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1. Εισαγωγή
Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αντιµετωπίζει
σηµαντικά προβλήµατα που περισσότερο ή λιγότερο εµποδίζουν την ανάπτυξη στον
Ευρωπαϊκό χώρο και δηµιουργούν ανάγκη για νέες πολιτικές στον τοµέα της αγοράς
εργασίας. Όπως αναφέρει και η Πράσινη Βίβλος για την αγορά εργασίας οι
σηµαντικότερες προκλήσεις είναι (Green paper,2006):
Η δηµογραφική γήρανση του πληθυσµού η οποία σε συνδυασµό µε χαµηλή
απασχόληση και αυξηµένη ανεργία µας οδηγεί σε µη βιώσιµα συστήµατα κοινωνικής
προστασίας καθώς τα απαιτούµενα χρόνια εργασίας για να υπάρχει δυνατότητα
συνταξιοδότησης αυξάνονται πολύ.
Η τεχνολογική ανάπτυξη και ιδιαίτερα στους τοµείς της επικοινωνίας και της
πληροφορικής αλλάζουν τα δεδοµένα των εργασιακών σχέσεων αλλά και των
εργασιακών απαιτήσεων µε ρυθµούς που οι εργαζόµενοι δε µπορούν να
ανταποκριθούν.
Η παγκοσµιοποίηση που θέτει την Ευρώπη αντιµέτωπη µε τον παγκόσµιο
ανταγωνισµό και ειδικά σε µια περίοδο κρίσης και επιβράδυνσης της παραγωγής.
Ένα παράδειγµα τεχνολογικής ανάπτυξης και παγκοσµιοποιηµένης αγοράς εργασίας
είναι το γνωστό παράδειγµα των βρετανικών τηλεφωνικών κέντρων που έχουν την
έδρα τους στην Ινδία. Η απόσταση εκµηδενίζεται από τα τεχνολογικά επιτεύγµατα
και τα ινδικά ηµεροµίσθια για τον Βρετανό επιχειρηµατία είναι δελεαστικά, όπως και
το νοµικό πλαίσιο κάλυψης εργαζοµένων στην Ινδία που διαφέρει από αυτό στην
Ινδία. Όλο και περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν το Outsourcing
για τη λειτουργία ορισµένων υπηρεσιών τους και συνήθως επιλέγουν χώρες µε
χαµηλά επίπεδα εργασιακής προστασίας και χαµηλά ηµεροµίσθια.
Το νέο πλαίσιο αναγκών για να προαχθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα
προϋποθέτει ευελιξία στην αγορά εργασίας, ευελιξία σε προσλήψεις και απολύσεις σε
ωράριο εργασίας και σε µισθό. Από την άλλη οι εργαζόµενοι προσβλέπουν σε
ασφάλεια είτε του εισοδήµατος τους, είτε µε την έννοια της περίθαλψης είτε µε
οποιαδήποτε έννοια του status quo το οποίο έχουν επιτύχει. Αυτός ο διαχωρισµός
οδηγεί σε κατάτµηση της αγοράς εργασίας σε ευέλικτο και µη προνοµιούχο κλάδο

και σε έναν άλλο ασφαλή κλάδο µε συνέπεια κοινωνικές ανισότητες, εντάσεις,
διαιώνιση ανισοτήτων και άλλα πολλά προβλήµατα.
Σε αυτό το σηµείο έρχεται το flexicurity η προσπάθεια δηλαδή ζεύξης ευελιξίας και
ασφάλειας στην αγορά εργασίας ούτως ώστε να µην υπάρχει υπερπροστασία και να
µη θίγονται δικαιώµατα κοινωνικών οµάδων µέσω της επίτευξης µιας χρυσής τοµής
για το απαραίτητο επίπεδο ευελιξίας αλλά και ασφάλειας που η χρειάζεται η κοινωνία
για να προχωράει ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς αλλά χωρίς ανισότητες και µε
ίσες ευκαιρίες και δικαιώµατα για όλους τους εργαζόµενους.
Οι λέξεις ευελιξία και ασφάλεια όµως ίσως πρέπει να οριστούν λίγο πιο
συγκεκριµένα ώστε να γίνουν και πιο κατανοητοί, έτσι χρησιµοποιούµε τον εξής
διαχωρισµό (Wilthagen - Bovenberg 2008):

Εξωτερική – αριθµητική ευελιξία: λέγεται η ευκολία πρόσληψης και απόλυσης καθώς
και η χρήση ευέλικτων συµβάσεων εργασίας.
Εσωτερική- αριθµητική ευελιξία: λέγεται η ικανότητα των εταιριών να συµβαδίζουν
µε τις ανάγκες της αγοράς ( µέσω υπεροριών , ευέλικτου ωραρίου, part time, εποχική
εργασία κλπ)
Λειτουργική ευελιξία: λέγεται η ικανότητα των εταιριών να προσαρµόζουν και να
κατευθύνουν τις ικανότητες των εργαζοµένων τους ώστε να αντιπροσωπεύουν τις
εργασιακές τους υποχρεώσεις ( ανάλογα µε την εξέλιξη της αγοράς)
Ευελιξία µισθού: λέγεται η ικανότητα να εισαχθεί µισθολογική κλίµακα ανάλογα µε
την απόδοση και την αποτελεσµατικότητα της εργασίας.
Επίσης και η λέξη ασφάλεια µπορεί να πάρει πολλές µορφές όπως,
Ασφάλεια εργασίας: λέγεται η βεβαιότητα να διατηρείς την ίδια εργασία
Ασφάλεια απασχόλησης: λέγεται η ικανότητα να διατηρείς εργασία και να έχεις
µισθό αλλά όχι απαραίτητα στην ίδια εργασία ( π.χ. µέσω πρακτικής εκπαίδευσης)
Ασφάλεια εισοδήµατος: λέγεται η διασφάλιση του εισοδήµατος που προερχόταν από
εργασία ακόµα και σε περιόδους που η εργασία διακόπτεται.

Ασφάλεια συνδυασµού: λέγεται η διασφάλιση της εργασίας σε συνδυασµό µε άλλες
υποχρεώσεις (π.χ. οικογένεια)
Οι παραπάνω έννοιες συνδυάζονται στον παρακάτω πίνακα (1). Πρέπει να
αναφέρουµε ότι η ασφάλεια εργασίας και η εσωτερική αριθµητική ευελιξία είναι
αντίθετες έννοιες και δε µπορούν να συνδυαστούν. Έτσι το συγκεκριµένο παράδειγµα
ίσως δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτικό. Οι υπόλοιποι όµως συνδυασµοί είναι
δυνατοί.(Μουρίκη 2009)
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Συνδυασµοί ευελιξίας και ασφάλειας υπάρχουν διάφοροι ανάλογα µε τις ειδικές
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Γι αυτό µερικά παραδείγµατα συνδυασµού
ευελιξίας και ασφάλειας από Ευρωπαϊκές χώρες θα δώσουν νόηµα στους παραπάνω
ορισµούς.

2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ FLEXICURITY ΣΤΗΝ Ε.Ε.
Η ιστορία του «Ολλανδού ασθενή»
Τη δεκαετία του 80 η Ολλανδία είχε ξεκινά να εξορύσσει πετρέλαιο από τα εδάφη της
και µία τέτοια πλουτοπαραγωγική πηγή ανεβάζει κατακόρυφα τα εισοδήµατα της
χώρας. Τα ήδη γενναιόδωρα επιδόµατα µεγαλώνουν περαιτέρω και τα κίνητρα για
απασχόληση εκµηδενίζονται, η παραγωγή της χώρας µειώνεται. Η Ολλανδία εν µέσω
πετρελαϊκής κρίσης και µε παρά την εξόρυξη πετρελαίου µπαίνει σε καθοδική τροχιά.
Το 1982 συναντήθηκε ο Chris Van Veen εκπρόσωπος των εργοδοτών µαζί µε τον
εκπρόσωπο των εργαζοµένων Wim Kok στο Wassenaar που ήταν το σπίτι του
πρώτου και πήραν κάποιες σηµαντικές αποφάσεις για την αγορά εργασίας. Η
συµφωνία τους (Wassenaar Agreement) εστίαζε ιδιαίτερα στην εκλογίκευση του
µισθού και στη βελτίωση των κερδών του ιδιωτικού τοµέα ώστε να αυξηθούν και οι
επενδύσεις. Το γεγονός ότι αυτή η συµφωνία είχε αποτελέσµατα αποτελεί έκπληξη
καθώς ήταν η αρχή του Ολλανδικού θαύµατος και η συνεργασία σωµατείων
εργαζοµένων και εργοδοτών οδήγησε σε µικρότερη αύξηση µισθών απ ότι στον
υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο στον δηµόσιο τοµέα ενώ ενισχύθηκε η ιδιωτική
πρωτοβουλία ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα. Το 1982
επίσης εκλέχθηκε η κυβέρνηση του Lubbers που είχε σκοπό να βάλει τα δηµόσια
οικονοµικά σε τάξη.(Butter – Mosch 2001 ). Η θεαµατική εξυγίανση της οικονοµίας τα
επόµενα χρόνια καθώς και η διακοπή των κρατικοποιήσεων αποδίδονται στη νέα
κυβέρνηση. Οι µισθοί του δηµοσίου δεν αυξάνονταν µε το ρυθµό της οικονοµίας ενώ
οι µισθοί των ιδιωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν, τα επιδόµατα µειώθηκαν σε ποσό
αλλά και οι δικαιούχοι επιδοµάτων µειώθηκαν. Το όριο φορολόγησης καταργήθηκε
και διευρύνθηκε η φορολογική βάση. Οι φοροαπαλλαγές και η προστασία των
χαµηλόµισθων θεωρήθηκαν βάση για την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη της Ολλανδίας και
το Ολλανδικό µοντέλο βασίστηκε στην ηµιαπασχόληση αλλά και στην ευελιξία της
αγοράς εργασίας, έτσι επιτελέστηκε το Ολλανδικό Θαύµα, δηλαδή η µετάβαση από
ύφεση σε ανάπτυξη µετά από στοχευµένους χειρισµούς και µέσα σε πολύ µικρό
χρόνο µε την συµφωνία εργαζοµένων και εργοδοτών να παραιτηθούν από κεκτηµένα
δικαιώµατα τους.( Rued de Mooij ,2007)
Η Ολλανδία ήταν η πρώτη χώρα που ουσιαστικά επινόησε το flexicurity όταν τη
δεκαετία του 90 o Hans Adriaansens , κοινωνιολόγος, προετοίµαζε νοµοσχέδια για τις
εργασιακές σχέσεις στην Ολλανδία. Στην έρευνα του αυτή κατέληξε στην έννοια

