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1.

Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο τµήµα της µελέτης µε τίτλο «∆ιάγνωση του
περιβάλλοντος εφαρµογής των ευέλικτων µορφών απασχόλησης και ανάλυση των
µακροοικονοµικών επιπτώσεων από την εφαρµογή µοντέλων ευέλικτης
απασχόλησης». Η µελέτη αυτή έχει ανατεθεί σε κοινοπραξία φορέων που
αποτελείται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Ινστιτούτο
Κοινωνικής Καινοτοµίας από την Ελλάδα και το Intercollege από την Κύπρο. Η
εκπόνηση της µελέτης εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Προώθηση σύγχρονων και
ευέλικτων µορφών απασχόλησης», που είναι ενταγµένο στο σχεδιασµό και τη
χρηµατοδότηση του Ενιαίου Εγγράφου Προγραµµατισµού (EEΠ) για το Στόχο 3,
2004-2006.
Το συγκεκριµένο έργο στο οποίο εντάσσεται και η παρούσα µελέτη, αποσκοπεί στην
προώθηση σύγχρονων και ευέλικτων µορφών απασχόλησης ως µέσο προσέλκυσης
των ανέργων και του οικονοµικά αδρανούς γυναικείου δυναµικού. Εκτός της
µελέτης το έργο αναµένεται να προωθήσει την πιλοτική εφαρµογή αντίστοιχων
διευθετήσεων µέσω σχεδίου επιχορήγησης επιχειρήσεων για δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας µε ευέλικτες ρυθµίσεις και την ενηµέρωση επιχειρήσεων και άλλων φορέων
για τα θέµατα ευέλικτων µορφών απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο η µελέτη
στοχεύει να αναλύσει και τεκµηριώσει τις δυνατότητες εφαρµογής ευέλικτων µορφών
απασχόλησης στην Κύπρο και να υποδείξει τις αναγκαίες προσαρµογές σε θεσµικό,
κοινωνικοοικονοµικό και επιχειρηµατικό επίπεδο για την αποτελεσµατική και οµαλή
υιοθέτηση παρόµοιων µορφών απασχόλησης στην Κυπριακή αγορά εργασίας.
Ειδικότερα, η µελέτη θα αξιοποιήσει τα πορίσµατα µιας δειγµατοληπτικής έρευνας
πεδίου που θα διεξαχθεί σε ανέργους, εργαζόµενους και εργοδότες και θα στηριχθεί
σε έρευνα πηγών από τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και στην ανάλυση του θεσµικού
πλαισίου της Κύπρου για τις εργασιακές σχέσεις, των τάσεων της αγοράς εργασίας
και των γενικότερων µακροοικονοµικών εξελίξεων. Από πλευράς εξέλιξης και δοµής
η µελέτη διαρθρώνεται σε τρία διακριτά παραδοτέα µε αντίστοιχη χρονική
αλληλουχία. Το πρώτο παραδοτέο αντιστοιχεί στην παρούσα έκθεση που αποτελεί
µια εισαγωγική γενική διερεύνηση των µορφών ευέλικτης απασχόλησης µε βάση
κυρίως την εµπειρία από την εφαρµογή τους σε διεθνές επίπεδο και σε µια έκθεση
αναλυτικής περιγραφής της µεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για την έρευνα πεδίου.
Σε δεύτερη φάση και αφού διεξαχθεί η έρευνα πεδίου θα υποβληθεί η αναλυτική
µελέτη για τις µορφές ευέλικτης απασχόλησης που εφαρµόζονται ήδη ή µπορούν να
εφαρµοστούν µε επιτυχία στην Κύπρο, που θα περιλαµβάνει εκτός από την ανάλυση
των νοµικών, οικονοµικών και κοινωνικών παραµέτρων εφαρµογής, εισηγήσεις για
την πιλοτική και µονιµότερη υιοθέτηση τους και τεκµηριωµένες προτάσεις για τις
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απαραίτητες διευθετήσεις και µέσα που µπορούν να υποστηρίξουν την εφαρµογή των
προτεινόµενων µορφών ευέλικτης απασχόλησης.
Τέλος, η µελέτη θα ολοκληρωθεί µε την υποβολή έκθεσης για τις µακροοικονοµικές
επιπτώσεις από την εφαρµογή ευέλικτων µορφών απασχόλησης, µε βάση ένα
κατάλληλο µακροοικονοµικό υπόδειγµα που θα αξιοποιεί τα σχετικά στοιχεία για µια
σειρά από οικονοµικούς δείκτες που θα προσδιοριστούν ως άµεσου ενδιαφέροντος
για την εκτίµηση της οικονοµικής αποδοτικότητας των ευέλικτων µορφών
απασχόλησης.
Σε ότι αφορά ειδικότερα την παρούσα έκθεση, ο βασικός στόχος είναι να
περιγράφουν και οριστούν εννοιολογικά οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης που
εφαρµόζονται διεθνώς, να παρατεθούν στοιχεία για την έκταση εφαρµογής και το
βαθµό επιτυχίας των µορφών αυτών και να παρουσιαστεί το νοµικό πλαίσιο που τις
διέπει. Παράλληλα, η συγκεκριµένη έκθεση συµπληρώνεται µε τη µεθοδολογία
διενέργειας της έρευνας πεδίου σε επιχειρήσεις, εργαζόµενους και ανέργους και
παραθέτει τα σχέδια των ερωτηµατολογίων που θα χρησιµοποιηθούν για τη
διερεύνηση των κινήτρων, των επιθυµιών και των τάσεων των ερωτώµενων σχετικά
µε τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης.
Έτσι, το πρώτο κεφάλαιο της έκθεσης παρουσιάζει την τυπολογία των ευέλικτων
µορφών απασχόλησης, επικεντρώνοντας σε εννοιολογικά ζητήµατα και σε
θεωρητικές διακρίσεις και κατατάξεις των µορφών ευελιξίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο,
αναλύεται το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, κυρίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις πιο γνωστές µορφές ευέλικτης απασχόλησης, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο
παρουσιάζονται οι εµπειρίες διαφόρων χωρών από την προώθηση παρόµοιων
ευελιξιών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ως χαρακτηριστική µελέτη περίπτωσης η
διείσδυση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης στην Ελλάδα και εξετάζονται τα
προβλήµατα που εντοπίστηκαν και οι προοπτικές που διαγράφονται για την ευρύτερη
υιοθέτηση τους. Στο πέµπτο κεφάλαιο, αναλύεται ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου
για την προώθηση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, που αποτελεί ζήτηµα
ιδιαίτερης κρισιµότητας για την Κύπρο, στην οποία υπάρχει µεγάλη παράδοση στη
συνεργασία των κοινωνικών εταίρων για τη διασφάλιση οµαλών συνθηκών στην
αγορά εργασίας. Τέλος, η έκθεση ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των τοµέων
προτεραιότητας για την άσκηση πολιτικής, όπως αυτοί προκύπτουν από την
προηγειθείσα ανάλυση και ως εισαγωγική βάση για την επόµενη φάση της µελέτης
κατά την οποία θα προσεγγιστούν τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή
ευελιξιών στις εργασιακές σχέσεις και στην αγορά εργασίας της Κύπρου.
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2.

Η τυπολογία των ευέλικτων µορφών απασχόλησης

2.1.

Η έννοια της ευελιξίας

Σε θεωρητικό επίπεδο υπάρχουν πολλές εννοιολογικές προσεγγίσεις των ευέλικτων
µορφών απασχόλησης, που µπορεί να αναφέρονται και ως άτυπες, ειδικές ή
επισφαλείς µορφές απασχόλησης.
Με την έννοια των ευέλικτων µορφών
απασχόλησης εννοούµε κυρίως εκείνες τις µορφές απασχόλησης που ενώ βασίζονται
στο µοντέλο της µισθωτής εξαρτηµένης εργασίας, µια τουλάχιστον παράµετρος τους
(ωράριο εργασίας, διάρκεια σύµβασης εργασίας, τόπος παροχής υπηρεσιών,
εργοδότης κλπ.) παρεκκλίνουν από το τυπικό µοντέλο της τυπικής εξαρτηµένης
εργασίας.
Η ευελιξία έχει πολλές πτυχές, τόσο όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας, όσο
και τις εργασιακές σχέσεις. Στην παραγωγική διαδικασία συνδέεται στενά µε το νεοφορντικό µοντέλο της «ευέλικτης εξειδίκευσης», ενώ στην εργασιακή διαδικασία
συνδέεται µε αυτό που ονοµάζουµε απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων και
δυαδική ή κατατµηµένη αγορά εργασίας. Συνδέεται, ωστόσο, ολοένα και συχνότερα
τα τελευταία χρόνια, και µε τις πολιτικές για την εναρµόνιση της επαγγελµατικής µε
την οικογενειακή ζωή, αλλά και την αντιµετώπιση της ανεργίας.
Όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας, δύο είναι οι κύριες µορφές ευελιξίας που
εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις, είτε αυτόνοµα, είτε συνήθως συνδυαστικά, προκειµένου
να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να µειώσουν το εργατικό και
παραγωγικό κόστος: η «αριθµητική ευελιξία» και η «λειτουργική ευελιξία».
(α) η αριθµητική (ή συµβατική) ευελιξία, επιτυγχάνεται συνήθως µε την
αυξοµείωση του αριθµού του προσωπικού των επιχειρήσεων, την ευρεία χρήση της
µερικής απασχόλησης, των συµβάσεων ορισµένου χρόνου και του φασόν, τις
χαµηλές αµοιβές, τις υπερωρίες (πληρωµένες και απλήρωτες, δηλωµένες και
παράνοµες), τη γεωγραφική κινητικότητα του προσωπικού, την εισφοροδιαφυγή,
κ.λπ. Μέσω της αριθµητικής ευελιξίας οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να
προσαρµόζουν την ποσότητα της εργασίας που χρησιµοποιούν στις αυξοµειώσεις της
ζήτησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι
επιχειρήσεις αποφεύγουν τη σύναψη συµβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου και την
υιοθέτηση καθορισµένων ωραρίων εργασίας και συνήθως αυξάνουν τον αριθµό των
µερικώς απασχολούµενων και των προσωρινών εργαζόµενων στις περιόδους
αυξηµένης δραστηριότητας.
(β) η λειτουργική ευελιξία, αντίθετα, στηρίζεται στην καλύτερη αξιοποίηση του
ανθρώπινου κεφαλαίου της επιχείρησης µέσα από την ανάπτυξη της πολυδυναµίας
και της πρωτοβουλίας των εργαζοµένων, τη διαρκή αναβάθµιση και επικαιροποίηση
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των δεξιοτήτων τους, τη βελτίωση της συµµετοχής και των εργασιακών σχέσεων στο
εσωτερικό της επιχείρησης, την εφαρµογή της εργασίας κατά οµάδες, τη µείωση των
ιεραρχιών, και την αναδιοργάνωση του χρόνου εργασίας. Η λειτουργική ευελιξία
αφορά την οργάνωση της εργασίας και αντιστοιχεί σε ποιοτικές µορφές ευελιξίας σε
αντίθεση µε την αριθµητική ευελιξία που αναφέρεται στην ποσοτική διάσταση της
ευελιξίας1.
Σε θεωρητικό επίπεδο2 έχουν επίσης καταγραφεί και δύο πρόσθετοι τύποι ευελιξίας:
α) Η προσωρινή ευελιξία που αναφέρεται σε παροδικές προσαρµογές στην
ποσότητα του εργατικού δυναµικού, µέσω πρακτικών όπως οι υπερωρίες, ο
υπολογισµός του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση, ή η αξιοποίηση έκτακτου
προσωπικού.
β) Η µισθολογική ευελιξία που αφορά τη δυνατότητα των
επιχειρήσεων να αναπροσαρµόζουν τα επίπεδα µισθών ανάλογα µε τις µεταπτώσεις
της αγοράς και να διαφοροποιούν τις αµοιβές ανάλογα µε την απόδοση των
εργαζοµένων. Σε αυτήν την κατηγορία ευελιξίας εντάσσονται τόσο οι αµοιβές µε
βάση την επίτευξη στόχων και η συµµετοχή των εργαζοµένων στα κέρδη, όσο και οι
συµφωνίες σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο για εξαίρεση από τα νόµιµα
επίπεδα µισθών (π.χ. τοπικά σύµφωνα απασχόλησης).
Στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, συναντάµε τέσσερα κυρίως είδη ευελιξίας:
•

Ευελιξία του χρόνου (αλλά και του χώρου) εργασίας: η διάρκεια και η κατανοµή
του εργάσιµου χρόνου ξεφεύγουν από το συµβατικό µοντέλο της 8ωρης συνεχούς
εργασίας µε φυσική παρουσία των εργαζοµένων, και οργανώνονται κατά πολλούς
και διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα µε τις ανάγκες της παραγωγικής
δραστηριότητας, αλλά ολοένα και συχνότερα, ανάλογα και µε τις µεταβαλλόµενες
ανάγκες των εργαζοµένων. Παραδείγµατα: 35ωρο ή εβδοµάδα 4 ηµερών,
εισαγωγή 4ης και 5ης βάρδιας, 6+6 ώρες πλήρους απασχόλησης για δύο βάρδιες
εργαζοµένων, υπερωριακή απασχόληση, προσωρινή ή εποχιακή απασχόληση,
µειωµένο ωράριο εργασίας, κλιµακωτό ωράριο, «ατοµικό κεφάλαιο χρόνου»
(εξατοµικευµένα ωράρια εργασίας), τηλεργασία ή χωρο-ευέλικτη εργασία, κ.λπ.

•

Ευελιξία στο εργασιακό καθεστώς: οι συµβάσεις αορίστου χρόνου συνυπάρχουν
µε τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου, την «επενοικίαση» ή «δανεισµό»
εργαζοµένων από τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, τις συµβάσεις
ανάθεσης έργου, τις ατοµικές συµβάσεις, κ.λπ.

•

Ευελιξία στα συστήµατα αµοιβών: σύνδεση της αµοιβής µε την ατοµική ή
συνολική παραγωγικότητα, ελεύθερη διακύµανση των αµοιβών ανάλογα µε τα

1 Goudswaard, Anneke and de Nanteuil, Matthieu, Flexibility and Working Conditions: a qualitative
and comparative study in seven EU Member States European Foundation for the Living and Working
Conditions, 2000, σσ.5-8
2 Atkinson & Meager Changing Working Patterns: How Companies Achieve Flexibility to Meet New
Needs (1986).
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αποτελέσµατα της επιχείρησης ή τη συγκυρία, bonus, επιδόµατα, παροχές σε
είδος, ειδικά προνόµια, κ.λπ.
•

Ευελιξία στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων: το ύψος
των αµοιβών, η χορήγηση επιδοµάτων, το επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης, τα
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, ο βαθµός ασφάλειας της θέσης εργασίας, ποικίλλουν
ανάλογα µε το εργασιακό καθεστώς των εργαζοµένων.

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ως προς τη χρήση του όρου «ευέλικτη απασχόληση»,
ότι ο «κανόνας» βάσει του οποίου ορίζεται µια µορφή απασχόλησης ως τυπική ή
κανονική είναι πλέον ανεπίκαιρος και ανεπαρκής, καθώς δίπλα στις λεγόµενες
«κανονικές» ή συνήθεις µορφές απασχόλησης συνυπάρχει εδώ και πολλά χρόνια µια
πλειάδα διαφορετικών µορφών απασχόλησης, οι οποίες δεν εµπίπτουν στις παλιές
κατηγοριοποιήσεις. Η ευέλικτη απασχόληση ορίζεται, συνεπώς, κατ’ αντιδιαστολή
προς τις σταθερές συνισταµένες της πλήρους, συνεχούς και τυπικής απασχόλησης
µέχρι τη συνταξιοδότηση. Αντανακλά µια σχέση εργασίας που δεν είναι αναγκαστικά
σταθερή και δεν παρέχεται απαραιτήτως στο πλαίσιο ενός συνεχούς 8ώρου, 5 µέρες
την εβδοµάδα, 12 µήνες τον χρόνο, στους χώρους της επιχείρησης /οργανισµού. Στις
περισσότερες περιπτώσεις και χώρες µε τον όρο ευέλικτη απασχόληση
προσδιορίζονται κυρίως η µερική και περιοδική απασχόληση, ενώ κατά δεύτερο λόγο
συµπεριλαµβάνονται µορφές όπως η τηλεργασία, η απασχόληση µε φασόν, ο
δανεισµός εργαζοµένων και η απασχόληση στο σπίτι.
Μια άλλη διάκριση στα διάφορα είδη ευελιξίας είναι ανάµεσα στη θετική και την
αρνητική ευελιξία. Η θετική ευελιξία είναι η ευελιξία που αντανακλάει την θέληση
του απασχολούµενου. Αντίθετα, η αρνητική ευελιξία ταυτίζεται µε τον εξαναγκασµό
του εργαζόµενου να δεχτεί κάποιους όρους ή συνθήκες εργασίας παρά τη θέλησή
του. Η έλλειψη θετικής ευελιξίας στην αγορά εργασίας βλάπτει ορισµένα άτοµα, µε
την έννοια ότι είτε δουλεύουν περισσότερο απ’ ό,τι θα ήθελαν (ηλικιωµένοι ή
φοιτητές) και «καταναλώνουν» ώρες εργασίας κατά τις οποίες θα µπορούσαν να
απασχολούνται άνεργοι, είτε δεν µπορούν να εργαστούν (µητέρες) ακόµα και αν το
επιθυµούσαν. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, να περιορίζεται το ύψος του ποσοστού
απασχόλησης.
Οι κανόνες του εργατικού δικαίου που ρυθµίζουν την αγορά εργασίας και τις
εργασιακές σχέσεις αποτελούν το κανονιστικό περιβάλλον µέσα στο οποίο
λειτουργούν οι επιχειρήσεις, δηµιουργώντας τις λιγότερο ή περισσότερο κατάλληλες
συνθήκες για την προώθηση της ευελιξίας. Ο ρόλος του εργατικού δικαίου, ωστόσο,
παραµένει περιορισµένος γιατί από µόνο του το θεσµικό πλαίσιο δεν µπορεί να
επιβάλλει επιχειρηµατικές συµπεριφορές ούτε να αλλάξει δραστικά τις νοοτροπίες.
Μπορεί να εµποδίζει κάποιες πρακτικές, εάν είναι υπερβολικά άκαµπτο, µπορεί να
διευκολύνει κάποιες άλλες, εάν είναι αρκετά ευέλικτο, αλλά δεν µπορεί να
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υποχρεώσει τα ενδιαφερόµενα µέρη να αξιοποιήσουν τις διατάξεις του ή να
καινοτοµήσουν. Ειδικότερα ως προς το θέµα της προώθησης της οργανωτικής και
εργασιακής ευελιξίας, πρέπει να τονιστεί ότι οι ρυθµιστικοί κανόνες µπορούν να
επηρεάσουν και να προωθήσουν την αριθµητική κυρίως ευελιξία, ενώ η λειτουργική
ευελιξία µόνο µακροπρόθεσµα και έµµεσα µπορεί να διευκολυνθεί από το θεσµικό
πλαίσιο, µέσα από την επένδυση στην εκπαίδευση, τη δια βίου µάθηση, την
καινοτοµία και την αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης.

2.2.

Η εξέλιξη των Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης

Η ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις δεν αποτελεί φαινόµενο του παραγωγικού
προτύπου της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας της γνώσης, αλλά αποτελούσε και το
κύριο χαρακτηριστικό της απασχόλησης στην προβιοµηχανική περίοδο. Τόσο κατά
το 18ο άλλα και το 19ο αιώνα το κυρίαρχο παραγωγικό µοντέλο στις οργανωµένες
κοινωνίες της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, των Η.Π.Α. και άλλων χωρών,
χαρακτηρίζονταν από µικρές οικοτεχνίες και εργαστήρια στις πόλεις που
λειτουργούσαν στο πλαίσιο ενός νοικοκυριού και οικογενειακές αγροτικές
εκµεταλλεύσεις στην ύπαιθρο. Έτσι µέχρι τα τέλη σχεδόν του 19ου αιώνα, οι
εργαζόµενοι δε συνδέονταν µε ένα συγκεκριµένο επάγγελµα ή µια οικονοµική
δραστηριότητα. Για λόγους εξασφάλισης της επιβίωσης οι εργάτες σε µικρές
βιοτεχνίες, αλλά και σε εργοστάσια, απασχολούνταν περιοδικά και σε οικογενειακές
αγροτικές εργασίες, έχοντας έτσι µια ουσιαστικά διπλή απασχόληση.
Παράλληλα, το µεγαλύτερο µέρος του εργατικού δυναµικού ήταν ευκαιριακά
απασχολούµενοι που µετακινούνταν για να εργαστούν, ανάλογα µε τις διακυµάνσεις
της ζήτησης σε οικοδοµικές ή άλλες δραστηριότητες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η
απασχόληση των εργαζοµένων και το επίπεδο διαβίωσης τους εξαρτώνταν άµεσα από
τις εποχιακές διακυµάνσεις της οικονοµικής δραστηριότητα. Η ίδια η λειτουργία του
οικονοµικού συστήµατος ωθούσε συχνά οµάδες, όπως τους ειδικευµένους τεχνίτες,
τους ανεξάρτητους επαγγελµατίες και τους ευκαιριακά εργαζόµενους σε επιχειρήσεις
στην ανεργία, καθώς η ευκαιριακή εργασία αποτελούσε βασικό συστατικό στοιχείο
της λειτουργίας αυτής. Το µοντέλο αυτό δεν παρείχε σχεδόν καµία προστασία στους
εργαζόµενους που δεν διέθεταν ούτε τα στοιχειώδη δικαιώµατα και καλύψεις του
επιπέδου διαβίωσης τους3.
Με τη βιοµηχανική επανάσταση και την εξάπλωση της εκµηχάνισης της παραγωγής,
µεγάλα στρώµατα του πληθυσµού εντάχθηκαν σε καθεστώς εξαρτηµένης εργασίας.
Έτσι κατά τον 20ο αιώνα το κύριο χαρακτηριστικό της οργάνωσης της εργασίας ήταν
3

Για µια εκτενέστερη ανάλυση Γ. Τσέτσου, «Η ευέλικτη απασχόληση από τον 19ο αιώνα έως
σήµερα», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Τεύχος 30, Απρίλιος 2003, σελ.4-11
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η επιστηµονική οργάνωση, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η τακτική χρονικά
απασχόληση των εργαζοµένων. Παράλληλα, µε την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού
κινήµατος και την ανάπτυξη νέων κοινωνικών δοµών, τίθενται σε λειτουργία
µηχανισµοί κοινωνικής ασφάλισης και προωθούνται θεσµοί και κανόνες για τη
ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων σε ατοµική και συλλογική βάση. Επάνω σε αυτή
τη βάση οικοδοµήθηκε το µοντέλο εργασίας που διασφάλιζε σταθερές συνθήκες
εργασίας ως προς το χρόνο, τη διάρκεια, τον τόπο και τα καθήκοντα εργασίας και που
ως βασική του έκφραση είχε την εξαρτηµένη σχέση µισθωτής εργασίας. Το µοντέλο
αυτό είχε ως επακόλουθο τη διαµόρφωση αντίστοιχων ρυθµίσεων εργατικού δικαίου,
που προέβλεψαν αόριστη διάρκεια των συµβάσεων εργασίας και σταθερό, συµβατικά
ή νοµοθετικά συνήθως οριζόµενο, ωράριο απασχόλησης και µε εφαρµογή των
κανόνων κοινωνικής ασφάλισης των εργαζοµένων.
Η σύγχρονη µετα-βιοµηχανική εποχή χαρακτηρίζεται από τη µεγέθυνση του τοµέα
των υπηρεσιών και τη ραγδαία τεχνολογική αλλαγή, που επιφέρουν ριζικές
αναδιαρθρώσεις στην παραγωγή. Η αναδιάρθρωση της παραγωγής χαρακτηρίζεται
από την αυξανόµενη σηµασία της γνώσης, ως συντελεστού παραγωγής, σε τέτοιο
βαθµό µάλιστα ώστε πολλοί ερευνητές να χρησιµοποιούν τον όρο της «οικονοµίας
της γνώσης». Εννοούν µε τον όρο αυτό (Chapignac 1995) την αναδιοργάνωση των
οικονοµικών δραστηριοτήτων γύρω από τη νόηση, τις γνώσεις και τις διανοητικές
ικανότητες, µε µετάβαση από την ανειδίκευτη, επαναληπτική και χειρωνακτική
εργασία προς την ειδικευµένη, διανοητική εργασία, τις ικανότητες επίλυσης
προβληµάτων και διαχείρισης της παραγωγής. Η ανάπτυξη αυτής της ικανότητας
σχετίζεται µε τις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής: την αυξηµένη ταχύτητα
προσαρµογής της προσφοράς στην ζήτηση, τη δηµιουργία προϊόντων
προσαρµοσµένων στα χαρακτηριστικά της ζήτησης, τη µαζική παραγωγή µικρών
σειρών µε χαµηλό κόστος, την εξάλειψη των νεκρών χρόνων της παραγωγής, την
καλή ποιότητα κλπ.
Ενώ φαίνεται ότι τα παραδοσιακά επαγγέλµατα
αποδυναµώνονται, οι νέες απαιτήσεις της παραγωγής ωθούν προς τη δηµιουργία
επαγγελµάτων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: την ικανότητα σύλληψης και
παραγωγής κάτω από συνθήκες έντασης (που προκύπτουν από τις υψηλές και
ευµετάβλητες απαιτήσεις της ζήτησης), οι οποίες σχετίζονται µε την ευελιξία, τη
διαφοροποίηση, την ποιότητα και τις προθεσµίες παράδοσης4. Έτσι, βαθµιαία,
µεταβαίνουµε προς ένα παραγωγικό υπόδειγµα στο οποίο το επίκεντρο της εργασίας
δεν ορίζεται πλέον από την ειδική σχέση του εργαζόµενου ως προς ένα είδος υλικού.
Αντιθέτως, πρόκειται για ένα παραγωγικό υπόδειγµα στο οποίοι οι εργαζόµενοι
αναπτύσσουν ιδέες και λύσεις, επεξεργάζονται πληροφορίες (στρατηγικού,
4

Η. Ιωακείµογλου, σελ. 18 στο ∆.Μιχαρικόπουλος, Γ. Αµίτσης, Μ. Αλεξίου, Η. Ιωακείµογλου,
Καινοτοµικά Μοντέλα Οργάνωσης της Εργασίας και ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκδόσεις
Παπαζήση, 2005.
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εµπορικού ή τεχνικού χαρακτήρα) και διαχειρίζονται την αυτοµατοποιηµένη
παραγωγή σε ένα πλαίσιο ευµετάβλητων συνθηκών και µείωσης της διάρκειας του
κύκλου ζωής των προϊόντων (µε την έννοια του Vernon).
Η ανάπτυξη της οικονοµίας της δηµιουργίας και της πληροφορίας επιφέρει έτσι την
ανατροπή των παραδοσιακών µορφών οργάνωσης της εργασίας. Πολλοί συγγραφείς
διατείνονται ότι οι παραδοσιακές µορφές οργάνωσης της εργασίας αποτελούν πλέον
εµπόδιο στη σύγχρονη οικονοµική δυναµική λόγω της δυσκαµψίας που τις
χαρακτηρίζει. Ωστόσο, µια τέτοια αντίληψη, µολονότι αναδεικνύει τη δυναµική των
νέων παραγωγικών συνθηκών, είναι σε κάποιο βαθµό υπερβολική ως προς τον
ισχυρισµό της περί τέλους της παραδοσιακής βιοµηχανικής εργασίας και το µέλλον
µιας οικονοµίας, που κατά τα φαινόµενα θα βασίζεται πιο πολύ στον αναγκαίο
συνδυασµό των δύο µορφών εργασίας (της «παραδοσιακής βιοµηχανικής» εργασίας
και της «δηµιουργικής» εργασίας)5.
Σε ότι αφορά την οργάνωση της παραγωγής ειδικότερα, στα πλαίσια του παλαιού
παραγωγικού υποδείγµατος, που βασιζόταν στις αρχές της «επιστηµονικής
οργάνωσης της εργασίας» του Taylor και της µαζικής παραγωγής οµοιόµορφων
προϊόντων (Aglietta 1976)6, οι εργασιακές διαδικασίες χαρακτηρίζονταν από ακραίο
καταµερισµό της εργασίας και αυξηµένη, πλην όµως δύσκαµπτη, εκµηχάνιση της
παραγωγής γύρω από τις κινούµενες γραµµές συναρµολόγησης. Τα χαρακτηριστικά
αυτά επέτρεπαν την εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας σε εθνική ή διεθνή κλίµακα.
Τέλος, η χαµηλή έκθεση των βιοµηχανικών κλάδων στον διεθνή ανταγωνισµό
διευκόλυνε την ανάπτυξη τους, κυρίως µε βάση την εθνική αγορά. Η ανάπτυξη της
οικονοµίας βασίστηκε στην ανάπτυξη βιοµηχανικών κλάδων για τα προϊόντα των
οποίων υπήρχε υψηλή ζήτηση και οι οποίοι ταυτοχρόνως επιτύγχαναν υψηλές
αυξήσεις της παραγωγικότητας. Ο συνδυασµός αυτών των δύο χαρακτηριστικών
συγκροτούσε έναν χρηστό κύκλο που οδηγούσε την οικονοµία σε υψηλές επιδόσεις.
Για πολλούς λόγους που σχετίζονται µε κοινωνικές εξελίξεις (Billaudot & Gauron
1985, Rosier et Dockès 1983)7, το σύστηµα του ταιηλορισµού έφθασε στα όριά του
στα µέσα της δεκαετίας του ’70. Η παρακµή του παλαιού παραγωγικού υποδείγµατος
σήµανε, µεταξύ άλλων, το τέλος της µαζικής κατανάλωσης οµοιόµορφων προϊόντων,
την αλλαγή στη σύνθεση της ζήτησης που επιδεικνύει πλέον αυξηµένη ευαισθησία
στη διαφοροποίηση των προϊόντων, την αστάθεια ως χαρακτηριστικό της
συµπεριφοράς του καταναλωτή. Ως επακόλουθο αυτών των αλλαγών, οι επιχειρήσεις
χρησιµοποιούν νέες «ευέλικτες» παραγωγικές διαδικασίες, όπου µε τον όρο της
5

