσημες στατιστικές, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα των επαγγελμάτων τεχνολογικής 

ειδίκευσης αφορά στον τομέα “παροχής υπηρεσιών”, το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με 

όσα ισχύουν σε κάθε περιφέρεια της χώρας από 16 έως 30%, εντούτοις μαθήματα 

σχετικά με τη συγκεκριμένη ειδίκευση λαμβάνει μόλις το 0,4 έως 0,6% των 

σπουδαστών.    

 

 

 

 

 

3.28 Ελλάδα 

 

3.28.1 Γενικό πλαίσιο 

Στο έκτο έτος ύφεσης της ελληνικής οικονομίας συνεχίζονται οι πολιτικές 

αποδιάρθρωσης των εισοδημάτων και του πλαισίου των εργασιακών σχέσεων της 

χώρας καθώς αφενός, βάσει της εισαγωγής το 2012 της ρύθμισης με την οποία η 
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κυβέρνηση ορίζει μονομερώς τα επίπεδα των κατώτατων αμοιβών, για πρώτη φορά 

υπογράφηκε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία δεν ορίζεται 

το εθνικό κατώτατο όριο αποδοχών και αφετέρου, επήλθαν νέες αλλαγές στο 

ασφαλιστικό σύστημα της χώρας οι οποίες συνεπάγονται αύξηση των ηλικιακών 

ορίων συνταξιοδότησης.  

Όμως το κύριο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης περιόδου είναι ότι για πρώτη 

φορά μετά από 90 χρόνια παρέχεται το δικαίωμα στην ελληνική κυβέρνηση στην 

απόλυση δημόσιων υπαλλήλων και μάλιστα χωρίς την προηγούμενη λειτουργία ενός 

μηχανισμού που θα υπακούει στα κριτήρια της διαφάνειας και της αποδοτικότητας 

για την αξιολόγηση του προς απόλυση προσωπικού. Η συγκεκριμένη εξέλιξη 

εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική όπου πλέον τα προγράμματα λιτότητας, ή 

όπως πιο εύπεπτα αποκαλούνται «προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής», 

όπως αυτά απορρέουν από τις επιταγές του τριμερούς οργάνου των δανειστών, 

στοχεύουν περισσότερο στον δημόσιο τομέα της οικονομίας, δίνοντας μεγαλύτερη 

έμφαση στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων 

δαπανών, μέσω της εκτεταμένης προσφυγής σε παγώματα και περικοπές μισθών και 

στην αναθεώρηση των προτύπων οργάνωσης της εργασίας στον δημόσιο τομέα.   

    

3.28.2 Δημόσιος Τομέας 

Στα μέσα του έτους η ελληνική κυβέρνηση ενεργοποίησε τα προγράμματα 

διαθεσιμότητας και κινητικότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους της χώρας, με 

σκοπό τη μείωση των δημοσίων δαπανών, μέσω της μείωσης κατά 25 χιλιάδες του 

αριθμού των δημόσιων υπαλλήλων μέχρι το τέλος του 2014. Όπως προβλέπεται από 

τις σχετικές ρυθμίσεις δωδεκάμισι χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι θα ενταχθούν σε 

προγράμματα κινητικότητας και διαθεσιμότητας μέχρι το τέλος του 2013 και 

αντίστοιχος αριθμός μέχρι το τέλος του 2014.  

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Ν.4172/13 και κυρίως με το άρθρο 90, προβλέπεται 

ότι θέσεις εργασίας μπορούν ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, να καταργούνται 

στον δημόσιο τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση ύστερα από απόφαση του 

αρμόδιου Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του εκάστοτε αρμόδιου 

υπουργού, η οποία θα στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης των δομών και του 

προσωπικού. Οι εργαζόμενοι στις καταργούμενες θέσεις, οι οποίοι περιγράφονται ως 

σε καθεστώς διαθεσιμότητας θα βρίσκονται στο ιδιότυπο καθεστώς της μη εργασίας 
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για ένα διάστημα διάρκειας οκτώ μηνών. Μέσα σε αυτό το διάστημα θα λαμβάνουν 

το 75% των βασικών τους αποδοχών. Επίσης, σε αυτό το διάστημα θα βρίσκονται σε 

καθεστώς διαθεσιμότητας, γεγονός που συνεπάγεται ότι όπου είναι δυνατό θα 

απασχολούνται σε άλλη θέση στον δημόσιο τομέα. Στην περίπτωση που δεν βρεθεί 

θέση εργασίας με την παρέλευση των οκτώ μηνών διαθεσιμότητας ο εργαζόμενος θα 

μπορεί να απολυθεί. Στο άρθρο 91 του νόμου και με σκοπό τη βέλτιστη χρήση των 

διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση, προβλέπεται η δυνατότητα 

μετακίνησης εργαζόμενων από τον δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση σε 

άλλους οργανισμούς, όπου οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας ανταποκρίνονται στις 

δεξιότητες του εργαζόμενου. Η συγκεκριμένη μετακίνηση είναι υποχρεωτική και ένας 

υπάλληλος που δούλευε προηγουμένως στον δημόσιο τομέα θα μπορεί να 

μετακινηθεί σε άλλη θέση εργασίας, ακόμη και μη δημόσια, χωρίς την άδεια του .  

Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την άμεση κατάργηση συγκεκριμένων εργασιών, 

όπως, πρώτον, οι σχολικοί φύλακες, οι οποίοι εισέρχονται σε καθεστώς 

διαθεσιμότητας από 9
ης

 Ιουλίου 2013, δεύτερον, οι δημοτικοί αστυνομικοί σε όλη την 

επικράτεια, οι οποίοι εισέρχονται σε καθεστώς κινητικότητας από 23
ης 

Σεπτεμβρίου 

2013 (αν και προβλέπεται η σταδιακή ένταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία) και 

τρίτον, καθηγητές συγκεκριμένων ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια τεχνική και 

επαγγελματική εκπαίδευση, η οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας από 22
ας 

Ιουλίου 2013.  

Στόχος του νέου νομοθετήματος είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας 

κατάργησης θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα, ως υλοποίηση των υποχρεώσεων 

που έχουν αναληφθεί προς την Τρόικα σύμφωνα με τις οποίες μέχρι το τέλος του 

2014 θα πρέπει, πρώτον, ένας συνολικός αριθμός 25 χιλιάδων υπαλλήλων να έχει 

τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή κινητικότητας και δεύτερον, 15 χιλιάδες 

δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να απολυθούν ή να συνταξιοδοτηθούν, μέρος από τους 

οποίους θα προέρχεται από καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας. Αμέσως μετά 

την ψήφιση του Νόμου 4172/13 τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή 

κινητικότητας, 2.114 εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης (ενώ αρχικά το συγκεκριμένο μέγεθος ανέρχονταν στους 2.600 

υπαλλήλους), 2.234 σχολικοί φύλακες (έναντι 2.200 των αρχικών ανακοινώσεων), 

3.521 δημοτικοί αστυνομικοί και 1.665 εργαζόμενοι σε οκτώ δημόσια νοσοκομεία 

που έκλεισαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να σημειωθεί ότι συνεχίζεται η 

διερεύνηση και άλλων τμημάτων του δημόσιου τομέα στα οποία θα επεκταθεί το 
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καθεστώς της κινητικότητας και της διαθεσιμότητας. Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 

ίδιου έτους ανακοινώθηκε μια σειρά υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες 

εντάσσονται επιπλέον δημόσιοι υπάλληλοι στο καθεστώς διαθεσιμότητας και 

κινητικότητας. Πιο συγκεκριμένα, 1.765 διοικητικοί υπάλληλοι των ανώτατων και 

των τεχνολογικών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων του υπουργείου Παιδείας, που αποτελούν 

και το 25% του συνόλου του διοικητικού προσωπικού στα συγκεκριμένα ιδρύματα, 

1.929 θέσεις σε διάφορα υπουργεία και 12.500 εργαζόμενοι στην αμυντική 

βιομηχανία της χώρας. Το συνολικό μέγεθος των εργαζομένων οι οποίοι θα βρεθούν 

αντιμέτωποι με το φάσμα της απόλυσης ή της συνταξιοδότησης από τα παραπάνω 

πεδία δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.  

Σύμφωνα με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η εισαγωγή του καθεστώτος 

της διαθεσιμότητας και της κινητικότητας είναι καίρια για την αναδόμηση και την 

αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη 

για αξιολόγηση του προσωπικού, αλλά και μείωσής του στον δημόσιο τομέα.        

Αντίθετα, σφόδρα αρνητική, όπως αναμενόταν, ήταν η πλευρά των συνδικάτων. 