Flexicurity. Μετά από επεξεργασία και διάλογο, η χώρα προχώρησε στην
κανονικοποίηση των άτυπων µορφών εργασίας, δηλαδή έδωσε ίδια κοινωνικά
δικαιώµατα όχι µόνο σε αυτούς που εργάζονται µε πλήρες ωράριο και για
τουλάχιστον κάποια χρόνια αλλά και σε αυτούς που εργάζονται part-time η κάποιες
µέρες τη βδοµάδα ή µε οποιοδήποτε εναλλακτικό ωράριο(Maarten Keune and Maria
Jespen

2007). Η Ολλανδία ακολούθησε επίσης τις αρχές δια βίου µάθησης και

κοινωνικής προστασίας αλλά αντιµετώπιζε ένα πρόβληµα , το οποίο στην Ελλάδα
µας είναι πολύ γνωστό. Υπήρχε υπερβολική προστασία της «κανονικής» εργασίας,
και σχεδόν καµία προστασία της άτυπης. Έτσι τα επίπεδα ανασφάλειας για τους
άτυπα εργαζόµενους ήταν µεγάλα. Και η Ολλανδία µείωσε σε πολύ µεγάλο βαθµό το
χάσµα µεταξύ insiders και Outsiders καθώς χαλάρωσε αρκετά τους κανόνες
απόλυσης και πρόσληψης αλλά η εξίσωση δικαιωµάτων κάλυψε αυτό το κενό και την
παγίωση ατόµων σε µία από τις 2 οµάδες, το οποίο δηµιουργεί κοινωνικές
ανισότητες, µακροχρόνια ανέργους και άλλα πολλά δεινά για κάθε κοινωνία. Επίσης
τα κίνητρα για δια βίου µάθηση καθώς και τα ενεργητικά επιδόµατα έδωσαν ώθηση
στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να θυµόµαστε όµως ότι η πολιτική σταθερότητα και
εµπιστοσύνη ως προς την έννοια του κράτους και της κυβέρνησης που έχει
καλλιεργηθεί στην Ολλανδία ήταν καταλύτης για τις αλλαγές που συνέβησαν και
οδήγησαν στο «θαύµα».
∆ανία
Η περίπτωση της ∆ανίας βασίστηκε σε 3 στοιχεία την ευελιξία της αγοράς εργασίας,
τα γενναιόδωρα επιδόµατα ανεργίας και έδωσε έµφαση στην κινητοποίηση. Η
χαµηλή προστασία της εργασίας εξισορροπήθηκε από τα υψηλά επιδόµατα ανεργίας
και την κινητοποίηση για απόκτηση δεξιοτήτων και εύρεσης νέας εργασίας.( social
agenda 2006) Το ∆ανικό πρότυπο πρέπει να είχαν στο µυαλό τους και αυτοί που
συνέταξαν την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής επιτροπής καθώς οι όροι δια βίου
µάθηση και κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας πρώτη φορά εµφανίστηκαν στη ∆ανία. Έτσι η
ευκολία πρόσληψης και απόλυσης χωρίς όµως τις οικονοµικές δυσχέρειες της
ανεργίας έκαναν τη χώρα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς σχετικά
αναίµακτα αφού από το 90 που ξεκίνησε το flexicurity ως το 2000 η ανεργία
µειώθηκε από το 12% στο 5% αν και σχεδόν όλοι οι ∆ανοί έχουν απολυθεί και
υπάρξει άνεργοι στη ζωή τους. Με τα µέτρα που εληφθησαν όµως τη δεκαετία του

90, η διαφορά µεταξύ insider και outsider εκµηδενίστηκε καθώς δεν υπήρχαν αφενός
απόλυτα προστατευόµενοι εργαζόµενοι αλλά αφετέρου δεν υπήρχε και η έννοια της
απροστάτευτης και καταχρηστικής εργασίας, ακόµα και αν είναι µειωµένο ωράριο ή
σύµβαση ορισµένου χρόνου (Viebrock Clasen 2009). Αυτό το κατόρθωµα φυσικά δεν
ήταν τυχαίο και βασίστηκε σε συγκυρίες που θα συζητήσουµε σε επόµενο κεφάλαιο.
Επίσης η ∆ανία αποφεύγοντας τους πολύ χαµηλούς µισθούς δεν έχει το πρόβληµα
των εργαζοµένων φτωχών που αντιµετωπίζουν οι νεοφιλελεύθερες χώρες όπως οι
ΗΠΑ και η Βρετανία. Το «χρυσό τρίγωνο της ∆ανίας» αποτέλεσε παράδειγµα
flexicurity για όλη την Ευρώπη και οι αρχές του υιοθετήθηκαν και από την
Ευρωπαϊκή επιτροπή στη Πράσινη Βίβλο.
Όπως βλέπουµε και στον παρακάτω πίνακα (2) η ανεργία στη ∆ανία βρίσκεται πολύ
χαµηλότερα από το µέσο όρο της Ε.Ε. (και µάλιστα των 15, πόσο µάλλον των 27).
Μάλιστα η ∆ανία συνεχώς έχει πτωτικές τάσεις στην ανεργία και φτάνει να είναι
χαµηλότερα από τις ΗΠΑ (που υπάρχει πλήρης ευελιξία) και από την Ιαπωνία που
έχει συνεχώς αυξητικές τάσεις. Γι αυτό το λόγο το ∆ανέζικο «χρυσό τρίγωνο»
αποτελεί πρότυπο καθώς τα αποτελέσµατα του είναι διακριτά.
Πίνακας 2

Ισπανία
∆εν µπορούµε να πούµε ότι έχει εφαρµοστεί flexicurity αλλά οι προσπάθειες που
γίνονται για να γεφυρώσουν το χάσµα insiders-outsiders είναι σεβαστές. Αρχικά
εισήχθησαν στο Ισπανικό σύστηµα οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Σχεδόν το 34%
των εργαζοµένων στην Ισπανία εργάζονταν µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. Έτσι οι
εργαζόµενοι χωρίστηκαν σε εργαζόµενους ορισµένου χρόνου χωρίς δικαιώµατα και
σε εργαζόµενους αορίστου χρόνου µε πλήρη κάλυψη.. Το 2007 σε µια αναδιάρθρωση
του συστήµατος και προσπαθώντας να ελέγξουν τις 8µηνες συµβάσεις και τα
δικαιώµατα των συµβασιούχων έδωσαν συµβάσεις αορίστου χρόνου σε όσους
δούλευαν πάνω από 24 µήνες στον ίδιο εργοδότη (Μουρίκη 2009). Έτσι οι
εργαζόµενοι µπορούσαν να αλλάξουν την κατάσταση τους και από outsiders να
µετατραπούν σε insiders. Επίσης ακόµα και οι εργαζόµενοι υπό καθεστώς σύµβασης
ορισµένου χρόνου είναι δικαίωµα να συνδικαλίζονται και να συµµετέχουν στις
εργατικές οργανώσεις. Έτσι αποτέλεσαν οµάδα πίεσης και κέρδισαν θα λέγαµε ένα
χαρακτηριστικό των insiders. Επίσης στην Ισπανία η «συµφωνία για βελτιωµένη
ανάπτυξη και απασχόληση» η οποί α προώθησε τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου
αλλά µε ταυτόχρονη διατήρηση της ευελιξίας υπογράφτηκε ανάµεσα στην κυβέρνηση
και τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή ο κοινωνικός διάλογος ήταν ανοιχτός και
επέφερε αποτελέσµατα (Viebrock Clasen 2009).

3. Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες και συµβουλές για την εφαρµογή flexicurity
Η ευρωπαϊκή επιτροπή µετά από επιτυχηµένες εφαρµογές του flexicurity το έχει
υιοθετήσει ως ευρωπαϊκή αρχή για την αγορά εργασίας µε την «πράσινη βίβλο» .
∆ιατυπώθηκαν δέκα αρχές για το flexicurity οι οποίες όµως είναι αρκετά ουτοπικές
και σκοπός είναι σταδιακά να υιοθετηθούν από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη µέλη.
∆ιάφορα κράτη όπως και η Αυστρία και η Ιρλανδία προσπαθούν σιγά σιγά να
εφαρµόσουν τις αρχές του Flexicurity και είναι λογικό βλέποντας τα αποτελέσµατα
στις πρώτες χώρες που το έφάρµοσαν.Έτσι δηµιουργήθηκαν οι 5 βασικές αρχές για
την εφαρµογή flexicurity.Αυτές είναι (Green paper 2006):
1. Ευέλικτες συµβάσεις εργασίας
2. Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
3. Σύστηµα δια βίου µάθησης
4. Σύγχρονα συστήµατα κοινωνικής προστασίας
5. Υποστηρικτικός και παραγωγικός κοινωνικός διάλογος
Επίσης Υπάρχουν 4 πρακτικές οδηγίες για τις χώρες που θέλουν να εφαρµόσουν
flexicurity (European Group on Flexicurity, 2007).
Πρώτη είναι το να µειώσουν τις ασυµµετρίες µεταξύ κανονικής και µη κανονικής
εργασίας µέσω της χρήσης συµβάσεων εργασίας στο εργατικό δίκαιο, οµαδικές
συµβάσεις, κοινωνική ασφάλιση, δια βίου µάθηση και µε το να δώσουν κίνητρα σε
ιδιωτικές εταιρίες να κάνουν περισσότερες συµβάσεις αορίστου χρόνου, δηλαδή να
γίνουν ακριβώς τα αντίθετα από ότι ισχύει. Να έχουµε (µε κριτήρια και κρατική
ενίσχυση) προσλήψεις στον ιδιωτικό τοµέα και αποσυµφόρηση του δηµοσίου τοµέα
µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου αλλά µε πλήρη δικαίωµα στην ασφάλιση και στο
συνδικαλισµό. Φυσικά το θέµα της χαλαρούς του νόµου περί απολύσεων είναι
προϋπόθεση.
∆εύτερη οδηγία είναι το να προωθηθεί η κινητικότητα εργαζοµένων σε διαφορετικές
επιχειρήσεις και εργοδότες ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς. Αυτό προϋποθέτει
διασφάλιση της περιόδου µεταφοράς από τη µία εργασία στην άλλη πράγµα αρκετά
προβληµατικό όταν υπάρχουν υψηλά επίπεδα ανεργίας.
Τρίτη οδηγία είναι η απόκτηση δεξιοτήτων µέσω προγραµµάτων δια βίου µάθησης.
Αυτά τα προγράµµατα θα γίνονται σε περιόδους που το άτοµο είναι άνεργο και θα

αµείβεται για να τα παρακολουθεί. Επίσης κατά κάποιο τρόπο θα διασφαλίζεται η
µετέπειτα εύρεση εργασίας καθώς τις δεξιότητες τις οποίες θα αποκτά θα τις
υπαγορεύει η αγορά και έτσι το άτοµο που θα τις αποκτήσει θα γίνει ελκυστικός
εργαζόµενος.
Τέταρτη πρακτική οδηγία είναι να δοθούν ευκαιρίες εργασίας σε άτοµα που ζουν από
επιδόµατα ώστε να αποφεύγεται η µακροχρόνια ανεργία και να χτιστεί ένα πιο
παραγωγικό σύστηµα. Ειδικά σ αυτό το κοµµάτι υπάρχει δυσκολία καθώς είναι
δύσκολο να προσελκύσεις στην εργασία κάποιον που λαµβάνει επίδοµα αν δεν του
δόσεις κάτι πολύ περισσότερο. Αυτό το µέτρο πρέπει να εξεταστεί µε πολύ προσοχή
καθώς υπάρχουν κοινωνικές οµάδες που λαµβάνουν επιδόµατα επειδή δυστυχώς δε
µπορούν να προσφέρουν µε την εργασία τους για λόγους υγείας.
Στο επόµενα κεφάλαια θα εξηγήσουµε αναλυτικά αυτές τις αρχές σε σχέση µε την
κατάσταση στην Ελλάδα, αφού όπως βλέπουµε στο παρακάτω γράφηµα (3) οι
Έλληνες είναι οι πιο δυσαρεστηµένοι εργαζόµενοι στην Ε.Ε. σε αντίθεση µε τους
εργαζόµενους σε χώρες flexicurity που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις.
Πίνακας 3

4. Η αγορά εργασίας και η ασφάλεια των εργαζοµένων στην Ελλάδα,
αδυναµίες και προβλήµατα του παρόντος συστήµατος

Μετά από τις προσπάθειες άλλων χωρών να εφαρµόσουν flexicurity και τα κατά
περιπτώσεις σηµαντικά αποτελέσµατα τους ας εξετάσουµε την περίπτωση της
Ελλάδας.
Στην Ελλάδα οι διαφορές insiders και outsiders παραµένουν πολύ βαθιές, ίσως από
τις βαθύτερες στον Ευρωπαϊκό χώρο. Επίσης το νοµικό πλαίσιο για την προστασία
των απολύσεων είναι εξαιρετικά αυστηρό και δυσκίνητο. Έτσι η Ευρωπαϊκή οδηγία
που αναφέρει ότι η εργασία πρέπει να καταµερίζεται ανάλογα µε τις ανάγκες της
αγοράς ήδη ακυρώνεται. Επίσης η οδηγία που θέλει ισχυρό ρόλο κοινωνικών εταίρων
επίσης δεν ισχύει δυστυχώς αν αναλογιστούµε την κατάσταση του ΟΑΕ∆, πράγµα το
οποίο έχει συνέπεια την ουσιαστική ανυπαρξία δια βίου µάθησης. Τέλος στην
Ελλάδα η «µαύρη» εργασία είναι συνηθισµένο φαινόµενο καθώς ειδικά ευαίσθητες
κοινωνικές οµάδες χωρίς δεξιότητες και µε ανάγκη να εργαστούν καταφεύγουν στην
ανασφάλιστη εργασία και συνήθως σε µεσαιωνικές συνθήκες µε δικαιώµατα όσα και
αυτά ενός δούλου. Σε αυτό το τελευταίο σηµείο αξίζει να θυµηθούµε την υπόθεση
της Κωνσταντίνας Κούνεβα1 η οποία προσπάθησε να συνδικαλιστεί ενώ ήταν
εργάτρια σε εταιρία καθαρισµού. Το τι συνέβη είναι γνωστό, ακόµα νοσηλεύεται µε
πολύ σοβαρά τραύµατα από την επίθεση που δέχτηκε µε βιτριόλι. Μήπως µετά από
όλα αυτά είναι άκαιρο να αναφέρουµε τη λέξη flexicurity δίπλα στη λέξη Ελλάδα? Ας
δούµε καλύτερα ένα ένα τα προβλήµατα.
I.

Άτυπες µορφές εργασίας – ευέλικτες µορφές απασχόλησης

Αρχικά για να κατανοήσουµε την έννοια της άτυπης µορφής εργασίας πρέπει να
ορίσουµε την κανονική εργασία. Τα χαρακτηριστικά της «τυπικής» απασχόλησης
είναι τα εξής:
1. Εξαρτώµενη µισθωτή εργασία του εργαζόµενου από τον εργοδότη

1

Οι αναφορές στην υπόθεση Κούνεβα βασίζονται στον τύπο και στην συνέντευξη της στην εκπομπή
πρωταγωνιστές με τον Σταύρο Θεοδωράκη στις 8/11/2009.

2. Σταθερή και πλήρης απασχόληση, σύµφωνα µε την οποία η σύµβαση
εργασίας είναι αορίστου χρόνου
3. Σταθερότητα ωραρίου απασχόλησης ως προς την ηµερήσια και την
εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας.
Οποιαδήποτε άλλη µορφή εργασίας παρεκκλίνει σε κάποια από τις παραπάνω
παραµέτρους τότε αποτελεί ευέλικτη η άτυπη µορφή απασχόλησης. Οι άτυπες µορφές
απασχόλησης δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένες στην Ελλάδα (Λυµπεράκη & ∆ενδρινός
2004). Όπως βλέπουµε και στο παρακάτω γράφηµα (4) η Ελλάδα έχει τα χαµηλότερα

ποσοστά µερικής απασχόλησης σε σχέση µε το σύνολο της απασχόλησης, ενώ όταν
επιτυγχάνεται αφορά µικρές επιχειρήσεις. ∆ηλαδή δεν έχει περάσει στο σύστηµα
εργασίας της Ελλάδας η άτυπη απασχόληση όπως στη ∆ανία και την Ολλανδία που
τα ποσοστά είναι υψηλά. Αυτή η διάκριση σε τυπικές και άτυπες µορφές εργασίας
διακρίνει και τους εργαζόµενους σε insiders και outsiders όπως θα δούµε παρακάτω.

Πίνακας 4

II.