Η. Ιωακείµογλου, σελ. 20 ό.π..
6 Aglietta M., Régulation et crises du capitalisme, Calman-Levy, 1976, σσ. 24-25
7 Billaudot B.& Gauron A., Croissance et Crise, La Découverte, 1985, σσ. 57-60
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«ευελιξίας» εννοούµε την ικανότητα των παραγωγικών διαδικασιών να παράγουν
(χάρη στις τεχνολογίες της πληροφορικής και της µικρο-ηλεκτρονικής, αλλά και χάρη
σε οργανωτικές καινοτοµίες), διαφοροποιηµένα προϊόντα σε µικρές σειρές µε
ταυτόχρονες οικονοµίες στην χρήση του παγίου κεφαλαίου. Οι αλλαγές αυτές
οδηγούν, µεταξύ άλλων, στην ανάδειξη νέων οργανωτικών πρακτικών στην
εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης: υιοθέτηση διαδικασιών ελέγχου της ποιότητας
και δηµιουργία ποιοτικών κανόνων, προαγωγή των ικανοτήτων του εργατικού
δυναµικού µε την ανάπτυξη της πολυδυναµίας των εργαζοµένων και της
πολύπλευρης ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, νέες, καινοτοµικές µορφές οργάνωσης
της εργασίας (Coriat 1993), µερική αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων και
ανάπτυξη του «οριζόντιου συντονισµού».
Ο πίνακας που ακολουθεί συµπυκνώνει τις σηµαντικότερες διαφορές µεταξύ του νέου
και του παλαιού παραγωγικού υποδείγµατος.
Πίνακας 1
∆ιαφορές µεταξύ του παλαιού και του νέου παραγωγικού υποδείγµατος
Παλαιό υπόδειγµα
Νέο υπόδειγµα
Η πληροφορία στο
νέο υπόδειγµα
Οργάνωση της
παραγωγής






∆ύσκαµπτη
παραγωγή
Μεγάλες γραµµές
συναρµολόγησης
Ιεραρχική οργάνωση
Λιγοστές ενδιάµεσες
υπηρεσίες









Συντελεστές
παραγωγής









Προϊόντα





Υπεροχή του
κεφαλαίου έναντι της
εργασίας
Μονότονη,
τυποποιηµένη
εργασία
∆ιακίνηση της
πληροφορίας µε βάση
τα έγγραφα
Χαµηλή ειδίκευση



Μαζική κατανάλωση
µικρής ποικιλίας
προϊόντων
Τυποποίηση και










Ευέλικτη
παραγωγή
Μικρές γραµµές
συναρµολόγησης
Ευέλικτη
οργάνωση και
δικτύωση
Μεγάλος αριθµός
ενδιάµεσων
υπηρεσιών
Υπεργολαβία,
εξωτερίκευση



Αναζήτηση
δυνατοτήτων
εισαγωγής νέων
τεχνολογιών

Υπεροχή της
εργασίας, της
δηµιουργικότητας
και της γνώσης
Αυτοµατοποιηµένη
εργασία
∆ιακίνηση της
πληροφορίας µε
νέες τεχνολογίες
Υψηλά επίπεδα
ειδίκευσης σε
εργάτες και
υπαλλήλους



Στρατηγικός ρόλος
της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης

∆ιαφοροποίηση
των προϊόντων
Εξατοµίκευση και
δηµιουργία στενών



∆ηµιουργία
εναλλακτικών
προϊόντων και
νέων αναγκών
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µαζικές πωλήσεις

σχέσεων µε τον
πελάτη

Στόχοι



Μεγιστοποίηση των
κερδών µέσω της
ελαχιστοποίησης του
κόστους



Μεγιστοποίηση
των κερδών µέσω
της βελτίωσης της
ποιότητας και της
διαφοροποίησης
των προϊόντων



∆ηµιουργία της
εικόνας και του
brand name

Ανταγωνισµός



Βασικός ρόλος των
τιµών





Πληροφορίες για
την προσφορά.
Ανάλυση του
ανταγωνισµού



Πλήρης
ανταγωνισµός

∆ιαρθρωτική (non
price) ανταγωνιστικότητα. Η
ποιότητα και η
προσαρµογή στην
ζήτηση συµπληρώνουν τον παράγοντα «τιµή»
Ανταγωνισµός
µέσω διαφοροποίησης






Σταθερές αγορές
Οµοιογενείς αγορές
Εθνικές αγορές
Επικράτηση των
µεγάλων εταιριών

Ασταθείς αγορές
Κατάτµηση των
αγορών
∆ιεθνοποιηµένες
αγορές
Υπεροχή µεγάλων
οµίλων αλλά µε
µεγάλες
δυνατότητες για τις
µικροµεσαίες
επιχειρήσεις



Μεγαλύτερη
διάχυση της
πληροφορίας και
αυξανόµενη
ανάγκη για
πληροφόρηση
λόγω της
πολύπλοκης φύσης
των προϊόντων και
των αγορών

Συγκέντρωση σε
µεγάλες πόλεις
κοντά στους
πελάτες και την
ειδικευµένη
εργασία

Πηγή: RubalcabaBermejo, (1999),
Business Services in
European Industry,
European Commission

Αγορές








Γεωγραφική
θέση



Συγκέντρωση σε
µεγάλες εκτάσεις
κοντά στους
συντελεστές
παραγωγής



Στο πλαίσιο αυτό τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο
αναζητούν νέους τρόπους οργάνωσης του εργάσιµου χρόνου, προκειµένου να
καλύψουν την ανάγκη τους για διευρυµένο ωράριο λειτουργίας και µεγαλύτερη
ευελιξία στη χρήση του προσωπικού και των µηχανηµάτων τους. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα τη βαθµιαία από-τυποποίηση και απορρύθµιση του χρόνου εργασίας και
την εµφάνιση ενός ευρύτατου φάσµατος µοντέλων οργάνωσης και διαχείρισης του
εργάσιµου χρόνου, που εξετάζονται στη συνέχεια. Με αυτόν τον τρόπο οι ευέλικτες
µορφές απασχόλησης έχουν ενταχθεί στο σύγχρονο σύστηµα οργάνωσης της
παραγωγής και της οικονοµίας και στις περισσότερες χώρες αποτελούν θεσµικά
κατοχυρωµένα είδη απασχόλησης, τα οποία τα σύγχρονα Κράτη επιδιώκουν την
προώθηση τους µε τη θέσπιση κατάλληλων νοµοθετικών πλαισίων. Έτσι σε αντίθεση
µε ότι συνέβαινε µε τους ευκαιριακά απασχολούµενους του 19ου αιώνα σήµερα ένα
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από τα κυρίαρχα γνωρίσµατα των ευέλικτων µορφών απασχόλησης είναι η
προστασία και κάλυψη των δικαιωµάτων των εργαζοµένων που εντάσσονται σε αυτές
µέσω των ρυθµίσεων του εργατικού δικαίου και των µηχανισµών της κοινωνικής
ασφάλισης8.

2.3.

Αιτίες διεύρυνσης της εφαρµογής των ευέλικτων µορφών απασχόλησης

Ο βασικός λόγος για την εντεινόµενη τα τελευταία χρόνια τόσο σε θεσµικό, όσο και
σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο, επέκταση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης
έγκειται στο µετασχηµατισµό του παραγωγικού υποδείγµατος που µε τη σειρά του
έχει επηρεάσει το µοντέλο λειτουργίας των αγορών εργασίας. Η αναδιάρθρωση των
παραγωγικών δοµών, ως αποτέλεσµα της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, έχει
οδηγήσει de facto στην εξάπλωση των νέων µορφών απασχόλησης που δηµιουργούν
ένα νέο σύστηµα εργασίας ως αναπόδραστο στοιχείο της σύγχρονης οργάνωσης της
οικονοµίας και παράλληλα µετασχηµατίζουν θεµελιακά τις αγορές εργασίες.
Την ίδια στιγµή η διόγκωση του αριθµού των ανέργων και η ανάγκη για µεγαλύτερη
ποιότητα στην εργασία και στις δεξιότητες των εργαζοµένων έχουν επιτείνει την
ανάγκη για παρεµβάσεις που θα δίνουν βιώσιµες λύσεις στο ζήτηµα της
απασχόλησης και της προάσπισης της ασφάλειας των εργαζοµένων. Τα τελευταία
χρόνια πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ.
οδηγίες για τη µερική απασχόληση) έχουν αποφέρει νέες ρυθµίσεις στο Εργατικό
∆ίκαιο.
Στο επίπεδο των επιχειρήσεων έχει ενταθεί η ανάγκη για ανάπτυξη σύνθετων
ικανοτήτων των εργαζοµένων, αλλά και για την εξασφάλιση συνθηκών κινητικότητας
και πολυδυναµίας του εργατικού δυναµικού. Αυτά τα χαρακτηριστικά σχετίζονται µε
την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, µε την ένταξη στη
διαδικασία της εργασίας, σύγχρονων αυτοµατοποιηµένων µηχανών. Οι αλλαγές
αυτές επιφέρουν σηµαντικές αυξήσεις στην ένταση κεφαλαίου, επιτρέπουν τις υψηλές
αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας, την παραγωγή ποικιλίας προϊόντων και
τον αυστηρό έλεγχο της ποιότητας.
Εντούτοις, η εισαγωγή των σύγχρονων αυτοµατοποιηµένων γραµµών παραγωγής στη
διαδικασία παραγωγής χαρακτηρίζεται από µια εγγενή αντίφαση: ενώ αυξάνει την
παραγωγικότητα και την ποικιλία των προϊόντων και βελτιώνει την ποιότητα, αυξάνει
και την ένταση του κεφαλαίου (πάγιο κεφάλαιο ανά εργαζόµενο), της οποίας η
αύξηση επιδρά αρνητικά στην κερδοφορία. Από αυτήν την αντίφαση αυτή απορρέει
η υποχρέωση της επιχείρησης να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις από την αυξηµένη
8

Γ. Τσέτσου, σελ. 7 ό.π.
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ένταση κεφαλαίου, εξασφαλίζοντας την αδιάκοπη λειτουργία του συστήµατος των
µηχανών, µειώνοντας δηλαδή στο ελάχιστο τους νεκρούς χρόνους της γραµµής
παραγωγής. Όπως πολύ εύστοχα ειπώθηκε, η σύγχρονη γραµµή παραγωγής έχει
ανάγκη από µηδέν βλάβες, µηδέν καθυστερήσεις, µηδέν ελαττώµατα στο προϊόν,
µηδέν αποθέµατα πρώτων υλών και έτοιµου προϊόντος.
Όµως οι µηχανές σύγχρονης τεχνολογίας δεν αντιπροσωπεύουν µόνο µία αύξηση του
παγίου κεφαλαίου: η πολύπλοκη κατασκευή κάθε µίας από αυτές τις µηχανές και η
ένταξη της σε ένα µηχανικό σύστηµα το ίδιο πολύπλοκο, αυξάνει την πιθανότητα
βλάβης, πράγµα που αποτελεί µια πρόσθετη δυσκολία για την εξοικονόµηση παγίου
κεφαλαίου. Έτσι, η ευελιξία της γραµµής παραγωγής (η δυνατότητά της να
µετατρέπεται γρήγορα ώστε να µπορεί να παράγει διαφορετικά προϊόντα), δεν
εµφανίζεται πλέον ως µία σύµφυτη ιδιότητα του αυτοµατισµού, αλλά σαν το
αποτέλεσµα της ανάγκης να πραγµατοποιηθούν οικονοµίες στο πάγιο κεφάλαιο.
Από αυτά απορρέει και η ανάγκη ευελιξίας και πολυδυναµίας του εργατικού
δυναµικού: η ανάγκη εξάλειψης των νεκρών χρόνων της παραγωγής, έχει ως όρο της
τη συγκρότηση οµάδων εργαζοµένων ικανών (α) να αντιδρούν γρήγορα στα τυχαία
γεγονότα που απορυθµίζουν την γραµµή παραγωγής ή δηµιουργούν ελαττώµατα στο
προϊόν, και (β) να αποκαθιστούν ή να βελτιώνουν την λειτουργία της γραµµής
παραγωγής. Αυτές οι οµάδες εργαζοµένων πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιµες και
ικανές να αναγνωρίζουν τις αίτιες των προβληµάτων, να συνθέτουν τις πληροφορίες,
και να επεµβαίνουν διορθωτικά στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
Έτσι µέσω της εφαρµογής των ευέλικτων µορφών απασχόλησης οι επιχειρήσεις
µπορούν να ανταποκρίνονται άµεσα στις διακυµάνσεις της ζήτησης, να επιτυγχάνουν
υψηλούς ρυθµούς παραγωγικότητας της εργασίας και να προσελκύουν εργαζόµενους
ποικίλης εξειδίκευσης και µε δυνατότητα προσαρµογής σε διαφορετικά ωράρια και
χρόνους εργασίας9.
Σε ότι αφορά την πλευρά των εργαζοµένων, η διάχυση των ευέλικτων µορφών
απασχόλησης µπορεί επίσης να έχει θετική επίδραση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την
ενίσχυση της απασχολησιµότητας, τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής
ζωής και την ευχερέστερη διαχείριση του χρόνου των εργαζοµένων. Ειδικότερα, η
ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου εργασίας επιτρέπει στου εργαζόµενους να
υπερβούν εµπόδια που επιβαρύνουν την οικογενειακή και προσωπική τους ζωή, λόγω
φόρτου εργασίας και να δηµιουργήσει συνθήκες ισότητας στην πρόσβαση στην
απασχόληση ιδιαίτερα για τις γυναίκες που εκ των πραγµάτων αντιµετωπίζουν τα
περισσότερα προβλήµατα στη συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας. Παράλληλα, µε
9

Α. Λυµπεράκη, Γ. ∆ενδρινός, Ευέλικτη Εργασία: νέες µορφές και ποιότητα απασχόλησης (Αθήνα,
Εκδόσεις Κέρκυρα, 2004, σσ. 48 -49
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τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης προσφέρεται η δυνατότητα διάθεσης χρόνου για
τη βελτίωση των δεξιοτήτων και τη δια βίου µάθηση του ανθρώπινου δυναµικού, έτσι
ώστε να ενισχύσει τις προοπτικές του στην αγορά εργασίας. ∆εν πρέπει τέλος να
παραβλέπεται και η συµβολή των ευέλικτων µορφών απασχόλησης στην ενίσχυση
της αυτονοµίας των εργαζόµενων σε ότι αφορά τη διαχείριση του χρόνου τους,
στοιχείο κοµβικό τόσο για τη βελτίωση της θέσης τους στο εργασιακό περιβάλλον,
όσο και για τη γενικότερη ποιότητα ζωής.
Τα πλεονεκτήµατα που αναφέρθηκαν, σε συνδυασµό µε την κυρίαρχη πολιτική τάση
των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισµών για περιορισµό των φαινοµένων
ανεργίας, µέσω ελαστικοποίησης της απασχόλησης και µερικής απορρύθµισης του
αυστηρού πλαισίου των αγορών εργασίας που λειτούργησε σε πολλές χώρες το
δεύτερο µισό του 20ου αιώνα έχουν οδηγήσει και στη διαµόρφωση πολιτικών
απασχόλησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που επιδιώκουν να αυξήσουν την
απασχόληση µέσω επαναρρύθµισης των εργασιακών σχέσεων, δίνοντας ακριβώς
έµφαση στα ζητήµατα οργάνωσης της εργασίας και διευθετήσεων του χρόνου
εργασίας.

2.4.

Τα είδη και οι µορφές ευέλικτης απασχόλησης

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο τµήµα οι πιο διαδεδοµένες µορφές ευέλικτης
απασχόλησης στις πιο ανεπτυγµένες οικονοµίες της Ε.Ε. είναι η µερική απασχόληση,
η προσωρινή απασχόληση µέσω συµβάσεων ορισµένου χρόνου και µέσω των
Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης, ο δανεισµός εργαζοµένων, η επίπλαστη
αυτοαπασχόληση µε τη µορφή συµβάσεων έργου ή παροχής υπηρεσιών, η
διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η εργασία φασόν, η τηλεργασία, η κυκλική εργασία
(job rotation) και η µερική συνταξιοδότηση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά
τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε µιας από τις µορφές αυτές απασχόλησης.

2.4.1.

Η µερική απασχόληση

Ως µερική απασχόληση ορίζεται η απασχόληση ενός ατόµου µε σχέση µισθωτής
εξαρτηµένης εργασίας, µε ωράριο µειωµένο σε σχέση µε το ωράριο που ισχύει για
τους πλήρως απασχολούµενους, οι οποίοι εργάζονται επίσης ως µισθωτοί στο ίδιο ή
παρεµφερές αντικείµενο ή επάγγελµα. Ως βάση σύγκρισης µπορεί να τεθεί ο χρόνος
απασχόλησης σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία ή και ετήσια βάση, αλλά
συνηθέστερα ο χρονικός υπολογισµός για τον προσδιορισµό µιας σχέσης εργασίας ως
µερικής απασχόλησης γίνεται σε ηµερήσια ή εβδοµαδιαία βάση και νοείται η
απασχόληση κάτω των 30 ωρών την εβδοµάδα.
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Η µερική απασχόληση, όπως έχει αποδειχτεί σε όλες τις χώρες όπου είχε ευρεία
εφαρµογή, µπορεί να λειτουργήσει ως «γέφυρα» προς την απασχόληση, ως
µηχανισµός εισόδου στην αγορά εργασίας και αύξησης της απασχόλησης, και όχι ως
«παγίδα» σε κακοπληρωµένες κι επισφαλείς θέσεις εργασίας.
Συγκεκριµένα, στις οµάδες πληθυσµού που θα µπορούσαν να δεχτούν ή και να
προτιµήσουν σε κάποια φάση της εργασιακής τους διαδροµής µια θέση εργασίας
µερικής απασχόλησης περιλαµβάνονται:
(α) οι άνεργοι, κυρίως οι µακροχρόνια (συνδυασµός µερικής απασχόλησης καταβολή
του επιδόµατος ανεργίας)
(β) οι νέο-εισερχόµενοι στην αγορά εργασίας (µηχανισµός διευκόλυνσης των νέων
κατά τη µετάβασή τους από τις σπουδές τους στην απασχόληση)
(γ) οι γυναίκες που διακόπτουν την εργασία τους για λόγους µητρότητας ή φροντίδας
παιδιών και ηλικιωµένων
(δ) οι φοιτητές – σπουδαστές – καταρτιζόµενοι
(ε) οι ώριµης ηλικίας εργαζόµενοι, οι οποίοι επιθυµούν να µειώσουν τις ώρες
εργασίας τους αλλά και να συµπληρώσουν τα ένσηµά τους
(στ) όσοι δεν είναι ικανοί για πλήρη απασχόληση (Α.µε.Α., άτοµα µε δυσκολίες
ένταξης)
(ζ) όλοι όσοι δεν επιθυµούν σε κάποια φάση της ζωής τους και για οιονδήποτε λόγο,
να απασχολούνται µε πλήρες ωράριο.
Ο θεσµός της µερικής απασχόλησης στις προαναφερόµενες περιπτώσεις οµάδων
στόχου λειτουργεί ευεργετικά σε ότι αφορά την τόνωση της προσφοράς εργασίας,
ενώ παράλληλα ενισχύει και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
2.4.2.

Η προσωρινή απασχόληση

Οι επιχειρήσεις στρέφονται στην πρόσληψη προσωπικού για προσωρινό διάστηµα,
λόγω πρόσκαιρης αύξησης του φόρτου εργασίας ή ανεπάρκειας του µόνιµου
προσωπικού τους. Στην πράξη η προσωρινή απασχόληση εκφράζεται µέσω των
συµβάσεων ορισµένου χρόνου οι οποίες προβλέπουν λήξη της σχέσης εργασίας µετά
από ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου
δηµιουργούν προφανή αβεβαιότητα στους εργαζόµενους που απασχολούνται µε αυτό
το καθεστώς, ωστόσο αποτελούν συχνά ένα πρόσφορο µέσο ένταξης στην αγορά
εργασίας ή επανόδου σε αυτήν ιδιαίτερα για τους νέους. Από την πλευρά των
επιχειρήσεων η προσωρινή απασχόληση παρέχει δυνατότητα καλύτερης
ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς και λειτουργεί προς όφελος της
ανταγωνιστικότητας τους. Η προσωρινή απασχόληση µε συµβάσεις εργασίας
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ορισµένου χρόνου παίρνει συχνά τη µορφή εποχιακής ή περιοδικής απασχόλησης που
σε τουριστικές χώρες όπως η Κύπρος αποτελεί κυρίαρχη µορφή εργοδότησης τους
καλοκαιρινούς µήνες.
2.4.3.

Η πρακτόρευση εργαζοµένων (προσωρινή
Εταιριών Προσωρινής Απασχόλησης)

απασχόληση

µέσω

Στην υποκατηγορία αυτή της προσωρινής απασχόλησης οι εργαζόµενοι µε σχέση
µισθωτής εξαρτηµένης εργασίας προσλαµβάνονται από εταιρείες προσωρινής
απασχόλησης, οι οποίες κατά κανόνα είναι οι νόµιµοι εργοδότες τους και υπέχουν
όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή. Στη συνέχεια οι
εργαζόµενοι αυτοί δανείζονται, έναντι τιµήµατος που εισπράττει η Εταιρεία
Προσωρινής Απασχόλησης σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες συµβάλλονται µε τις
Εταιρείες αυτές και οι οποίες για το χρονικό διάστηµα που οι συγκεκριµένοι
εργαζόµενοι τους παραχωρούνται ασκούν το διευθυντικό δικαίωµα. Για πολλούς
εργαζόµενους ο τρόπος αυτός απασχόλησης είναι επιθυµητός, καθώς τους δίνει
σχετική ελευθερία επιλογής του εργοδότη και απόκτησης ποικίλης επαγγελµατικής
εµπειρίας, στοιχείο που ενισχύει την απασχολησιµότητα τους. Ωστόσο, εάν και σε
πολλές χώρες η νοµοθεσία προβλέπει ότι οι προσωρινά απασχολούµενοι λαµβάνουν
αποδοχές τουλάχιστον ίσες προς εκείνες που θα ελάµβανε µόνιµος εργαζόµενος στην
επιχείρηση, ο οποίος εκτελεί τα ίδια ή παρεµφερή καθήκοντα, στην πράξη οι
αποδοχές των εργαζόµενων που απασχολούνται µέσω Εταιρειών Προσωρινής
Απασχόλησης υπολείπονται του µέσου όρου των εργαζοµένων στη χρήστρια
επιχείρηση, καθώς εκτός των άλλων µπορεί να εξαιρούνται από διάφορες πρόσθετες
παροχές.
2.4.4.

∆ανεισµός εργαζοµένων

Παρόµοια µε την προηγούµενη µορφή απασχόλησης είναι ο δανεισµός εργαζοµένων,
που συνήθως γίνεται µεταξύ εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο όµιλο επιχειρήσεων.
Στις περιπτώσεις αυτές ένας εργαζόµενος που έχει προσληφθεί για να παρέχει τις
υπηρεσίες του σε συγκεκριµένο εργοδότη, υπάγεται για ένα συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα στο δικαίωµα ενός τρίτου εργοδότη να καθορίσει τον τόπο, το χρόνο και
τον τρόπο παροχής της εργασίας του, χωρίς κατ’ ανάγκη ο αρχικός εργοδότης να
εισπράττει κάποια αµοιβή, όπως στις περιπτώσεις των Εταιρειών Προσωρινής
Απασχόλησης10.
2.4.5.

Επίπλαστη αυτοαπασχόληση

Η µορφή αυτή ευέλικτης απασχόλησης, αναφέρεται στο σύστηµα παραγωγής και σε
ποιοτικές πτυχές της ευελιξίας. Έτσι ενώ τυπικά ο εργαζόµενος απασχολείται χωρίς
10

Α. Λυµπεράκη, Γ. ∆ενδρινός, ό.π. σελ. 51
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το καθεστώς εξαρτηµένης εργασίας, που ισχύει για τους µισθωτούς, στην πράξη και
ιδιαίτερα σε εκείνες τις περιπτώσεις που πρόκειται για διαρκή παροχή υπηρεσιών του
αυτοεργοδοτούµενου που παρέχει τις υπηρεσίες του µε σύµβαση έργου στον ίδιο
εργοδότη, ο εργαζόµενος εξαρτάται άµεσα από τον εργοδότη, τόσο ως προς τον
καθορισµό του χρόνου, του τόπου και του αντικειµένου εργασίας, όσο και ως προς τη
λήψη των αποδοχών σε τακτική βάση. Η µορφή αυτή απασχόλησης αποτελεί
καταχρηστική εφαρµογή των συµβάσεων έργου, µε τρόπο που συχνά αποκλείει την
προστασία του εργαζόµενου από τους κανόνες του εργατικού δικαίου και του δικαίου
κοινωνικής ασφάλισης.
2.4.6.

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Μια από τις χαρακτηριστικότερες µορφές αριθµητικής ευελιξίας είναι η διευθέτηση
του χρόνου εργασίας των εργαζόµενων µε σχέση µισθωτής εξαρτηµένης εργασίας. Η
διευθέτηση αυτή µπορεί να έχει πολλές εκφάνσεις και να κινείται είτε στο πλαίσιο
συµβατικών διευθετήσεων και καθιερωµένων ρυθµίσεων του εργατικού δικαίου για
το χρόνο απασχόλησης, είτε ακόµα και εκτός αυτών. Ειδικότερα, η διευθέτηση του
χρόνου εργασίας µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους, οι γνωστότεροι από τους
οποίους είναι:
•

Η εργασία σε βάρδιες, όπου οι ώρες λειτουργίας της επιχείρησης υπερβαίνουν
το ωράριο των εργαζοµένων οι οποίοι µπορεί να εργάζονται είτε σε
συνεχόµενες βάρδιες (αφορά 24ώρη λειτουργία επιχειρήσεων), είτε σε ηµισυνεχόµενες (24ώρη λειτουργία, µόνο τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας),
είτε σε διακεκοµµένες (αφορά τη λειτουργία επιχειρήσεων για λιγότερες από
24 ώρες ηµερησίως και µε µια τουλάχιστον ηµέρα αργίας την εβδοµάδα). Οι
βάρδιες µπορεί να καλύπτονται είτε από εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης
(µε 8ώρο ωράριο), είτε από εργαζόµενους µερικής απασχόλησης, είτε από
εργαζόµενους µε εκτεταµένο ηµερήσιο ωράριο (10ώρο).

