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Eργαςιακή επιςφάλεια:  

Μια παλιά ιςτορία με νέουσ πρωταγωνιςτέσ 

  
Ποια είναι θ ςθμερινι κατάςταςθ ςτα πλαίςια τθσ οποίασ ςτθν οποία ηουν και 
δουλεφουν οι εργαηόμενοι και δρουν τα ςφγχρονα εργατικά ςυνδικάτα;  

Σφμφωνα με μία άποψθ, ηοφμε ςτισ ςυνκικεσ τθσ κατάρρευςθσ του διπολιςμοφ, τθσ 
καπιταλιςτικισ αναδιάρκρωςθσ, τθσ παγκοςμιοποίθςθσ των αγορϊν, τθσ 
ςυρρίκνωςθσ του κράτουσ πρόνοιασ, τθσ ιδιωτικοποίθςθσ των δθμοςίων 
επιχειριςεων, τθσ αφξθςθσ των ελαςτικϊν μορφϊν εργαςίασ και τθσ μακροχρόνιασ 
ανεργίασ, κακϊσ και του περιοριςμοφ τθσ ςυλλογικισ εκπροςϊπθςθσ ςτα όργανα 
λιψθσ αποφάςεων.[1] Ασ τα πάρουμε ζνα-ζνα. Σφμφωνα με οριςμζνουσ ερευνθτζσ 
ηοφμε πλζον ςτθν «εποχι τθσ αναςφάλειασ» (“age of insecurity”)[2] όπου ο 
κίνδυνοσ (risk) και θ αςτάκεια ζχουν γίνει τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ 
κοινωνικισ ηωισ.  Αμφότερεσ οι προςεγγίςεισ διζπονται από τθ λογικι τθσ «κζςθσ 
περί αναςφάλειασ» που τα κφρια ςθμεία τθσ είναι: α) θ μεταβίβαςθ του 
οικονομικοφ ρίςκου ολοζνα και περιςςότερο από τουσ εργοδότεσ ςτουσ 
εργαηόμενουσ, β)  θ μείωςθ του χρόνου κατοχισ μιασ κζςθσ εργαςίασ και θ 
εξάρτθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ αμοιβισ ανάλογα με τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ, γ) θ 
αναςφάλεια είναι μακροπρόκεςμα ηθμιογόνα για τισ οικονομικζσ επιδόςεισ, λόγω 
τθσ επίτευξισ τουσ μζςω μιασ ςχζςθσ απαςχόλθςθσ που ςτθρίηεται ςτον 
καιροςκοπιςμό, τθν καχυποψία και τθν απουςία δζςμευςθσ, και δ) θ υπερφόρτωςθ 
τόςο των ατόμων όςο και τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ με μεγάλα βάρθ και δαπάνεσ 
λόγω τθσ φπαρξθσ και διεφρυνςθσ των τάξεων των αναςφαλϊν εργαηομζνων.[3] Το 
γενικότερο πλαίςιο ςτο οποίο εντάςςεται μια τζτοια κζςθ είναι αυτό τθσ 
«κοινωνίασ του ρίςκου», δθλαδι μια κοινωνία που ολοζνα και πιο πολφ τθν 
απαςχολεί το μζλλον (αλλά και θ αςφάλεια), που δθμιουργεί τθν ζννοια του 
ρίςκου». [4] Επομζνωσ, το ρίςκο ορίηεται ωσ ο ςυςτθματικόσ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ 
των κινδφνων και των αναςφαλειϊν που προκφπτουν ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ 
του κοινωνικοφ – οικονομικοφ εκςυγχρονιςμοφ. [5] Η νζα ιδζα που λανςαρίςτθκε 
ζξυπνα από τον εργοδοτικό χϊρο ςτθ διάρκεια τθσ τελευταίασ εικοςαετίασ  ιταν 
αυτισ του «κόςμου ωσ αγοράσ».[6] Η νζα ιδζα που λανςαρίςτθκε ζξυπνα από τον 
εργοδοτικό χϊρο ςτθ διάρκεια τθσ τελευταίασ εικοςαετίασ  ιταν αυτισ του «κόςμου 
ωσ αγοράσ».[7] Στουσ χϊρουσ εργαςίασ επικρατεί θ ιδζα του «δυνθτικοφ» και θ ιδζα 
τθσ εμπειρίασ γίνεται βάροσ για τουσ εργαηόμενουσ. Στο επίκεντρο του λόγου των 
εργοδοτϊν και του κράτουσ μπαίνει θ ζννοια του «βραχυπρόκεςμου».[8] Το 
ουςιϊδεσ είναι αυτό που μπορεί να μετρθκεί. Όπωσ πλζον δίνεται από κεςμικοφσ 
αλλά και ιδιϊτεσ επενδυτζσ περιςςότερο βάροσ ςτα τριμθνιαία οικονομικά 
αποτελζςματα των επιχειριςεων παρά ςτθ μακροπρόκεςμθ οικονομικι υγεία τουσ, 
ζτςι και θ πρόκλθςθ για τουσ εργοδότεσ είναι να πειςτοφν οι εργαηόμενοι ότι τα 
πάντα είναι προςωρινά και ότι δεν πρζπει να ζχουν δικαιϊματα βάςει αρχαιότθτασ 
και παρελκοφςθσ εμπειρίασ αλλά μόνο βάςει τθσ απόκτθςθσ των πιο νζων 
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«δεξιοτιτων» που χρειάηεται θ αγορά, ακριβϊσ για να λειτουργεί αποτελεςματικά 
ςε βραχυπρόκεςμθ βάςθ.[9]  