Insiders-Outsiders

Η διαφορά αυτών των δύο «τάξεων» στην Ελλάδα είναι ξεκάθαρη. Από τη µία οι
insiders είναι ταυτισµένοι για τον Έλληνα µε τους δηµοσίους υπαλλήλους, τους
Υπαλλήλους ∆ΕΚΟ, τραπεζών και δηµοσίων οργανισµών, δηλαδή ανθρώπους που
απολαµβάνουν µια καλή ασφάλιση, έναν αξιοπρεπή µισθό, χωρίς υπερβολές στο
ωράριο εργασίας, µε απόλυτη µονιµότητα και µε άριστα προφυλαγµένα και συνεχώς
αυξανόµενα δικαιώµατα( Παρατηρητήριο απασχόλησης 2006). Άδειες για γάµο, για
µητρότητα, πρόωρες συντάξεις, µια σειρά επιδοµάτων συµπληρώνουν την εικόνα και
ίσως εξηγούν το όνειρο της πλειοψηφίας των Ελλήνων να µπουν στο δηµόσιο. Μην
ξεχνάµε άλλωστε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν σαν επικεφαλής
δηµοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους ∆ΕΚΟ και έτσι τα δικαιώµατα αυτής της
οµάδας θυµίζουν απόρθητο φρούριο. Φυσικά δε µπορούµε να ξεχνάµε τους
Ελεύθερους επαγγελµατίες. Ακούγεται παράδοξο αλλά και τα ταµεία τους είναι
καλού σχετικά επιπέδου και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι ισχυρές και
προφυλάσσουν τα δικαιώµατα τους.
Έξω από αυτό το φρούριο υπάρχουν χιλιάδες εργαζόµενοι οι οποίοι χωρίζονται σε
διάφορα στάδια. Είναι οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα οι οποίοι είναι
ασφαλισµένοι σε ταµεία και κατά περιπτώσεις έχουν καλύτερες αποδοχές από τους
δηµοσίους υπαλλήλους αλλά έχουν λιγότερα δικαιώµατα και περισσότερες ώρες
εργασίας. Ευτυχώς πλέον έχουν υιοθετηθεί και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις οι άδειες
µητρότητας κλπ και το χάσµα δείχνει να κλείνει. Έπειτα υπάρχουν οι συµβασιούχοι,
οι ηµιαπασχολούµενοι και όσοι δούλευαν σε stage. Οι συµβασιούχοι είναι όσοι
εργάζονται αλλά κατόπιν υπογραφής σύµβασης ορισµένου χρόνου. Έχουν
περιορισµένη ασφάλιση και δικαιώµατα και µικρότερες αποδοχές (Μουρίκη 2009). Το
ελληνικό πρόβληµα είναι ότι ειδικά οι συµβασιούχοι του δηµοσίου απαιτούν να
γίνουν µόνιµοι υπάλληλοι παρότι συµφώνησαν να εργαστούν για το χρόνο που
έγραφε η σύµβαση. Παρόλα αυτά αποτελούν ιδιαίτερα ευαίσθητο κοµµάτι του
εργασιακού πληθυσµού. Παρόµοια ήταν και η µαθητεία στα stage. Εκεί ο µισθός
ήταν ελάχιστος και η ασφάλιση ανύπαρκτη, αλλά υπήρχε ένα παραθυράκι που
βοηθούσε αυτούς τους εργαζόµενους να υποµείνουν τα παραπάνω. Η επιπλέον
µοριοδότηση στον ΑΣΕΠ για τους εργαζόµενους stage υπερέβαινε (αν εργάζονταν 12
µήνες εκεί) και τα µόρια ενός διδακτορικού τίτλου, άρα διευκόλυνε φοβερά την
είσοδο στο δηµόσιο τοµέα. Η κατάργηση των stage ελπίζουµε να οδηγήσει σε

αποφυγή των παραπάνω. Τέλος οι άνεργοι, αν έχουν εργαστεί πρόσφατα λαµβάνουν
για ένα χρόνο το επίδοµα ανεργίας (το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρο) και αν
στο µεταξύ δε βρουν εργασίας, δεν έχουν πόρους.
Στο παρακάτω γράφηµα (5) βλέπουµε το ποσοστό των εργαζοµένων σε µερική
απασχόληση στην ευρωζώνη και τις αλλαγές του την τελευταία δεκαετία. Η Ελλάδα
βρίσκεται στη χαµηλότερη θέση µερικής απασχόλησης καθώς οι Έλληνες φοβούνται
να εργαστούν ως outsiders. Στην άλλη πλευρά η Ολλανδία µε ποσοστά περίπου στο
45% στη µερική απασχόληση καθώς εκεί οι εργαζόµενοι µε ευέλικτες µορφές
απασχόλησης έχουν πλήρη προνόµια και κάλυψη.
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III.

Απολύσεις

Στη ν Ελλάδα όπως παλιότερα και σε άλλες χώρες το πλαίσιο απολύσεων είναι πολύ
αυστηρό. Για να γίνει απόλυση πρέπει να συντρέχει πολύ σοβαρός λόγος ή να δοθεί
µια µεγάλη ασύµφορη για τον εργοδότη αποζηµίωση. Είδαµε ότι και οι Ολλανδία και
η ∆ανία είχαν παρόµοιο καθεστώς, αλλά εφαρµόζοντας flexicurity το αναθεώρησαν
ώστε να συνάδει µε τις ανάγκες της εποχής. Κανείς δεν συµφωνεί ότι το να απολύεις
είναι σωστό, για να µπορεί να γίνει αυτό πρώτα χρειάζεται ριζική αλλαγή και
αναβάθµιση των κοινωνικών εταίρων. Όµως ποια είναι η διαφορά του να
προσληφθείς για κάποιους µήνες µε πλήρη µισθό και δικαιώµατα και ποια η διαφορά
να εργαστεί κάποιος µε 8µηνη σύµβαση, περιορισµένο µισθό, ασφάλιση και

δικαιώµατα. Στην Ελλάδα αφού οι απολύσεις είναι δύσκολές, προσλαµβάνουν κόσµο
µε σύµβαση ώστε να πληρώνουν λιγότερο, να µην έχουν το κόστος της απόλυσης
καθώς και την πίεση από τα δικαιώµατα αυτών των εργαζοµένων και να
αναβαθµίζουν τους δείκτες της ευέλικτης εργασίας στην Ελλάδα. Άλλωστε στο
σχετικό πίνακα βλέπουµε ότι χώρες που έχουν ευκολία στις απολύσεις έχουν πολύ
χαµηλότερη ανεργία από χώρες που το νοµικό τους πλαίσιο προστατεύει από την
απόλυση (Παρατηρητήριο απασχόλησης 2006). Ο νόµος όµως είναι απαρχαιωµένος
καθώς δεν διασφαλίζει τη συνέχιση της εργασίας έστω και σε άλλον τοµέα όπως είναι
η µοντέρνα εκδοχή του αλλά επιβάλλει τη συνέχιση εργασίας στην ίδια εργασία
ακόµα και αν δεν υπάρχει λόγος να υφίσταται αυτή η θέση εργασίας οπότε το άτοµο
πλέον δε νιώθει παραγωγικό αλλά µένει στη θέση αυτή από το φόβο της ανεργίας.
Στον παρακάτω πίνακα (6)βλέπουµε τη σχέση προστασίας απασχόλησης και
επιδοµάτων ανεργίας. Πάνω αριστερά βλέπουµε τη ∆ανία που παρέχει πολύ υψηλά
επιδόµατα µε την ελάχιστη προστασία εργασίας. Στη συνέχεια η Ολλανδία µε αρκετά
υψηλές παροχές και αρκετή προστασία και στο κάτω δεξιά άκρο η Ελλάδα µε τις
χαµηλότερες παροχές και την Τρίτη πιο ισχυρή προστασία εργασίας. ∆ηλαδή στην
Ελλάδα η δυνατότητα απόλυσης είναι σχεδόν αδύνατη ενώ τα επιδόµατα πενιχρά σε
αντίθεση µε τη ∆ανία όπου η απόλυση είναι πολύ εύκολη αλλά συνοδεύεται από
υψηλή επιδόµατα.
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Στον παρακάτω πίνακα (7) βλέπουµε τον δείκτη δυσκολίας προσλήψεων. Στην
Ελλάδα Έχουµε τον µεγαλύτερο δείκτη δυσκολίας ενώ στην ∆ανία τον χαµηλότερο.
Αυτό συµβαίνει και λόγω της δυσκολίας απολύσεων που εξετάσαµε αλλά και λόγω
του υψηλού κόστους της πρόσληψης
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IV.