•

Μείωση εργάσιµων ωρών για µια χρονική περίοδο µε αντίστοιχη αύξηση τους
σε περίοδο αιχµής για την επιχείρηση, χωρίς να καταβάλλονται πρόσθετες
αµοιβές για υπερωριακή απασχόληση, καθώς ο χρόνος εργασίας υπολογίζεται
σε µηνιαία ή ετήσια βάση (αντί σε εβδοµαδιαία), όπου παραµένει στα νόµιµα
πλαίσια. (µια µορφή αυτής της διευθέτησης είναι οι ατοµικοί λογαριασµοί
χρόνου εργασίας όπου, όπως συµβαίνει στους τραπεζικούς λογαριασµούς για
τον κάθε εργαζόµενο ο χρόνος εργασίας τηρείται συνολικά σε ετήσια βάση
και υπάρχει δυνατότητα κατανοµής – «κατανάλωσης» του, ανάλογα µε τις
ανάγκες της επιχείρησης ή / και τις επιθυµίες του εργαζόµενου, έτσι ώστε
περίοδοι εντατικής απασχόλησης να εναλλάσσονται µε περιόδους αδείας ή /
και µειωµένου ωραρίου, για τις οποίες δεν προβλέπεται αυξοµείωση των
αποδοχών)
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•

Επέκταση των ωρών λειτουργίας των επιχειρήσεων µε αύξηση του χρόνου
υπερωριών ή υπερεργασίας του προσωπικού

•

Επέκταση των ωρών λειτουργίας των επιχειρήσεων µε αύξηση των βαρδιών ή
καθιέρωση νυχτερινής απασχόλησης

•

Εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα

•

∆ιακεκοµµένη απασχόληση µε κατανοµή του χρόνου εργασίας σε µη τακτικά
διαστήµατα ή σε µη καθοριζόµενες εξ αρχής περιόδους, ανάλογα µε τη
διαµόρφωση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης

•

Το κλιµακωτό ωράριο απασχόλησης κατά το οποίο µεµονωµένοι εργαζόµενοι
ή οµάδες εργαζοµένων συµφωνούν να αρχίζουν και να σταµατούν την
εργασία τους σε διαφορετική ώρα, αλλά µε το ίδιο καθορισµένο ωράριο
εργασίας, ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί περισσότερες ώρες (π.χ. ορισµένοι
εργαζόµενοι εργάζονται 07:00 – 15:00, άλλοι 08:00 – 16:00, άλλοι 09:00 –
17:00, κ.ο.κ.).

•

Το ευέλικτο ωράριο απασχόλησης, κατά το οποίο οι εργαζόµενοι αποφασίζουν
την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, καλύπτοντας όµως έναν βασικό
πυρήνα ωρών εργασίας (π.χ. 11:00 – 16:00, όπου η ώρα προσέλευσης µπορεί
να είναι από τις 08:00 έως τις 11:00 και η ώρα αποχώρησης από τις 16:00 έως
τις 19:00)

•

Οι συµπιεσµένες ώρες εργασίας, όπου το νόµιµο εβδοµαδιαίο ωράριο (π.χ. 40
ώρες εργασίας) συµπιέζεται σε λιγότερες από τις προβλεπόµενες ηµέρες
εργασίας (3 ή 4 ηµέρες)

•

Οι οµάδες εργασίας µε αυτόνοµο ωράριο, όπου οι εργαζόµενοι µιας
επιχείρησης κατανέµονται σε οµάδες εργασίας στις οποίες ανατίθενται
συγκεκριµένα καθήκοντα µε διαφοροποιήσεις µεταξύ τους στις εβδοµαδιαίες
ώρες εργασίας, οι οποίες ορίζονται ως αναγκαίες για την εκπλήρωση του
καθήκοντος – στόχου αυτού.

•

Οι «διάδροµοι χρόνου» - time corridors, όπου σε νοµοθετικό επίπεδο ή
συνηθέστερα σε επίπεδο συλλογικής σύµβασης εργασίας ορίζεται µόνο ο
ανώτατος και ο ελάχιστος χρόνος εργασίας (π.χ. από 30 έως 40 ώρες ανά
εβδοµάδα). Οι επιχειρήσεις και τα µεµονωµένα επιχειρησιακά εργασιακά
συµβούλια συναποφασίζουν στη συνέχεια τον ακριβή χρόνο εργασίας, στο
πλαίσιο του «διαδρόµου» αυτού (από 30 – 40 ώρες εργασίας)

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, η αναζήτηση µεγαλύτερης ευελιξίας στην
οργάνωση του χρόνου εργασίας αποσκοπεί στους εξής στόχους:
(α) ν’ αντιµετωπιστούν οι διακυµάνσεις της ζήτησης και οι ανταγωνιστικές πιέσεις µε
τη διεύρυνση του ωραρίου εργασίας κατά τις περιόδους αιχµής και περιορισµό του
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σε περιόδους ύφεσης της δραστηριότητας, χωρίς προσφυγή σε δαπανηρές υπερωρίες,
σε πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, ή σε καταβολή αποζηµιώσεων λόγω
απολύσεων προσωπικού.
(β) να επεκταθούν οι ώρες λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να µειωθούν τα πάγια
έξοδά της, να αξιοποιηθεί περισσότερο ο κεφαλαιουχικός εξοπλισµός της, και να
εξυπηρετούνται καλύτερα οι πελάτες
(γ) να µπορούν ν’ ανταποκρίνονται άµεσα σε παραγγελίες της τελευταίας στιγµής
(δ) να καταστούν φθηνότερα τα ισχύοντα συστήµατα οργάνωσης του εργάσιµου
χρόνου, π.χ. µε την καθιέρωση της επιπλέον άδειας ως αµοιβή για υπερωριακή
απασχόληση, και τη διεύρυνση των ορίων του «κανονικού» στις ηµέρες και ώρες
απασχόλησης του προσωπικού τους, π.χ. µε τη µετατροπή του Σαββάτου σε
κανονική εργάσιµη ηµέρα.
Από την πλευρά των εργαζοµένων, η επιδίωξη ή αποδοχή ευελιξίας στον εργάσιµο
χρόνο ανταποκρίνεται στις εξής ανάγκες τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι
αποκλειστικά προσαρµοσµένη στις ανάγκες της επιχείρησης:
(α) τη συµφιλίωση της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή
(β) τη δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης κι επιµόρφωσης
(γ) τη διαφοροποίηση των αναγκών τους στις διάφορες φάσεις της ζωής τους.
Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι, µέχρι στιγµής, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας,
όπως έχει εφαρµοστεί στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες είναι προσαρµοσµένη κυρίως
στις απαιτήσεις της παραγωγής και όχι στην ανάγκη των εργαζόµενων ν’ ασκούν
µεγαλύτερο έλεγχο πάνω στον χρόνο τους. Οι προτιµήσεις των τελευταίων, οι οποίες
δεν είναι στατικές αλλά προσαρµόζονται στις µεταβαλλόµενες περιστάσεις και στις
διαφορετικές φάσεις της ζωής τους, δεν έχουν επαρκώς ληφθεί υπόψη -ευτυχώς µε
ολοένα και περισσότερες εξαιρέσεις- στα διάφορα συστήµατα διευθέτησης /
διαχείρισης του εργάσιµου χρόνου.
2.4.7.

∆ιαµοιρασµός θέσης εργασίας (job sharing)

Το job sharing συνίσταται στο µοίρασµα µιας θέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης
σε δύο εργαζόµενους µερικής απασχόλησης. Συνήθως, το µοίρασµα αυτό
περιλαµβάνει όλο το πλέγµα των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων της θέσης εργασίας, δηλ. τις ώρες απασχόλησης, την αµοιβή, τα
επιδόµατα και τις άδειες. Συχνά το µοίρασµα αφορά και τον χώρο και τον εξοπλισµό
εκτέλεσης της εργασίας, που είναι κοινοί και για τους δύο εργαζόµενους.
Τρεις είναι οι κυριότερες µορφές του job sharing: 11

11

Βλ. δυκτιακό τόπο: www.ivillage.co.uk/workcareer/worklife/flexwork/articles
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(α) κοινές ευθύνες, χωρίς µοίρασµα των καθηκόντων, λόγω συνεχούς ροής της
εργασίας. Οι δύο εργαζόµενοι αλληλοσυµπληρώνονται και πρέπει να έχουν υψηλό
επίπεδο επικοινωνίας και συντονισµού µεταξύ τους
(β) τα καθήκοντα της θέσης εργασίας µοιράζονται µεταξύ των δύο εργαζοµένων (π.χ.
βάσει του αριθµού πελατών ή των projects που πρέπει να διεκπεραιωθούν) και ο
καθένας ασχολείται µε αυτά που του αντιστοιχούν. Συνηθίζεται στις περιπτώσεις που
οι δύο εργαζόµενοι δεν γνωρίζονται καλά µεταξύ τους
(γ) οι ευθύνες των δύο εργαζοµένων δεν συνδέονται µεταξύ τους και ο καθένας
διεκπεραιώνει διαφορετικά καθήκοντα ενώ εργάζονται στο ίδιο τµήµα. Συνηθίζεται
σε επεριπτώσεις που οι δύο εργαζόµενοι έχουν διαφορετικές δεξιότητες.
Το job sharing είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο στη Βρετανία, όπου εφαρµόζεται ήδη από
τις αρχές της δεκαετίας του 1990, και αποτελεί µια πρώτη «εισαγωγή» στη µερική
απασχόληση σε δραστηριότητες στις οποίες κυριαρχεί το µοντέλο της πλήρους
απασχόλησης. Αποτελεί ένα τρόπο συγκράτησης γυναικείων στελεχών µε
οικογενειακές υποχρεώσεις και συχνά το προτείνουν οι ίδιες οι εργαζόµενες, ως
µορφή επανένταξής τους στην εργασία µετά το πέρας της γονικής άδειας. 12
2.4.8.

∆ιαµοιρασµός χρόνου εργασίας (work sharing)

Η διευθέτηση αυτή υιοθετείται συχνά στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων και
προκειµένου να αποφευχθούν απολύσεις. Στη µορφή αυτή ο συνολικός χρόνος
εργασίας που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία µιας επιχείρησης «µοιράζεται» κατανέµεται στους εργαζόµενους που απασχολεί, στους οποίους µειώνονται
αντίστοιχα οι αποδοχές, µε παράλληλη όµως εγγύηση των θέσεων εργασίας τους.
2.4.9.

Εργασία µε το κοµµάτι – φασόν - ή υπεργολαβία

Η εφαρµογή της συγκεκριµένης µορφής απασχόλησης ξεκίνησε από την
κλωστοϋφαντουργία και αναφέρεται σε ποιοτική ευελιξία σε σχέση µε το χώρο
εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές οι εργαζόµενοι εργάζονται σε δικούς τους χώρους,
παράγοντας µε µέσα του εργοδότη ή και δικά τους τα προϊόντα που διακινεί η
εργοδότρια επιχείρηση. Εάν η λειτουργία αυτή αφορά όχι µεµονωµένα άτοµα άλλα
επιχειρήσεις, τότε πρόκειται για υπεργολαβία που αφορά την επίτευξη ευελιξίας στα
συστήµατα παραγωγής.
2.4.10.

Τηλεργασία

Η τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών έχουν επηρεάσει µε πολλούς τρόπους
το σύγχρονο παραγωγικό και εργασιακό υπόδειγµα. Η πλέον άµεση µορφή ευέλικτης
12

Στη γνωστή Βρετανική αλυσίδα φαρµακευτικών προϊόντων Boots Chemists, η εφαρµογή του job
sharing ανέβασε των αριθµό των γυναικών που επέστρεφαν στην εργασία τους ύστερα από τη γονική
άδεια από 7% σε 77% στο διάστηµα µιας δεκαετίας.
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απασχόλησης που στηρίζεται στις τεχνολογίες αυτές είναι η τηλεργασία, η οποία
επιτρέπει στον εργαζόµενο, να παράγει όλο το έργο που του ζητήθηκε, αποκλειστικά
από το σπίτι του, ή από το φυσικό χώρο που επιλέγει ο ίδιος, χρησιµοποιώντας τις
δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής και των
επικοινωνιών13. Ειδικότερα τα κυριότερα είδη τηλεργασίας είναι:
•

Η Τηλεργασία από το σπίτι του εργαζόµενου, όπου ο τελευταίος εκπληρώνει
µια εργασία από το σπίτι του δουλεύοντας σε απ’ ευθείας σύνδεση ή χωρίς
απ’ ευθείας σύνδεση για κάποιον εργοδότη, µε την µορφή της µερικής ή
πλήρους απασχόλησης.

•

Η Τηλεργασία µέσω αποκεντρωµένων δοµών (τηλεκέντρων) που διαθέτουν
πλήρη εξοπλισµό σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Στις
δοµές αυτές οι εργαζόµενοι εργάζονται, είτε για τον εαυτό τους, είτε για
λογαριασµό εργοδοτών που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλη περιοχή.
Παραλλαγή αυτών των µορφών είναι οι τηλεαγροικίες (telecottages), οι
οποίες βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές µε βασικό στόχο να φέρουν την νέα
τεχνολογία κοντά σε ανθρώπους αποµακρυσµένων περιοχών οι οποίοι
αποκτούν τη δυνατότητα να προσληφθούν από εταιρείες που χρησιµοποιούν
υψηλή τεχνολογία και οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση από τον τόπο τους,
χωρίς να χρειαστεί να φύγουν από εκεί.

•

Η Τηλεργασία για εργαζόµενους που βρίσκονται σε διαρκή κίνηση, (π.χ.
εµπορικοί αντιπρόσωποι) και ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους µε την
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας από
απόσταση, ή ακόµη και ασύρµατα µέσω της κινητής τηλεφωνίας και άλλων
προηγµένων συστηµάτων.

Η προώθηση της τηλεργασίας, θεωρείται ότι µπορεί να έχει σηµαντική προστιθέµενη
αξία σε ότι αφορά:
•

Τις ευκαιρίες απασχόλησης για τις αδύνατες περιοχές και για τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες.

•

Τον εξανθρωπισµό της εργασίας.

•

Τη βελτίωση στην ισορροπία εργασίας/ζωής.

•

Τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας

•

Την ενίσχυση της εργασιακής ικανοποίησης.

13

S. Moorcroft, V. Bennett, European Guide to Teleworking: A Framework for Action, European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 1995, σσ. 13-15
Ν. Κωνσταντέλου, Α. Πουλυµενάκου, Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: Κατάσταση
και Προοπτικές στην Ελλάδα, ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ, 2002, σελ. 7-8
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2.4.11.

∆ιαθεσιµότητα Εργασίας (on call work)

Σύµφωνα µε τη µορφή αυτή απασχόλησης η εργασία παρέχεται ανάλογα µε τις
ανάγκες της επιχείρησης. Ο βαθµός ευελιξίας στη συγκεκριµένη περίπτωση διαφέρει
και µπορεί να αφορά από περιπτώσεις όπου οι εργαζόµενοι κατά τη διάρκεια µιας
βάρδιας ή µιας περιόδου εργασίας, δεν χρειάζεται να εµφανιστούν στο χώρο
εργασίας, αλλά είναι διαθέσιµοι µόλις κληθούν, µέχρι περιπτώσεις όπου οι
εργαζόµενοι απασχολούνται κανονικά µόνο σε περιόδους αυξηµένων αναγκών και
σταµατούν να εργάζονται και να πληρώνονται σε άλλες περιόδους µειωµένων
αναγκών (περιοδική διαθεσιµότητα και επαναπρόσληψη).
2.4.12.

Κυκλική Εργασία

Η τεχνική της κυκλικής εργασίας (Job Rotation) που εφαρµόζεται κυρίως για να
δώσει λύσεις στο χάσµα µεταξύ των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού και των
απαιτήσεων των νέων τεχνολογικών και παραγωγικών συνθηκών. Η κυκλική
εργασία καλύπτει την απουσία ενός εργαζόµενου για συµµετοχή σε πρόγραµµα
κατάρτισης, µέσω της απασχόλησης ενός ανέργου που εκπαιδεύεται για τις ανάγκες
της προσωρινής θέσης εργασίας και στη συνέχεια αναλαµβάνει καθήκοντα
αντικαταστάτη. Η χρονική περίοδος της πρόσληψης του ανέργου αντιστοιχεί στη
διάρκεια της κατάρτισης του εργαζοµένου.
Η κυκλική εργασία αποτελεί µια «win –win strategy» (δηλαδή, µια στρατηγική από
την οποία το σύνολο των συµµετεχόντων αποκοµίζει κάποιο όφελος), καθώς αφ’
ενός «σπάει» το φαύλο κύκλο της ανεργίας (υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει εργασία
για άτοµα χωρίς εµπειρία και δεν υπάρχει εµπειρία χωρίς εργασία) και αφ’ ετέρου οι
παραγωγικές δραστηριότητες της εταιρίας δεν παρεµποδίζονται από την
παρατεταµένη απουσία των εργαζοµένων που παρακολουθούν προγράµµατα
κατάρτισης. Ταυτόχρονα, µε τη µέθοδο αυτή µειώνεται η ανασφάλεια του
εργαζόµενου από την αλλαγή δεξιοτήτων και την ένταξη του σε διαδικασίες δια βίου
µάθησης.
Παραλλαγή της κυκλικής εργασίας είναι η αντικατάσταση για παρατεταµένη άδεια
απουσίας. Με την µορφή αυτή ευελιξίας, οι εργαζόµενοι µε σύµβαση πλήρους
απασχόλησης µπορούν να πάρουν άδεια για µια περίοδο επί πλέον της
προβλεπόµενης υπό συγκεκριµένους όρους. Κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής του
εργαζόµενου, ο εργοδότης δεσµεύεται να απασχολήσει έναν άνεργο.
Η
συγκεκριµένη πρακτική επιτρέπει στον εργαζόµενο να αξιοποιήσει τον χρόνο του
ελεύθερα (κατάρτιση, φροντίδα παιδιών, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, κλπ).
Για τον αντικαταστάτη, η παραπάνω πρακτική συµβάλλει στη βελτίωση των
δεξιοτήτων του, όπως και στην απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας. Τέλος, η
επιχείρηση αφενός µεν αποκτά περισσότερη ευελιξία, αφετέρου δε, της δίνεται η
δυνατότητα να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού
της.
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2.4.13.

Μερική Συνταξιοδότηση (Εναλλακτική / Σταδιακή Συνταξιοδότηση)

Σε ορισµένες χώρες, όπου υπάρχει ανάλογο θεσµικό πλαίσιο οι εργαζόµενοι οι οποίοι
βρίσκονται κοντά στο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης, ή ενώ δικαιούνται να λάβουν
πλήρη σύνταξη επιθυµούν να συνεχίσουν να εργάζονται, µπορούν να λάβουν ένα
ποσό που αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό των συντάξιµων αποδοχών τους και παράλληλα
να διευθετήσουν το χρόνο εργασίας τους, έτσι ώστε να εργάζονται, ως µερικώς
απασχολούµενοι, λιγότερες ώρες σε µηνιαία ή εβδοµαδιαία βάση. Με αυτό τον
τρόπο παράλληλα µε την ενθάρρυνση της επιµήκυνσης του εργάσιµου βίου και την
προσαρµογή του εργάσιµου του χρόνου στις ανάγκες των εργαζοµένων, οι
επιχειρήσεις µπορούν να επωφελούνται από την εµπειρία των µεγαλύτερων
εργαζόµενων, να ανανεώνουν µε οµαλό τρόπο το προσωπικό τους µεγαλύτερης
ηλικίας, διατηρώντας σε υψηλό βαθµό την παραγωγικότητα της εργασίας.
2.4.14.

Ευέλικτα εργάσιµα χρόνια

Η συγκεκριµένη διευθέτηση αναφέρεται στη δυνατότητα εναλλαγής περιόδων
εργασίας – σταδιοδροµίας, µε περιόδους άδειας για εκπαιδευτικούς (εκπαιδευτική
άδεια), οικογενειακούς (γονική άδεια) και επαγγελµατικούς - ερευνητικούς
(εκτεταµένη πληρωµένη άδεια – sabbatical – µε διατήρηση του δικαιώµατος
επιστροφής στην ίδια θέση, συνήθως σε πανεπιστηµιακούς ή ανώτερα στελέχη)
λόγους.
2.4.15.

Παράνοµες µορφές ευελιξίας

Εκτός από τις λιγότερο ή περισσότερο διαδεδοµένες µορφές ευέλικτης απασχόλησης
που παρουσιάστηκαν ανωτέρω και ρυθµίζονται στο πλαίσιο κανόνων της εθνικής
νοµοθεσίας, στην πράξη η ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις πολλές φορές
εφαρµόζεται και εκτός ή κατά παράβαση των σχετικών κανόνων, δηµιουργώντας
όµως το ίδιο ή παρόµοιο οικονοµικό αποτέλεσµα για τις επιχειρήσεις που
επωφελούνται.
Στην κατηγορία αυτή των ευέλικτων µορφών απασχόλησης
εντάσσονται η αδήλωτη εργασία µελών της οικογένειας στην οικογενειακή
επιχείρηση, η «µαύρη» ή παράνοµη εργασία ατόµων που δεν υπάγονται στην
κοινωνική ασφάλιση και στους όρους εργασίας που προβλέπονται στο νόµο, η
υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένων χωρίς πρόσθετη αµοιβή, η πολυαπασχόληση
σε περισσότερες δραστηριότητες ή εργοδότες και γενικά η απασχόληση ατόµων µε
αµοιβές, ωράρια και διάρκεια που δεν ακολουθούν το εκάστοτε θεσµικό πλαίσιο των
εργασιακών σχέσεων.
Οι ανωτέρω µορφές ευέλικτης απασχόλησης παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα
που ακολουθεί :
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Μ
Μοορρφφήή Ε
Ευυέέλλιικκττηηςς Α
Αππαασσχχόόλληησσηηςς

Π
Πεερριιεεχχόόµµεεννοο
•

Απασχόληση µε ωράριο µειωµένο σε σχέση µε το ωράριο που ισχύει για τους πλήρως
απασχολούµενους, οι οποίοι εργάζονται επίσης ως µισθωτοί στο ίδιο ή παρεµφερές αντικείµενο ή
επάγγελµα.

•

Συµβάσεις ορισµένου χρόνου που προβλέπουν λήξη της σχέσης εργασίας µετά από ένα
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

•

Πρόσληψη εργαζοµένων από εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, και δανεισµός τους έναντι
τιµήµατος που εισπράττει η Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες
συµβάλλονται µε τις Εταιρείες αυτές και οι οποίες για το χρονικό διάστηµα που οι συγκεκριµένοι
εργαζόµενοι τους παραχωρούνται ασκούν το διευθυντικό δικαίωµα.

•

Εργαζόµενοι που έχουν προσληφθεί για να παρέχουν τις υπηρεσίες του σε συγκεκριµένο
εργοδότη, υπάγονται για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα στο δικαίωµα ενός τρίτου
εργοδότη να καθορίσει τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας τους.

•

∆ιαρκής παροχή υπηρεσιών στον ίδιο εργοδότη αυτοεργοδοτούµενου µε σύµβαση έργου, µε
άµεση εξάρτηση του από τον εργοδότη, τόσο ως προς τον καθορισµό του χρόνου, του τόπου και
του αντικειµένου εργασίας, όσο και ως προς τη λήψη των αποδοχών σε τακτική βάση.

•

Γενικά εµφανίζεται ως αυξοµείωση εργάσιµων ωρών για µια χρονική περίοδο ανάλογα µε τις
ανάγκες της επιχείρησης µε πολλές µορφές οι κυριότερες από τις οποίες είναι:

¾ Εργασία σε βάρδιες

•

Οι ώρες λειτουργίας της επιχείρησης υπερβαίνουν το ωράριο των εργαζοµένων, οι οποίοι
εργάζονται είτε σε συνεχόµενες, είτε σε ηµι-συνεχόµενες, είτε σε διακεκοµµένες βάρδιες

¾ Ευέλικτο ωράριο απασχόλησης

•

Εργαζόµενοι αποφασίζουν οι ίδιοι την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης τους κάθε ηµέρα,
καλύπτοντας όµως έναν βασικό πυρήνα ωρών εργασίας

Μερική απασχόληση
Προσωρινή απασχόληση
Πρακτόρευση εργαζοµένων
(προσωρινή απασχόληση µέσω
Εταιριών Προσωρινής
Απασχόλησης)
∆ανεισµός εργαζοµένων

Επίπλαστη αυτοαπασχόληση
∆ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας
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Μ
Μοορρφφήή Ε
Ευυέέλλιικκττηηςς Α
Αππαασσχχόόλληησσηηςς

Π
Πεερριιεεχχόόµµεεννοο
•

Ο χρόνος εργασίας του κάθε εργαζόµενου τηρείται συνολικά σε ετήσια βάση και υπάρχει
δυνατότητα κατανοµής – «κατανάλωσης» του, ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης ή / και τις
επιθυµίες του εργαζόµενου, έτσι ώστε περίοδοι εντατικής απασχόλησης να εναλλάσσονται µε
περιόδους αδείας ή / και µειωµένου ωραρίου, για τις οποίες δεν προβλέπεται αυξοµείωση των
αποδοχών

•

Επέκταση των ωρών λειτουργίας της επιχείρησης µε ταυτόχρονη υπερωριακή απασχόληση του
προσωπικού, ή / και απασχόληση του τα Σαββατοκύριακα, νυχτερινές ώρες, ή πέραν του νοµίµου
χρόνου εργασίας.

•

Εργαζόµενοι ή οµάδες εργαζοµένων συµφωνούν να αρχίζουν και να σταµατούν την εργασία τους
σε διαφορετική ώρα, αλλά µε το ίδιο καθορισµένο ωράριο εργασίας, ώστε η επιχείρηση να
λειτουργεί περισσότερες ώρες

¾ ∆ιακεκοµµένη απασχόληση

•

Κατανοµή του χρόνου εργασίας σε µη τακτικά διαστήµατα ή σε µη καθοριζόµενες εξ αρχής
περιόδους, ανάλογα µε τη διαµόρφωση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης

¾ Συµπιεσµένες ώρες εργασίας

•

Το νόµιµο εβδοµαδιαίο ωράριο συµπιέζεται σε λιγότερες από τις προβλεπόµενες ηµέρες
εργασίας

•

Οι εργαζόµενοι µιας επιχείρησης κατανέµονται σε οµάδες εργασίας στις οποίες ανατίθενται
συγκεκριµένα καθήκοντα µε διαφοροποιήσεις µεταξύ τους σε ότι αφορά τις εβδοµαδιαίες ώρες
εργασίας, που καθορίζονται ως αναγκαίες για την εκπλήρωση του καθήκοντος – στόχου αυτού

•

Καθορίζεται µόνο ο ανώτατος και ο ελάχιστος χρόνος εργασίας και οι επιχειρήσεις και τα
µεµονωµένα επιχειρησιακά εργασιακά συµβούλια συναποφασίζουν στη συνέχεια τον ακριβή
χρόνο εργασίας, στο πλαίσιο του «διαδρόµου» αυτού (από 30 – 40 ώρες εργασίας)

•

Μοίρασµα µιας θέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης σε δύο εργαζόµενους µερικής
απασχόλησης

¾ Ατοµικοί λογαριασµοί χρόνου
εργασίας
¾ Υπερωρίες – Υπερεργασία –
Εργασία τα Σαββατοκύριακα –
Νυχτερινή Εργασία
¾ Κλιµακωτό ωράριο
απασχόλησης

¾ Οµάδες εργασίας µε αυτόνοµο
ωράριο
¾ ∆ιάδροµοι χρόνου εργασίας

∆ιαµοιρασµός θέσης εργασίας
(Job Sharing)
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Μ
Μοορρφφήή Ε
Ευυέέλλιικκττηηςς Α
Αππαασσχχόόλληησσηηςς
∆ιαµοιρασµός χρόνου εργασίας
Εργασία µε το κοµµάτι – φασόν
Τηλεργασία

∆ιαθεσιµότητα Εργασίας (on call
work)

Π
Πεερριιεεχχόόµµεεννοο
•

Κατανοµή του συνολικού χρόνου εργασίας που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία µιας
επιχείρησης στους εργαζόµενους που απασχολεί, µε αντίστοιχη µείωση των αποδοχών τους, µε
παράλληλη όµως εγγύηση των θέσεων εργασίας τους

•

Εργαζόµενοι εργάζονται σε δικούς τους χώρους, παράγοντας µε µέσα του εργοδότη ή και δικά
τους τα προϊόντα που διακινεί η εργοδότρια επιχείρηση.

•

Εκπλήρωση των εργασιακών καθηκόντων από τους εργαζόµενους, αποκλειστικά από το σπίτι
τους, ή από το φυσικό χώρο που επιλέγουν, χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι
σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών

•

Οι εργαζόµενοι, δεν χρειάζεται να εµφανιστούν στο χώρο εργασίας, αλλά είναι διαθέσιµοι µόλις
κληθούν, ή οι εργαζόµενοι απασχολούνται κανονικά µόνο σε περιόδους αυξηµένων αναγκών και
σταµατούν να εργάζονται και να πληρώνονται σε άλλες περιόδους µειωµένων αναγκών της
επιχείρησης

•

Κάλυψη της απουσίας ενός εργαζόµενου για συµµετοχή σε πρόγραµµα κατάρτισης, µέσω της
απασχόλησης ενός ανέργου που εκπαιδεύεται για τις ανάγκες της προσωρινής θέσης εργασίας
και στη συνέχεια αναλαµβάνει καθήκοντα αντικαταστάτη, κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του
«κανονικού» εργαζοµένου.