Όμωσ, ο προβλθματιςμόσ ςχετικά με τθν «αναςφάλεια» δεν είναι καινοφργιοσ αλλά 
κατά καιροφσ επανζρχεται ςτο προςκινιο τθσ ςυηιτθςθσ. Ήδθ ςτθν εποχι του ο 
Κομφοφκιοσ διαπίςτωνε ότι «θ αναςφάλεια είναι χειρότερθ από τθ φτϊχεια». Οι 
ζννοιεσ τθσ αςφάλειασ και του ελζγχου είναι οι βαςικζσ ςε αυτι τθσ ςυηιτθςθ. Ωσ 
αςφάλεια ορίηεται θ δυνατότθτα κάποιου να ελζγχει ο ίδιοσ τον εαυτό του.[10]   

Η αποςφνκεςθ των αναπτυξιακϊν προτφπων τθσ λεγόμενθσ «χρυςισ εποχισ» του 
καπιταλιςμοφ, που δοκιμάςτθκαν ςτθν πράξθ μετά το ΒϋΠαγκόςμιο Πόλεμο, κίνθςε 
τθ διαδικαςία αποςφνκεςθσ και των παραδοςιακϊν ςτρατθγικϊν και προτφπων των 
ςυνδικάτων με ζνα διπλό τρόπο. Από τθ μια άλλαξε ο τόποσ λιψθσ αποφάςεων που 
μποροφν να επθρεάςουν τα ςυνδικάτα και από τθν άλλθ επιλκαν αλλαγζσ τόςο ςτο 
επίπεδο τθσ δθμογραφίασ όςο και ςε αυτό των δομϊν τθσ οικονομίασ με 
αποτζλεςμα τθ μεταβολι των πλθκυςμιακϊν ομάδων που μποροφν δυνθτικά να 
γίνουν μζλθ των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων.[11]     
  