Κατά τη διήμερη διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας του νέου Νόμου υπήρξε 

σειρά απεργιών και διαδηλώσεων με την οποία εκφράζονταν η αντίθεση προς το 

καθεστώς της διαθεσιμότητας και της κινητικότητας. Η ΑΔΕΔΥ και η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) 

πραγματοποίησαν διήμερη απεργία την 16
η
 και την 17

η
 Ιουλίου, ενώ παράλληλα και 

η ΓΣΕΕ οργάνωσε επίσης απεργιακή κινητοποίηση την 16
η
 Ιουλίου και κάλεσε σε 

συλλαλητήριο έξω από το Κοινοβούλιο το απόγευμα της 17
ης

 Ιουλίου, στο οποίο 

συμμετείχαν χιλιάδες διαδηλωτές και στην κεφαλή της πορείας ήταν οι δημοτικοί 

αστυνομικοί, επιβαίνοντας στις μηχανές της Δημοτικής Αστυνομίας. Επιστολές 

συμπαράστασης απέστειλαν η Διεθνής Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ITUC), καθώς 

και η αντίστοιχη ευρωπαϊκή (ETUC).  

Κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου ανακοινώθηκαν οι επιπλέον θέσεις που θα 

εντάσσονταν στο καθεστώς κινητικότητας και διαθεσιμότητας, υπήρξε πενθήμερη 

απεργία στα δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διήμερη απεργία 

στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τριήμερη απεργία των νοσοκομειακών 

γιατρών, πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες στους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης, τετράωρη στάση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και καθιστικές 

διαμαρτυρίες μαθητών και φοιτητών σε ένδειξη συμπαράστασης στους απεργούς. 



307 

 

Ακόμη, οι ακαδημαϊκές αρχές έκλεισαν αρκετά τμήματά τους δηλώνοντας ότι δεν 

έχουν το αναγκαίο προσωπικό που θα υποστηρίξει τη λειτουργία τους.  

Την 1
η
 Οκτωβρίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία στα Δημόσια Νοσοκομεία 

(ΠΟΕΔΗΝ), κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον της 

υπουργικής απόφασης για κατάργηση 1.665 οργανικών θέσεων (οι οποίες έχουν το 

καθεστώς της προσωποπαγούς, μόνιμης δημόσιας λειτουργίας) στον νοσοκομειακό 

κλάδο και της τοποθέτησης των εργαζομένων αυτών σε καθεστώς διαθεσιμότητας. 

Την ίδια πρακτική ακολούθησε και η ΑΔΕΔΥ. Σύμφωνα με την πλευρά των 

εργαζομένων, η απαραίτητη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών και των 

δομών του δημόσιου τομέα δεν μπορεί να γίνει με την παρούσα κυβερνητική 

πολιτική, η οποία δεν έχει κάποια αντικειμενική διαδικασία αξιολόγησης, προτού οι 

εργαζόμενοι μετακινηθούν από τις θέσεις τους και χωρίς να έχει πλήρως διερευνηθεί 

η δυνατότητα της τοποθέτησης του υπάρχοντος προσωπικού σε άλλες θέσεις στις 

οποίες μπορεί να είναι απαραίτητοι.  

 

3.28.3. Πολιτικές Αμοιβών 

Στην Ετήσια Έκθεσή του για την Ελληνική Οικονομία και τις προοπτικές της το 

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) κατέθεσε τις προτάσεις του για τους 

τρόπους με τους οποίους η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να ανακάμψει από την 

ύφεση, προτείνοντας μια εναλλακτική μακροοικονομική πολιτική που θα είναι 

οικονομικά και κοινωνικά αποδεκτή.  

Η προτεινόμενη πολιτική περιλαμβάνει την άμεση επαναφορά των κατώτατων 

μηνιαίων αποδοχών από τα 586 στα 751€, που όπως υποστηρίζεται θα επιφέρει 

ενίσχυση κατά 0,75% στην εσωτερική ζήτηση και 0,5% αύξηση στο ΑΕΠ. Εκτιμάται 

επιπλέον η αύξηση της απασχόλησης κατά 7 χιλιάδες θέσεις απασχόλησης κατά το 

πρώτο έτος. Σύμφωνα με την Έκθεση, η αύξηση των κατώτατων αποδοχών θα πρέπει 

να συνοδεύεται από αναδιάρθρωση του χρέους. Μόνο που η αναδιάρθρωση του 

ελληνικού χρέους θα πρέπει να είναι δραστική διότι μια ήπια, μικρότερη 

αναδιάρθρωση θα επέτεινε την κρίση και θα απομάκρυνε τις προοπτικές ανάπτυξης. 

Ακόμη, η ανάκαμψη θα πρέπει να βασιστεί στην αυξανόμενη ρευστότητα της 

οικονομίας, καθώς και σε επιτυχή και αποτελεσματικά μέτρα κατά της φοροδιαφυγής. 