ΟΑΕ∆

Ίσως ρόλος των κοινωνικών εταίρων και του ΟΑΕ∆ είναι ο πιο σηµαντικός για την
εξέλιξη του flexicurity. Ένα οργανωµένο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας για τον
εργαζόµενο, µια σειρά στοχευµένων επιδοµάτων, ένα επίδοµα ανεργίας βασισµένο
στη δια βίου µάθηση. Αυτά είναι τα βασικά που χρειάζονται για την εξέλιξη ενός
συστήµατος. ∆εν απαιτεί κανείς να υπάρχουν επιδόµατα όπως αυτό του µη
αναγνωρισµένου καλλιτέχνη στην Ολλανδία αλλά η προστασία του εργαζόµενου και
η διασφάλιση της περιόδου ανεργίας του είναι πολύ σηµαντικό. Άλλωστε σε σχετικό
πίνακα βλέπουµε ότι στη ∆ανία σχεδόν όλοι οι πολίτες έχουν υπάρξει έστω µία φοράς
τη ζωή τους άνεργοι. Παρατάυτα έχουν πολύ ψηλούς µισθούς και επιδόµατα και πού
χαµηλή ανεργία. Η εξυγίανση και δηµιουργία σηµαντικών και δυνατών κοινωνικών
εταίρων, όπως έδειξαν και παραδείγµατα άλλων χωρών είναι προϋπόθεση για το
flexicurity.

V.

Μαύρη εργασία

Αυτή ίσως είναι η πιο άτυχη οµάδα ανθρώπων. ∆ουλεύουν συνήθως στις χειρότερες
συνθήκες, χωρίς ωράριο, χωρίς ασφάλιση, πράγµα που σηµαίνει χωρίς επίδοµα
ανεργίας αν µείνουν άνεργοι και χωρίς σύνταξη και φυσικά είναι αστείο να µιλάµε
για συνδικαλισµό και δικαιώµατα, ένα αστείο το οποίο το αντιληφθήκαµε µε τον πιο
βάναυσο τρόπο, την επίθεση στην Κ.Κούνεβα. Μία γυναίκα από του Βουλγαρία,
εργαζόµενη σε εταιρία καθαρισµού που είχε αναλάβει τον καθαρισµό των τρένων,
θεώρησε λογικό να ζητήσει από τις συναδέλφισσες της να παραπονεθούν για τα
άθλια ωράρια και τις άθλιες συνθήκες εργασίας και γενικώς για την εκµετάλλευση
από τον εργοδότη τους. Όταν η οµάδα της Κούνεβα άρχισε να γίνεται ενοχλητική για
κάποιους ανθρώπους, δε δίστασαν να την κάψουν µε βιτριόλι. Το αποτέλεσµα να
νοσηλεύεται ακόµα παραµορφωµένη, σχεδόν τυφλή αλλά χωρίς µίσος, µόνο γεµάτη
απογοήτευση. Η µαύρη εργασία αφορά κυρίως οικονοµικούς µετανάστες που έχουν
µεγάλη ανάγκη από πόρους και δεν µπορούν να έχουν κανονική εργασία λόγω
λαθραίας εισόδου στη χώρα ή προβληµάτων µε την άδεια εργασίας τους. Επίσης η
ανάγκη τους για εργασία τους κάνει να σκέφτονται βραχυπρόθεσµα, χωρίς τη σκέψη
της σύνταξης τους, µόνο της επιβίωσης. Έτσι εύκολα γίνονται αντικείµενο
εκµετάλλευσης του εργοδότη. Η ανασφάλιστη εργασία αποτελεί µεγάλο αγκάθι της
ελληνικής αγοράς εργασίας.
Όλα τα παραπάνω προβλήµατα και οι ασυµµετρίες που παρατηρούνται στην αγορά
εργασίας στην Ελλάδα µας οδηγούν σε ανάγκη και µάλιστα επιτακτική για εφαρµογή
ενός πιο σύγχρονου µοντέλου ευελιξίας και κυρίως ασφάλειας στην αγορά εργασίας
µέσω µιας πολιτικής flexicurity. Η δηµιουργία περιβάλλοντος ασφαλείας σε
συνδυασµό µε παραγωγική στοχευµένη εργασία θα έλυναν χρόνια προβλήµατα της
Ελλάδας όπως η µειωµένη παραγωγή, οι άστοχες πολιτικές απασχόλησης τα
παθητικά επιδόµατα και το χάσµα insiders-outsiders. Οι προϋποθέσεις όµως για να
γίνει κάτι τέτοιο είναι πολλές και αναφέρονται στη συνέχεια.

5. Προϋποθέσεις εφαρµογής Flexicurity στην Ελλάδα

Το flexicurity στην Ελλάδα δεν είναι απίθανο να εφαρµοστεί, το θέµα είναι ότι αν οι
προσπάθειες ξεκινήσουν τώρα, θα χρειαστούν χρόνια ώστε να εξυγιανθεί η αγορά
εργασίας. Αυτό δεν πρόκειται να είναι εύκολη διαδικασία για τη χώρα αλλά τις
βάσεις στις οποίες µπορεί και πρέπει να στηριχτεί µια τέτοια προσπάθεια.
Για να γίνουν τα παραπάνω όµως οι επενδύσεις που χρειάζονται είναι τεράστιες ώστε
να µην καταλήξει ο δρόµος για το flexicurity σε ναυάγιο. Χρειάζεται πολλή έρευνα
για να µείνουν όλοι κερδισµένοι και πρέπει από όλους να γίνουν θυσίες. Πώς όµως θα
πειστεί η κοινή γνώµη να κάνει θυσίες? Αυτό ίσως είναι η πιο σηµαντική προϋπόθεση
του flexicurity.

I.

Κοινωνικός διάλογος - Εµπιστοσύνη

Στις χώρες που εισήγαγαν το flexicurity στην αγορά εργασίας δηλαδή ∆ανία και
Ολλανδία πρέπει να σηµειώσουµε ότι υπήρχε πολιτική σταθερότητα. Το ίδιο κόµµα
ήταν ουσιαστικά στην κυβέρνηση για πολλά χρόνια και στην πορεία διακυβέρνησης
δηµιουργούσε έργο. Έτσι αναπτύχθηκε εµπιστοσύνη από τον λαό προς την
κυβέρνηση(Butter & Mosch 2001). Ειδάλλως κάνεις δεν αφήνει κεκτηµένα δικαιώµατα
αν δεν έχει τη διασφάλιση πως θα γίνει µια συντονισµένη προσπάθεια από πολιτικούς
που εµπιστεύεται για το κοινό καλό. Οι συνθήκες για την ανάπτυξη και την εξέλιξη
κοινωνικού διαλόγου υπήρχαν και µέσω αυτού επιδιώχθηκε

η αύξηση της

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας µε όρους συµβατούς µε τη διατήρηση
ή εξυγίανση της κοινωνικής συνοχής (Viebrock Clasen 2009). Στην Ελλάδα αυτή η
εµπιστοσύνη δυστυχώς δε µπορεί να χτιστεί. Συνεχώς ο λαός τιµωρεί το ένα κόµµα
για τις ατασθαλίες του ψηφίζοντας το αντίθετο. Έτσι δηµιουργείται ένας φαύλος
κύκλος όχι πολιτικής συνείδησης αλλά τιµωρίας που δεν βγάζει πουθενά. Κανένα
κλίµα εµπιστοσύνης δε δηµιουργείται και έτσι κανείς δεν θυσιάζει τα κεκτηµένα του
χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες. Άλλωστε ποιος γονιός δε θα θυσίαζε κάποιο
εργασιακό δικαίωµα του ώστε να βρει το παιδί του ευκολότερα και καλύτερη
εργασία? Όµως δεν εµπιστεύονται ότι αν το κάνουν θα γίνει

όντως έργο.

Συµπέρασµα είναι ότι ισχυρές κυβερνήσεις, µε τεκµήρια της κοινωνικής τους
πολιτικής µπορούν να µπουν στη µάχη για το flexicurity. Αν στη ∆ανία χρειάστηκε
να παλέψουν οι πολιτικοί για να πείσουν τα σωµατεία να δεχτούν το flexicurity ας
φανταστούµε στην Ελλάδα τι θα έπρεπε να γίνει.

II.

Η συµβολή του ΟΑΕ∆:

∆ια βίου µάθηση & ενεργές πολιτικές απασχόλησης
Όπως είδαµε στα άλλα κράτη στην εφαρµογή του flexicurity οι κοινωνικοί εταίροι
έπαιξαν πολύ σηµαντικό ρόλο. ∆ηµιουργήθηκε ένα καλά φτιαγµένο δίχτυ κοινωνικής
ασφάλειας σε χώρες που είχαν ανέκαθεν καλό κοινωνικό σύστηµα και έτσι το
flexicurity πέρασε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα στην αγορά εργασίας. Στην Ελλάδα
αυτό το δίχτυ όπως είδαµε έχει αρκετά µεγάλα κενά. Ο ΟΑΕ∆ ή ο εκάστοτε
οργανισµός πρέπει να υποστεί ριζική αλλαγή και να γίνει λειτουργικός, όχι µόνο
γραφειοκρατικός. Αρχικά, τα επιδόµατα ανεργίας πρέπει να είναι γενναία και
ενεργητικά. ∆ηλαδή για να δικαιούται κάποιος το επίδοµα να παρακολουθεί
σεµινάρια κλπ. Επίσης να µπορεί να επιβιώσει µε το επίδοµα µέχρι να βρει εργασία ή
να µεταβεί από µία εργασία σε άλλη. Η ενηµέρωση για το ποιοι δικαιούνται επίδοµα
πρέπει να είναι ανοιχτή ώστε να µην έχουµε το φαινόµενο της µη ανάληψης. Επίσης
αν απολύεται κάποιος από την εργασία, µέχρι να βρει επόµενη για ένα εύλογο
χρονικό διάστηµα να καλύπτεται από σχετικά επιδόµατα ο εργαζόµενος (European
network of Heads of Public Employment Services, 2008).
Ο ΟΑΕ∆ όµως δεν είναι µόνο µια σειρά επιδοµάτων. θα έπρεπε να είναι ένα κέντρο
επιµόρφωσης και εκµάθησης δεξιοτήτων σε άτοµα που τη χρειάζονται, µητέρες,
νέους ανειδίκευτους, άνεργους µεγαλύτερης ηλικίας, αλλοδαπούς. Αυτές οι πολύ
ευαίσθητες οµάδες χρειάζονται στήριξη για να σταθούν την αγορά εργασίας. Ένας 50
χρόνος που απολύεται ίσως βρει εργασία αν µάθει υπολογιστές, µία µητέρα ίσως
µπορέσει να εργαστεί αν µάθει κάποια τέχνη , ένας αλλοδαπός αν µάθει ελληνικά και
τέλος για τους νέους ότι και αν µάθουν ίσως είναι ευκαιρία ζωής. Τα προγράµµατα
µαθητείας του ΟΑΕ∆ θα έπρεπε να είναι πρότυπα και να έχουν πραγµατικά
αποτελέσµατα, έτσι και θα δηµιουργούνταν πολίτες απορροφήσσιµοι στην αγορά