Η καπιταλιςτικι αναδιάρκρωςθ και θ παγκοςμιοποίθςθ κάνουν δυςκολότερο το 
ζργο του προςδιοριςμοφ του «τόπου» λιψθσ αποφάςεων. Αυτό προκφπτει ωσ 
αποτζλεςμα τθσ μεταβολισ των ςχζςεων ιδιοκτθςίασ και ελζγχου των μεγάλων 
επιχειρθματικϊν ςυγκροτθμάτων που δραςτθριοποιοφνται ςε πολλοφσ 
διαφορετικοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ  με πολλά εταιρικά νομικά πρόςωπα και με 
πολλζσ μορφζσ ςχζςεων απαςχόλθςθσ. Η διάλυςθ των κακετοποιθμζνων 
επιχειριςεων και θ αναδιάρκρωςι τουσ με τθ μορφι των οριηόντια ςυνδεδεμζνων 
δικτφων επιχειριςεων δθμιουργεί πολλαπλά επίπεδα και «τόπουσ» λιψθσ 
αποφάςεων κατακερματίηοντασ ζτςι τισ ςυνδικαλιςτικζσ διεκδικιςεισ που δεν 
κατευκφνονται πλζον ςε ζνα ενιαίο κζντρο.[12] Παράλλθλα, οι ςθμαντικζσ 
αποφάςεισ για τθν εργαςία ςε πολιτικό επίπεδο λαμβάνονται ολοζνα και 
περιςςότερο ςε υπερεκνικοφσ κεςμοφσ και οργανιςμοφσ εξαςκενίηοντασ το εκνικό 
κζντρο αποφάςεων και τθ δυνατότθτα χάραξθσ εκνικϊν πολιτικϊν εργαςίασ. Σε 
πολλζσ χϊρεσ ζχουν ατονιςει οι διαδικαςίεσ ςυλλογικισ διαπραγμάτευςθσ μεταξφ 
ενϊςεων εργοδοτϊν και ςυνδικαλιςτικϊν ςυνομοςπονδιϊν και ομοςπονδιϊν και 
ζχουν μεταφερκεί ςε επιχειρθςιακό επίπεδο όπου είτε τα ςωματεία μποροφν 
ευκολότερα να ελεγχκοφν άμεςα ι ζμμεςα από τθν εργοδοςία είτε απλοφςτατα δεν 
υπάρχει εκπροςϊπθςθ των εργαηομζνων παρά μζςα από τισ εταιρικζσ διαδικαςίεσ. 
Πολφ ςυχνά οι αποφάςεισ για τα κζματα των μιςκϊν και των ςυνκθκϊν εργαςίασ 
και, κυρίωσ, για μεταβολι όρων εργαςίασ ι απολφςεισ λαμβάνονται χωρίσ 
προθγοφμενθ διαβοφλευςθ με τουσ ενδιαφερόμενουσ. Οι δθμογραφικζσ αλλαγζσ 
ζχουν να κάνουν με τθν μαηικι είςοδο των γυναικϊν ςτισ αγορζσ εργαςίασ, τθ 
γιρανςθ του πλθκυςμοφ και τθν αφξθςθ των ςυνταξιοφχων, τθν μεταναςτευτικι 
αλλοίωςθ των εγχϊριων πλθκυςμϊν και τθν φπαρξθ πολλϊν ανειδίκευτων νζων 
μεταναςτϊν «δεφτερθσ γενιάσ» κλπ. Η δραματικι μείωςθ του πρωτογενοφσ και του 
δευτερογενοφσ τομζα τθσ οικονομίασ και θ διόγκωςθ του τριτογενοφσ τομζα των 
υπθρεςιϊν και του εμπορίου ζχει ωσ ςυνζπεια τθν ολοζνα και μεγαλφτερθ χριςθ 
«άτυπων μορφϊν εργαςίασ» όπωσ θ μερικι και θ προςωρινι απαςχόλθςθ που δεν 
αποτελοφν τομείσ εφκολθσ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ και κινθτοποίθςθσ. Η 
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κρατικι οικονομικι πολιτικι που κα μποροφςε να προςφζρει ανακοφφιςθ ςτουσ 
εργαηόμενουσ που πλιττονται από τισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ μεταβολζσ είναι 
πλζον ςυνδεδεμζνθ με τισ αποφάςεισ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Οικονομικισ και 
Νομιςματικισ Ζνωςθσ[13] που ακολουκοφνται ςτο πλαίςιο που ορίηουν οι Συνκικεσ 
του Μάαςτριχτ και τθσ Λιςαβόνασ με τθν πρωταρχικι ζγνοια τθσ «ςτακερότθτασ 
των τιμϊν». Η διαρκισ αφξθςθ τθσ ανεργίασ ςε επίπεδα που είχαν να εμφανιςτοφν 
από τθν εποχι τθσ καταςτροφικισ οικονομικισ κρίςθσ του Μεςοπολζμου ενζτεινε 
τθν κρίςθ των ςυνδικάτων και τθν μείωςθ ζωσ μθδενιςμό τθσ ικανότθτάσ τουσ να 
οργανϊςουν νζα κοινωνικά ςτρϊματα τθσ εργατικισ τάξθσ τθσ πρόςκαιρθσ και 
μερικισ απαςχόλθςθσ. Επιπλζον, οι ςχζςεισ απαςχόλθςθσ ςτισ διαδικαςίεσ 
αναδιάρκρωςθσ που λαμβάνουν χϊρα ςτθν παγκοςμιοποιοφμενθ οικονομία και 
περιλαμβάνουν τθν υπερβολικι χριςθ των υπεργολαβιϊν, τθν ευελικτοποίθςθ και 
εξατομίκευςθ των εργαςιακϊν διαδικαςιϊν και τθν επακόλουκθ ςυρρίκνωςθ των 
δικαιωμάτων που ςχετίηονται με τθν εργαςία. Η «επιςφαλειοποίθςθ» κζτει ςε 
κίνθςθ δφο οδυνθρζσ διαδικαςίεσ κεςμοποίθςθσ τθσ αςτάκειασ ςτθν οικονομικι 
ςφαίρα και τον κρατικό/δικαςτικό μθχανιςμό και ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ 
αςτάκειασ με τθ χριςθ μθ τυπικϊν ςχζςεων εργαςίασ και τθ διευκζτθςθ των 
ςχζςεων απαςχόλθςθσ κατά τρόπο τζτοιο ϊςτε να υποβακμίηεται ολοζνα ο 
παράγοντασ τθσ εργαςίασ (ευελιξία) προσ όφελοσ τθσ κερδοφορίασ.[14]       