Στην έκθεση αναδεικνύεται η ανάγκη αύξησης των δημόσιων και ιδιωτικών 

επενδύσεων σε έργα που χρηματοδοτούνται από κοινού με την ΕΕ, σε ποσοστό 10% 
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του ΑΕΠ, εκ των οποίων 7,5% να κατευθυνθούν σε παραγωγικές επενδύσεις και το 

2,5% σε επενδύσεις σε κατοικίες, η οποία θα συνεισφέρει σε επιπλέον ετήσια αύξηση 

του ΑΕΠ κατά 1,7% και στην αύξηση κατά 25 χιλιάδων των νέων θέσεων εργασίας. 

Βάσει των προτεινόμενων μέτρων πολιτικής μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη 3 με 4% 

κάθε έτος, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 15% μέσα στα επόμενα 

πέντε χρόνια και παράλληλη αύξηση της απασχόλησης από 7 μέχρι 10%, ανακτώντας 

στο συγκεκριμένο διάστημα 250 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με την έκθεση, 

με την παρούσα ακολουθούμενη πολιτική, για να ανακτηθούν τα εκατομμύρια των 

χαμένων θέσεων εργασίας από την περίοδο της κρίσης θα χρειαστούν περίπου 20 

χρόνια και μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 7 με 8% κάθε έτος για μια δεκαετία. 

 

3.28.4 Πολιτικές απασχόλησης 

Σε διατύπωση και υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των υψηλών ποσοστών της 

νεανικής ανεργίας προχώρησαν κατά τη διάρκεια του έτους οι κοινωνικοί 

συνομιλητές. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η Γραμματεία Νεότητας, που 

έχει συστήσει η ΓΣΕΕ, έχει προτείνει μια σειρά μέτρων όπως, πρώτον, μια 

εναλλακτική πολιτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μακροχρόνιου ορίζοντα με 

βιώσιμες θέσεις εργασίας που θα παρέχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και 

αποδοχές. Δεύτερον, συντονισμένες δράσεις που στο επίκεντρό τους θα βρίσκονται 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Τρίτον, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

και της καινοτομίας, που θα στηρίζονται σε ένα ευρύτερο εθνικό στρατηγικό 

πρόγραμμα για το παραγωγικό πρότυπο της χώρας, το οποίο με τη σειρά του θα 

στηρίζεται σε δομική επέκταση της αγοράς εργασίας και σε ένα υγιές επιχειρηματικό 

περιβάλλον, που θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και θα αναδιαμορφώσει την 

τεχνολογική και καινοτομική βάση της ελληνικής βιομηχανίας. Τέταρτον, 

οικονομικές και εκπαιδευτικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο, που θα ενισχύουν το 

παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Πέμπτον, τη «νεανική εγγύηση» με την οποία 

δίνεται σε κάθε νέο άτομο το δικαίωμα στην εργασία, ή σε επιπλέον εκπαίδευση και 

κατάρτιση διάρκειας ενός τετραμήνου από όταν έχασε την εργασία του, ή 

ολοκλήρωσε τις σπουδές του, μέτρο πολιτικής το οποίο συναντάται και σε άλλες 

χώρες της ΕΕ. 

Από την πλευρά του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών έθεσε σε 

λειτουργία την πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση», με την οποία ενθαρρύνονται 
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νέοι επιστήμονες να δημιουργήσουν επιχειρηματικά σχήματα, υποστηρίζοντας όσους 

έχουν καινοτόμες ιδέες και ενδιαφέρονται να τις αξιοποιήσουν επιχειρηματικά. Το 

επενδυτικό σχήμα της εργοδοτικής πλευράς προσφέρει ολοκληρωμένες 

υποστηρικτικές υπηρεσίες για την έναρξη της επιχείρησης, συνεχιζόμενης 

κατάρτισης, συμβουλευτικής, δικτύωσης και καθοδήγησης από επιτυχημένα στελέχη 

επιχειρήσεων. 

Ακόμη, έχει τεθεί σε ισχύ το Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, το 

οποίο χρηματοδοτείται από Κοινωνικά ταμεία, με το οποίο προβλέπεται η απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας για 10 χιλιάδες αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

μέχρι ηλικίας 29 ετών, οι οποίοι προηγουμένως δεν είχαν κάποια εργασιακή εμπειρία.  