•

Εργαζόµενοι οι οποίοι βρίσκονται κοντά στο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης, (ή ενώ δικαιούνται
να λάβουν πλήρη σύνταξη επιθυµούν να συνεχίσουν να εργάζονται), λαµβάνουν ένα µικρό τµήµα
των συντάξιµων αποδοχών τους και παράλληλα διευθετούν το χρόνο εργασίας τους, έτσι ώστε να
εργάζονται, ως µερικώς απασχολούµενοι, λιγότερες ώρες σε µηνιαία ή εβδοµαδιαία βάση
Εναλλαγή περιόδων εργασίας – σταδιοδροµίας, µε περιόδους άδειας για εκπαιδευτικούς,
οικογενειακούς και επαγγελµατικούς ή ερευνητικούς λόγους.

Κυκλική Εργασία

Μερική Συνταξιοδότηση
(Εναλλακτική / Σταδιακή
Συνταξιοδότηση)
Ευέλικτα εργάσιµα χρόνια

•
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2.5.

Η διεθνής διάσταση της ευελιξίας στην εργασία

Η εξάπλωση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης τις δύο τελευταίες δεκαετίες,
αλληλεπιδρά µε τη συνεχή διεύρυνση του φαινόµενου της παγκοσµιοποίησης, ενώ
ταυτόχρονα η ενθάρρυνση της ευελιξίας στην εργασία αποτελεί µια σταθερή θέση όχι
µόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των σηµαντικότερων διεθνών οργανισµών,
όπως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Παγκόσµια Τράπεζα και ο Οργανισµός
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Η συζήτηση αυτή επηρεάστηκε από την
αντιπαράθεση της εµπειρίας των χωρών µε µικρό βαθµό ρύθµισης της αγοράς
εργασίας, όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιαπωνία και οι χώρες της
Νοτιοανατολικής Ασίας και από την άλλη πλευρά των χωρών της ηπειρωτικής
Ευρώπης που εφάρµοζαν πολιτικές προστασίας της απασχόλησης και πλήρους
κατοχύρωσης συνθηκών ασφάλειας για τους εργαζόµενους. Στον τοµέα της
απασχόλησης η πρώτη οµάδα χωρών είχε πολύ ικανοποιητικότερες επιδόσεις από τις
Ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες εµφανίστηκαν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας14.
Ένας από τους λόγους που προβλήθηκαν ως αιτία της αυξηµένης ανεργίας ήταν και
τα µέτρα προστασίας της απασχόλησης και των µεθόδων ρύθµισης της αγοράς
εργασίας που επικράτησαν στη ∆υτική Ευρώπη το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα.
Αντίστοιχα θεωρήθηκε ότι οι ικανοποιητικές οικονοµικές επιδόσεις των χωρών της
πρώτης κατηγορίας οφείλονται εν µέρει και στη µερική απορρύθµιση των
εργασιακών σχέσεων που υιοθέτησαν.
Με την άνοδο του κινήµατος της παγκοσµιοποίησης, την εντυπωσιακή ανάπτυξη των
πολυεθνικών επιχειρήσεων και τη ραγδαία εξάπλωση των νέων τεχνολογιών, δόθηκε
η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στο κεφάλαιο να µετακινούνται διαρκώς
αξιοποιώντας στο έπακρο και χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα των επί µέρους παραγωγικών συστηµάτων. Έτσι παρ’ όλο που
αναβαθµίστηκε ο ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου και της γνώσης στη διαµόρφωση
του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στο νέο παραγωγικό υπόδειγµα, θεωρήθηκε ότι
προκειµένου να συγκρατηθεί η ανταγωνιστικότητα των οικονοµιών των
δυτικοευρωπαϊκών χωρών θα έπρεπε το θεσµικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων
και των αγορών εργασίας να γίνει πιο ευέλικτο και οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν
µεγαλύτερη ευχέρεια στη διαµόρφωση του περιεχοµένου των εργασιακών σχέσεων
του προσωπικού τους. Στο πλαίσιο αυτό οι περισσότερες χώρες προχώρησαν στη
θέσπιση µέτρων µερικής απορρύθµισης της αγοράς εργασίας και ελαστικοποίησης
των εργασιακών σχέσεων ως προς το χρόνο, τη διάρκεια και τους όρους
απασχόλησης15. Στην ίδια κατεύθυνση οι διεθνείς οργανισµοί και η Ευρωπαϊκή
14
15

Γ. Σπυρόπουλος, Εργασιακές Σχέσεις (Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα, 1998), σσ. 396-401
Γ. Σπυρόπουλος, ό.π. σελ. 400
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Ένωση πρόβαλαν πολύ έντονα την τελευταία δεκαετία την ανάγκη ευελιξίας
προκειµένου να καταπολεµηθεί η ανεργία, αλλά ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο δεν
παραλείπουν να υπογραµµίζουν την ανάγκη για διαφύλαξη και ενίσχυση της
ποιότητας στην εργασία και συνδυασµού της ευελιξίας µε την ασφάλεια του
εργαζόµενου και της εργασιακής σχέσης.
Τόσο στο πλαίσιο της Ε.Ε., όσο και ευρύτερα στο πλαίσιο του Συµβουλίου της
Ευρώπης και της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας έχουν σηµειωθεί µεγάλα βήµατα
στην κατοχύρωση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων,
µέσα από ένα πλέγµα κανόνων που διασφαλίζουν την αποφυγή διακρίσεων στην
απασχόληση, τη συνδικαλιστική ελευθερία, τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας
στην εργασία και την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων.
Μερικά από τα
δικαιώµατα αυτά θεωρούνται απαραβίαστα όχι µόνο στο επίπεδο της Ε.Ε., όπου οι
κανόνες του κοινοτικού δικαίου έχουν υπέρτερη νοµική ισχύ από τους εθνικούς
νόµους, αλλά και σε επίπεδο διεθνών συµβάσεων εργασίας που προκειµένου να έχουν
παγκόσµια εφαρµογή περιέχουν ρήτρες ευελιξίας και προσαρµογής στις συνθήκες
των διαφορετικών χωρών που προσχωρούν σε αυτές. Οι κανόνες αυτοί παρ’ όλο που
δεν διασφαλίζουν πλήρως την ασφάλεια και την ποιότητα της εργασίας εν τούτοις
αποτελούν µια ισχυρή βάση για την προώθηση τους στο πλαίσιο καθορισµού των
ορίων της ευελιξίας στην απασχόληση.
Τέλος, µέσω και των διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο υπήρξαν συγκεκριµένες συµφωνίες των κοινωνικών συνοµιλητών, που
αναφέρονται σε επόµενο τµήµα της έκθεσης και που κατέστησαν δυνατή την
υιοθέτηση και ρύθµιση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης µέσα από συναινετικές
διαδικασίες. Οι συµφωνίες αυτές σε µεγάλο βαθµό εξισορρόπησαν την απαίτηση της
νέας οικονοµικής πραγµατικότητας και των επιχειρήσεων για ευέλικτες αγορές
εργασίας και του αιτήµατος για διατήρηση του αισθήµατος ασφάλειας των
εργαζόµενων. Αυτή ακριβώς η εξισορρόπηση αποτελεί σήµερα και ένα από τα
κυρίαρχα ζητήµατα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης που εκφράζεται µε
τον όρο flexcurity, ο οποίος υποδηλώνει τη σύνθεση των δύο αυτών εννοιών µέσα
από µια πανευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης, η οποία έχει ως θεµελιώδη βάση την
προστασία των εργαζοµένων και την προώθηση της ποιότητας στην εργασία,
παράλληλα µε την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη
διαµόρφωση ευνοϊκών προϋποθέσεων για την εργασιακή ένταξη των ανέργων, οι
οποίοι συχνά πληρώνουν το τίµηµα της αναντιστοιχίας του µοντέλου εργασίας µε το
σύγχρονο παραγωγικό υπόδειγµα16.

16

Ι. Κουκιάδη, «Η πολιτική ισορροπίας µεταξύ της ευελιξίας της εργασίας και της προστασίας των
εργαζοµένων», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Τεύχος 30, Απρίλιος 2003, σελ. 26
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3.

Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις ευέλικτες µορφές
απασχόλησης

Στην παρούσα ενότητα διερευνώνται οι ρυθµίσεις των ευέλικτων µορφών
απασχόλησης κυρίως του κοινοτικού δικαίου, οι οποίες αποτελούν πλέον και µέρος
του Κυπριακού δικαίου και δευτερευόντως αντίστοιχοι κανόνες του διεθνούς
εργατικού δικαίου, όπως αυτοί διατυπώνονται στο πλαίσιο διεθνών συµβάσεων
εργασίας, αλλά και ρυθµίσεις εθνικών νοµοθεσιών επί µέρους κρατών µελών της Ε.Ε.
Η ανάλυση του θεσµικού πλαισίου αφορά τις κυριότερες µορφές ευέλικτης
απασχόλησης οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείµενο νοµοθετικής ρύθµισης και όχι
το σύνολο των ευέλικτων µορφών που αναφέρθηκαν σε προηγούµενο τµήµα της
έκθεσης και που είτε δεν έχουν ρυθµιστεί µε τρόπο που να παρεκκλίνει από την
ισχύουσα εργατική νοµοθεσία, είτε αφορούν περιπτώσεις µεµονωµένων χωρών.
Η παρέµβαση της Ε.Ε. στην παραγωγή κανόνων δικαίου που ρυθµίζουν τα θέµατα
των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, στηρίζεται στην διάταξη του άρθρου 136 που
προβλέπει µε βάση την αρχή της επικουρικότητας ότι η Κοινότητα συµπληρώνει τη
δράση των Κρατών Μελών σε διάφορους τοµείς µεταξύ των οποίων περιλαµβάνει και
τους όρους εργασίας. Ειδικότερα, για τη θεσµοθέτηση των ευέλικτων µορφών
εργασίας ιδιαίτερη σηµασία έχουν µια σειρά από νοµικά κείµενα που συνθέτουν τη
βάση για τη ρύθµιση του περιεχόµενου των µορφών αυτών. Τα πιο σηµαντικά
κείµενα σε αυτήν κατηγορία είναι:
•

Ο Κοινοτικός Χάρτης των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων που στο
σηµείο 7 προβλέπει ότι ο στόχος της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και
εργασίας των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα επιτευχθεί «µε την
εναρµόνιση των εν λόγω συνθηκών προς το καλύτερο, ιδίως όσον αφορά τις
µορφές εργασίας εκτός της εργασίας αορίστου χρόνου, όπως η εργασία
ορισµένου χρόνου, µε µερική απασχόληση, η προσωρινή εργασία µέσω
εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και η εποχιακή εργασία». Από την
ερµηνεία της συγκεκριµένης διάταξης µπορεί να συναχθεί ότι θα πρέπει τα
µέτρα που λαµβάνονται για την προώθηση των ευέλικτων µορφών
απασχόλησης έχουν ως όριο τη διατήρηση και βελτίωση των συνθηκών
εργασίας των εργαζοµένων και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε χώρες µε
χαµηλότερο επίπεδο προστασίας.

•

Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στο
άρθρο 31 προβλέπει «ότι κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα σε υγιεινές,
ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, καθώς και σε ένα όριο µέγιστης
διάρκειας εργασίας, σε ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες περιόδους ανάπαυσης,
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καθώς και σε ετήσια περίοδο αµειβόµενων διακοπών». Και µε αυτή τη διάταξη
διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας και θεσπίζονται βασικές
αρχές για τον καθορισµό του χρόνου εργασίας και των συναφών
προϋποθέσεων στις διάφορες µορφές ευέλικτης απασχόλησης.
•

Η Κοινωνική Ατζέντα της Νίκαιας που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Στοκχόλµης και προβλέπει ότι στο πλαίσιο των νέων και
ευέλικτων συµβάσεων εργασίας θα πρέπει «να εξασφαλίζεται η ενδεδειγµένη
ασφάλεια και αναβαθµισµένη επαγγελµατική θέση των εργαζόµενων, η οποία
θα πρέπει συγχρόνως να συµβιβάζει τις επιθυµίες τους µε τις ανάγκες των
επιχειρήσεων». Η δήλωση αυτή ουσιαστικά θέτει το ευρύτερο πολιτικό
πλαίσιο για τις νοµοθετικού χαρακτήρα παρεµβάσεις της Ε.Ε.,
προσδιορίζοντας ως βασικό άξονα τους την εξισορρόπηση µεταξύ της
ασφάλειας των εργαζοµένων και την ανάγκη για εύρυθµη λειτουργία των
επιχειρήσεων που υιοθετούν ελαστικές µορφές απασχόλησης.

3.1.

Μερική Απασχόληση

Η θεσµική παρέµβαση της Ε.Ε. για τη ρύθµιση των θεµάτων µερικής απασχόλησης
βασίστηκε σε αντίστοιχη συµφωνία των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι στη συµφωνία πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων για την
εργασία µερικής απασχόλησης που συνήφθη το 1995 εξαίρετε η συµβολή της
εργασίας µερικής απασχόλησης και η σηµαντική επίδρασή της στην απασχόληση
κατά τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα όµως αναγνωρίζονταν η ποικιλοµορφία της
κατάστασης που ισχύει στα κράτη µέλη καθώς και το γεγονός ότι η εργασία µερικής
απασχόλησης αποτελεί µια µορφή απασχόλησης σε συγκεκριµένους τοµείς και
δραστηριότητες καταδεικνύοντας έτσι την ανάγκη θέσπισης ενός ενιαίου πλαισίου µε
στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος εργαζοµένων µερικής απασχόλησης
και της βελτίωσης της ποιότητας της εργασίας µε µερική απασχόληση, καθώς και την
προώθηση της εργασίας µε µερική απασχόληση σε εθελοντική βάση και η συµβολή
στην ευέλικτη οργάνωση του χρόνου εργασίας, κατά τρόπο που θα λαµβάνει υπόψη
τις ανάγκες των εργοδοτών και των εργαζοµένων.17
Στην κατεύθυνση αυτή το Συµβούλιο εξέδωσε στις 15 ∆εκεµβρίου του 1997 την
οδηγία 97/81/EK εφαρµόζοντας τη συµφωνία-πλαίσιο για την εργασία µερικής
απασχόλησης που ολοκληρώθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους τον Ιούνιο του
17

Βλ. Ρήτρα 1: Στόχος της Οδηγίας 97/81/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1997 σχετικά µε
τη συµφωνία-πλαίσιο για την εργασία µερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP
και την CES, Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 20/01/98, L 14/9-14, όπως
επεκτάθηκε για το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και τη Βόρεια Ιρλανδία µε την Οδηγία
98/23/ΕΚ του Συµβουλίου της 7ης Απριλίου 1998.
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ίδιου έτους.18 Η εν λόγω οδηγία που έχει µεταφερθεί και στο Κυπριακό ∆ίκαιο
θεσπίζει τις γενικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά µε την εργασία
µερικής απασχόλησης και αφορά στις συνθήκες εργασίας των εργαζόµενων µε µερική
απασχόληση, αναγνωρίζοντας µεταξύ άλλων ότι θέµατα που αφορούν την
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση υπάγονται στην αρµοδιότητα των κρατών µελών.
Στην οδηγία περιγράφονται έξι (6) ρήτρες. Η πρώτη ρήτρα αφορά στους στόχους της
οδηγίας τους οποίους αναφέραµε ανωτέρω. Η δεύτερη ρήτρα αφορά στο πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας η οποία:
α. αφορά όλους τους εργαζόµενους µε µερική απασχόληση, που έχουν σύµβαση ή
σχέση εργασίας προσδιοριζόµενη από τη νοµοθεσία, τις συλλογικές συµβάσεις ή
πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος µέλος.
β. Τα κράτη µέλη, ύστερα από διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους σύµφωνα
µε την εθνική νοµοθεσία, τις συλλογικές συµβάσεις ή πρακτικές ή/και οι
κοινωνικοί εταίροι στο αντίστοιχο επίπεδο, σύµφωνα µε τις εθνικές
εφαρµοζόµενες εργασιακές σχέσεις, µπορούν, για αντικειµενικούς λόγους να
εξαιρέσουν εντελώς ή εν µέρει από τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας
εργαζόµενους µε µερική απασχόληση που εργάζονται σε ευκαιριακή βάση. Οι
εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει να επανεξετάζονται περιοδικά, προκειµένου να
διαπιστώνεται αν οι αντικειµενικοί λόγοι που συνέτρεχαν για τη θέσπιση τους
εξακολουθούν να υφίστανται.
Στην τρίτη ρήτρα ως µερικής απασχόλησης ορίζεται «ο εργαζόµενος που οι ώρες
εργασίας του, υπολογιζόµενες σε εβδοµαδιαία βάση ή κατά µέσο όρο για µια περίοδο
απασχόλησης ενός έτους, είναι λιγότερες από τις κανονικές ώρες εργασίας ενός
συγκρίσιµου εργαζόµενου µε πλήρη απασχόληση».19
18

Οι Ένωση Συνοµοσπονδιών Βιοµηχανίας και Εργοδοτών της Ευρώπης (UNICE), η Ευρωπαϊκή
Συνοµοσπονδία Συνδικάτων (CEEP) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων (CEEP)
αφού πρώτα σύναψαν, στις 6 Ιουνίου του 1997, συµφωνία-πλαίσιο για την εργασία µερικής
απασχόλησης στη συνέχεια διαβίβασαν στην Επιτροπή το κοινό αίτηµά τους προκειµένου να
εφαρµόσουν αυτή τη συµφωνία-πλαίσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 της συµφωνίας για την
κοινωνική πολιτική. Η συµφωνία-πλαίσιο συµβάλλει στη γενική ευρωπαϊκή στρατηγική για την
απασχόληση. Επιπλέον συµβάλει στην αναγνώριση των διαφορετικών καταστάσεων στα κράτη µέλη
και στην αναγνώριση ότι η εργασία µερικής απασχόλησης είναι µια πολύ κοινή κατηγορία
απασχόλησης σε ορισµένους τοµείς και δραστηριότητες. Επιπροσθέτως η συµφωνία-πλαίσιο επιδιώκει
τον καθορισµό των γενικών αρχών και των ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά µε την εργασία µερικής
απασχόλησης. Τέλος, εκφράζει την επιθυµία των κοινωνικών εταίρων να θεσπίσουν γενικό πλαίσιο
το οποίο θα συµβάλει στην άρση της διάκρισης ενάντια στους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας µερικής
απασχόλησης (πρόταση 4) καθώς και για να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των ευκαιριών για εργασία
µερικής απασχόλησης σε βάση αποδεκτή τόσο από τους εργοδότες όσο και από τους εργαζόµενους
(πρόταση 5). Βλ. Report by the Commission's Services on the implementation of Council Directive
97/81/Ec of 15 December 1997 concerning the framework agreement on part-time work concluded by
UNICE, CEEP and the ETUC, 21/01/2003.
19
Συγκρίσιµος είναι ο εργαζόµενος µε πλήρη απασχόληση που εργάζεται στην ίδια επιχείρηση, έχει
την ίδια µορφή σύµβασης ή σχέσης απασχόλησης και εκτελεί τα ίδια ή παρόµοια καθήκοντα,
λαµβανοµένων υπόψη και άλλων παραγόντων, όπως η αρχαιότητα και η ειδίκευση. Όταν στην
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Η τέταρτη ρήτρα περιλαµβάνει την αρχή της µη διάκρισης και συγκεκριµένα:
α. Όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης οι εργαζόµενοι µε µερική απασχόληση
δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τρόπο λιγότερο ευνοϊκό απ’ ό,τι οι συγκρίσιµοι
εργαζόµενοι µε πλήρη απασχόληση για το λόγο και µόνο ότι εργάζονται µε
µερική απασχόληση, εκτός και αν η διαφορετική τους µεταχείριση δικαιολογείται
από αντικειµενικούς λόγους.
β. Όπου δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση, εφαρµόζεται η αρχή pro rata temporis, που
σηµαίνει ότι εφαρµόζονται κατά χρνονική αναλογία τα ισχύοντα για τη µερική
απασχόληση (π.χ εάν ο χρόνος εργασίας του µερικώς απασχολούµενου είναι το
40% του νοµίµου ωραρίου και δεν υπάρχει ιδιαίτερη ρύθµιση το ύψος του
ηµεροµισθίου και των τυχόν επιδοµάτων του υπολογίζεται στο 40% του ποσού
του νοµίµου ηµεροµισθίου και του επιδόµατος).
γ. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας ρήτρας ορίζονται από τα κράτη µέλη
και/ή τους κοινωνικούς εταίρους, λαµβανοµένης υπόψη της ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας και των εθνικών νοµοθεσιών, συλλογικών συµβάσεων και πρακτικών.
δ. Τα κράτη µέλη µπορούν, ύστερα από διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή πρακτική, να εντοπίζουν, να αντιµετωπίζουν
και, όπου είναι αναγκαίο, να εξαλείφουν εµπόδια νοµικής ή διοικητικής φύσης
που µπορεί να περιορίσουν τις ευκαιρίες εργασίας µερικής απασχόλησης. Επίσης
οι κοινωνικοί εταίροι, ενεργώντας στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους και µέσω
των διαδικασιών που προβλέπουν οι συλλογικές συµβάσεις πρέπει να εντοπίζουν,
να αντιµετωπίζουν και, όπου είναι αναγκαίο, να εξαλείφουν εµπόδια νοµικής ή
διοικητικής φύσης που µπορεί να περιορίσουν τις ευκαιρίες εργασίας µερικής
απασχόλησης.
Η κατοχύρωση της αρχής της µη διάκρισης για τους µερικώς απασχολούµενους είναι
ιδιαίτερα σηµαντική για την ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζόµενων αυτών και της
ποιότητας στην εργασία, καθώς διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο όρων και συνθηκών
εργασίας, όπως και για τους εργαζόµενους µε πλήρη απασχόληση.
Η πέµπτη ρήτρα αφορά στις ευκαιρίες εργασίας µερικής απασχόλησης και
συγκεκριµένα:
1.

Στα πλαίσια της ρήτρας 1 της συµφωνίας που τέθηκε σε ισχύ µε την οδηγία και
της αρχής της µη διάκρισης µεταξύ εργαζόµενων µε µερική απασχόληση και
εργαζόµενων µε πλήρη απασχόληση:

επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιµος εργαζόµενος µε πλήρη απασχόληση, η σύγκριση πρέπει να γίνεται
µε αναφορά στην εκάστοτε εφαρµοστέα συλλογική σύµβαση ή, όπου δεν υφίσταται εφαρµοστέα
συλλογική σύµβαση, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες συλλογικές συµβάσεις ή πρακτικές. Βλ.
Ρήτρα 3, Οδηγίας 97/81/ΕΚ όπ.
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α) τα κράτη µέλη µπορούν, ύστερα από διαβούλευση µε τους κοινωνικούς
εταίρους σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή πρακτική, να εντοπίζουν, να
αντιµετωπίζουν και όπου είναι αναγκαίο, να εξαλείφουν εµπόδια νοµικής ή
διοικητικής φύσης που µπορεί να περιορίσουν τις ευκαιρίες εργασίας µερικής
απασχόλησης
β) οι κοινωνικοί εταίροι, ενεργώντας στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους και
µέσω των διαδικασιών που προβλέπουν οι συλλογικές συµβάσεις πρέπει να
εντοπίζουν, να αντιµετωπίζουν και, όπου είναι αναγκαίο, να εξαλείφουν
εµπόδια νοµικής ή διοικητικής φύσης που µπορεί να περιορίσουν τις
ευκαιρίες εργασίας µερικής απασχόλησης.
2.

Η άρνηση ενός εργαζοµένου να µεταβεί από εργασία πλήρους απασχόλησης σε
εργασία µε µερική απασχόληση ή το αντίθετο, δεν πρέπει από µόνη της να
συνιστά δικαιολογία απόλυσης, υπό την επιφύλαξη απολύσεων, σύµφωνα µε τις
εθνικές νοµοθεσίες συλλογικές συµβάσεις και πρακτικές για άλλους λόγους που
µπορεί να προκύψουν από τις λειτουργικές απαιτήσεις της εν λόγω επιχείρησης.

3.

Στο µέτρο του δυνατού, οι εργοδότες πρέπει να µελετούν τα ακόλουθα:
α) αιτήµατα των εργαζοµένων για τη µετάβαση τους από εργασία πλήρους
απασχόλησης σε εργασία µε µερική απασχόληση που προσφέρεται στα
πλαίσια της επιχείρησης·
β) αιτήµατα των εργαζοµένων για τη µετάβαση τους από εργασία µερικής
απασχόλησης σε εργασία πλήρους απασχόλησης ή για την αύξηση του
χρόνου εργασίας τους εφόσον υπάρχει δυνατότητα·
γ) παροχή έγκαιρης ενηµέρωσης για την ύπαρξη θέσεων εργασίας µε πλήρη ή
µερική απασχόληση στην επιχείρηση, προκειµένου να διευκολύνονται οι
µεταβάσεις από την εργασία πλήρους απασχόλησης στην εργασία µε µερική
απασχόληση και αντίστροφα
δ) µέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε εργασία µε µερική απασχόληση
σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένων εξειδικευµένων
και διοικητικών θέσεων και, όπου ενδείκνυται, διευκόλυνση της πρόσβασης
των εργαζόµενων µε µερική απασχόληση σε επαγγελµατική κατάρτιση, για τη
βελτίωση των δυνατοτήτων σταδιοδρόµησης και επαγγελµατικής τους
κινητικότητας
ε) παροχή κατάλληλης ενηµέρωσης για φορείς εκπροσώπησης των εργαζοµένων
µε µερική απασχόληση στην επιχείρηση.

Με τις ρυθµίσεις αυτές κατοχυρώνεται σε ένα βαθµό η θέση των εργαζόµενων
απέναντι στην ελευθερία επιλογής του εργοδότη να εισάγει τη µερική απασχόληση
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στην επιχείρηση του. Ειδικότερα, διασφαλίζεται το δικαίωµα του εργαζόµενου να
αρνηθεί τη µετάβαση από καθεστώς πλήρους σε καθεστώς µερικής απασχόλησης και
διευκολύνεται η δική του ελευθερία επιλογής µε τη θέσπιση υποχρεώσεων
ενηµέρωσης για τον εργοδότη.
Στην έκτη ρήτρα (διατάξεις εφαρµογής) αναφέρεται ότι:
1.

Τα κράτη µέλη ή/και οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν να διατηρήσουν ή να
εισαγάγουν ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές που προβλέπονται στην παρούσα
συµφωνία.

2.

Η εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας συµφωνίας δεν µπορεί να
δικαιολογήσει οπισθοδρόµηση σε σχέση µε το γενικό επίπεδο προστασίας των
εργαζοµένων στον τοµέα που καλύπτεται από την παρούσα συµφωνία, και
τούτο υπό την επιφύλαξη του δικαιώµατος των κρατών µελών ή/και των
κοινωνικών εταίρων να εισάγουν, λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της
κατάστασης, διαφορετικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή συµβατικές διατάξεις,
και υπό την επιφύλαξη της εφαρµογής της ρήτρας 5.1, εφόσον τηρείται η αρχή
της µη διάκρισης όπως αναφέρεται στη ρήτρα 4.1.

3.

Η παρούσα συµφωνία δεν θίγει το δικαίωµα των κοινωνικών εταίρων να
συνάπτουν, στο κατάλληλο επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου του ευρωπαϊκού,
συµβάσεις µε τις οποίες προσαρµόζονται ή/και συµπληρώνονται οι διατάξεις
της κατά τρόπο που να συνεκτιµούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες των εν λόγω
κοινωνικών εταίρων.

4.

Η παρούσα συµφωνία δε θιγεί άλλες πιο εξειδικευµένες κοινοτικές διατάξεις
και ιδιαίτερα τις κοινοτικές διατάξεις που αφορούν την ίση µεταχείριση και τις
ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών.

5.

Η πρόληψη και η αντιµετώπιση των διαφορών και καταγγελιών που
προκύπτουν από την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας γίνονται σύµφωνα µε
τις εθνικές νοµοθεσίες συλλογικές συµβάσεις και πρακτικές.

6.

Τα υπογράφοντα µέρη επανεξετάζουν την παρούσα συµφωνία πέντε έτη µετά
την ηµεροµηνία της απόφασης του Συµβουλίου, αν το ζητήσει ένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας οδηγίας.