Τι θεωρείται επιςφαλήσ απαςχόληςη; 
  
Επιςφαλισ είναι θ μθ τυπικι απαςχόλθςθ που αμείβεται με χαμθλό θμερομίςκιο ι 
μιςκό, χωρίσ αςφάλεια και προςταςία και δεν είναι δυνατό να καλφψει τα ζξοδα 
διαβίωςθσ ενόσ νοικοκυριοφ.[15] Δθλαδι είναι θ μιςκωτι εργαςία που είτε 
ςτακερά δεν δίνει επαρκι ειςόδθμα για τθν πλιρθ αναπαραγωγι του ατόμου (π.χ. 
θ μερικι εργαςία) είτε τα παρζχει για ζνα μικρό χρονικό διάςτθμα (ανϊτερο όριο 
είναι ςυνικωσ το ζνα ζτοσ π.χ. θ εποχιακι εργαςία). Αν κεωριςουμε δεδομζνο το 
ότι αυτι θ απαςχόλθςθ αμείβεται με χαμθλό θμερομίςκιο ι μιςκό που δεν 
καλφπτει τα προσ το ηθν, κα πρζπει να ςυηθτιςουμε τθ ςθμαςία τθσ ζλλειψθσ 
αςφάλειασ ι προςταςίασ.  
  
Μια πλθρζςτερθ εικόνα αυτισ τθσ κατάςταςθσ μασ δίνει μια μελζτθ του Ινςτιτοφτου 
Εργαςίασ των ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ.[16] Ζτςι, λοιπόν, οι αιτίεσ που μασ βοθκοφν να 
κατανοιςουμε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ μποροφμε να χαρακτθρίςουμε μια 
κζςθ εργαςίασ ι μια κατάςταςθ ωσ «επιςφαλι» είναι οι εξισ: 

Η κζςθ εργαςίασ ζχει προςωρινό χαρακτιρα (ςυμβάςεισ εργαςίασ 
οριςμζνου χρόνου, εποχιακζσ εργαςίεσ κ.ά.) ςε κλάδουσ ι επαγγζλματα που 
μαςτίηονται από υψθλά ποςοςτά ανεργίασ. 

Η κζςθ εργαςίασ αφορά μερικι απαςχόλθςθ, ιδιαίτερα όταν αυτι δεν 
είναι εκελοφςια και το άτομο ζχει εξαναγκαςτεί να τθν «επιλζξει». 