           

3.28.5 Διαπραγματεύσεις- Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

Για πρώτη φορά κατά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων για τη σύναψη νέας Εθνικής 

Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) οι μετέχοντες αντιπροσωπευτικοί 

κοινωνικοί συνομιλητές δεν συζήτησαν το θέμα των εθνικών κατώτατων αποδοχών, 

οι οποίες πλέον καθορίζονται από την κυβέρνηση και τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας 

χωρίς να είναι υποχρεωμένος να διαβουλευθεί με τους κοινωνικούς συνομιλητές. Η 

νέα ΕΓΣΣΕ είναι περιορισμένου περιεχομένου και εφαρμογής, όμως προσδοκάται ότι 

θα παρεμποδίσει περαιτέρω κλαδικές μειώσεις αποδοχών. Να σημειωθεί ότι η κύρια 

εργοδοτική οργάνωση, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) δεν 

συνυπέγραψε την ΕΓΣΣΕ. Ως εκ τούτου, τα συμβαλλόμενα μέρη ήταν από την 

πλευρά των εργαζομένων η ΓΣΕΕ, ενώ από την εργοδοτική πλευράς, η Γενική 

Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η Εθνική 

Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και ο πρωτοεμφανιζόμενος στην 

εργοδοτική εκπροσώπηση για την υπογραφή σύμβασης εθνικής ισχύος, Σύνδεσμος 

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). 

Η υπογραφείσα συμφωνία έχει διάρκεια ενός έτους και ισχύει αναδρομικά από τις 

αρχές του 2013, ενώ μπορεί να επεκταθεί ύστερα από κοινή συμφωνία μεταξύ των 

κοινωνικών συνομιλητών.  

Η νέα συμφωνία προβλέπει τη διατήρηση του επιδόματος γάμου, του 13
ου

 και του 

14
ου

 μισθού στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των τριετών ωριμάνσεων, οι οποίες όμως 

έχουν παγώσει έως ότου η καταγεγραμμένη ανεργία μειωθεί κάτω από το 10%. 

Συμφωνήθηκε επίσης η επέκταση του δικαιώματος για άδειας φροντίδας τέκνων, με 



310 

 

τη μορφή μειωμένου ωραρίου και στον πατέρα, στην περίπτωση που η σύζυγος είναι 

αυτοαπασχολούμενη. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί θα 

μπορούν με κοινή δήλωση στους εργοδότες τους να επιλέγουν ποιος από τους δύο θα 

κάνει χρήση της γονικής άδειας, εκτός και αν με κοινή δήλωσή τους κάνουν και οι 

δύο χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος εντός των προβλεπόμενων χρονικών 

ορίων. Επίσης, στη συμφωνία αναφέρεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα εργαστούν 

από κοινού στη βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, το οποίο επιβάλλει 

περιορισμούς στη συλλογική αυτονομία, στην αποκατάσταση της πλήρους και 

καθολικής ισχύος της ΕΓΣΣΕ, καθώς και στην ανάπτυξη των συλλογικών 

συμφωνιών. Ακόμη, διατυπώνεται η πρόθεση των συμβαλλόμενων μερών στην 

αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και στη διατύπωση τρόπων ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας όχι όμως μέσω της μείωσης των αποδοχών, αλλά μέσω άλλων 

δομικών παραγόντων, οι οποίοι μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, τα ενεργειακά και 

μεταφορικά κόστη, καθώς και το φορολογικό σύστημα της χώρας. 

Εξηγώντας τους λόγους της μη υπογραφής της νέας ΕΓΣΣΕ ο ΣΕΒ αναφέρει υπό το 

νέο θεσμικό καθεστώς τα όσα προβλέπονται από τη νέα ΕΓΣΣΕ δεν έχουν ουσιαστικό 

αντίκρισμα για τους εργαζόμενους, καθώς τα θεσμικά ζητήματα υπερκαλύπτονται 

από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το δε επίδομα γάμου, ως μοναδικό 

μισθολογικό αντικείμενο, αφορά στενά τα μέλη κάθε οργάνωσης και από πλευράς 

ΣΕΒ έχει ήδη κατοχυρωθεί. Σε αντιπρόταση που κατέθεσε ο Σύνδεσμος, στη θέση 

της ΕΓΣΣΕ κάνει λόγο για ένα πρωτόκολλο συμφωνίας των κοινωνικών 

συνομιλητών, που σύμφωνα με τον ίδιο, ισχυροποιούσε τα θεσμικά κεκτημένα, 

θεσμοθετούσε τη στήριξη της οικογένειας και οδηγούσε σε μια πρότυπη ΕΓΣΣΕ, η 

οποία θα θέτονταν σε ισχύ από τις αρχές του 2014.  

Από την πλευρά της η εργοδοτική πλευρά του ελληνικού εμπορίου, η ΕΣΕΕ, εκτιμά 

ότι η νέα ΕΓΣΣΕ θα διαφυλάξει από περαιτέρω περικοπές αποδοχών, ενώ ταυτόχρονα 

προσθέτει ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν μπορεί να 

αντικατασταθεί από κάποιας μορφής «πρωτόκολλο συμφωνίας». 