Συµπεράσµατα από την εφαρµογή της οδηγίας 97/81/EK.
Η εργασία µερικής απασχόλησης είχε καθιερωθεί (και νοµικά) σε µερικά κράτη µέλη
πριν από την έκδοση της σχετικής οδηγίας. Κατά συνέπεια πολλά κράτη µέλη
(Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Κάτω Χώρες) έχουν ενσωµατώσει την
οδηγία στην υπάρχουσα νοµοθεσία. ∆ύο κράτη µέλη (Βέλγιο και
∆ανία)
ενσωµάτωσαν την οδηγία τόσο στη νοµοθετικό πλαίσιό τους, όσο και στις
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συλλογικές συµβάσεις εργασίας. ∆ύο άλλα κράτη µέλη (Αυστρία και Λουξεµβούργο)
δεν θεώρησαν απαραίτητη την ενσωµάτωση της οδηγίας στην έννοµη τάξη τους.
Πέντε κράτη µέλη (Πορτογαλία, Γερµανία, Ιρλανδία, Σουηδία και Ηνωµένο
Βασίλειο) πραγµατικά αξιοποίησαν το περιεχόµενο της οδηγίας και προώθησαν νέα
και συγκεκριµένη νοµοθεσία σχετικά µε την εργασία µερικής απασχόλησης µε σκοπό
την ενθάρρυνση και την εξάπλωση της.
Οι γενικοί στόχοι που καθορίζονταν στην πρώτη ρήτρα της συµφωνίας πλαίσιο παρ’
όλο που δεν αναφέρθηκαν ρητά στα νοµοθετικά κείµενα που ενσωµάτωσαν την
οδηγία στα περισσότερα κράτη µέλη, εντούτοις, είναι ορατοί στις διατάξεις των
εθνικών νοµοθεσιών και στις πρακτικές εφαρµογής τους. Στη ∆ανία η συµφωνία
µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και του ∆ανέζικου Υπουργείου Εργασίας
περιλαµβάνεται συγκεκριµένη αναφορά στους στόχους της οδηγίας, ενώ στην
Ολλανδία οι στόχοι οι οποίοι περιλαµβάνονται στην πρώτη ρήτρα της οδηγίας έχουν
πλήρως ενσωµατωθεί στην εθνική νοµοθεσία.
Όσον αφορά το πεδίο της συµφωνίας-πλαισίου µερικά κράτη µέλη (Γαλλία, Ιρλανδία
και Ισπανία) χρησιµοποιούν το δικαίωµα να αποκλείσουν από το πεδίο εφαρµογής
των διατάξεων για την µερική απασχόληση τους εργαζοµένους που εργάζονται σε
περιστασιακή βάση. Στη ∆ανία ένας τέτοιος αποκλεισµός µπορεί να ισχύσει µόνο στο
δηµόσιο τοµέα.
Όσον αφορά τους ορισµούς του µερικής απασχόλησης εργαζοµένου και του
συγκρίσιµου πλήρους απασχόλησης εργαζοµένου, µερικά κράτη µέλη (Αυστρία,
Ελλάδα, Λουξεµβούργο και Ολλανδία) δεν έχουν χρησιµοποιήσει ακριβώς τους
ίδιους ορισµούς που αναφέρονται στη συµφωνία µεταξύ των κοινωνικών εταίρων,
αλλά όµως οι ισχύουσες διατάξεις διασφαλίζουν ισοδύναµο επίπεδο προστασίας.
Τα περισσότερα από τα κράτη µέλη έχουν εφαρµόσει τις δύο κύριες αρχές της µη
διάκρισης. Στην εθνική νοµοθεσία της Γαλλίας και της Ισπανίας, δεν υπάρχει ρητή
διάταξη για τη µη διάκριση των εργαζόµενων µε καθεστώς µερικής απασχόλησης,
όµως από το σύνολο των διατάξεων συνάγεται ότι όσον αφορά στις βασικές συνθήκες
εργασίας, οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης απολαύουν των ίδιων δικαιωµάτων
µε τους εργαζοµένους πλήρους απασχόλησης. Στη Γαλλία οι πολυάριθµοι κανονισµοί
του κώδικα εργασίας καθορίζουν ότι, σε ότι αφορά τις βασικές συνθήκες εργασίας, οι
εργαζόµενοι µε µερική απασχόληση έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τους πλήρους
απασχόλησης εργαζοµένους. Στη νοµοθεσία της Ελλάδας και της Πορτογαλίας η
αρχή pro rata temporis αναφέρεται ρητώς µόνο σε σχέση µε την κύρια αµοιβή, ενώ
στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Φινλανδία, την Ισπανία και τη Γαλλία καλύπτει πλήρως
όλες τις αµοιβές και τα επιδόµατα. Τέλος, σε αρκετά κράτη µέλη θεσπίστηκαν
διατάξεις που ρύθµισαν µε ευνοϊκό για τους εργοδότες τρόπο το ύψος των εισφορών
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κοινωνικής ασφάλισης για τους µερικά απασχολούµενους και που παρείχαν
φορολογικά κίνητρα για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας µερικής απασχόλησης.
Εκτός του παράγωγου κοινοτικού δικαίου η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας υιοθέτησε
τη ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας 175/1994 «Για τη µερική απασχόληση». Η σύµβαση
αυτή έχει µέχρι στιγµής κυρωθεί από 10 χώρες µεταξύ των οποίων συγκατελέγεται
και η Κύπρος που µάλιστα ήταν η 2η χώρα που προχώρησε στη νοµοθετική της
κύρωση. Η συγκεκριµένη σύµβαση εργασίας αντιµετωπίζει το θέµα της µερικής
απασχόλησης ως εργαλείο προώθησης επιπλέον ευκαιριών απασχόλησης και ως
µέσο για τη διασφάλιση της προστασίας των µερικώς απασχολουµένων στους τοµείς
της πρόσβασης στην απασχόληση, των συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής
ασφάλειας. Ειδικότερα, η διεθνής σύµβαση προβλέπει τη διευκόλυνση της
πρόσβασης στην παραγωγική και ελεύθερα επιλεγόµενη µερική απασχόληση
θέτοντας ως προϋπόθεση την εθελοντική από πλευράς εργαζόµενου µετάβαση από
την πλήρη στη µερική απασχόληση και τη διασφάλιση της προστασίας των µερικώς
απασχολούµενων. Τέλος η σύµβαση περιλαµβάνει διατάξεις για τη λήψη µέτρων
δηµοσιοποίησης των ευκαιριών µερικής απασχόλησης µέσω των δηµόσιων
οργανισµών απασχόλησης και µέριµνας στην προώθηση της µερικής απασχόλησης
για τις ανάγκες και προτιµήσεις ειδικών οµάδων όπως είναι οι άνεργοι, οι
εργαζόµενοι µε οικογενειακές υποχρεώσεις, οι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι, οι
εργαζόµενοι µε αναπηρίες και οι εργαζόµενοι που σπουδάζουν ή παρακολουθούν
µαθήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
3.2.

Προσωρινή Απασχόληση

Προϊόν του κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν και η συµφωνία
πλαίσιο για την προσωρινή απασχόληση που οδήγησε στην υιοθέτηση της οδηγίας
99/70 για τις συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. Στη βάση αυτής της συµφωνίας
και του προοιµίου της οδηγίας 99/70 ακολούθησε στη συνέχεια και η πρόταση
οδηγίας για την προσωρινή απασχόληση µέσω εταιριών προσωρινής απασχόλησης,
της οποίας η υιοθέτηση εκκρεµεί ακόµη στο Συµβούλιο Υπουργών20.
Η οδηγία ορίζει ως συµβάσεις ορισµένου χρόνου τις συµβάσεις στις των οποίες το
σηµείο λήξης τους προσδιορίζεται µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, καθώς και αυτές
στις οποίες έχει συµφωνηθεί ως διάρκεια ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Στο
προοίµιο της συµφωνίας-πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου21 αναγνωρίζεται
το γεγονός ότι οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου είναι και θα συνεχίσουν να
20

Σύµφωνα µε τη συµφωνία πλαίσιο οι ειδικότερες µορφές προσωρινής απασχόλησης είναι οι
συµβάσεις ορισµένου χρόνου και η προσωρινή εργασία µέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης
21
Βλ. Παράρτηµα οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη
συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το
CEEP, Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 10.7.1999 (EL) L 175/43-48.
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είναι η γενική µορφή εργασιακών σχέσεων µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων.
Αναγνωρίζεται επίσης ότι οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ανταποκρίνονται,
σε ορισµένες περιστάσεις, στις ανάγκες τόσο των εργοδοτών όσο και των
εργαζοµένων. Η εν λόγω συµφωνία καθόρισε τις γενικές αρχές και τις ελάχιστες
απαιτήσεις σχετικά µε την εργασία ορισµένου χρόνου, αναγνωρίζοντας ότι για τις
λεπτοµέρειες της εφαρµογής της θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πραγµατικά
στοιχεία των συγκεκριµένων εθνικών, τοµεακών και εποχιακών καταστάσεων.
Η οδηγία 99/70 αποσκοπεί στη διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης των εργαζοµένων
µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, προστατεύοντας τους από τις διακρίσεις, καθώς και
στην αξιοποίηση των συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε µια βάση αποδοχής από τους
εργοδότες και τους εργαζοµένους22 και επικεντρώνεται σε δύο κύριους άξονες: α) στη
βελτίωση της ποιότητας της εργασίας των εργαζόµενων µε συµβάσεις ορισµένου
χρόνου µέσω της εφαρµογής της αρχής της µη διάκρισης και β) στο προσδιορισµού
ενός σαφούς πλαισίου το οποίο να αποτρέπει την κατάχρηση που προκαλείται από τη
χρησιµοποίηση διαδοχικών συµβάσεων ή εργασιακών σχέσεων ορισµένου χρόνου για
την αποφυγή εφαρµογής των κανόνων που αφορούν τις συµβάσεις εργασίας αορίστου
χρόνου (ρήτρα 1).
Η οδηγία εφαρµόζεται για όλους τους εργαζοµένους ορισµένου χρόνου που έχουν
σύµβαση ή σχέση εργασίας όπως αυτές καθορίζονται από τη νοµοθεσία, τις
συλλογικές συµβάσεις ή την πρακτική σε κάθε κράτος µέλος. Τα κράτη µέλη ύστερα
από διαβουλεύσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους ή/και οι κοινωνικοί εταίροι
µπορούν να αποφασίσουν ότι η παρούσα συµφωνία δεν εφαρµόζεται: α) στις σχέσεις
βασικής επαγγελµατικής κατάρτισης και τα συστήµατα µαθητείας και β) στις
συµβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο ενός ειδικού
δηµόσιου ή από το δηµόσιο υποστηριζόµενου προγράµµατος κατάρτισης, ένταξης και
επαγγελµατικής επανεκπαίδευσης (ρήτρα 2).
Για την οδηγία «εργαζόµενος ορισµένου χρόνου» νοείται ένα πρόσωπο που έχει
σύµβαση ή σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου συναφθείσα απευθείας µεταξύ του
εργοδότη και του εργαζοµένου, η λήξη της οποίας καθορίζεται από αντικειµενικούς
όρους, όπως παρέλευση συγκεκριµένης ηµεροµηνίας, η ολοκλήρωση συγκεκριµένου
έργου ή πραγµατοποίηση συγκεκριµένου γεγονότος. Ενώ ως «αντίστοιχος
εργαζόµενος αορίστου χρόνου» νοείται ο εργαζόµενος που έχει σύµβαση ή σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου στην ίδια επιχείρηση, και απασχολείται στην ίδια ή
παρόµοια εργασία/απασχόληση, λαµβανοµένων υπόψη των προσόντων ή των
22

Η οδηγία 1999/70/ΕΚ εφαρµόζεται στους εργαζοµένους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου,
εξαιρουµένων εκείνων που έχουν τοποθετηθεί από ένα πρακτορείο παροχής προσωρινού προσωπικού
στη διάθεση µιας επιχείρησης. Πρόθεση των µερών είναι να εξετάσουν την ανάγκη για µια παρόµοια
συµφωνία που θα αφορά την προσωρινή εργασία µέσω πρακτορείου, βλ. Παράρτηµα οδηγίας όπ.
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δεξιοτήτων. Όπου δεν υπάρχει αντίστοιχος εργαζόµενος αορίστου χρόνου στην ίδια
εκµετάλλευση, η σύγκριση πρέπει να γίνεται µε αναφορά στην εκάστοτε
εφαρµοζόµενη συλλογική σύµβαση, ή όταν δεν υπάρχει οικεία συλλογική σύµβαση,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, ή τις εθνικές συλλογικές συµβάσεις ή πρακτικές
(ρήτρα 3).
Σε σχέση µε το ζήτηµα της ανασφάλειας των εργαζόµενων που απασχολούνται µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου και της ποιότητας της εργασίας τους, η συµφωνία
πλαίσιο και κατ’ επέκταση η οδηγία είχε σηµαντική επίδραση σε δύο σηµεία: α)στην
κατοχύρωση της αρχής της µη διάκρισης (ρήτρα 4) στην οποία αναφορικά µε τις
συνθήκες απασχόλησης, αναφέρεται ότι οι εργαζόµενοι ορισµένου χρόνου δεν πρέπει
να αντιµετωπίζονται δυσµενώς σε σχέση µε τους αντίστοιχους εργαζοµένους
αορίστου χρόνου µόνο και µόνο επειδή έχουν σύµβαση ή σχέση εργασίας ορισµένου
χρόνου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους και β) στη θέσπιση
µέτρων για την αποφυγή κατάχρησης (ρήτρα 5) που µπορεί να προκύψει από τη
χρησιµοποίηση διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου.
Συγκεκριµένα, στην προώθηση των εθνικών νοµοθετικών µέτρων τα κράτη µέλη
έπρεπε να λαµβάνουν υπόψη ένα ή/και περισσότερα από τα ακόλουθα σηµεία: α)
αντικειµενικούς λόγους που να δικαιολογούν την ανανέωση τέτοιων συµβάσεων ή
σχέσεων εργασίας, β) τη µέγιστη συνολική διάρκεια διαδοχικών συµβάσεων ή
σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου και γ) τον αριθµό των ανανεώσεων τέτοιων
συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας.
Η εµπειρία µέχρι σήµερα έδειξε ότι η ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας 1999/70
στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών µελών συνέβαλλε θετικά προς την κατεύθυνση
διαµόρφωσης ενός πλαισίου ουσιαστικότερης προστασίας αυτής της κατηγορίας των
εργαζοµένων που συνήθως εντάσσονται στη δεύτερη ταχύτητα των εργαζοµένων από
πλευράς δικαιωµάτων και που κυριαρχείται από το αίσθηµα της ανασφάλειας. Αυτό
το τελευταίο στοιχείο έχει σηµαντική επίπτωση σύµφωνα µε σχετικές έρευνες τόσο
στην εργασιακή τους ζωή, αφού συνήθως τους φέρνει σε δυσµενέστερη θέση σε
σχέση µε τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα και τους καθιστά περισσότερο ευάλωτους
σε τυχόν καταχρήσεις της εργοδοσίας, όσο και στις ευρύτερες πτυχές της
καθηµερινής ζωής που κυριαρχείται από αβεβαιότητα για το µέλλον.
Η δεύτερη µεγάλη κατηγορία προσωρινής απασχόλησης αφορά την εργασία µέσω
γραφείων προσωρινής απασχόλησης και το θεσµό της ενοικίασης προσωπικού.
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο τµήµα της έκθεσης η συγκεκριµένη κατηγορία
προσωρινής απασχόλησης αφορά στους εργαζόµενους οι οποίοι έχουν σύµβαση
εργασίας ή σχέση εργασίας µε εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και οι οποίοι
τίθενται στη διάθεση χρηστριών επιχειρήσεων µε σκοπό να εργασθούν προσωρινά
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υπό τον έλεγχό τους.23 Από το 2002 η Επιτροπή έχει προετοιµάσει σχετικό σχέδιο
οδηγίας το οποίο ακόµη δεν έχει καταστεί εφικτό να κυρωθεί από το Συµβούλιο24. Η
πρόταση αυτή οδηγίας αποσκοπεί πρωτίστως στην προστασία των προσωρινά
εργαζοµένων µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και στη βελτίωση της
ποιότητας της προσωρινής εργασίας µε την εξασφάλιση του σεβασµού της αρχής της
απαγόρευσης διακρίσεων έναντι των προσωρινά απασχολούµενων και µε την
αναγνώριση των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης ως εργοδοτών. Η πρόταση
οδηγίας προβλέπει την εφαρµογή των ρυθµίσεων της στις δηµοσιές και ιδιωτικές
επιχειρήσεις που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως εάν έχουν, ή όχι,
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, και εάν είναι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης ή
χρήστριες επιχειρήσεις.
Η πρόταση οδηγίας δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις σχετικά µε τον ορισµό των
νόµιµων αποδοχών και τον τύπο της σύµβασης εργασίας, αλλά προβλέπει ότι τα
κράτη µέλη δεν µπορούν να εξαιρέσουν από το πεδίο εφαρµογής της τις συµβάσεις ή
σχέσεις εργασίας αποκλειστικώς και µόνον εκ του λόγου ότι αφορούν: α)
εργαζόµενους µε µερική απασχόληση και β) εργαζόµενους ορισµένου χρόνου ή
άτοµα που έχουν σύµβαση εργασίας ή σχέση εργασίας µε εταιρεία προσωρινής
απασχόλησης.
Η σηµαντικότερη συµβολή της πρότασης οδηγίας είναι η απαγόρευση των
διακρίσεων σε βάρος των εργαζόµενων που απασχολούνται µέσω της τριαδικής
σχέσης που προκύπτει από την παρέµβαση των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης.
Σε αρκετά Κράτη Μέλη (π.χ. Γερµανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο)25, όπου
λειτουργούν αντίστοιχα γραφεία εργασίας οι κανόνες εργατικού δικαίου προβλέπουν
ούτως ή άλλως την εξοµοίωση σε ότι αφορά τα δικαιώµατα και το επίπεδο
23
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 «Ορισµοί» του σχεδίου οδηγίας περί της προσωρινής εργασίας µέσω
εταιρείας προσωρινής απασχόλησης ως «προσωρινά εργαζόµενος µέσω εταιρείας προσωρινής
απασχόλησης» νοείται κάθε πρόσωπο, που συνάπτει σύµβαση εργασίας ή εργασιακή σχέση µε
εταιρεία προσωρινής απασχόλησης προκειµένου να τεθεί στη διάθεση χρήστριας επιχείρησης για να
εργασθεί προσωρινά υπό τον έλεγχο της εν λόγω επιχείρησης, ενώ ως «ανάθεση εργασίας» νοείται η
περίοδος κατά την οποία ο προσωρινά απασχολούµενος έχει τεθεί στη διάθεση της χρήστριας
επιχείρησης για να εργαστεί προσωρινά υπό τον έλεγχο της εν λόγω επιχείρησης. Επιπλέον ως
«εταιρεία προσωρινής απασχόλησης» νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συµφωνά µε
το εθνικό δίκαιο, συνάπτει συµβάσεις εργασίας ή εργασιακές σχέσεις µε προσωρινά εργαζόµενους
µέσω εταιρείας, µε σκοπό να τους θέσει τη διάθεση χρηστριών επιχειρήσεων για να εργαστούν
προσωρινά υπό τον έλεγχο των εν λόγω επιχειρήσεων, ενώ ως «χρήστρια επιχείρηση» νοείται
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το οποίο και υπό τον έλεγχο του οποίου εργάζεται
προσωρινά ο προσωρινά εργαζόµενος µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης. Βλ. Τροποποιηµένη
πρόταση, Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί όρων εργασίας των
προσωρινά απασχολούµενων µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, Βρυξέλες 28/11/2002,
COM(2002) 701 τελικό, 2002/0072 (COD).
24
Η πρώτη ανεπιτυχής προσπάθεια κύρωσης έγινε στο Συµβούλιο Υπουργών της 3.6.2003, όπου
συνάντησε την αντίδραση κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας και δευτερευόντως της ∆ανίας, της
Ιρλανδίας και της Γερµανίας.
25
Σ. Γαβρόγλου, σε Γαβρόγλου, Κικίλιας (επιµ.) Οργάνωση της Εργασίας και νέες µορφές
απασχόλησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2001, σελ. 35
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προστασίας των εργαζοµένων που απασχολούνται µε αυτόν τον τρόπο µε τους
λοιπούς εργαζόµενους. Μάλιστα οι εθνικές νοµοθεσίες προβλέπουν και πρόσθετες
παροχές - επιδόµατα26 για τους εργαζόµενους που µετά τη λήξη κάποιας προσωρινής
απασχόλησης σε χρήστρια επιχείρηση, δεν αναλάβουν αµέσως κάποια εργασία σε
άλλη χρήστρια επιχείρηση ή ακόµα και υποχρέωση των εταιρειών προσωρινής
απασχόλησης να συνάπτουν συµβάσεις αορίστου χρόνου µε τους εργαζόµενους που
προσλαµβάνουν για να ενοικιάσουν στη συνέχεια σε άλλες επιχειρήσεις.
Το σχέδιο οδηγίας προβλέπει ότι οι βασικοί όροι απασχόλησης των προσωρινά
εργαζόµενων µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης είναι, κατά τη διάρκεια της
εργασίας που τους ανατίθεται σε µία χρήστρια επιχείρηση, κατά ελάχιστο, εκείνοι
που θα εφαρµόζονταν σε αυτούς εάν είχαν προσληφθεί άµεσα από την εν λόγω
επιχείρηση για να καταλάβουν την ίδια θέση.27
Όσον αφορά τις αποδοχές τα κράτη µέλη µπορούν, µετά από διαβούλευση µε τους
κοινωνικούς εταίρους, να προβλέπουν δυνατότητα παρέκκλισης, από την αρχή
απαγόρευσης των διακρίσεων, στην περίπτωση που οι προσωρινά απασχολούµενοι,
έχοντας συνάψει σύµβαση αορίστου χρόνου µε εταιρεία προσωρινής απασχόλησης,
συνεχίζουν να αµείβονται στο διάστηµα µεταξύ δύο τοποθετήσεων. Το κρίσιµο
σηµείο που αποτελεί και την αιτία τριβής µεταξύ των κρατών µελών που αντιδρούν
στην υιοθέτηση της οδηγίας είναι ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης των εργαζοµένων
αυτών µετά από τον οποίο δικαιούνται την ίδια (και µισθολογική) µεταχείριση µε
τους λοιπούς εργαζόµενους. Έτσι ενώ η αρχική πρόταση οδηγίας προβλέπει ότι από
την πρώτη ηµέρα απασχόλησης οι εργαζόµενοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται
ίσης µεταχείρισης η αντιπρόταση της Μεγάλης Βρετανίας είναι η αρχή αυτή να ισχύει
µετά τον έκτο ή ένατο συνεχόµενο µήνα απασχόλησης28 παρ’ όλο που η συντριπτική
πλειονότητα των περιπτώσεων ενοικίασης εργαζοµένων από εταιρεία προσωρινής
απασχόλησης αφορά διαστήµατα µέχρι τρεις µήνες.

26

Στη Γαλλία προβλέπεται η χορήγηση επιδόµατος επισφάλειας ίσου µε το 10% του πιο πρόσφατου
µισθού
27
Κατά την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, οι κανόνες που ισχύουν στη χρήστρια επιχείρηση
σχετικά µε: i) την προστασία των εγκύων και γαλουχουσών γυναικών και την προστασία των
παιδιών και των νέων, καθώς και ii) την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών και κάθε δράση για
την καταπολέµηση κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή
φρονηµάτων, ειδικής ανάγκης, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού πρέπει να τηρούνται
όπως ορίζονται από τη νοµοθεσία, τις κανονιστικές ρυθµίσεις, τις διοικητικές διατάξεις, τις
συλλογικές συµβάσεις και/ή λοιπές διατάξεις γενικής εµβέλειας. Βλ. άρθρο 5 παρ. 1 Τροποποιηµένης
πρότασης, Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί όρων εργασίας των
προσωρινά απασχολούµενων µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, όπ.
28
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εργαζόµενοι µέσω γραφείων προσωρινής απασχόλησης θεωρούνται
στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία αυτοαπασχολούµενοι και δεν έχουν δικαιώµατα κοινωνικής
ασφάλισης, ούτε καλύπτονται από τις νόµιµες µισθολογικές κλίµακες και η µόνη ευθύνη της εταιρείας
χρήστριας αφορά την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
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Επιπλέον, το σχέδιο οδηγίας προβλέπει την υποχρέωση ενηµέρωσης των
απασχολούµενων µε προσωρινή εργασία για τις κενές θέσεις εργασίας στη χρήστρια
επιχείρηση, µε σκοπό να τους εξασφαλισθούν οι ίδιες δυνατότητες µε τους άλλους
εργαζόµενους της επιχείρησης προκειµένου να προσληφθούν σε µόνιµες θέσεις
εργασίας και απαγορεύει στις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης να ζητούν αµοιβή
από τους εργαζόµενους ιδίως ως αντάλλαγµα της τοποθέτησής τους σε χρήστρια
επιχείρηση ή σε περίπτωση που συνάπτουν σύµβαση ή σχέση εργασίας µε τη
χρήστρια επιχείρηση µετά την τοποθέτησή τους στην αντίστοιχη χρήστρια
επιχείρηση29.
Τέλος η πρόταση οδηγίας εκτός των προβλέψεων για ισότιµη µε τους λοιπούς
εργαζόµενους πρόσβαση των προσωρινά απασχολούµενων στις διευκολύνσεις ή στις
κοινωνικές υπηρεσίες της χρήστριας επιχείρησης, προβλέπει και το δικαίωµα
συνδικαλιστικής εκπροσώπησης τους στο πλαίσιο της εταιρείας προσωρινής
απασχόλησης.
Το 1997 η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας υιοθέτησε τη ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας 181
«Για τις Ιδιωτικά Πρακτορεία Απασχόλησης» η οποία έχει µέχρι στιγµής κυρωθεί
από 18 χώρες µη συµπεριλαµβανοµένης της Κύπρου. Η σύµβαση αυτή προβλέπει τις
βασικές αρχές που πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν για τη λειτουργία των ιδιωτικών
γραφείων απασχόλησης, επιδιώκοντας να κατοχυρώσει την προστασία των
δικαιωµάτων των εργαζοµένων που απασχολούνται προσωρινά µέσω των γραφείων
αυτών. Το άρθρο 7 της σύµβασης απαγορεύει την χρέωση και αντίστοιχα πληρωµή
οποιασδήποτε αµοιβής από τον εργαζόµενο προς το γραφείο εργασίας, ενώ τα άρθρα
11 και 12 προβλέπουν την λήψη µέτρων για την προστασία των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων αυτής της κατηγορίας που αφορούν τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις,
τα ελάχιστα όρια αµοιβών, τη συνδικαλιστική ελευθερία, το χρόνο εργασίας, την
κοινωνική ασφάλιση, την υγιεινή και ασφάλεια, την πρόσβαση στην επαγγελµατική
κατάρτιση, την προστασία της µητρότητας και την αποζηµίωση για πτώχευση του
εργοδότη και άλλες εργατικές απαιτήσεις.
3.3.