Η ανεργία δεν καλφπτεται κακόλου ι καλφπτεται ελλιπϊσ (ανεπαρκζσ 
επίπεδο κάλυψθσ είτε αυτό αφορά ςτο φψοσ του επιδόματοσ ανεργίασ, ςτθν 
διάρκεια χοριγθςθσ του ι ακόμθ ςτισ προχποκζςεισ πρόςβαςθσ ςτο 
επίδομα). 
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Η αμοιβι τθσ εργαςίασ είναι τόςο ανεπαρκισ που δεν επιτρζπει ζνα 
αποδεκτό επίπεδο ςυνκθκϊν διαβίωςθσ. 

Η αποδοχι κζςθσ εργαςίασ προχποκζτει τθν αποδοχι ριτρασ 
γεωγραφικισ κινθτικότθτασ  

Να πρόκειται για κζςεισ εργαςίασ ςε επιχειριςεισ που αντιμετωπίηουν 
οικονομικζσ δυςκολίεσ ι ςε κλάδουσ με τεχνολογικζσ αλλαγζσ όπου θ 
πικανότθτα απόλυςθσ «για οικονομικοφσ λόγουσ» είναι υψθλι. 

Το κράτοσ είναι αδφναμο και δεν είναι ςε κζςθ να προςτατζψει τουσ 
εργαηόμενουσ ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ τουσ ι από 
τθν αδιλωτθ εργαςία (μαφρθ εργαςία). 

  
Αν αυτά είναι τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ κατάςταςθσ τθσ επιςφαλοφσ 
απαςχόλθςθσ δεν είναι εφκολθ θ ςυγκριτικι ανάλυςθ τθσ καταγραφισ των 
διαφόρων φαινομζνων επιςφάλειασ, όχι μόνο παγκοςμίωσ αλλά οφτε καν ςε 
επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Όπωσ και με τθν περίπτωςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ 
ανεργίασ ι ακόμθ και τθσ απεργίασ που καταγράφονται με διαφορετικό τρόπο από 
χϊρα ςε χϊρα, ζτςι ςυμβαίνει και με τθν περίπτωςθ τθσ επιςφάλειασ. Σε κάκε χϊρα 
τα διάφορα ςτατιςτικά δεδομζνα μπορεί να καταγράφουν εντελϊσ ανόμοιεσ 
κοινωνικζσ καταςτάςεισ ανάλογα με τισ αντιλιψεισ που επικρατοφν κάκε φορά. 
Πρζπει, λοιπόν, ςτθν ανάλυςθ να περιλαμβάνονται ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν τθν 
μιςκωτι εργαςία, όπωσ το κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο τθσ απαςχόλθςθσ, θ 
κζςθ και ο ρόλοσ των δθμόςιων πολιτικϊν για τθν απαςχόλθςθ, θ κατάςταςθ των 
εργαςιακϊν ςχζςεων, τα ςυςτιματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ / προςταςίασ κ.λ.π. 
  
Άρα θ επιςφάλεια αφορά ςε γενικζσ γραμμζσ  

1.      Το βακμό βεβαιότθτασ ςχετικά με τθν ςυνζχιςθ τθσ εργαςίασ 
2.      Το αν ο εργαηόμενοσ ελζγχει τθν ίδια τθν εργαςία του (ωράριο, ρυκμόσ 

εργαςίασ, αμοιβι τθσ εργαςίασ 
3.      Το αν μπορεί ζνασ εργαηόμενοσ μπορεί να τφχει επωφελοφσ κοινωνικισ 

προςταςίασ 
4.      Το φψοσ των αποδοχϊν από αυτι τθν απαςχόλθςθ. 
5.      Τθν απάντθςθ ςτο ερϊτθμα του κατά πόςον οι μορφζσ επιςφαλοφσ 

απαςχόλθςθσ χρθςιμεφουν ςτουσ νζουσ ωσ προωκθτικι οδόσ προσ τθν 
είςοδο ςτθν αγορά εργαςίασ ι τουσ κλείνουν ςε ζνα φαφλο κφκλο που 
περιλαμβάνει τθν ευκαιριακι/μερικι απαςχόλθςθ, τθν κατάςταςθ ανεργίασ 
και, ενίοτε, οριςμζνεσ διαδικαςίεσ επιμόρφωςθσ.  