Οι πλευρά των επαγγελματοβιοτεχνών, η ΓΣΕΒΕΕ, θεωρεί ότι η υπογραφή της νέας 

ΕΓΣΣΕ θέτει ένα όριο στις μειώσεις αποδοχών, καθώς αποτρέπει μια πιθανή και 

αυτόματη μείωση αποδοχών για το 80% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της 

οικονομίας (ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί στον αριθμό των εργαζομένων που 

εργάζονται στις επιχειρήσεις- μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που υπέγραψαν τη 

νέα ΕΓΣΣΕ) στα 586€. Τυχόν αντίστοιχη εξέλιξη θα οδηγούσε, σύμφωνα με τη 
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ΓΣΕΒΕΕ, μια οικονομία η οποία βασίζεται κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση στο 

κλείσιμο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με συνέπεια την αύξηση της 

ανεργίας και τη μείωση των κοινωνικών παροχών, αφού θα μειωνόταν ο αριθμός των 

εργαζομένων και κατ’ επέκταση το μέγεθος των διαθέσιμων πόρων του ασφαλιστικού 

συστήματος και του συστήματος κοινωνικής προστασίας. 

Ο ΣΕΤΕ σημειώνει ότι η οικονομία δεν χρειάζεται άλλες μειώσεις αποδοχών, 

αντίθετα χρειάζεται δομικές αλλαγές, οι οποίες για να υλοποιηθούν χρειάζεται 

συναίνεση και συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών συνομιλητών. 

Από την πλευρά της η ΓΣΣΕ υποδέχεται θετικά την υπογραφή της νέας ΕΓΣΕΕ, 

θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο διασώζεται και ο θεσμός των εθνικών συμβάσεων 

εργασίας. Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι διατηρείται η ισχύς και το μέγεθος του 

επιδόματος γάμου για χιλιάδες εργαζόμενους. Μολαταύτα επισημαίνει, ότι θα 

εξακολουθήσει να μάχεται για την ανατροπή της νομοθεσίας που καταργεί το 

δικαίωμα σε ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.  

                

3.28.6 Κοινωνικός Διάλογος 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας αποφασίστηκε η συμμετοχή του Συνδέσμου 

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ως κοινωνικού συνομιλητή σε εθνικό 

επίπεδο, συν-εκπροσωπώντας την εργοδοτική πλευρά, στις διαπραγματεύσεις και 

στην υπογραφή, μεταξύ άλλων της Εθνική Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

(ΕΓΣΣΕ). Να σημειωθεί ότι η εργοδοτική πλευρά ως κοινωνικός συνομιλητής 

εκπροσωπείται στην ελληνική περίπτωση, εκτός από τον ΣΕΤΕ, από τον Σύνδεσμο 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), από τη Γενική Συνομοσπονδία 

Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και από την Εθνική 

Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ). Η υπουργική απόφαση για 

αναβάθμιση του ΣΕΤΕ ως κοινωνικού συνομιλητή εθνικού επιπέδου αιτιολογήθηκε 

ως αναγνώριση της συνεισφοράς του κλάδου στην ανάπτυξη και στη στήριξη της 

απασχόλησης.  

Ο ΣΕΤΕ αποτελείται από 14 κλαδικές ενώσεις, εκπροσωπώντας περισσότερες από 50 

χιλιάδες επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων παροχής τουριστικών 

υπηρεσιών. Υπολογίζεται ότι στους τομείς που καλύπτει η δράση του απασχολούνται 

πάνω από 400 χιλιάδες εργαζόμενοι συνεισφέροντας στο 16% του ΑΕΠ.  
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Οι υπόλοιπες εργοδοτικές οργανώσεις υποδέχθηκαν θετικά την αναβάθμιση του 

ΣΕΤΕ, ως εθνικού επιπέδου κοινωνικό συνομιλητή. 

Αντίθετα από την πλευρά της η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), 

άσκησε κριτική στην υπουργική απόφαση υποστηρίζοντας ότι τα θεμελιώδη εργατικά 

δικαιώματα έχουν μεγαλύτερη αξία από την αναβάθμιση του ΣΕΤΕ, υπενθυμίζοντας 

ταυτόχρονα παλαιότερες κοινές με την Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Τουριστικό 

κλάδο ανακοινώσεις, με τις οποίες περιγράφονταν ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα 

ως πρωταθλητής σε φαινόμενα αδήλωτης εργασίας και παραβίασης της εργατικής 

νομοθεσίας.           