Τηλεργασία ή εξ αποστάσεως εργασία

Η ρύθµιση της τηλεργασίας σε κοινοτικό επίπεδο δεν έγινε µέσω οδηγίας, παρ’ όλο
που οι κοινωνικοί εταίροι υπέγραψαν αντίστοιχη συµφωνία πλαίσιο το 2002 και παρ’
όλο που σε αρκετά κείµενα της Ε.Ε. όπως αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου,
έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί αρκετές συστάσεις για το θέµα αυτό. Στην
περίπτωση της τηλεργασίας επελέγη η προώθηση των ρυθµίσεων της συµφωνίας
µέσω πρωτοβουλιών που θα αναλάβουν σε εθνικό επίπεδο οι κοινωνικοί εταίροι. Η
29

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Σουηδία όπου οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης συνάπτουν µε
του εργαζόµενους τους συµβάσεις αορίστου χρόνου, βλ. Α.Λυµπεράκη, Γ. ∆ενδρινός, ό.π. σελ.103
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συµφωνία πλαίσιο περιέχει τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραµµές για την
οργάνωση της τηλεργασίας. Ειδικότερα η τηλεργασία αναγνωρίζεται ως µια µορφή
οργάνωσης εργασίας της οποίας αυξανόµενη χρήση είναι ένα σαφές σηµάδι
ενίσχυσης της τάσης για πιο ευέλικτο και κινητικό εργασιακό χώρο.
Η συµφωνία αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τηλεργασίας στο σπίτι
(home-based telework), διευκρινίζει ότι οι αρχές που θέτει αναφέρονται σε εκείνους
τους υπαλλήλους που, χρησιµοποιώντας την πληροφορική και την τεχνολογία των
επικοινωνιών, µεταφέρουν το βάρος της εργασίας στο σπίτι, ή σε µόνιµη βάση
(τακτικά) µεταφέρουν τµήµα της εργασίας τους στο σπίτι ενώ το υπόλοιπο µέρος της
εργασίας τους πραγµατοποιείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Στο πλαίσιο
αυτό προβλέπει για την προώθηση ενός πλαισίου που θα κινείται επάνω στις εξής
βασικές αρχές.
1. Η εισαγωγή της τηλεργασίας θα είναι εθελοντική και για τις δύο πλευρές και
θα εφαρµόζεται υπό τον όρο της καταλληλότητας του ατόµου, της εργασίας
και του εργασιακού περιβάλλοντος.
2. Οι τηλεργαζόµενοι πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο που
αντιµετωπίζονται οι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης (αρχή της µη διάκρισης).
3. Ο απαιτούµενος εξοπλισµός θα πρέπει να παρέχεται, εγκαθίσταται και
συντηρείται από την επιχείρηση, ενώ θα επιστρέφεται εάν για οποιοδήποτε
λόγο διακοπεί η εργασία εξ αποστάσεως.
4. Ο εργοδότης θα πρέπει να καλύπτει οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές δαπάνες
προκύψουν από την τηλεργασία.
5. Οι τηλεργαζόµενοι θα έχουν πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες για εκπαίδευση,
σταδιοδροµία, κ.λπ. οι οποίες είναι διαθέσιµες στους υπαλλήλους που
εργάζονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
6. Όταν ο εργασιακός χώρος (οικία) παύει να είναι πλέον διαθέσιµος, ο
εργοδότης θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει εναλλακτική
απασχόληση σύµφωνα µε τις διατάξεις των συλλογικών συµβάσεων εργασίας
και τη νοµοθεσία.
7. Ο κανονισµός προσωπικού της επιχείρησης θα ισχύει και στον χώρο όπου
προσφέρεται η τηλεργασία.
8. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πρόσβαση των
τηλεργαζόµενων στις πληροφορίες της επιχείρησης και να τους παρέχεται η
δυνατότητα συνάντησης µε τους συναδέλφους στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης σε κανονική βάση.
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9. Οι τηλεργαζόµενοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι ο εξοπλισµός και τα
στοιχεία της επιχείρησης θα παραµένουν εµπιστευτικά και ασφαλή, σύµφωνα
µε την πολιτική της εκάστοτε επιχείρησης για την προστασίας και ασφάλειας
δεδοµένων.
10. Οι τηλεργαζόµενοι θα πρέπει να ενηµερώνονται για τους µηχανισµούς
ελέγχου της εργασίας τους που υιοθετεί κάθε φορά η επιχείρηση.
11. Οι επισκέψεις που τυχόν θα πρέπει να διενεργούν τα στελέχη των
επιχειρήσεων στον χώρο που παρέχεται η τηλεργασία πρέπει να είναι
προσυµφωνηµένες.
12. Οι τηλεργαζόµενοι έχουν τα ίδια συλλογικά δικαιώµατα µε τους άλλους
υπαλλήλους
που
εργάζονται
στις
εγκαταστάσεις
επιχείρησης
συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων της επικοινωνίας µε το συµβούλιο
των επιχειρήσεων και του εκπροσώπους της συνδικαλιστικής τους
οργάνωσης.
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4.

Η διεθνής και ευρωπαϊκή εµπειρία από την εφαρµογή
των ευέλικτων µορφών απασχόλησης

4.1.

Το πλαίσιο διάδοσης των ευέλικτων µορφών απασχόλησης στις χώρες
της Ε.Ε.

Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης –σε συνδυασµό µε τις πολιτικές αναµόρφωσης
του εργάσιµου χρόνου- αποτελούν ήδη από τη δεκαετία του 1980 βασικό εργαλείο
πολιτικής στις πιο βιοµηχανικά προηγµένες ευρωπαϊκές χώρες, τόσο για την αύξηση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, όσο και για τη διάσωση αλλά και τη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η ευρεία αποδοχή της ευελιξίας ως θεµελιώδες
συστατικό στοιχείο της οικονοµικής ορθοδοξίας και των εθνικών πολιτικών
απασχόλησης είναι αναντίρρητο γεγονός, παρόλο που συχνά κατηγορείται –και όχι
αδίκως- για υποβαθµισµένες συνθήκες εργασίας, αυξηµένη ανασφάλεια της
απασχόλησης, επιδείνωση των κοινωνικών ανισοτήτων, και για φαινόµενα
περιθωριοποίησης τµηµάτων του εργατικού δυναµικού.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων που επέβαλλε η
ύφεση κι ο εντεινόµενος διεθνής ανταγωνισµός, οι κυβερνήσεις των περισσότερων
ευρωπαϊκών χωρών- άλλες νωρίτερα, άλλες αργότερα- υποχρεώθηκαν να µειώσουν
τα επίπεδα προστασίας της απασχόλησης, να θεσµοθετήσουν νέες, ευέλικτες µορφές
απασχόλησης και να περιορίσουν, γενικά, τις ακαµψίες της αγοράς εργασίας.
Μερικές κυβερνήσεις προχώρησαν παραπέρα, όταν διαπίστωσαν ότι δεν είναι µόνο οι
ανάγκες των επιχειρήσεων που έχουν γίνει ευµετάβλητες και δεν µπορούν να
καλυφθούν από το υφιστάµενο ρυθµιστικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας, είναι και οι
ανάγκες των εργαζοµένων, ιδιαίτερα µε τη µαζική είσοδο των γυναικών στην
αµειβόµενη απασχόληση. Έτσι, υπό την πίεση των περιστάσεων, σταδιακά άρχισαν
να θεσµοθετούνται και µορφές ευελιξίας που να είναι προσαρµοσµένες στις
ιδιαίτερες και µεταβαλλόµενες ανάγκες των εργαζοµένων.
Είναι γεγονός ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η εισαγωγή ευέλικτων µορφών
απασχόλησης στις επιχειρήσεις είναι προσαρµοσµένη πρωταρχικά στις ανάγκες των
επιχειρήσεων και όχι των εργαζοµένων. Για παράδειγµα, η ευρεία χρήση συµβάσεων
ορισµένου χρόνου, η προσωρινή απασχόληση, η διακεκοµµένη απασχόληση, η
µικρής διάρκειας µερική απασχόληση, όπως και ευελιξία στον καθορισµό των
αµοιβών, συχνά χρησιµοποιούνται καταχρηστικά από τις επιχειρήσεις. Η άλλη όψη
του νοµίσµατος είναι, ωστόσο, ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και
οργανισµοί, ιδίως οι πιο «φωτισµένοι», χρησιµοποιούν συγκεκριµένες µορφές
ευέλικτης απασχόλησης, προκειµένου να προσελκύσουν στο δυναµικό τους ή να
συγκρατήσουν ειδικευµένα στελέχη, κυρίως γυναίκες, διευκολύνοντας έτσι την
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εκπλήρωση διαφορετικών και αλληλοσυγκρουόµενων ρόλων των στελεχών τους.
Τέτοιες, ευνοϊκές για τους εργαζόµενους, µορφές ευελιξίας είναι: η εκούσια µείωση
των ωρών εργασίας, η δυνατότητα περιστασιακής τηλεργασίας, τα εξατοµικευµένα
ωράρια εργασίας, η συµπιεσµένη εργάσιµη εβδοµάδα, κ.ά. Αυτή η θετική εκδοχή της
ευελιξίας εφαρµόζεται εδώ και µια εικοσαετία σε µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων σε
χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερµανία, το Βέλγιο, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία και,
βεβαίως, οι Σκανδιναβικές χώρες, µε ιδιαίτερα ευνοϊκά αποτελέσµατα τόσο στην
αποδοτικότητα των εργαζοµένων, όσο και στην εικόνα της επιχείρησης προς τα έξω.
Οι ανάµεικτες εκφάνσεις της ευελιξίας µας οδηγούν µοιραία στο συµπέρασµα ότι η
ευέλικτη απασχόληση είναι σαν τον Ιανό: η µια της όψη συµβολίζει µια νέα
ισορροπία ανάµεσα στην προσαρµοστικότητα των επιχειρήσεων και την ασφάλεια
των εργαζοµένων. Η άλλη της όψη, αντίθετα, συµβολίζει το περιστασιακό,
βραχυπρόθεσµο όφελος για τις επιχειρήσεις και την επιδείνωση των όρων εργασίας
των εργαζοµένων, τον περιορισµό των δικαιωµάτων τους και τη ρευστότητα της
απασχόλησης.
Το τελικό αποτέλεσµα εξαρτάται, εντέλει, από το µείγµα των ειδών ευελιξίας που θα
εφαρµοστεί. Το µείγµα αυτό επηρεάζεται από 4 κρίσιµους και αλληλένδετους
παράγοντες: 30
(α) το οικονοµικό περιβάλλον των επιχειρήσεων (ανταγωνισµός, αγορές, είδος
προϊόντος)
(β) το τεχνολογικό περιβάλλον (διάχυση της τεχνολογίας, δεξιότητες του εργατικού
δυναµικού)
(γ) το θεσµικό περιβάλλον (ρυθµιστικοί κανόνες, διάρθρωση αγοράς εργασίας)
(δ) το κοινωνικό σύστηµα που επικρατεί (βαθµός κοινωνικής αποδοχής της ευελιξίας,
σύστηµα συλλογικών διαπραγµατεύσεων, κοινωνική συνοχή, κ.ά.).
4.2.

Η έκταση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης στις χώρες της Ε.Ε.

Μερική απασχόληση
Η µερική απασχόληση αποτελεί την πλέον διαδεδοµένη και δηµοφιλή ευέλικτη
µορφή απασχόλησης στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. και τις ανεπτυγµένες
οικονοµίες γενικότερα. Το ποσοστό της στο σύνολο της απασχόλησης κυµαίνεται από
σχεδόν 5% στην Ελλάδα έως σχεδόν 46% στην Ολλανδία. Το ιδιαίτερα υψηλό
ποσοστό της χώρας αυτής οφείλεται στο γεγονός ότι οι 3 στις 4 γυναίκες εργάζονται
µε αυτό το καθεστώς. Αλλά και σε άλλες χώρες όπως η Βρετανία, η Αυστρία, το
30

Για µια αναλυτική προσέγγιση βλ. European project “Flexibility and Competitiveness:
Labour Market Flexibility, Innovation and Organisational Performance (Flex-com”), 2004
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Βέλγιο, η ∆ανία, η Γερµανία και η Σουηδία το ποσοστό της µερικής απασχόλησης
υπερβαίνει το 20%. 31 Παρά τα ήδη υψηλά ποσοστά της –ο µέσος όρος της Ε.Ε-15
ανέρχεται στο 19%, ενώ στην Ε.Ε.-25 στο 17.3% (βλ. πίνακα 2)- η τάση αύξησης
παραµένει ανοδική, σχεδόν σε όλες τις χώρες (µε εξαίρεση την Ελλάδα, τη Γαλλία
και τη ∆ανία). Αυτό οφείλεται σε ένα πλέγµα παραγόντων, όπως η αδυναµία
εξεύρεσης µιας θέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης, η προτίµηση ορισµένων
οµάδων του πληθυσµού προς τον µειωµένο χρόνο εργασίας, η ανάγκη συνδυασµού
διαφορετικών επαγγελµάτων και εργασιακών καθεστώτων, κ.λπ.
Πίνακας 2
Ποσοστό της µερικής απασχόλησης στο σύνολο της απασχόλησης, 2004
Ε.Ε.-15

Ε.Ε.-25

Σύνολο

19.4

17.3

Άνδρες

7.2

7.0

Γυναίκες

35.1

31.4

Πηγή: Eurostat, Labour Force Survey, 2004

Κύριο χαρακτηριστικό της µερικής απασχόλησης είναι ότι είναι γένους θηλυκού,
καθώς η συντριπτική πλειοψηφία -που σε ορισµένες χώρες αγγίζει το 90%- όσων
εργάζονται µε αυτό το καθεστώς (για λόγους που επισηµάναµε στο κεφ.1) είναι
γυναίκες (βλ. ∆ιάγραµµα 1).
Σχεδόν µια στις τρεις γυναίκες εργάζεται µε µερική απασχόληση, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό στους άνδρες είναι µόλις 7%. Η συνεχής άνοδος της µερικής απασχόλησης
συνδέθηκε ιστορικά µε τη µαζική είσοδο των γυναικών στην αµειβόµενη
απασχόληση και την τριτογενοποίηση της οικονοµίας. Η άρση των θεσµικών
περιορισµών, η βελτίωση των όρων αµοιβής της µερικής απασχόλησης, η παροχή
φορολογικών κινήτρων και η διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της αύξησαν την
ελκυστικότητά της και συνέβαλλαν παραπέρα στην ευρύτερη διάχυσή της.
Η µερική απασχόληση είναι πιο διαδεδοµένη σε συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες του
πληθυσµού, ειδικότερα στους νέους µέχρι 25 ετών και στους µεγαλύτερης ηλικίας
εργαζόµενους, άνω των 55 ετών. Αυτή η συγκέντρωση της µερικής απασχόλησης στα
δύο ηλικιακά άκρα, δηλαδή στην αρχή και στο τέλος της επαγγελµατικής διαδροµής,
αφορά πρωτίστως τους άνδρες, παρά τις γυναίκες, οι οποίες παρουσιάζουν
µεγαλύτερη οµοιοµορφία στην κατανοµή της µερικής απασχόλησης στις διάφορες

31

Βλ. Employment in Europe, 2005
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οµάδες ηλικίας, µε ελαφρά επικράτηση της οµάδας 55-64 ετών που βρίσκεται στο
κατώφλι της συνταξιοδότησης. 32

∆ιάγραµµα 1
Ποσοστό γυναικών στο σύνολο της µερικής
απασχόλησης, Ε.Ε.-15, 2000
Μ.Ο.
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Πηγή: EIRO, Gender perspectives – annual update 2000, 28-3-2001

Η πλειοψηφία όσων εργάζονται µε µερική απασχόληση την προτιµά –για µια σειρά
από λόγους- από µια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Ειδικότερα, στην Ε.Ε.-15
και παρά το γεγονός ότι το ένα έκτο περίπου των µερικά απασχολουµένων δεν
επιθυµούσε να εργαστεί µε αυτή τη µορφή απασχόλησης, οι 3 στους 4 την
προτίµησαν από την πλήρη απασχόληση, γεγονός που καταρρίπτει τον ισχυρισµό ότι
η µερική απασχόληση ταυτίζεται αποκλειστικά µε τις υποβαθµισµένες θέσεις
εργασίας και αποτελεί τη δεύτερη και όχι την πρώτη επιλογή για τους εργαζόµενους.
Τούτο, φυσικά, δεν σηµαίνει ότι η αµοιβή της µερικής απασχόλησης εξασφαλίζει
απαραιτήτως ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Συνήθως συµπληρώνει
απλώς το οικογενειακό εισόδηµα.

32

Ό.πρ.
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Συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου
Οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή εποχιακή – προσωρινή απασχόληση,
συνιστούν µια από τις παλαιότερες και πλέον παγιωµένες µορφές ευελιξίας. Η µορφή
αυτή απασχόλησης αυξήθηκε σηµαντικά τα τελευταία 20 χρόνια στις χώρες της Ε.Ε.:
ενώ το 1983, αφορούσε µόλις το 8.1% του εργατικού δυναµικού, το 2003, το
ποσοστό αυτό είχε ανέλθει στο 17.1%. 33 Το ποσοστό αυτό, ωστόσο, συγκαλύπτει
σηµαντικές εθνικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των χωρών-µελών. 34 Το υψηλότερο
ποσοστό συναντάται στην Ισπανία, όπου ένας στους τρεις εργαζόµενους
απασχολείται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, ενώ το χαµηλότερο στην Ιρλανδία και
το Λουξεµβούργο, όπου το ποσοστό δεν ξεπερνά το 4.6% και 3.4% αντίστοιχα (βλ.
πίνακα 3).
Ο αριθµός των απασχολουµένων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου αυξήθηκε σηµαντικά
κατά το 2004, ιδίως στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ισπανία. Η
αυξητική τάση των συµβάσεων ορισµένου χρόνου οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση
του τοµέα των υπηρεσιών: τα 2/3 του συνόλου των απασχολουµένων µε σύµβαση
ορισµένου χρόνου εργάζεται στις υπηρεσίες, και ιδιαίτερα στο λιανικό εµπόριο, τη
σίτιση, τον τουρισµό, τις µεταφορές, τους χρηµατο-πιστωτικούς οργανισµούς και τον
δηµόσιο τοµέα.
Πίνακας 3
Συµβάσεις ορισµένου χρόνου ως % της συνολικής απασχόλησης Ε.Ε.-15, 2000
Χώρα
Αυστρία
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Ελλάδα
Ηνωµένο Βασίλειο
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Λουξεµβούργο
Ολλανδία
Πορτογαλία
Σουηδία
Φιλανδία

%
7.9
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15.0
12.7
10.2
13.1
6.7
4.6
32.1
10.1
3.4
14.0
20.4
14.7
17.7

33

Βλ. European industrial relations dictionary, στον δικτυακό τόπο
www.eurofound.eu.int/areas/industrialrelationsdictionary/definitions/ Σύµφωνα µε άλλη πηγή, το
“Employment in Europe”, το ποσοστό των συµβάσεων ορισµένου χρόνου στη διευρυµένη Ε.Ε.-25
είναι χαµηλότερο, και το 2004 ανερχόταν στο 13.7% της συνολικής απασχόλησης.
34
Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν το έτος 2000.
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Οι διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών στα ποσοστά απασχόλησης µε συµβάσεις
ορισµένου χρόνου είναι σαφώς µικρότερες συγκριτικά µε τη µερική απασχόληση:
στην Ε.Ε.-25, ο µέσος όρος των γυναικών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
ανέρχεται στο 14.3% στο σύνολο της απασχόλησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των
ανδρών είναι 13.2%. Μόνο σε 5 χώρες –Βέλγιο, Ισπανία, Σουηδία, Φιλανδία και
Κύπρο- η διαφορά στα ποσοστά των γυναικών ξεπερνά τις 5 µονάδες, ενώ σε άλλες
χώρες – όπως η Αυστρία και η Γερµανία- ισχύει η αντίστροφη τάση. 35
Ετήσια διευθέτηση του χρόνου εργασίας
Οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε.-15 παρέχουν θεσµικά τη δυνατότητα στις
επιχειρήσεις να προβαίνουν –όχι µε διευθυντικό δικαίωµα αλλά µε τη σύµφωνη
γνώµη του σωµατείου ή των συνδικάτων- στη διευθέτηση των ωρών εργασίας του
προσωπικού τους µε περίοδο αναφοράς συνήθως τους 12 µήνες. Η διευθέτηση µπορεί
να προσλάβει διαφορετικές µορφές κάθε φορά, και να συνοδεύεται από λιγότερο ή
περισσότερο ελκυστικά ανταλλάγµατα για τους εργαζόµενους. Σε κάθε περίπτωση,
όµως, εξυπηρετεί πρωτίστως τις ανάγκες της επιχείρησης για προσαρµογή των ωρών
εργασίας στις εποχιακές διακυµάνσεις της ζήτησης και έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση
του κόστους των υπερωριών. Επειδή για αυτόν τον λόγο συνεπάγεται µείωση του
εισοδήµατος των εργαζοµένων, ως αντιστάθµισµα παρέχεται συνήθως η προστασία
από τις απολύσεις, η µείωση του συνολικού εργάσιµου χρόνου, η αύξηση του
βασικού µισθού, κ.λπ.
Ο όρος διευθέτηση συχνά χρησιµοποιείται διασταλτικά για να περιγράψει
οποιαδήποτε µορφή υπολογισµού του εργάσιµου χρόνου που δεν έχει ως βάση την
εβδοµάδα, αλλά τον µήνα, τον χρόνο ή και τον συνολικό επαγγελµατικό βίο. Οι
κυριότερες παραλλαγές της διευθέτησης του χρόνου εργασίας είναι η συµπιεσµένη
εβδοµάδα, οι ατοµικοί λογαριασµοί χρόνου ή τράπεζες χρόνου, οι «διάδροµοι»
χρόνου, τα ευέλικτα εργάσιµα χρόνια, και οι κυλιόµενες ετήσιες ώρες εργασίας. Οι
ατοµικοί λογαριασµοί χρόνου είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένοι στη Γερµανία, όπου η
εφαρµογή τους –µέσα από συλλογικές συµφωνίες σε επίπεδο επιχείρησης- είναι
κυρίως προσαρµοσµένη στις ανάγκες των εργοδοτών, καθώς αποτελούν µια ευέλικτη
προσαρµογή στις βραχυπρόθεσµες και µακρυπρόθεσµες διακυµάνσεις της αγοράς. Οι
συλλογικές συµφωνίες επιχειρούν να προασπίσουν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων
κατά την εφαρµογή αυτής της µορφής διευθέτησης του χρόνου εργασίας, ώστε να µη
λειτουργεί σε βάρος τους και να µη συνιστά µια µονόπλευρη υποταγή στις απαιτήσεις
της εργοδοσίας. Προκειµένου να αποφευχθεί η καταχρηστική εφαρµογή των
ατοµικών λογαριασµών χρόνου, οι συµφωνίες προβλέπουν τη συστηµατική
35

Βλ. “Employment in Europe”, 2004
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ενηµέρωση των εργαζοµένων για το ατοµικό τους «υπόλοιπο» ωρών εργασίας (όπως
συµβαίνει µε έναν τραπεζικό λογαριασµό).
Η απουσία συγκρίσιµων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων αλλά και εµπειρικών
µελετών, δεν µας επιτρέπει να έχουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα της έκτασης της
µορφής αυτής ευέλικτης απασχόλησης στις διάφορες χώρες της Ε.Ε. Γνωρίζουµε,
ωστόσο, ότι ανάλογα µε τη χώρα και τον κλάδο µπορεί να καλύπτει ένα σηµαντικό
ποσοστό των απασχολουµένων ή να είναι σχεδόν ανύπαρκτη, παρά την ύπαρξη
ευνοϊκού θεσµικού πλαισίου. Σηµαντική παρουσία έχει η διευθέτηση στη ∆ανία, τη
Γαλλία, τη Γερµανία και την Ισπανία, όπου καλύπτει περίπου το ένα τρίτο του
συνόλου των απασχολουµένων. Χαµηλότερα ποσοστά παρουσιάζει στο Βέλγιο, τη
Φιλανδία, την Ιταλία και τη Βρετανία, ενώ είναι ασήµαντη ή και ανύπαρκτη στις
υπόλοιπες χώρες. 36 Οι µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης αυτής της µορφής
ευελιξίας είναι µάλλον ευνοϊκές για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς
σταδιακά δοκιµάζεται, πέρα από τους παραδοσιακούς µεταποιητικούς κλάδους, και
στις υπηρεσίες, όπως και στον δηµόσιο τοµέα.
Προσωρινή απασχόληση µέσω των Ε.Π.Α.
Όπως σηµειώθηκε σε προηγούµενο τµήµα της έκθεσης στόχος των Εταιρειών
Προσωρινής Απασχόλησης –που εκτελούν χρέη άµεσου εργοδότη- είναι να
µεσολαβούν µεταξύ επιχειρήσεων που αναζητούν συγκεκριµένες ειδικότητες για
ορισµένο χρονικό διάστηµα (έµµεσος εργοδότης), και εργαζόµενους που διαθέτουν
τα απαιτούµενα προσόντα. Η λειτουργία των Ε.Π.Α. επιτράπηκε σχετικά πρόσφατα
και µε αρκετούς περιορισµούς, ώστε να αποφεύγεται η καταπάτηση των εργασιακών
δικαιωµάτων των ατόµων που προσλαµβάνονται. Σηµειώνονται, ωστόσο, σηµαντικές
διαφοροποιήσεις από τη µια χώρα στην άλλη, τόσο στο ρυθµιστικό πλαίσιο, όσο και
στο βαθµό εξάπλωσης. Στη Βρετανία και την Ιρλανδία, για παράδειγµα, δεν
υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις για τους όρους εργασίας, για αυτή την κατηγορία των
εργαζοµένων, ενώ στη ∆ανία, οι εργαζόµενοι µε προσωρινές συµβάσεις έχουν πλήρη
ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα. Στη Γερµανία η µορφή αυτή απασχόλησης
διέπεται από µια συµβατική σύµβαση αορίστου χρόνου ανάµεσα στην εταιρεία και
την Ε.Π.Α. 37
Η απασχόληση µέσω των Ε.Π.Α. είναι πιο διαδεδοµένη στην Ολλανδία, τη Βρετανία ,
τη Γαλλία, και τη Φλάνδρα (Βέλγιο), ενώ παραµένει σε πολύ χαµηλά επίπεδα στις
χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, αυτή τη στιγµή η
απασχόληση µέσω των Ε.Π.Α. στην Ε.Ε.-15 ανέρχεται µόλις στο 1.3% της συνολικής
απασχόλησης, και κυµαίνεται από 0.3% στη ∆ανία έως 2.6% στη Βρετανία, όπου
36
37

Βλ. EIRO, “Annualised hours in Europe”, 29-4-2004
Βλ. Γαβρόγλου, ό.π. σ.36
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σηµειώνεται και το υψηλότερο ποσοστό. 38 Συνολικά αφορά περίπου 2.5 µε 3
εκατοµµύρια εργαζόµενους σε 20 000 επιχειρήσεις.
Η λειτουργία των Ε.Π.Α. αποτελεί µια κατ’ εξοχή µορφή ευελιξίας που επιτρέπει στις
επιχειρήσεις µια πιο ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού τους. Πέρα
από την κάλυψη άµεσων, βραχυπρόθεσµων αναγκών των εταιρειών, ορισµένες
Ε.Π.Α. έχουν σταδιακά αναλάβει έναν πιο σύνθετο ρόλο για λογαριασµό µεγάλων
πελατών τους: να καταρτίζουν και να εντοπίζουν στελέχη υψηλής ειδίκευσης, ώστε
να καλύπτουν τα κενά που προκύπτουν σε δεξιότητες και να µπορούν να
αντεπεξέρχονται στις αλλαγές της αγοράς. Οι Ε.Π.Α. αυτές εξελίσσονται, έτσι, σε
«κυνηγούς κεφαλών», διευκολύνουν τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης και
εξασφαλίζουν στους πελάτες τους υψηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας και
µεγαλύτερο βαθµό ευελιξίας. 39
Η απασχόληση µέσω των Ε.Π.Α. ενέχει ορισµένους κινδύνους για τους προσωρινά
εργαζόµενους, που πρέπει να µας προβληµατίσουν, όπως ο αυξηµένος βαθµός
ανασφάλειας λόγω της πολύ µικρής διάρκειας των συµβολαίων και η ανισότητα στις
αµοιβές και τις συνθήκες εργασίας µεταξύ του σταθερού και του προσωρινού
εργατικού δυναµικού. Ορισµένες επιχειρήσεις τείνουν να χρησιµοποιούν προσωρινά
απασχολούµενους για να υποκαταστήσουν το µόνιµο προσωπικό τους, καθώς µε
αυτόν τον τρόπο παρακάµπτουν τους περιορισµούς που ισχύουν για τις απολύσεις.
Τηλεργασία
Η τηλεργασία, µε τις ποικίλλες εκδοχές της, όπως η χωρό-ευέλικτη εργασία, η
εργασία στο σπίτι, η εργασία σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους (tele-cottages), κ.λπ.,
παρουσιάζει µια αξιόλογη δυναµική τα τελευταία 15 χρόνια. Σύµφωνα µε πρόσφατες
εκτιµήσεις, η τηλεργασία αγγίζει πλέον, σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες, το 10% της
συνολικής απασχόλησης, στη δε Ολλανδία και τις Σκανδιναβικές χώρες το ποσοστό
είναι ακόµη υψηλότερο. Ένας σηµαντικός αριθµός τηλεργαζοµένων δεν
καταγράφονται από τις στατιστικές, είτε γιατί τηλε-εργάζονται περιστασιακά και
άτυπα, είτε γιατί δεν προσφέρουν µισθωτές υπηρεσίες.
Εάν ο τηλεργαζόµενος υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο ενός εργοδότη, τότε
θεωρείται ότι παρέχει εξαρτηµένη εργασία, εάν όχι, τότε θεωρείται αυτοαπασχολούµενος. Αυτή η διάκριση είναι εξαιρετικά σηµαντική όσον αφορά τα
δικαιώµατα αυτής της κατηγορίας εργαζοµένων, καθώς στην πρώτη περίπτωση
εφαρµόζεται η εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία και παρέχεται ένα ελάχιστο όριο
προστασίας, ενώ στη δεύτερη, ισχύει µόνο η όποια άτυπη συµφωνία έχει τυχόν
38

Βλ. European Foundation, 2006
Βλ. European project “Flexibility and Competitiveness: Labour Market Flexibility,
Innovation and Organisational Performance (Flex-com”), 2004
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συναφθεί ανάµεσα στα δύο µέρη. Όπως είναι φυσικό, ένας αυτο-απασχολούµενος
τηλεργαζόµενος κοστίζει πολύ λιγότερα από άποψη κοινωνικής ασφάλισης και
εργασιακών δικαιωµάτων, ενώ είναι και περισσότερο ευέλικτος, γι αυτό συχνά
προτιµάται από τους εργοδότες. Ένας αυξανόµενος αριθµός επιχειρήσεων, ωστόσο,
τα τελευταία χρόνια, υπογράφει συµφωνία-πλαίσιο µε το συνδικάτο ή το σωµατείο
που προβλέπει την εκούσια συµµετοχή ενός εργαζόµενου σε πρόγραµµα τηλεργασίας
και το δικαίωµα επιστροφής στο γραφείο ανά πάσα στιγµή, µε διατήρηση όλων των
δικαιωµάτων που απορρέουν από την ιδιότητα του υπαλλήλου. 40
Αντίθετα µε την επικρατούσα άποψη, η πλειοψηφία των τηλεργαζοµένων, περίπου το
80%, είναι άνδρες, οι οποίοι εργάζονται στον τραπεζικό, ασφαλιστικό και
χρηµατιστηριακό κλάδο και δουλεύουν on-line το 25% του συνολικού εργάσιµου
χρόνου τους. 41
Ένα από τα βασικά µειονεκτήµατα της τηλεργασίας για τους εργαζόµενους είναι η
ταύτιση του χώρου εργασίας µε τον ιδιωτικό χώρο και η σύγχυση που συχνά
προκαλείται ανάµεσα στον εργάσιµο και τον ελεύθερο χρόνο. Το στοίχηµα µε αυτή
τη µορφή εργασίας είναι να διατηρηθούν διακριτές η ιδιωτική σφαίρα και η δηµόσια
σφαίρα, καθώς και ο σεβασµός της προσωπικής και οικογενειακής ζωής του
τηλεργαζόµενου από τον εργοδότη.
Ένα πρόσθετο µειονέκτηµα είναι η δυσχέρεια των τηλεργαζόµενων, λόγω της
φυσικής τους αποµόνωσης από τους συναδέλφους, να οργανωθούν και να
διεκδικήσουν συλλογικά τα αιτήµατά τους. Στην πραγµατικότητα, ελάχιστες
συλλογικές συµβάσεις εργασίας στις χώρες της Ε.Ε. ασχολούνται µε την τηλεργασία,
καθώς η µορφή αυτή απασχόλησης θεωρείται από τα συνδικάτα ως ένα από τα κύρια
εργαλεία αποκέντρωσης των εργασιακών σχέσεων και αποδυνάµωσης του
συνδικαλιστικού κινήµατος. Έτσι οι τηλεργαζόµενοι καθίστανται εξαιρετικά
ευάλωτοι στις καταχρήσεις των εργοδοτών τους και κινδυνεύουν να
περιθωριοποιηθούν επαγγελµατικά και κοινωνικά.
4.3.