εργασίας, και θα µειωνόταν σοβαρά η ανεργία (Luxemburg : Office of official
publication of the European Communities 2008).
Η µεταβίβαση οικονοµικών πόρων από τις πολιτικές που στοχεύουν στη διατήρηση
του εισοδήµατος των ανέργων προς πολιτικές που ενισχύουν την πιθανότητα των
ανέργων να βρουν θέση εργασίας είναι ο ορισµός της ενεργητικής πολιτικής για την
απασχόληση. Αυτό όµως έρχεται σε αντίφαση µε την άλλη οδηγία της Ε. Επιτροπής
και το ∆ανέζικο παράδειγµα για υψηλά επιδόµατα ανεργίας σε περιόδους µετάβασης
ή ακούσιας ανεργίας. Ποια πρέπει να είναι η επιλογή όµως? Ψηλά επιδόµατα ή µήπως
χαµηλά επιδόµατα και ενεργές πολιτικές απασχόλησης? Προφανώς ο συνδυασµός
τους είναι η απάντηση αν και θα επιφέρει µεγάλο πλήγµα στα οικονοµικά κάθε
κράτους και µεγάλα κεφάλαια πρέπει να διατεθούν για κάτι τέτοιο. Ίσως η αλλαγή
του επιδόµατος ανεργίας σε επίδοµα εκµάθησης, δηλαδή επίδοµα για ανέργους που
θα λαµβάνουν µόνο εάν παρακολουθούν προγράµµατα δια βίου µάθησης να έχει
αποτέλεσµα, καθώς συνδυάζει τα παραπάνω αλλά και αυξάνει την παραγωγικότητα
των ατόµων δίνοντας κίνητρα.
Βασικός ρόλος του ΟΑΕ∆ είναι να δίνει δωρεάν υπηρεσίες όχι µόνο σε ανέργους
αλλά και σε άτοµα που επιθυµούν να αλλάξουν εργασία, καθώς και σε εργοδότες που
προσφέρουν εργασία και να ταιριάζει τη ζήτηση των εργοδοτών µε τα προσόντα των
ανέργων η γενικώς των αιτούντων εργασία. Ακόµα και αν δεν υπάρχουν κατάλληλα
άτοµα µε προσόντα για µια θέση ρόλος του ΟΑΕ∆ είναι να εφοδιάσει τα άτοµα µε
αυτά τα προσόντα. Με γρήγορες και αποτελεσµατικές διαδικασίες. Η ταχύτητα παίζει
µεγάλο ρόλο καθώς όσο πιο γρήγορα ο άνεργος βρίσκει εργασία αποφεύγεται η
µακροχρόνια ανεργία που αποτελεί πλήγµα για την αγορά εργασίας. Επίσης η
διατήρηση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας είναι µία από τις αρµοδιότητες του
ΟΑΕ∆. Η κινητικότητα εργασίας , πράγµα αρκετά σπάνιο για την Ελλάδα, πρέπει
επίσης να διασφαλίζεται από τον ΟΑΕ∆ καθώς η ασφαλής µετάβαση από τη µία
εργασία στην άλλη επιτρέπει αυτή την επιλογή και έτσι ενισχύει το flexicurity
(European network of Heads of Public Employment Services, 2008).
Επίσης η ανάγκη για ραµµένα στα µέτρα (taylor made) µέτρα είναι σηµαντική ειδικά
όταν υπάρχουν ειδικές οµάδες πληθυσµού όπως χρόνια άνεργοι , µετανάστες,
γυναίκες, µητέρες, άτοµα µε προβλήµατα υγείας, άτοµα αναλφάβητα κλπ. Γι αυτές

τις οµάδες «ειδικά µέτρα» είναι απαραίτητα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες
κάθε οµάδας
Το δίκτυο του ΟΑΕ∆ θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα ισχυρό πρώτον σε τοπικό επίπεδο
γνωρίζοντας τις ανάγκες της περιοχής, κατόπιν σε εθνικό επίπεδο ώστε να παρατηρεί
και να ελέγχει την αγορά εργασίας στη χώρα αλλά και να προωθεί την κινητικότητα
εργαζοµένων σε άλλες πόλεις και αν είναι δυνατόν και σε άλλες χώρες.
Τέλος επιστηµονική βοήθεια είναι απαραίτητη για τον ΟΑΕ∆ ώστε να µπορεί να
αξιολογεί σε βάθος τα αποτελέσµατα της έρευνας του, τις ανάγκες για εργασία, τα
ποσοστά ανεργίας, την προσωρινή εργασία, την κατανοµή της εργασίας ανά οµάδες
και ηλικίες ούτως ώστε µακροχρόνια να προβλέπονται και να προλαµβάνονται οι
έντονες αλλαγές στην αγορά εργασίας. Αυτό θα βοηθούσε να αποφεύγεται η ξαφνική
ανεργία και η εκτίναξη της σε πολύ υψηλά ποσοστά (Flexicurity: It takes three to
tango). Ο ρόλος του ΟΑΕ∆ θα έπρεπε να είναι ο ρόλος ενός υπερσύγχρονου
οργανισµού πάντα δικτυωµένου µε τους εργοδότες και τους εργαζόµενους και να
αποτελεί ένα επιστηµονικό κέντρο. Έτσι θα µπορούσε πολύ γρήγορα να προάγει το
flexicurity καθώς η ύπαρξη του αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή
flexicurity (Μουρίκη 2009)

Στο

παρακάτω

διάγραµµα

(8)

βλέπουµε

το

ποσοστό

των

ατόµων

που

παρακολούθησαν πρόγραµµα κατάρτισης. Όπως αναµένουµε τα υψηλά ποσοστά
είναι σε χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά οι οποίες έχουν εµπειρία στα προγράµµατα
κατάρτισης. ∆υστυχώς η Ελλάδα έχει τα χαµηλότερα ποσοστά και µάλιστα πολύ
κάτω από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο.
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III.

Άτυπες µορφές εργασίας

Μέχρι τώρα µιλάγαµε για άτυπες µορφές εργασίας όπως ευέλικτο ωράριο,
ηµιαπασχόληση, σύµβαση ορισµένου χρόνου. Πράγµατα που για την Ελληνική
νοοτροπία ακούγονται τροµακτικά αφού δεν αποτελούν «διορισµό στο δηµόσιο».
Παραταύτα αν δούµε το σχετικό πίνακα σε χώρες που έχουν εφαρµόσει flexicurity
πολλά άτοµα και ειδικά οικογενειάρχες ή γυναίκες ή φοιτητές προτιµούν άτυπες
µορφές απασχόλησης ώστε να έχουν εισόδηµα χωρίς αυτό να τους στερεί την
οικογενειακή η φοιτητική ζωή. Το γεγονός ότι η νοοτροπία τους, τους επιτρέπει να
επιλέγουν µια τέτοια µορφή εργασίας δείχνει πόσο µεγάλη είναι η προκατάληψη των
Ελλήνων για τις άτυπες µορφές εργασίας και πόσο µεγάλη είναι η ανάγκη να
συνειδητοποιήσουµε όλοι µας την ανάγκη για αλλαγή καθώς ούτε χωράµε όλοι οι
Έλληνες στο «δηµόσιο» µε την κλασσική έννοια και ούτε το «δηµόσιο» φαίνεται να
αντέχει για πολύ ακόµα (Παρατηρητήριο απασχόλησης 2001).
Στον παρακάτω πίνακα (9) βλέπουµε όχι µόνο τον δείκτη εργασίας αλλά και την
µορφή εργασίας που έχει η κάθε χώρα. Τα ποσοστά των χωρών στην part time
εργασία είναι συνήθως µικρά αλλά η ανεργία µεγάλη. Από την άλλη η Ολλανδία έχει
ποσοστό µερικής απασχόλησης 36% περίπου και ποσοστό κανονικής εργασίας 7%
περίπου. Αλλά µε συνολική εργασία 54 % η ανεργία είναι πολύ µικρή αφού αν
σκεφτούµε ότι στην πίνακα ο µ.ο. εργασίας στην Ε.Ε. είναι 32 τότε το 54 είναι
τεράστιο νούµερο.