 

3.28.7 Κοινωνική Ασφάλιση 

Από την αρχή του έτους τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.4093/12 με την 

αυξάνονται τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης κατά δύο έτη για όλες τις κατηγορίες 

εργαζομένων και κατά συνέπεια το γενικό ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης ανήλθε 

στα 67 έτη με ταυτόχρονη υποχρέωση την κάλυψη τουλάχιστον 15 ετών 

ασφαλιστικών εισφορών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στις 

διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου δεν εντάσσονται όσοι θεμελίωσαν 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν τη λήξη του 2012. Επίσης, στις διατάξεις του εν ισχύει 

νομοθετικού πλαισίου, το οποίο αποτελεί απότοκο των δανειακών υποχρεώσεων της 

χώρας, δεν εντάσσονται οι ασφαλισμένες γυναίκες, μητέρες ανάπηρων τέκνων, 

καθώς και όσοι ασφαλισμένοι των φορέων αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας ή 

της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς εργασιακής 

εφεδρείας του Ν.4024/2011. 

Οι αρμόδιοι εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών οργάνων 

της ΓΣΕΕ, έχουν επανειλημμένως αναδείξει ότι διαχρονικά η διαχείριση του κράτους 

στα ασφαλιστικά αποθεματικά έχει στερήσει πόρους από τα ασφαλιστικά ταμεία, 

καθώς πρώτον, υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές δεν έχουν συλλεχθεί από 

αρμόδια δημόσια ασφαλιστικά όργανα (μόνο για το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία 

του ΙΚΑ, οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές προσεγγίζουν τα 6 δισ. ευρώ.). 

Δεύτερον, περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι, Έλληνες και μετανάστες, δεν 

έχουν, ή έχουν μερική κάλυψη από υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. Τρίτον, οι 

κρατικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης παραμένει σταθερά 

περιορισμένο. Τέταρτον, υπολογίζεται ότι μέχρι του 2019 περίπου 9 δισ. ευρώ από 
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ασφαλιστικές εισφορές θα χαθούν λόγω της αύξησης της ανεργίας, της υπερίσχυσης 

των ευέλικτων μορφών εργασίας και της μείωσης των αποδοχών.  

Επιπλέον, διαβλέπουν τη μετάπτωση της λογικής του ελληνικού ασφαλιστικού 

συστήματος από ένα σύστημα καθολικής προστασίας σε ένα εξατομικευμένο και 

ιδιωτικοποιημένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή η προστασία θα παρέχεται 

βάσει των όσων εισφορών έχει συνεισφέρει ο ασφαλισμένος και για όσους 

συγκεκριμένους ασφαλιστικούς κινδύνους έχει επιλέξει να ασφαλιστεί. 

 

3.28.8 Αναδιαρθρώσεις 

Η ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία ειδοποίησης ή 

διαβούλευσης με το προσωπικό, προχώρησε στο κλείσιμο της ελληνικής δημόσιας 

ραδιοτηλεόρασης (ΕΡΤ), απολύοντας αυτόματα 2.656 υπαλλήλους και 

ανακοινώνοντας ότι σε μελλοντική δημιουργία μιας νέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης 

το προσωπικό που θα απασχολείται θα είναι περίπου 2 χιλιάδες εργαζόμενοι. Η 

συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία που οδήγησε στο κλείσιμο της ΕΡΤ 

στηρίχθηκε στο νομικό καθεστώς της Υπουργικής Απόφασης, η οποία έχει τη 

μικρότερη ισχύ έναντι των υπόλοιπων πηγών δικαίου και η οποία βάσει του 

Συντάγματος εφαρμόζεται μόνο σε εξαιρετικές και σοβαρές περιστάσεις. Με 

Νομοσχέδιο που εισήχθη στη Βουλή ένα περίπου μήνα μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ, 

στα μέσα του έτους, προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου δημόσιου 

ραδιοτηλεοπτικού φορέα με τίτλο «Νέα Ραδιοφωνία, Ίντερνετ, Τηλεόραση (ΝΕΡΙΤ)», 

στη θέση της ΕΡΤ, στην οποία θα απασχολούνται περίπου 2 χιλιάδες εργαζόμενοι, με 

πρόβλεψη για αρχική πρόσληψη 586 εργαζομένων το συντομότερο δυνατό. 

Ταυτόχρονα προβλέπεται ότι για όσο χρονικό διάστημα δεν εκπέμπει σήμα ο νέος 

φορέας οι πολίτες δεν θα πληρώνουν το σχετικό τέλος για τη δημόσια 

ραδιοτηλεόραση μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Ακόμη, στο 

νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι απολυμένοι θα λάβουν αποζημίωση, ενώ όσοι από 

αυτούς επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να εργαστούν στη ΝΕΡΙΤ. 