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των ευέλικτων µορφών απασχόλησης

Όπως προκύπτει από την υπέρ-εικοσαετή διεθνή εµπειρία σε χώρες µε ευρεία
εφαρµογή ευέλικτων µορφών οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας, είναι
γεγονός πως οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης έχουν αποφέρει σηµαντικά οφέλη στις
επιχειρήσεις, ενώ αυτό δεν ισχύει αναγκαστικά και για τους εργαζόµενους. Συνήθως
–και κάπως σχηµατικά- µπορούµε να θεωρήσουµε πως ό,τι είναι πλεονέκτηµα για τη
µια πλευρά, είναι µειονέκτηµα για την άλλη. Αυτό το στοιχείο όµως δεν είναι
40

Βλ. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, “The social
implications of teleworking”, report
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Βλ. Γαβρόγλου, Στ., ό.π. σελ. 41
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νοµοτελειακό, αλλά εξαρτάται σε µέγιστο βαθµό από τις συνθήκες εφαρµογής αυτών
των µορφών απασχόλησης, και κυρίως από το οικονοµικό περιβάλλον και τον
κοινωνικό και πολιτικό συσχετισµό δυνάµεων.
Από τις διακριτές και δραστικά διαφορετικές εθνικές εµπειρίες εφαρµογής των
ευέλικτων µορφών απασχόλησης προκύπτουν, όπως είναι φυσικό, αντιφατικά
συµπεράσµατα. Για παράδειγµα, στις Σκανδιναβικές χώρες και την Ολλανδία, ο µέχρι
στιγµής απολογισµός κρίνεται θετικός, καθώς διατηρήθηκαν οι εύθραυστες
ισορροπίες ανάµεσα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και αυτές των εργαζοµένων.
Επιπλέον, η διάδοση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης δεν συνοδεύτηκε από
µείωση της προστασίας της εργασίας και της ασφάλειας της απασχόλησης. Η
προσφυγή σε ευέλικτες µορφές εργασίας γίνεται συνήθως µε τη σύµφωνη γνώµη των
εργαζοµένων, έχει αναστρέψιµο χαρακτήρα, δεν επιφέρει περιορισµό των
δικαιωµάτων που απορρέουν από την εργασία και είναι αµοιβαία επωφελής και για
τις δύο πλευρές. Το ίδιο ισχύει και σε επίπεδο µεµονωµένων επιχειρήσεων και
οργανισµών σε µεγάλο αριθµό χωρών.
Αντίθετα, σε χώρες όπως η Βρετανία, ή σε κλάδους των οποίων η στρατηγική
συνίσταται πρωταρχικά στη συµπίεση του κόστους εργασίας, η ευρεία χρήση
ευέλικτων µορφών εργασίας τα τελευταία 25 χρόνια συνδέθηκε µε τη σηµαντική
αύξηση της περιστασιακής και υποβαθµισµένης εργασίας, όπως η µικρής διάρκειας
µερική απασχόληση, η κατ’ οίκον εργασία, η εργασία µέσω των Εταιρειών
Προσωρινής Απασχόλησης, τα συµβόλαια «µηδενικών ωρών», η ψευδό-ανεξάρτητη
απασχόληση ή αυτό-απασχόληση, και οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου.
Παράλληλα, αυξήθηκε δραµατικά ο αριθµός των ατόµων που εργάζονται πολλές
ώρες την εβδοµάδα (συχνά ως απλήρωτες υπερωρίες), αλλά και αυτών που
εργάζονται πολύ λίγες ώρες την εβδοµάδα. Το αποτέλεσµα αυτών των εξελίξεων,
ήταν να δηµιουργηθεί στη Βρετανία ένα εργατικό δυναµικό δύο ταχυτήτων: από τη
µια οι εργαζόµενοι που απολαµβάνουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώµατα, και από την άλλη οι «παρίες» εργαζόµενοι, µε ελάχιστα ή συνήθως
καθόλου καταστατικά δικαιώµατα. 42
Αυτό συµβαίνει γιατί οι επιχειρήσεις της χώρας αυτής (αλλά και πολλών άλλων
χωρών ή κλάδων) αντιλαµβάνονται –και χρησιµοποιούν- την ευελιξία ως ένα
εργαλείο, το οποίο τους επιτρέπει να απολύουν και να προσλαµβάνουν τους
εργαζόµενους κατά το δοκούν, να διαχειρίζονται µε ελαστικότητα τον χρόνο
εργασίας τους ώστε να αντιµετωπίζουν τις διακυµάνσεις της ζήτησης, και να
µεταβάλλουν ή να ερµηνεύουν διασταλτικά το περιεχόµενο της εργασίας,
καταργώντας τις παραδοσιακές περιγραφές των θέσεων εργασίας. Η απουσία
42

Βλ. R. Hyman : Whose quality, whose flexibility?
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ρύθµισης και ελεγκτικών µηχανισµών, όπως είναι φυσικό, ευνοεί εάν δεν υποθάλπει
αυτές τις επιχειρηµατικές συµπεριφορές. Σε αυτές, λοιπόν, τις περιπτώσεις, η
ευέλικτη εργασία δεν αποτελεί παρά έναν ευφηµισµό για ανασφαλή και πρόσκαιρη
απασχόληση.
Σε γενικές γραµµές, µπορούµε να διακρίνουµε δύο επίπεδα επιπτώσεων: το µικρόεπίπεδο (επιχειρήσεις-εργαζόµενοι) και το µάκρο-επίπεδο (αγορά εργασίας –
οικονοµία). Στο πρώτο επίπεδο, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των
ευέλικτων µορφών απασχόλησης στις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους
παρουσιάζονται συνοπτικά στο ∆ιάγραµµα 2.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα
των ευέλικτων µορφών απασχόλησης
ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ
Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

9 ευέλικτη χρήση του εργατικού
δυναµικού για την αντιµετώπιση των
διακυµάνσεων της ζήτησης, µείωση



η προσαρµογή των ευέλικτων
µορφών
απασχόλησης
στο
οργανωτικό καλούπι και τις
απαιτήσεις της πλήρους και
σταθερής
απασχόλησης,
δηµιουργεί πολλαπλά διοικητικά
προβλήµατα

9 µείωση του εργατικού κόστους,
καθότι το ευέλικτο προσωπικό έχει
µειωµένες αποδοχές, ασφαλιστικές
εισφορές και εργασιακά δικαιώµατα
(άδειες, επιδόµατα, κ.λπ.)



προβλήµατα
συντονισµού

9 αυξηµένη δυνατότητα
των εργαζοµένων



του κόστους των υπερωριών λόγω
διευθέτησης του χρόνου εργασίας

διάθεσης

επίβλεψης
και
του
ευέλικτου

προσωπικού

λιγότερο
εκπαιδευµένο
αφοσιωµένο προσωπικό

και

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
9 µοναδικός τρόπος ένταξης ή
επανένταξης
στην
αµειβόµενη
απασχόληση
για
ορισµένες
κατηγορίες
του
εργατικού
δυναµικού:
γυναίκες,
νέοι,
σπουδαστές



ανεπαρκείς αµοιβές, υποδεέστερη
κοινωνική προστασία, πρόβληµα
συντάξιµων χρόνων/ασφαλιστικών
ενσήµων

9 περισσότερος χρόνος διαθέσιµος



θέσεις

για
άλλες
δραστηριότητες:
οικογενειακές υποχρεώσεις, άλλη
δουλειά, επιµόρφωση, κ.λπ.
9 δυνατότητα
για
καλύτερη
εναρµόνιση επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής

εργασίας

χαµηλής

ειδίκευσης, µε περιορισµένες ή
ανύπαρκτες προοπτικές εξέλιξης



ελλειπής συµµετοχή σε
επιχειρησιακή κατάρτιση



ισχνή συνδικαλιστική κάλυψη
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Όσον αφορά το µάκρο-επίπεδο, η εικόνα και εδώ είναι ανάµεικτη και αντιφατική,
καθώς οι επιπτώσεις κινούνται προς διαµετρικά αντίθετες κατευθύνσεις. Από τη µία
έχουµε ορισµένα σαφή κέρδη από την αύξηση των θέσεων απασχόλησης (ιδίως
γυναικών και νέων) και τη βελτίωση της κινητικότητας της αγοράς εργασίας. Από την
άλλη, δηµιουργούνται νέες ανισότητες και διακρίσεις εις βάρος των πιο ευάλωτων
τµηµάτων του εργατικού δυναµικού και ελλοχεύει ο κίνδυνος παγίωσης µιας
δυαδικής αγοράς εργασίας.
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:
Ö η ευρεία εφαρµογή ευέλικτων µορφών εργασίας επιτρέπει την είσοδο στην
αγορά εργασίας ατόµων που διαφορετικά θα ήταν άνεργοι-άεργοι, ή θα
εργάζονταν στον άτυπο τοµέα της οικονοµίας, µε αποτέλεσµα να έχουµε
αύξηση της απασχόλησης
Ö η δυνατότητα συνδυασµού της µερικής απασχόλησης µε ταυτόχρονη λήψη
ενός ποσοστού του επιδόµατος ανεργίας, επιτρέπει την εξοικονόµηση πόρων
και τη διεύρυνση της φορολογικής και ασφαλιστικής βάσης
Ö αυξάνεται η κινητικότητα στην αγορά εργασίας, καθώς οι άνεργοι
καταλαµβάνουν έστω και προσωρινές θέσεις απασχόλησης, ή αντικαθιστούν
κάποιον εργαζόµενο που απουσιάζει σε µακροχρόνια άδεια (κυκλική
εργασία), ή κάποιον που συνταξιοδοτείται µερικώς
Ö παρέχεται η δυνατότητα στα άτοµα να εκπληρώσουν διαφορετικούς και
αντικρουόµενους ρόλους και να εξισορροπούν τις οικογενειακές και τις
επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:
Ö µε την εξάπλωση της ευέλικτης απασχόλησης ενισχύεται η δυαδική αγορά
εργασίας (που αποτελείται από το κύριο και το δευτερεύον εργατικό
δυναµικό)
Ö αναπαράγεται και ενισχύεται ο συµπληρωµατικός χαρακτήρας της γυναικείας
απασχόλησης, καθώς οι θέσεις εργασίας που καταλαµβάνουν οι γυναίκες είναι
συνήθως χαµηλής ειδίκευσης και κακοπληρωµένες, χωρίς προοπτικές
επαγγελµατικής εξέλιξης
Ö συχνά –αλλά όχι πάντα- έχουµε υποκατάσταση θέσεων πλήρους απασχόλησης
µε θέσεις µερικής απασχόλησης, χωρίς παράλληλη αύξηση του συνολικού
όγκου εργάσιµου χρόνου, έχουµε δηλαδή µια αναδιανοµή των ωρών εργασίας
σε περισσότερα άτοµα
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Ö η ευρεία προσφυγή σε µορφές ευελιξίας µε κύριο γνώµονα τη συµπίεση του
εργατικού κόστους, δεν συνεπάγεται αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ
συχνά συνδέεται και µε µειωµένη ικανότητα για καινοτοµία.
Συµπέρασµα: τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα της ευρείας εφαρµογής ευέλικτων
µορφών οργάνωσης της εργασίας στην αποδοτικότητα της οικονοµίας και την
απασχόληση παραµένουν ακόµη αντιφατικά και ασαφή. Από την άλλη, η απουσία
ευελιξίας και η προσκόλληση σε ξεπερασµένες µεθόδους οργάνωσης της εργασίας
έχει σαφείς και χειροπιαστές αρνητικές επιπτώσεις, τόσο στην ανταγωνιστικότητα και
ανάπτυξη, όσο και στα επίπεδα της απασχόλησης. Η διεθνής εµπειρία υποδεικνύει ότι
οι χώρες που διακρίνονται από υψηλή ανταγωνιστικότητα και ταχείς ρυθµούς
ανάπτυξης, είναι εκείνες που κάνουν επιλεκτική χρήση της ευελιξίας, παρέχουν
κίνητρα προς τους εργαζόµενους και στηρίζονται στην ευρεία κοινωνική συναίνεση.
Τα στοιχεία αυτά δεν µπορούν να είναι το αποτέλεσµα του πολιτικού σχεδιασµού ή
πολιτικών πρωτοβουλιών, εάν δεν υπάρχει το κατάλληλο υπόστρωµα. Από µόνο του
το θεσµικό πλαίσιο, όσο προωθηµένο και αν είναι, δεν µπορεί να επιβάλλει τις νέες
µορφές ευελιξίας, ιδίως όταν υπάρχουν κοινωνικές αντιστάσεις και απουσία
συναινετικών διαδικασιών. Αυτό έχει αποδειχθεί περίτρανα στην περίπτωση της
Ελλάδας.
4.4.

Η Ελληνική εµπειρία - Ο βαθµός διείσδυσης των ευέλικτων µορφών
απασχόλησης στην Ελλάδα: προβλήµατα εφαρµογής και προοπτικές
ευρύτερης διάδοσης

Παρά την ύπαρξη ευνοϊκού θεσµικού πλαισίου για τη διάδοση των ευέλικτων
µορφών απασχόλησης (βλ. ν. 1892/1990, ν.2639/1998, ν.2874/2000, ν.2956/2001,
ν.3174/2003 και ν.3250/2004), στην Ελλάδα οι συνηθέστερες µορφές ευελιξίας στον
ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας παραµένουν η υπερωριακή απασχόληση, οι βάρδιες, η
εποχιακή απασχόληση, η υπεργολαβία και το φασόν, ενώ στον δηµόσιο τοµέα
επικρατούν οι υπερωρίες και οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Οι νέες µορφές
ευέλικτης απασχόλησης έχουν από ελάχιστη έως µηδαµινή διείσδυση στην ελληνική
αγορά εργασίας. Συγκεκριµένα:
•

Η µερική απασχόληση κινείται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα –και µάλιστα µε
ελαφρά πτωτική τάση- συγκριτικά µε τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. και
ανέρχεται µόλις στο 4.6% της συνολικής απασχόλησης (7.9% στις γυναίκες και
2.6% στους άνδρες), σε αντίθεση µε τον µέσο ευρωπαϊκό όρο που ανέρχεται στο
17.9% (6.3% στους άνδρες και 33.5% στις γυναίκες). Στον δηµόσιο τοµέα ακόµη
δεν έχει αρχίσει η εφαρµογή της, παρά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων, που
προβλέπουν την εισαγωγή της µερικής απασχόλησης στους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδοίκησης και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, προκειµένου να καλυφθούν οι
αυξηµένες κοινωνικές ανάγκες, κυρίως στον τοµέα της φροντίδας παιδιών και

Κοινοπραξία Μελέτης Ευέλικτης Απασχόλησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτοµίας / Intercollege

58

Έκθεση διερεύνησης των µορφών ευέλικτης απασχόλησης που εφαρµόζονται στο διεθνές και
ευρωπαϊκό επίπεδο

ηλικιωµένων και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Αξίζει, µάλιστα, να σηµειωθεί,
ότι σε αντίθεση µε την τάση που ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.-15, στην
Ελλάδα η µερική απασχόληση δεν αποτελεί γνήσια επιλογή παρά για έναν µικρό
αριθµό εργαζοµένων. Οι περισσότεροι εργάζονται µε µερική απασχόληση γιατί δεν
µπόρεσαν να βρουν πλήρη απασχόληση. (βλ. ∆ιάγραµµα 3).
∆ιάγραµµα 3
Αναγκαστική και εκούσια µερική απασχόληση 1998-2005
Οι δύο βασικές κατηγορίες ατόµων της µερικής απασχόλησης
(χλδ άτοµα), 1998 - 2005 (Β' Τρίµηνο)
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Η διαµοιραζόµενη εργασία (job sharing, όπου µια θέση πλήρους απασχόλησης
µοιράζεται σε 2 άτοµα), µορφή αρκετά διαδεδοµένη στην Ε.Ε., δεν υφίσταται
στην Ελλάδα, ενώ περιορισµένη έκταση έχουν και η εργασία κατά ζήτηση (labour
on call), όπως και η εναλλασσόµενη εργασία (κυρίως στις αεροπορικές εταιρείες).

•

Η τηλεργασία ή ηλεκτρονικό φασόν όπως συχνά (αλλά λανθασµένα) αποκαλείται,
αποτελεί µια περιθωριακή, για την ώρα, µορφή χωρο-ευέλικτης εργασίας, µε
πολλά περιθώρια δυναµικής ανάπτυξης και ευρείας εφαρµογής τόσο σε χαµηλής
όσο και σε υψηλής ειδίκευσης εργασίες, χάρη στην ταχεία διάδοση των
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. Υπολογίζεται ότι µόλις το 1% των
απασχολουµένων εργάζεται µε τηλεργασία, το ποσοστό αυτό, ωστόσο, δεν
περιλαµβάνει όσους εργάζονται περιστασιακά και άτυπα µε τηλεργασία καθώς
και όσους εργάζονται µε ανεξάρτητη εργασία.

•

Ο ετήσιος υπολογισµός του χρόνου εργασίας (διευθέτηση), όπως είχε
θεσµοθετηθεί µε τον ν. 2874/2000, παρείχε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις
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(προκειµένου ν’ αποφεύγουν την ευρεία χρήση των δαπανηρών υπερωριών) να
κατανέµουν –µε τη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων- µε ευέλικτο τρόπο κατά
τη διάρκεια του έτους συνολικά 138 ώρες από τον ετήσιο χρόνο εργασίας του
προσωπικού τους, µε αντάλλαγµα αντίστοιχη µείωση του χρόνου εργασίας τους
σε περιόδους ύφεσης της δραστηριότητας, χωρίς περικοπή αµοιβών, αλλά και
µείωση του µέσου εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας στις 39 ώρες. Στην σύντοµη
περίοδο εφαρµογής της διάταξης αυτής είχαν συναφθεί συµφωνίες διευθέτησης
µόνο σε 4 επιχειρήσεις. Προκειµένου να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις να
κάνουν ευρύτερη εφαρµογή του µέτρου της διευθέτησης του ετήσιου χρόνου
εργασίας, η σηµερινή κυβέρνηση θέσπισε ιδιαίτερα ευνοϊκές διατάξεις, µε τον
ν.3385/2005, οι οποίες προβλέπουν τα εξής:

•



αποσυνδέεται η εφαρµογή της διευθέτησης από την ταυτόχρονη µείωση
του ετήσιου συνολικού χρόνου εργασίας



αυξάνεται ο αριθµός των ωρών που µπορούν να διευθετηθούν εντός του
έτους από 138 σε 256, ενώ δεν θέτει κανένα περιορισµό στην 4µηνη
διευθέτηση



αµείβονται ως υπερεργασία και όχι ως υπερωρία οι πρώτες 5 επιπλέον
ώρες απασχόλησης πέραν του συµφωνηθέντος, κατά την περίοδο
εφαρµογής του µειωµένου χρόνου εργασίας



δηµιουργείται ειδική επιτροπή η οποία επιµελείται τις συλλογικές
διαφορές που ανακύπτουν, σε περίπτωση µη συµφωνίας εργοδοτών και
εργαζοµένων για την εφαρµογή 4µηνης διευθέτησης του χρόνου εργασίας,
αφαιρώντας τη σχετική αρµοδιότητα από τον Ο.ΜΕ.∆.

Η προσωρινή απασχόληση θεσµοθετήθηκε σχετικά πρόσφατα, µε τον
ν.2956/2001, ο οποίος ρυθµίζει τους όρους λειτουργίας των Εταιρειών
Προσωρινής Απασχόλησης, που αποτελούν τον άµεσο εργοδότη, και τα
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των προσωρινά απασχολουµένων. Μέχρι
και το 2004, το Υπ. Απασχόλησης είχε εκδώσει άδεια λειτουργίας για 10 Ε.Π.Α.,
µεταξύ των οποίων και οι δύο πολυεθνικές εταιρείες Manpower και Adecco. Για
την ώρα, η απασχόληση µέσω των Ε.Π.Α. αφορά µόνο µερικές χιλιάδες νέους
εργαζόµενους (περίπου 4 000 – 5 000 άτοµα).

•

Συχνά, στις στατιστικές µε τον όρο «προσωρινή απασχόληση» χαρακτηρίζονται
και οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, καθώς και η εποχιακή
απασχόληση. Ωστόσο, από µεθοδολογικής άποψης είναι προτιµότερο να
εµφανίζονται διακριτά τα στοιχεία γιατί είναι λάθος να µπαίνουν κάτω από την
ίδια ετικέτα µορφές απασχόλησης που είναι εξαιρετικά ετερόκλητες ως προς την
κανονικότητά τους και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη σχέση εργασίας. Η
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εποχιακή απασχόληση ή συµβάσεις ορισµένου χρόνου κινείται σε σχετικά υψηλά
επίπεδα στην Ελλάδα, 12,6% της συνολικής απασχόλησης, και είναι ιδιαίτερα
διαδεδοµένη στον τουρισµό, σε µεταποιητικές µονάδες µε έντονα εποχιακό
χαρακτήρα, αλλά και σε δραστηριότητες του δηµόσιου τοµέα όπως η εκπαίδευση,
η προστασία των δασών, κ.ά.
Συνολικά, η έκταση των λεγόµενων ειδικών µορφών απασχόλησης αποτυπώνεται
στον παρακάτω Πίνακα.
Πίνακας 3
Έκταση των ειδικών µορφών απασχόλησης, Ελλάδα, 2004
αριθµός
συµβάσεων
µερική απασχόληση

247.668

εκ περιτροπής απασχόληση

40.683

διευθέτηση χρόνου εργασίας

-

σύµβαση έργου ή παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών

34.342

παραγωγή φασόν και ανά µονάδα
εργασίας

1.172
323.864

Σύνολο

Πηγή: Σ.ΕΠ.Ε., Έκθεση Πεπραγµένων 2004
Η µερική απασχόληση
Ειδικότερα για τη µερική απασχόληση, που είναι η πιο διαδεδοµένη ευέλικτη µορφή
απασχόλησης στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι κυριότεροι λόγοι της
περιορισµένης έκτασής της στην Ελλάδα (βλ. σχετικά διάγραµµα 3) , τόσο από την
πλευρά της ζήτησης (επιχειρήσεις), όσο και από την πλευρά της προσφοράς
(εργαζόµενοι) παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω:
(α) από την πλευρά της ζήτησης
•

H µερική απασχόληση άνω των 4 ωρών την εβδοµάδα έχει αναλογικά
ακριβότερες εργοδοτικές εισφορές µε αποτέλεσµα να την αποφεύγουν οι
εργοδότες.

•

Γενικότερη προτίµηση στις υπερωρίες για την κάλυψη αυξηµένων εποχιακών
αναγκών.

•

Απουσία κινήτρων για τη δηµιουργία νέων θέσεων µερικής απασχόλησης.
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•

Οργάνωση εργασίας δοµηµένη πάνω στο µοντέλο της 8ωρης (και πλέον)
απασχόλησης.

(β) από την πλευρά της προσφοράς οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θεωρούν ότι:
•

Οι εξαιρετικά χαµηλές αµοιβές που συνδέονται µε τη µερική απασχόληση (κάτω
από το 50% των αµοιβών για την πλήρη απασχόληση) δεν προσφέρουν παρά ένα
«χαρτζηλίκι» (pin money), το οποίο ευκολότερα εξασφαλίζεται µε µαύρη ή
αφανή εργασία.

•

∆εν υπάρχουν επαγγελµατικές ευκαιρίες για εργασία µερικής απασχόλησης παρά
µόνο σε χαµηλής ειδίκευσης εργασίες (π.χ. ταµίας Σ/Μ). Στις περισσότερο
ειδικευµένες θέσεις εργασίας, η µερική απασχόληση είναι ανύπαρκτη ως επιλογή,
έστω και ως προσωρινή λύση στο πλαίσιο συµφιλίωσης εργασίας και οικογένειας.

•

Επίσης, στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, η µερική απασχόληση δεν προωθήθηκε
καθόλου, ακόµη και για τις ανειδίκευτες εργασίες, λόγω της αντίθεσης των
συνδικαλιστικών φορέων.

•

∆εν υπάρχει η πρακτική στις επιχειρήσεις της εκούσιας µείωσης του χρόνου
εργασίας.

•

∆εν παρέχεται θεσµικά η δυνατότητα για µερική συνταξιοδότηση, ενώ και ο
τρόπος υπολογισµού της σύνταξης του ΙΚΑ (τελευταία 5 χρόνια) θα αποθάρρυνε
κάτι τέτοιο.

•

∆εν υπάρχει ευνοϊκή φορολογική µεταρρύθµιση για τα εισοδήµατα από µερική
απασχόληση (όπως σε άλλες χώρες της Ε.Ε.).