part-time

fixed-term

both

total

EU27

14.4

10.7

3.7

28.8

EU15

17.2

10.6

4.1

32.1

Belgium

20.9

5.3

3.4

29.6

Bulgaria

0.8

4.4

0.4

6.0

Czech Republic 2.5

6.3

2.3

11.1

Denmark

21.8

5.6

3.1

30.5

Germany

22.7

11.0

3.6

37.4

Estonia

7.1

1.6

0.5

9.2

Ireland

11.0

3.4

3.2

18.5

Greece

2.6

8.6

2.3

13.5

Spain

6.2

25.8

5.9

37.8

France

13.4

10.0

4.2

28.0

Italy

11.2

10.3

2.9

24.4

Cyprus

3.7

12.2

1.0

16.9

Latvia

4.2

3.5

0.7

8.4

Lithuania

5.2

2.8

0.8

8.8

Luxembourg

17.1

5.6

1.2

23.9

Hungary

3.2

6.4

0.9

10.4

Malta

9.2

3.1

2.2

14.4

Netherlands

36.2

6.6

11.3

54.8

Austria

21.0

7.3

1.6

29.9

Poland

2.9

24.5

3.7

31.1

Portugal

2.9

19.3

3.0

25.2

Romania

0.5

1.5

0.1

2.1

Slovenia

2.4

14.2

4.3

20.9

Slovakia

2.0

4.3

0.8

7.0

Finland

9.4

11.9

4.0

25.3

Sweden

18.5

8.3

6.0

36.0

22.5

2.9

2.8

28.4

United
Kingdom
Πίνακας 9

IV.

Insiders Outsiders & κοινωνικοί εταίροι

Η γεφύρωση αυτού του χάσµατος µοιάζει ουτοπική. Και ίσως είναι. Οι υποχωρήσεις
που χρειάζονται από την πλευρά των insiders είναι πολύ µεγάλες, συγκεκριµένα όσο
µεγαλύτερο το χάσµα, τόσο µεγαλύτερες οι θυσίες. Μάλιστα όταν παρατηρήσουµε τη
συµπεριφορά των συνδικαλιστικών οργανισµών των εργαζοµένων υπάρχει µία
απέχθεια προς το flexicurity. Φαίνεται οξύµωρο το γεγονός ότι ο οργανισµός που
προάγει τα συµφέροντα των εργαζοµένων, αποφεύγει το flexicurity του οποίου την
εµπειρία στις άλλες χώρες δε µπορούµε να χαρακτηρίσουµε αρνητική και µάλιστα µε
µετρήσιµα και αξιόπιστα στοιχεία.
Η άποψη για το flexicurity είναι ότι θα οδηγήσει στη δουλεία, σε µαζικές απολύσεις,
σε ανεργία, σε κοινωνικές εντάσεις, σε εκµετάλλευση των εργαζοµένων κλπ. Στη
∆ανία και την Ολλανδία παραταύτα δεν υπήρχαν τέτοια φαινόµενα. Λογικές είναι οι
παραπάνω απόψεις αν αναλογιστούµε ότι στελέχη των συνδικαλιστικών αυτών
οργανώσεων είναι υψηλόβαθµοι δηµόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ∆ΕΚΟ, κυρίως
άντρες. ∆ηλαδή η αφρόκρεµα των insiders εκπροσωπεί τα δικαιώµατα όλων των
εργαζοµένων, αλλά κάνοντας σκληρούς αγώνες για να µη θιγούν τα συµφέροντα των
insiders. Η εκπροσώπηση των ευαίσθητων οµάδων στην αγορά εργασίας είναι
µηδαµινή και όταν υπάρχει καταπνίγεται αµέσως αν θυµηθούµε ξανά το παράδειγµα
Κούνεβα. Η κοντόφθαλµη λογική της υπεράσπισης συµφερόντων συγκεκριµένων
οµάδων πιθανότατα σε λίγα χρόνια θα αποτελέσει χτύπηµα µπούµερανγκ καθώς τα
δηµόσια ταµεία και τα ταµεία ∆ΕΚΟ ήδη ασθενούν. Κανείς όµως δεν ενδιαφέρεται
αφού όταν γίνει αυτό δεν θα είναι εργαζόµενος (Μιχαλάκη 2009).
Είναι αλήθεια ότι οι χώρες που κατάφερα ή προσπαθούν flexicurity είναι πιο
ανεπτυγµένη βιοµηχανία και πιο ισχυρά συνδικάτα από εργάτες και όχι white collar
workers. Έτσι η εκπροσώπηση της µεσαίας τάξης εργατών ήταν έντονη και είχαν
λόγω στον καταµερισµό δικαιωµάτων και παροχών. Αν αυτό συνέβαινε στην Ελλάδα
και είχαµε καλύτερη εκπροσώπηση θα ήταν µία βελτίωση. Όµως το γεγονός ότι δεν
υπάρχει βιοµηχανία συν το γεγονός ότι οι χειρωνακτικές εργασίες γίνονται από
οικονοµικούς µετανάστες χωρίς δικαιώµατα, επιτρέπει µόνο σε ανώτατες εργατικές
τάξεις να εκπροσωπούν και να διαιωνίζουν τα συµφέροντα τους (Butter & Mosch
2001).

Νοµικό πλαίσιο πρέπει να απαιτεί από τα συνδικάτα για να έχουν δικαιώµατα να
περιλαµβάνουν άτοµα από διάφορες εργατικές τάξεις και βαθµίδες, καθώς και από
διάφορα φύλλα και εθνικότητες. Αν και εφόσον ισχύσει και εφαρµοστεί ένα τέτοιο
µέτρο σηµαίνει ότι η µακρά πορεία για εφαρµογή flexicurity ξεκινά.
Αν υποθέσουµε ότι το flexicurity µπαίνει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων τότε τα
πράγµατα είναι δύσκολα. Αρχικά οι insiders θα πρέπει να θυσιάσουν πολλά πράγµατα
όπως την πολυπόθητη µονιµότητα. Θα κρίνονται κανονικά όπως όλοι και θα
απολαµβάνουν τα ίδια κοινωνικά δικαιώµατα. Αυτό σηµαίνει ότι θα υπάρχει ένα
ενιαίο ταµείο ασφάλισης για όλους τους εργαζόµενους, είτε θα υπάρχει δηµόσια
δωρεάν περίθαλψη (Lans Bovenberg & Ton Wilthagen, 2008.). ∆ύσκολα κάποιος που
ανήκει σε ένα «καλό» ταµείο θα το δεχόταν αυτό. Ταµεία όπως του δηµοσίου ή
κάποιων ελευθέρων επαγγελµατιών έχουν καλύτερες παροχές και καλύτερης
ποιότητας από το ΙΚΑ ή το Ταµείο Απορίας. Οι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ φυσικά θα
χαίρονταν µε οποιαδήποτε βελτίωση. Αυτή η θυσία είναι από τις δυσκολότερες
καθώς αφορά των υπάλληλο και την οικογένεια του και σε θέµατα υγείας. Η
µετακίνηση εργασίας που υπαγορεύει το flexicurity είναι πολύ δύσκολη για
υπαλλήλους χωρίς πολλές δεξιότητες τη στιγµή που υπάρχουν άλλοι µε περισσότερα
προσόντα. Τα δικαιώµατα των insiders για πλήρη σύνταξη σε µικρή ηλικία, µεγάλες
άδειες µητρότητας, συνταξιοδότηση γυναικών µε παιδιά σε µικρή ηλικία σίγουρα θα
θιγούν και λογικά προς όφελος των outsiders. (Viebrock & Clase )
Αφού λοιπόν οι insiders αντιπροσωπεύουν µε συνδικάτα την αγορά εργασίας και οι
ίδιοι θα θιγούν από το flexicurity είναι λογικό να το αντιµετωπίζουν σαν αποτρόπαια
πολιτική και να διατυµπανίζουν τις συµφορές που θα επιφέρει (γι αυτούς) ένα τέτοιο
µέτρο. Η µόνη λύση θα ήταν να σκεφτούν οι ίδιοι άνθρωποι την ανεργία που πλήττει
συγγενείς ή και τα παιδιά τους και να σκεφτούν καλύτερα τι είναι διατεθειµένοι να
θυσιάσουν ώστε να προσφέρουν στους αγαπηµένους τους ένα κάπως καλύτερο
µέλλον.
V.