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων της τρικομματικής κυβέρνησης, με 

χαρακτηριστικότερη εκείνη του ίδιου του Πρωθυπουργού, η ΕΡΤ δεν μπορούσε να 

εκσυγχρονιστεί ενώ βρίσκεται ταυτόχρονα σε διαδικασία λειτουργίας, 

επισημαίνοντας παράλληλα ότι το κλείσιμο της ΕΡΤ εξυπηρετεί και συμβολικούς 

σκοπούς δείχνοντας ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση για 
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αλλαγές. Βέβαια τις προθέσεις του κύριου κυβερνητικού εταίρου, του κόμματος της 

Νέας Δημοκρατίας, δεν συμμερίζονταν στο ίδιο βαθμό οι δύο άλλοι κυβερνητικοί 

εταίροι, ΠΑ.ΣΟ.Κ και ΔΗΜ.ΑΡ, με αποτέλεσμα η τελευταία να αποχωρήσει από τον 

κυβερνητικό συνασπισμό. Από την άλλη, το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 

ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κατήγγειλε ότι το κλείσιμο της ΕΡΤ ήταν 

μια πράξη απαράδεκτη, που παραβιάζει το Σύνταγμα και τις κοινοβουλευτικές 

διαδικασίες και αθετεί το δικαίωμα για την υποχρέωση ενημέρωσης των 

εργαζομένων σε ζητήματα που αφορούν την εργασιακή κατάστασή τους, από τη 

στιγμή που, όπως επισημαίνει, χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν χάσει την εργασία τους 

χωρίς να λάβουν προηγούμενη ενημέρωση, γεγονός που παραβιάζει τις διατάξεις 

Ευρωπαϊκών Οδηγιών σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις, καθώς και άλλες διεθνείς 

νόρμες.  

Οι αντιδράσεις στο κλείσιμο της ΕΡΤ ήταν έντονες στο σύνολο της ελληνικής 

κοινωνίας και εκφράστηκε με μαζικές διαδηλώσεις και απεργίες. Πολίτες βρέθηκαν 

στο «Ραδιομέγαρο» της ΕΡΤ, το οποίο τελούσε υπό κατάληψη από τους υπό απόλυση 

εργαζόμενους, για να εκφράσουν την υποστήριξή τους, ενώ παράλληλα η Ένωση 

Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), η ΓΣΕΕ και η Ανώτατη 

Διοίκηση Ενώσεων Δημόσιων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) προχώρησαν σε 24ωρη 

απεργία. Η ΕΣΗΕΑ ειδικότερα κάλεσε σε συνεχείς απεργίες στον ενημερωτικό κλάδο 

ενάντια σε αυτό που αποκάλεσε ως πρωτοφανές κλείσιμο της δημόσιας ραδιοφωνίας 

και τηλεόρασης σε μια δημοκρατική χώρα, με μια μονομερή απόφαση χωρίς την 

έγκριση του κοινοβουλίου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η επιστολή που 

απέστειλε στον Πρωθυπουργό η Ένωση των Ευρωπαϊκών Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων 

(EBU), ζητώντας την ανάκληση της απόφασης για κλείσιμο της ΕΡΤ, τονίζοντάς του 

ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των ευρωπαϊκών 

δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων και παραβιάζει ισχύουσες Ευρωπαϊκές Συνθήκες. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας 

Τηλεόρασης (ΠΟΣΠΕΡΤ), η οποία εκπροσωπεί μεγάλο ποσοστό των απολυμένων 

εργαζομένων της ΕΡΤ, εκφράζοντας την κάθετη διαφωνία της με την παύση 

λειτουργίας της ΕΡΤ, τόνισε ότι περισσότερο εξοργιστικό από αυτό καθαυτό το 

κλείσιμο του οργανισμού είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση 

για το κλείσιμό του. Η ΠΟΣΠΕΡΤ πιστεύει ότι έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία 

της αναδιάρθρωσης εν λειτουργία, σε συνεννόηση με τα όργανα των εργαζομένων. Η 

ΓΣΕΕ εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της στο κλείσιμο, ζήτησε την άμεση 
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σύγκληση της Βουλής για να συζητήσει το κλείσιμο της ΕΡΤ. Μάλιστα για τη ΓΣΕΕ, 

το κλείσιμο της ΕΡΤ σχετίζεται άμεσα με ζητήματα παραβίασης του Συντάγματος, 

ενώ ταυτόχρονα μπορεί να επηρεάσει με τον ίδιο αρνητικό τρόπο τη λειτουργία, την 

περιουσία και τη μελλοντική παρουσία και άλλων υπό δημόσιο έλεγχο επιχειρήσεων. 

Για τον λόγο αυτό ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ κάλεσαν σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση 

έξω από τις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, ενώ την αντίθεσή της στο κλείσιμο 

εξέφρασε και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC).                   
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