•

Η µερική απασχόληση στην Ελλάδα λειτουργεί µέχρις στιγµής περισσότερο ως
“παγίδα” σε κακοπληρωµένες και επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, ή ως “βιτρίνα”
για πλήρη απασχόληση, παρά ως µηχανισµός εισόδου (ή και παραµονής) στην
αγορά εργασίας για ορισµένες κατηγορίες του πληθυσµού. Η διάχυτη αυτή
πεποίθηση δεν επαληθεύεται, ωστόσο, από την πραγµατικότητα, καθώς δεν
υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή την άποψη, ενώ
παλιότερες µελέτες επεσήµαναν ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή για ένα όχι
ευκαταφρόνητο ποσοστό των µερικά απασχολουµένων, η µερική απασχόληση
αποτελεί µια µεταβατική κατάσταση προς την πλήρη απασχόληση, κυρίως για
τους άνδρες εργαζόµενους. Αντίθετα, η λειτουργία της µερικής απασχόλησης ως
«βιτρίνα» για συγκαλυµµένη πλήρη απασχόληση αποτελεί µια αρκετά
συνηθισµένη πρακτική που έχει επανειληµµένα καταγγελθεί από εργαζόµενους
και συνδικάτα.
∆ιάγραµµα 4
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Πηγή: Ε.Σ.∆.Α.-Ελλάδα, 2003
Όλοι οι παραπάνω λόγοι καθιστούν µη ελκυστική επιλογή τη µερική απασχόληση,
ιδιαίτερα για τους εργαζόµενους και τα συνδικάτα, τα οποία αντιστέκονται σθεναρά
στις όποιες απόπειρες ευρύτερης διάχυσής της στην οικονοµία, καθώς τη θεωρούν ως
βασικό εργαλείο για την απορρύθµιση της αγοράς εργασίας και την ταυτίζουν µε
υποβάθµιση της εργασίας αλλά και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Όπως, όµως,
προαναφέρθηκε στην παρούσα έκθεση, τα αρνητικά αυτά χαρακτηριστικά που
συνδέονται µε τις θέσεις εργασίας µερικής απασχόλησης δεν είναι σύµφυτα µε αυτή
καθαυτή τη µορφή ένταξης στην αγορά εργασίας, αλλά απορρέουν από τον τρόπο
εφαρµογής της, δηλαδή από τις ευρύτερες κοινωνικό-οικονοµικές συνθήκες που
επικρατούν. Αυτό εξάλλου υποδεικνύει η διεθνής εµπειρία: τα υψηλά ποσοστά
µερικής απασχόλησης δεν ταυτίζονται αναγκαστικά µε την απορρύθµιση της αγοράς
εργασίας (βλ. Ολλανδία, Σουηδία και Γερµανία), ενώ ο υψηλός βαθµός
απορρύθµισης δεν υποδηλώνει αναγκαστικά και αντίστοιχα υψηλό ποσοστό µερικής
απασχόλησης (βλ. ΗΠΑ). 43
Όσον αφορά τις υπόλοιπες ευέλικτες µορφές απασχόλησης, η περιορισµένη
διείσδυσή τους οφείλεται στον έντονο δυϊσµό της ελληνικής αγοράς εργασίας, καθώς
δίπλα στην επίσηµη αγορά εργασίας λειτουργεί παράλληλα και η ανεπίσηµη ή άτυπη
αγορά εργασίας, όπου η κατ’ εξοχήν µορφή ευελιξίας είναι η παραοικονοµία και η
άτυπη ή παράνοµη εργασία. Οι επιχειρήσεις, έτσι, δεν έχουν κίνητρο να
πειραµατιστούν µε νέες µορφές ευελιξίας, και µάλιστα θεσµοθετηµένες, άρα εξ
ορισµού πιο περιοριστικές από τις άτυπες ευελιξίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι
43

Βλ. Γαβρόγλου, Στ., «Ευελιξία και οργάνωση της εργασίας: εµπειρικά στοιχεία από την Ελλάδα και
την Ευρωπαϊκή Ένωση», ΠΑΕΠ Α.Ε., Κείµενα Εργασίας, Μάρτιος 2003
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ελληνικές επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους να περιχαρακώνονται σε µια
κατάσταση «αµυντικής ακινησίας», και να αδυνατούν να αποτελέσουν τµήµα ενός
κόσµου που µετασχηµατίζεται.
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5.

Ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου στην προώθηση
ευέλικτων µορφών απασχόλησης

Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1980, στις πιο ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές χώρες,
η ρύθµιση της ευελιξίας βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινωνικού διαλόγου, καθώς
έχει γίνει συνείδηση σε όλες τις πλευρές ότι η ευελιξία αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την
ανάπτυξη της απασχόλησης. Οι όροι ρύθµισης της νέας εργασιακής πραγµατικότητας
αποτελούν ένα προνοµιακό πεδίο παρέµβασης και διαπραγµάτευσης του
οργανωµένου συνδικαλιστικού κινήµατος για συγκερασµό των αντικρουόµενων
συµφερόντων. Το σηµείο αιχµής είναι
η αποδοχή µεγαλύτερης ευελιξίας
(εργασιακής, οικονοµικής αλλά και γεωγραφικής) από την πλευρά των εργαζοµένων,
µε αντάλλαγµα την προστασία της απασχόλησης και τη µείωση του συνολικού
εργάσιµου χρόνου (ευελιξία µε ασφάλεια).
Η «ευελιξία µε ασφάλεια» (flexi-curity), δηλαδή η εξισορρόπηση της ανάγκης των
επιχειρήσεων για ευελιξία από τη µία, µε την ανάγκη των εργαζοµένων για ασφάλεια
της απασχόλησης από την άλλη, αποτελεί την ευρωπαϊκή βιώσιµη εναλλακτική λύση
στο αµερικάνικο µοντέλο των απορρυθµισµένων αγορών εργασίας. Το ζητούµενο του
νέου αυτού «σλόγκαν» είναι η εξεύρεση µιας νέας ισορροπίας ανάµεσα στην
προστασία και τον κίνδυνο, την ασφάλεια και την ευκαιρία, τη συλλογική
αλληλεγγύη και την ατοµική ευθύνη, όπως εύστοχα είχε επισηµάνει ο Streeck to
1999. 44 Ο όρος πρωτο-εµφανίστηκε σε κοινοτικό κείµενο το 1997, την Πράσινη
Βίβλο «Συνεργασία για µια νέα οργάνωση της εργασίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
όπου τονίζεται η σηµασία και των δύο εννοιών για την ανταγωνιστικότητα και τον
εκσυγχρονισµό ης οργάνωσης της εργασίας. Ο όρος εµφανίζεται ξανά στον πυλώνα
της προσαρµοστικότητας των κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση, καθώς
και στην «Ατζέντα της Κονωνικής Πολιτικής 2000-2005» που υιοθέτησαν τα κράτηµέλη το 2000. Επίσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου, το αίτηµα
των συνδικάτων για εξασφάλιση της προστασίας της απασχόλησης ώστε να
αντισταθµίζονται τα µέτρα ευελιξίας που προωθούν οι επιχειρήσεις έχει ληφθεί
υπόψη σε µια σειρά από συµφωνίες-πλαίσιο µεταξύ των κοινωνικών εταίρων, αλλά
και σε επίπεδο επιχειρησιακών συµβάσεων στα κράτη-µέλη.

44

Streeck, W., “Competitive solidarity: rethinking the European Social Model”, MPIFG Working
Paper 99/8, September 1999
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5.1.

Παραδείγµατα συµφωνιών µεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο
Ε.Ε.

Τα τελευταία 20 χρόνια, η θεσµοθετηµένη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου σε
υπερεθνικό επίπεδο διεπαγγελµατικών οργανώσεων εργαζοµένων – εργοδοτών των
χωρών της Ε.Ε. 45 απέφερε µια σειρά από σηµαντικές κοινές συµφωνίες, όπως: α) η
συµφωνία-πλαίσιο για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου (1999), β) η συµφωνίαπλαίσιο για τα συµβόλαια µερικής απασχόλησης (1997), γ) η µείωση του ετήσιου
χρόνου εργασίας στον αγροτικό τοµέα (1997), δ) η γονική άδεια (1995) και ε) τα
εργασιακά συµβούλια για πληροφόρηση και διαβούλευση στις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις (1994). Οι συµφωνίες αυτές στη συνέχεια µετουσιώθηκαν σε κοινοτικές
Οδηγίες. Πέρα από τις παραπάνω συµφωνίες που προέκυψαν µέσα από την κοινή
διαβούλευση και µε τά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι κοινωνικοί εταίροι
υπέγραψαν και ανεξάρτητες συµφωνίες, όπως η συµφωνία για την τηλεργασία το
2002 και η συµφωνία για το εργασιακό στρες το 2004. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές
οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων συµµετέχουν στη διαµόρφωση της ευρωπαϊκής
πολιτικής για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.
Τα τελευταία χρόνια οι ευρωπαϊκές οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων έχουν
υιοθετήσει µια διαφορετική και πιο αυτόνοµη προσέγγιση στη διαδικασία και το
περιεχόµενο του κοινωνικού διαλόγου. Η νέα γενιά κοινών κειµένων συµφωνίας
παρουσιάζει την εξής σηµαντική διαφορά µε την προηγούµενη γενιά, ότι
εφαρµόζονται και παρακολουθούνται από τους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους και
όχι από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς. Τέτοιου είδους συµφωνίες περιλαµβάνουν το
πλαίσιο δράσεων για τη διαβίου ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων (2002) και
το πλαίσιο δράσης για την ισότητα των φύλων (2005).
Από το 1985 και µετά, πέρα από το δι-επαγγελµατικό, δια-κλαδικό επίπεδο,
αναπτύσσεται και ο ευρωπαϊκός κλαδικός κοινωνικός διάλογος, σε 24 συνολικά
κλάδους δραστηριότητας. Μέχρι στιγµής έχουν υπογραφεί 3 κλαδικές συµφωνίες για
τη µείωση του χρόνου εργασίας στον αγροτικό τοµέα (1997) και την οργάνωση του
εργάσιµου χρόνου στις θαλάσσιες και σιδηροδροµικές µεταφορές (1998).
Τέλος, σε επίπεδο επιχειρήσεων, η έννοια της «ευελιξίας µε ασφάλεια» έχει
ενσωµατωθεί σε µια σειρά από συµφωνίες. Το 2000, στο πλαίσιο µιας «συνεργατικής
προσέγγισης» µεταξύ των εργοδοτών και των συνδικάτων, είχαν ήδη συναφθεί 43
παρόµοιες σηµαντικές συµφωνίες σε επιχειρήσεις χωρών-µελών της Ε.Ε. ως
«Σύµφωνα για την Απασχόληση και την Ανταγωνιστικότητα», µε ιδιαίτερα θετικές

45

Πρόκειται για τις οργανώσεις UNICE, UEAPME και CEEP από εργοδοτικής πλευράς, και ETUC
από συνδικαλιστικής πλευράς.
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επιπτώσεις στα επίπεδα της απασχόλησης και στη δηµιουργία ενός πιο ευέλικτου
εργασιακού περιβάλλοντος. 46
5.2.

Η ελληνική εµπειρία του κοινωνικού διαλόγου

Η ώριµη προσέγγιση των προβληµάτων της ανταγωνιστικότητας και της ανεργίας
από την πλευρά των κοινωνικών εταίρων δεν είναι αυτονόητη σε όλες τις χώρες της
Ε.Ε. και σε όλα τα συστήµατα εργασιακών σχέσεων. Στην Ελλάδα, για παράδειγµα,
µια παρόµοια εξέλιξη φαντάζει εξω-πραγµατική. Η ίδια δυστοκία συννενόησης
εµφανίζεται κάθε φορά που τίθεται θέµα αλλαγής του θεσµικού πλαισίου για την
αγορά εργασίας ή εφαρµογής των διατάξεων υφιστάµενων ρυθµίσεων. Η
συνηθισµένη διαφωνία που ανακύπτει ανάµεσα στους κοινωνικούς εταίρους αφορά
τον βαθµό ευελιξίας της ελληνικής αγοράς εργασίας. Σύµφωνα µε τον Σύνδεσµο
Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) και τους άλλους εργοδοτικούς φορείς, αλλά και
διεθνείς οργανισµούς όπως ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.), η αγορά εργασίας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από άκαµπτους κανόνες
και υπερβολική προστασία των εργαζοµένων (κυρίως στο θέµα των απολύσεων). Το
ζητούµενο, εποµένως, είναι ακόµη µεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του
ανθρώπινου δυναµικού και του χρόνου εργασίας. Αντίθετα, σύµφωνα µε τη Γενική
Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), η ελληνική αγορά εργασίας είναι ήδη
υπερβολικά ευέλικτη και απορυθµισµένη, και αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερη
ρύθµιση και προστασία.. Αυτή η διαµετρικά αντίθετη τοποθέτηση πάνω στο
πρόβληµα δυσχεραίνει ουσιαστικά την εξεύρεση ενός κοινού τόπου, µιας κοινής
αφετηρίας, που θα µπορούσε να οδηγήσει τους κοινωνικούς συνοµιλητές στην
Ελλάδα –όπως σε τόσες άλλες ευρωπαϊκές χώρες- στη διατύπωση µιας ελάχιστης
κοινής πλατφόρµας για την αντιµετώπιση του οξύτατου διπλού προβλήµατος της
ελληνικής οικονοµίας: της χαµηλής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (αλλά και
της παραγωγικότητας της εργασίας) και των σταθερά υψηλών επιπέδων διαρθρωτικής
ανεργίας.
Όπως προκύπτει από την πλούσια ευρωπαϊκή εµπειρία, η κοινωνική συναίνεση είναι
απαραίτητη για την υιοθέτηση αµοιβαία αποδεκτών και επωφελών ευέλικτων µορφών
εργασίας. Αυτή η συναίνεση, όµως -η οποία σε κάθε χώρα και ιστορική στιγµή
προσλαµβάνει διαφορετικές µορφές, στόχευση και δυναµική - δεν θεσµοθετείται.
Οικοδοµείται σταδιακά, µέσα από µακροχρόνιες πολιτικές αλλά και πολιτισµικές
διεργασίες, µέσα από µια κουλτούρα ειλικρινούς και όχι προσχηµατικού διαλόγου, που
στην Ελλάδα είναι πολύ ασθενική, όπως υποδηλώνει η µέχρι στιγµής εµπειρία του
κοινωνικού διαλόγου.

46

Βλ. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, “Handling
restructuring: collective agreements on employment and competitiveness”.
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Χαρακτηριστικά παραδείγµατα της ατολµίας των κοινωνικών εταίρων και της
απουσίας µιας «συνεργατικής προσέγγισης» (partnership approach) αποτελούν οι
κατά καιρούς ατελέσφορες απόπειρες τριµερούς ή διµερούς κοινωνικού διαλόγου για
την προώθηση µέτρων για την αντιµετώπιση της ανεργίας και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Το 1997, οι 7µηνες διαπραγµατεύσεις µεταξύ
των κοινωνικών εταίρων (κράτος-εργοδότες- εργαζόµενοι) κατέληξαν στην
υπογραφή του Συµφώνου Εµπιστοσύνης που περιελάµβανε 12 σηµεία συµφωνίας σε
θέµατα ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, απασχόλησης κι εργασιακών σχέσεων.
Ωστόσο, τα πιο ακανθώδη θέµατα (όπως η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η
επέκταση της µερικής απασχόλησης, τα Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης, κ.ά.) δεν
συµπεριελήφθησαν στο τελικό κείµενο και αφέθηκαν στην αποκλειστική νοµοθετική
ευχέρεια της κυβέρνησης, η οποία εισήγαγε τον Ν. 2639/98, µέσα σε κλίµα
αµφισβήτησης και έντονων αντιδράσεων και από τις δύο πλευρές.
Το καλοκαίρι του 2000, οι οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων εκλήθησαν να
καταθέσουν τις απόψεις τους στις προτάσεις του υπουργείου Εργασίας για την
εισαγωγή νέων ρυθµίσεων µε στόχο την προώθηση της απασχόλησης και την
καταπολέµηση της ανεργίας. Η διαδικασία του διαλόγου είχε εξαρχής προβλήµατα,
λόγω της έντονης αντίθεσης τόσο των εργοδοτικών οργανώσεων, όσο και της ΓΣΕΕ
σε βασικές διατάξεις του σχεδίου νόµου.47 Κατόπιν της άρνησης της ΓΣΕΕ να
συµµετάσχει σε τριµερή διάλογο, οι συζητήσεις συνεχίστηκαν σε διµερές επίπεδο,
χωρίς τη συµµετοχή των εκπροσώπων της κυβέρνησης, ακυρώνοντας έτσι τη
διαδικασία της τριµερούς διαβούλευσης και περιορίζοντας σηµαντικά τη συµβολή
των κοινωνικών εταίρων στην τελική διαµόρφωση των διατάξεων του νοµοσχεδίου.
Πιο πρόσφατα, το 2005, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήλθαν σε
έντονη αντιπαράθεση µε την κυβέρνηση µε αφορµή την εισαγωγή του νόµου για τη
διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την αλλαγή του καθεστώτος των υπερωριών,
καθώς και του νόµου για την άρση της µονιµότητας των νέο-προσλαµβανοµένων στις
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (∆ΕΚΟ). Οι δύο αυτοί νόµοι, οι οποίοι
σηµατοδοτούν σηµαντικές ανατροπές στο τοπίο των εργασιακών σχέσεων,
εισήχθησαν µονοµερώς από την πολιτεία, χωρίς να προηγηθεί καµµία ουσιαστική
διαβούλευση και µε τα δύο µέρη.
Η αδυναµία των κοινωνικών συνοµιλητών να παίξουν έναν πιο ενεργό ρόλο στη
διαµόρφωση της πολιτικής, οφείλεται, µεταξύ άλλων, και στους παρακάτω λόγους:
47

Οι αντιρρήσεις των εργοδοτών αφορούσαν κυρίως τη µείωση των υπερωριών µε παράλληλη
αύξηση του κόστους τους, και την απουσία του διευθυντικού δικαιώµατος στη διάταξη για τη
διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Οι αντιρρήσεις της ΓΣΕΕ εστιάστηκαν κυρίως στις διατάξεις που
προέβλεπαν την αύξηση του ορίου για τις οµαδικές απολύσεις στις επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους (50199 άτοµα), την ενθάρρυνση της µερικής απασχόλησης, και την ετήσια διευθέτηση του χρόνου
εργασίας, που συνεπάγεται κατάργηση της υπερωριακής αποζηµίωσης.
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•

στην απουσία συναινετικών θεσµών και µιας κουλτούρας διαλόγου στην Ελλάδα,

•

την πολυ-διάσπαση και τον κατακερµατισµό, τόσο των εργοδοτικών, όσο και των
εργατικών οργανώσεων,

•

την ετερογένεια των συµφερόντων που εκπροσωπούν και τις εσωτερικές
αντιφάσεις τους,

•

την εξάρτηση των συνδικαλιστικών παρατάξεων από τα πολιτικά κόµµατα µε τις
όποιες «δουλείες» αυτό συνεπάγεται

•

την αυξανόµενη δυσχέρεια συλλογικής οργάνωσης, που αντανακλάται και στα
χαµηλά ποσοστά αντιπροσωπευτικότητας, και

•

την αδυναµία τους ν’ ανταποκριθούν εγκαίρως στις ραγδαίες εξελίξεις που
συντελούνται και τα νέα δεδοµένα.

Η συσσώρευση αυτών των αδυναµιών έχει ως αποτέλεσµα οι διεκδικήσεις των
εργαζοµένων και των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων να χαρακτηρίζονται από
ατολµία, εσωστρέφεια και έλλειψη µακροχρόνιας προοπτικής, και µάλιστα σε µια
εποχή κατάρρευσης των βεβαιοτήτων που αφορούν το µέλλον της απασχόλησης και
του κοινωνικού κράτους. Από την άλλη πλευρά, το βασικό αιτούµενο από την πλευρά
της πλειοψηφίας των ελληνικών επιχειρήσεων παραµένει η ευχέρεια προσφυγής σε
παθητικές µορφές ευελιξίας (επιδείνωση όρων εργασίας, χαµηλό εργατικό κόστος,
απουσία κανόνων, κ.λπ.). Οι κοινωνικοί συνοµιλητές στην Ελλάδα, δεν φαίνεται να
συνειδητοποιούν την επιτακτική ανάγκη διαµόρφωσης µιας µακρόπνοης στρατηγικής
για την αντιµετώπιση των σύγχρονων οικονοµικών και κοινωνικών προκλήσεων,
αναλαµβάνοντας αντίστοιχες πρωτοβουλίες µε τους οµολόγους τους σε επίπεδο Ε.Ε.
ή άλλων κρατών-µελών. Έτσι, παρά την επίτευξη σηµαντικού βαθµού αυτονοµίας
από τον κρατικό παρεµβατισµό, και την ενίσχυση των απευθείας διµερών
συζητήσεων και συµφωνιών µεταξύ των κοινωνικών συνοµιλητών, η εµβέλεια του
κοινωνικού διαλόγου παραµένει περιορισµένη.
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6.

Συµπεράσµατα - Τοµείς προτεραιότητας για την
εφαρµογή ευέλικτων µορφών απασχόλησης

Η επισκόπηση της εφαρµογής των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, από την πλευρά
τόσο του κανονιστικού πλαισίου, όσο και της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και
των πολιτικών απασχόλησης, δείχνει µια σαφή τάση ανάδειξης των ευέλικτων
µορφών απασχόλησης ως εργαλείου ενίσχυσης κατ’ αρχήν της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και της οικονοµίας. Με την εγκατάλειψη των παραδοσιακών
οικονοµικών σχηµάτων παραγωγής, γενικεύτηκε και η αµφισβήτηση των
καθιερωµένων προτύπων εξαρτηµένης απασχόλησης. Για την Κύπρο, όπου η αγορά
εργασίας λειτουργεί εντός ενός εξαιρετικά ρυθµισµένου περιβάλλοντος και στο
πλαίσιο ενός ποιοτικού και ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου, η µετατόπιση από το
κυρίαρχο µοντέλο της πλήρους και εξαρτηµένης απασχόλησης, σε ένα σύστηµα
εργασιακών σχέσεων, το οποίο θα ενσωµατώνει την ευελιξία στην εργασία αποτελεί
ζήτηµα ιδιαίτερα πολύπλοκο. Η αναζήτηση, η διαπραγµάτευση και η προώθηση µιας
τέτοιας επαναρρύθµισης της εργασίας εµπλέκει πολλά ζητήµατα, που αφορούν τόσο
τις συνθήκες οικονοµικής δραστηριότητας και το συγκεκριµένο θεσµικό και
κοινωνικό πλαίσιο της χώρας, όσο και το νέο διεθνή καταµερισµό της εργασίας και
τις επιρροές από την ένταξη στην Ε.Ε.
Σε αυτό το πλαίσιο και εν’ όψει και της περαιτέρω εµβάθυνσης του παρόντος
µελετητικού έργου µε τη διερεύνηση των παραµέτρων που αφορούν ειδικά το
οικονοµικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας της Κύπρου, η στρατηγική για την
πιλοτική ή ευρύτερη εφαρµογή των ευέλικτων µορφών απασχόλησης θα πρέπει να
εντοπιστεί στα ακόλουθα κυρίως ζητήµατα.
•

Στην έννοια της ευελιξίας της εργασίας συνυπάρχουν µορφές απασχόλησης
που βασίζονται σε λογικές συµπίεσης του κόστους εργασίας, αποδυνάµωσης
των προστατευτικών διατάξεων για τους εργαζόµενους και αυξοµείωσης των
ρυθµών εργασίας, αλλά και εργασιακές σχέσεις που ενισχύουν την ποιότητα
στην εργασία, την κινητικότητα σε σχέση µε τις δεξιότητες και τη δια βίου
µάθηση και τη συµφιλίωση ιδιωτικής και επαγγελµατικής ζωής. Η απόφαση
για την προώθηση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης και τον
προσδιορισµό του πλαισίου εφαρµογής τους θα πρέπει κάθε φορά να διακρίνει
µεταξύ των τύπων ευελιξίας (λειτουργικής – αριθµητικής - ποσοτικής –
ποιοτικής), αλλά και των ορίων της κάθε περίπτωσης που προσδιορίζονται
από τις κυρίαρχες κοινωνικές και πολιτικές προσεγγίσεις για τα θέµατα της
ανεργίας, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της ασφάλειας των
εργαζόµενων, του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου και της κοινωνικής
συνοχής.
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•

Οι όποιες θεσµικές προσαρµογές σε επίπεδο νοµοθεσίας, είναι πολύ πιθανό να
καταστούν ατελείς ως προς το εύρος των εργασιακών σχέσεων και των
εργασιακών δικαιωµάτων που θα καλύπτουν. Οι ποικίλες παραλλαγές
ευελιξιών στην απασχόληση και στην οργάνωση της εργασίας, καθώς και η
διαφοροποίηση στις επιχειρηµατικές πρακτικές χρήσης εναλλακτικών τύπων
απασχόλησης και διαχείρισης του χρόνου εργασίας, καθιστούν ανέφικτη την
εξαντλητική ρύθµιση των ευελιξιών και των αντίστοιχων δικαιωµάτων των
εργαζοµένων που πρέπει να προστατευθούν σε κάθε περίπτωση, γεγονός που
επαληθεύεται και από τις χώρες οι οποίες έχουν αντιµετωπίσει εδώ και αρκετά
χρόνια τα συναφή θέµατα. Παράλληλα, οι ρυθµίσεις που εξαντλούνται µόνο
στον πυρήνα της εργασιακής σχέσης και δεν συνοδεύονται από προσαρµογή
του κανονιστικού πλαισίου που υποστηρίζει συνολικά την κινητικότητα του
εργατικού δυναµικού, δεν πετυχαίνουν να ενεργοποιήσουν πλήρως τα σχετικά
κίνητρα, καθώς δεν αντιµετωπίζουν ενδεχόµενα ελλείµµατα του συστήµατος
κοινωνικής προστασίας ή των µηχανισµών δια βίου µάθησης.

•

Λόγω της παγκοσµιοποίησης των αγορών και του ανταγωνισµού και των
αλλαγών που επιφέρουν οι τεχνολογίες στη ζήτηση δεξιοτήτων, η άρνηση της
ευελιξίας και η αδιαφορία για τις εξελίξεις στην οργάνωση της εργασίας
αποτελούν αδιέξοδες επιλογές, που µπορούν να επιδράσουν πολύ αρνητικά
στα επίπεδα απασχόλησης και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Έτσι παρ’ όλο που οι συνέπειες από την εξάπλωση των ευέλικτων µορφών
απασχόλησης τα τελευταία χρόνια δεν έχουν ακόµη πλήρως αποτυπωθεί και
αξιολογηθεί, η διεθνής εµπειρία από χώρες όπως η Ολλανδία και η Μεγάλη
Βρετανία δείχνει ότι οι µορφές αυτές µπορούν κατ’ αρχήν να βοηθήσουν την
πρόσβαση στην απασχόληση των ευρισκόµενων εκτός αγοράς εργασίας, είτε
γιατί δηµιουργούν ελκυστικότερες συνθήκες που προάγουν το συνδυασµό
επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής και την κινητικότητα των
εργαζοµένων, είτε γιατί αυξάνουν τη ζήτηση εργασίας, είτε τέλος γιατί
βελτιώνουν µακροπρόθεσµα τις επαγγελµατικές προοπτικές οµάδων του
εργατικού δυναµικού µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και χαµηλό επίπεδο
δεξιοτήτων.

•

Εξ αιτίας της εγγενούς, σε ορισµένες περιπτώσεις, υποβάθµισης των
συνθηκών εργασίας και του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζόµενων σε
ευέλικτες µορφές εργασίας, δηµιουργείται η ανάγκη για συντονισµένες
παρεµβάσεις που να διασφαλίζουν εκτός από το επίπεδο του περιβάλλοντος
εργασίας (που συνήθως ούτως ή άλλως δεν έχει διαφορές για τη συγκεκριµένη
οµάδα εργαζόµενων) και ένα κοινωνικά αποδεκτό επίπεδο των λοιπών
παραµέτρων της ποιότητας της εργασίας, όπως η αµοιβή, η κοινωνική
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ασφάλιση και η δυνατότητα συνεχούς κατάρτισης, ώστε οι εργαζόµενοι αυτοί
να µην εγκλωβιστούν σε µια χαµηλού επιπέδου απασχόληση, ως µόνη
εναλλακτική της ανεργίας, αλλά να διευκολυνθεί η κινητικότητα τους και η
αποφυγή του κινδύνου της φτώχειας.
•

Η επαναρρύθµιση των εργασιακών σχέσεων δεν είναι αποκλειστικά θέµα
στόχων που αφορούν το χρόνο και την οργάνωση εργασίας και την
εξισορρόπηση µεταξύ οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και κοινωνικής
συνοχής, αλλά αποτελεί και ζήτηµα διαδικασιών. Το επιτυχές παράδειγµα
των συµφωνιών πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που
έχει οδηγήσει και στην υιοθέτηση συγκεκριµένων µέτρων για ορισµένες
µορφές ευελιξίας, δείχνει πως για να είναι αποτελεσµατική η προώθηση της
αναδιοργάνωσης των εργασιακών σχέσεων πρέπει να στηρίζεται σε ένα
συναινετικό πλαίσιο αρχών, που να αφοµοιώνει και να συνδυάζει τόσο τις
ανάγκες για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, όσο και
τις ανησυχίες για την προστασία των εργαζόµενων.

Οι ανωτέρω παράµετροι είναι κοµβικοί για την ανάλυση των προοπτικών και των
οικονοµικών και κοινωνικών συνεπειών που θα προκύψουν από τη διάχυση των
ευέλικτων µορφών απασχόλησης στην Κύπρο, αλλά και για το εγχείρηµα
προσαρµογής του συστήµατος των εργασιακών σχέσεων στην πραγµατικότητα του
νέου παραγωγικού υποδείγµατος και της θεσµικής οριοθέτησης των µορφών αυτών
µε τρόπο που να τις καταστήσει επωφελείς και λειτουργικές για τις συγκεκριµένες
συνθήκες που επικρατούν στη χώρα.
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