Το νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα ο νόµος προστατεύει τους εργαζόµενους που είναι διορισµένοι ή
εργάζονται όπως λέµε κανονικά. Η απόλυση αυτών των υπαλλήλων γίνεται µόνο αν
συντρέχει πολύ σοβαρό παράπτωµα του εργαζοµένου ή συνοδεύεται από µια µεγάλη
αποζηµίωση. Ο νόµος όµως αφήνει απροστάτευτους όσους εργάζονται σε µη

κανονική εργασία καθώς δεν έχει προβλέψει ούτε για την ασφαλιστική τους κάλυψη
ούτε για το καθεστώς κάτω από το οποίο θα απολύονται η όχι. Το νοµικό πλαίσιο
λοιπόν είναι αρκετά απαρχαιωµένο αφού δεν έχει προβλέψει τις Άτυπες µορφές
εργασίας, ένα µοντέλο που προέκυψε τα τελευταία χρόνια. Η δυσκαµψία αυτή ήταν η
πρώτη αλλαγή που έκαναν όλες οι χώρες για να προχωρήσουν σε flexicurity.(
Γ.∆ενδρινός & Α. Λυµπεράκη, 2004)
Επίσης οι εργοδότες δεν κάνουν κανονικές προσλήψεις κυρίως σε γυναίκες καθώς ο
νόµος υποχρεώνει ότι σε περίπτωση π.χ. εγκυµοσύνης θα πρέπει η εργαζόµενη να
αντικατασταθεί και όταν η άδεια της τελειώσει να επιστρέψει στην εργασία ενώ θα
λαµβάνει κανονικά µισθό. Αυτό το φαινόµενο στην Ελλάδα έχει αυξήσει τα ποσοστά
της γυναικείας ανεργίας και της προτίµησης των αντρών στην «κανονική εργασία».
Άλλη µία λάθος προσπάθεια για προστασία από το νόµο καθώς σε τέτοιες
περιπτώσεις θα έπρεπε να περιπλέκεται ο ΟΑΕ∆ για να γίνει η προσωρινή
αντικατάσταση της εργαζόµενης από κάποιον άνεργο σε πλαίσιο προγράµµατος
µαθητείας και δια βίου µάθησης και ο εργοδότης που θα συµφωνεί σε αυτό να
επιδοτείται ώστε να έχει κίνητρα και να µπορεί να καλύπτει τα έξοδα που του
προκύπτουν. Είναι ξεκάθαρο ότι το νοµικό πλαίσιο για την προστασία των
εργαζοµένων πρέπει να εκσυγχρονιστεί (Παρατηρητήριο απασχόλησης 2001).

6. ∆ιαπιστώσεις: Flexicurity στην Ελλάδα
Αρχικά πρέπει να τονίσουµε ότι το flexicurity δεν εξάγεται. Το γεγονός ότι η ∆ανία
εφάρµοσε το «χρυσό τρίγωνο» είναι αξιοθαύµαστο σίγουρα και µπορεί να δώσει
πολλά µαθήµατα στις υπόλοιπες χώρες που θέλουν να εγκαταστήσουν σύστηµα
τύπου flexicurity. Γι αυτό και η Ε.Ε. υιοθέτησε της αρχές αυτές. Όµως τονίζεται ότι
κάθε χώρα έχει διαφορετικά δοµηµένα συστήµατα, και οικονοµικά και κοινωνικά και
εργασιακά. Αναφέραµε τον συνδικαλισµό σε βιοµηχανικές χώρες, όπως αναφέραµε
και χώρες που ακολουθούν ενεργές πολιτικές απασχόλησης και άλλες όχι. Η έννοια
του flexicurity σίγουρα είναι δελεαστική ειδικά αν αναλογιστούµε τα αποτελέσµατα
που είχε σε κάποιες χώρες. Αν όµως γίνει προσπάθεια εφαρµογής ευελιξίας χωρίς
πρώτα να τελειοποιηθεί το σύστηµα «ασφάλειας» τν εργαζοµένων τότε τα
αποτελέσµατα θα είναι καταστροφική και µε χρόνια αποτελέσµατα. Ίσως αυτό όµως
συµβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας.( Lans Bovenberg & Ton Wilthagen, Tilburg
University 2008.)
Αν η Ελλάδα θα εισάγει flexicurity

είναι ένα άλλο θέµα. Το να αντιγραφούν

πρακτικές της ∆ανίας µπορεί να γίνει . Το γεγονός ότι αυτό θα είναι µια τεράστια
αποτυχία µε θύµατα τους outsiders είναι βέβαιο. Το διάτρητο ελληνικό δίχτυ
κοινωνικής ασφάλειας θα εκθέσει χιλιάδες εργαζοµένους στη µη κανονική εργασία, η
οποία πιθανότατα λόγω έλλειψης νοµοθετικών ρυθµίσεων και ελέγχου θα οδηγήσει
σε εκµετάλλευση των εργαζοµένων και ανεργία. Οπότε ας διαχωρίσουµε τα
ερωτήµατα για το αν η Ελλάδα µπορεί να έχει flexicurity και για το αν η Ελλάδα
µπορεί να εισάγει το δικό της flexicurity προσαρµοσµένο στης ανάγκες της και να το
κάνει να λειτουργήσει.
Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ µακριά από την δυνατότητα αναµόρφωσης του εργατικού
συστήµατος. Όχι επειδή δεν έχει τη δυνατότητα απλά επειδή λείπουν οι βάσεις. Η
συνεχής εναλλαγή κυβερνήσεων, υπουργών, προέδρων οργανισµών και σωµατείων
σε συνδυασµό µε τη διαφθορά δηµιούργησε πολλά κενά και πολλά ηµιτελή έργα
ειδικά στο χώρο της κοινωνικής προστασίας και της αγοράς εργασίας. Το
οικοδόµηµα δεν έχει χτιστεί σωστά, δηµιουργήθηκε ο ΟΑΕ∆ και συνεχώς
αναµορφώνεται ενώ ουσιαστικά παραπαίει. Τα δηµόσια ταµεία είναι χρεωµένα,
άνθρωποι δουλεύουν ανασφάλιστοι εν γνώσει του κράτους. Αυτή η βασική διαφορά
χωρίζει την Ελλάδα από τις χώρες flexicurity. Η ∆ανία και η Ολλανδία βασίστηκαν

σε σταθερές κυβερνήσεις που έκαναν έργο χωρίς σηµάδια διαφθοράς. Ακόµα και η
µεσογειακή Ισπανία ίσως δεν έχει κάνει πολλά βήµατα αλλά προχωρά αργά και
σταθερά έχοντας όλο και πιο ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Η Ελλάδα απέτυχε να
ακολουθήσει έστω και αυτό το παράδειγµα εισάγοντας τις µη κανονικές συµβάσεις
εργασίας χωρίς να εξασφαλίσει την ασφαλιστική δικλείδα τους, την ασφαλή
µετάβαση από τη µία εργασία στην άλλη.
Άς µην προσπερνάµε και το κόστος του flexicurity. Η φορολόγηση στις χώρες
flexicurity είναι πάρα πολύ υψηλή. ∆εν ξέρουµε αν οι Έλληνες µπορούν να αντέξουν
τόσο υψηλή φορολόγηση ή µπορούν να εµπιστευτούν στο κράτος τα χρήµατα τους.
Άλλωστε όσες χώρες εφάρµοσαν την πολιτική αυτή βρίσκονταν σε σαφώς πιο υγιή
οικονοµική κατάσταση από την Ελλάδα οπότε ήταν ένα βήµα πιο κοντά στο
flexicurity. Οι πόροι που πρέπει να βρεθούν για να αλλάξει η πολιτική απασχόλησης
και οι κοινωνική πολιτική είναι τεράστιοι και αποτελούν τροχοπέδη καθώς το
σύστηµα είναι αρκετά απαρχαιωµένο και οι αλλαγές που χρειάζονται είναι ριζικές.
( Μιχαλάκη 2009)
Άλλη µια διαπίστωση είναι ότι το οι ίδιες οι κυβερνήσεις φοβούνται την προώθηση
του flexicurity. Σίγουρα το πολιτικό και οικονοµικό κόστος του flexicurity είναι
τεράστιο και δεν µπορεί να το αναλάβει µία κυβέρνηση χωρίς σωστή προετοιµασία
και ενηµέρωση. Επίσης οι οµάδες που θα θιγούν από το flexicurity είναι οι έντονα
συνδικαλισµένες που θα κάνουν πορείες και διαµαρτυρίες για µήνες όπως έχει
παρατηρηθεί ξανά µέχρι να παραλύσει το σύστηµα όλης της χώρας. Οι περισσότεροι
υπουργοί εργασίας συµφωνούν µε το flexicurity και ειδικά για την διασφάλιση των
άτυπων µορφών εργασίας, όµως η πολιτική αστάθεια

και η παραπληροφόρηση

εµποδίζουν. Σε καµία περίπτωση δε µπορούµε να πούµε ότι έχει γίνει µια
συντονισµένη προσπάθεια για flexicurity.( ILO, 2007), (Ton Wilthagen 2007).
Τέλος είναι σωστή η άποψη ότι η Ελλάδα δεν είναι ∆ανία ή κάποια άλλη
Σκανδιναβική χώρα και δεν έχει αναπτύξει υποδοµές και ανεπτυγµένο κοινωνικό
δίχτυ ασφαλείας, όµως διαφέρει και από τη Βρετανία µε το απόλυτα φιλελεύθερο
σύστηµα. Άρα για την Ελλάδα υπάρχουν ελπίδες, αλλά µόνο µε σωστούς χειρισµούς
και οργάνωση για την εξυγίανση του κοινωνικού συστήµατος αρχικά, του διαλόγου
µε τα συνδικάτα και της εφαρµογής µιας νέας πολιτικής.
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