  
Αυτό είναι το γενικό πλαίςιο που μζςα του ξεπιδθςαν και διαδόκθκαν με 
ξζφρενουσ ρυκμοφσ, με αποτζλεςμα να υπάρχουν περίπου ζνα εκατομμφρια άτομα 
κάτω από τα απόλυτα όρια φτϊχειασ, ςφμφωνα με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.  
  
Η ελλθνικι οικονομία χαρακτθρίςτθκε ιςτορικά από τθν φπαρξθ εκτεταμζνων 
ηωνϊν «άτυπθσ εργαςίασ».[17]Τα τελευταία 20χρόνια, γενικότερα θ μιςκωτι 
απαςχόλθςθ ζχει απορυκμιςτεί ςε τεράςτιο βακμό. Ενϊ παλιότερα με τθν φπαρξθ 
εργαςιακισ ςτακερότθτασ (δθμόςιο, ΔΕΚΟ, μεγάλεσ βιομθχανικζσ επιχειριςεισ, 
πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κ.α.) οι εργαηόμενοι δεν αιςκάνονταν 
το φόβο τθσ ανεργίασ και τθσ απόλυςθσ, ςιμερα τα πράγματα ζχουν αλλάξει. Εκεί 
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όπου υπιρχαν απλϊσ πολλαπλζσ ταχφτθτεσ όςον αφορά τα μιςκολογικά και 
βακμολογικά επίπεδα και τισ ςυνταξιοδοτικζσ παροχζσ και τθν υγειονομικι κάλυψθ, 
ςιμερα οι ανιςότθτεσ και διαφορζσ επεκτείνονται ςτο πεδίο των ευρφτερων 
δικαιωμάτων και ςυνκθκϊν εργαςίασ και διαβίωςθσ. Ζτςι, ολοζνα και περιςςότεροι 
άνκρωποι ηουν δίχωσ πολλά περικϊρια αντίςταςθσ, ςυχνά ζξω από τα ςυνδικάτα, 
ζνα πλικοσ κατακερματιςμζνο, διαςκορπιςμζνο και απομονωμζνο. Ανάλογα με τισ 
επιδιϊξεισ τθσ επιχείρθςθσ, «το κεντρικό προςωπικό μπορεί να υποςτθρίηεται από 
μεγάλο αρικμό “ευζλικτων” εργαηομζνων (που κατά εποχζσ κα αυξομειϊνεται, 
χωρίσ όμωσ κόςτοσ αποηθμιϊςεων και ακριβά αςφάλιςτρα), οι οποίοι εμφανίηονται 
είτε με ςφμβαςθ μικρισ διάρκειασ, είτε με μερικι απαςχόλθςθ, είτε ωσ εποχικό 
προςωπικό (πολφ ςυχνά ειςαγόμενο), είτε ωσ παρζχοντεσ ‘‘ανεξάρτθτεσ υπθρεςίεσ’’ 
(ΔΠΥ), είτε με το ςφςτθμα φαςόν κ.λπ. Σφμφωνα με τθ νομοκεςία, θ επιχείρθςθ δεν 
ζχει υποχρζωςθ να ςεβαςτεί οριςμζνθ ποςόςτωςθ ςτθν οργανικι ςφνκεςθ του 
προςωπικοφ τθσ, δθλαδι αναλογία εργαηομζνων με το ζνα ι το άλλο κακεςτϊσ 
απαςχόλθςθσ. (…) Η ανάπτυξθ των μορφϊν απαςχόλθςθσ με το κακεςτϊσ των 
ςυμβάςεων ζργου ι των ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνθ ςτθν 
Ελλάδα. Οι ςυμβάςεισ μθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, με προφανζσ αποτζλεςμα τθ μθ 
υπαγωγι τουσ ςτθν εργατικι νομοκεςία, χρθςιμοποιοφνται ςυχνά προκειμζνου να 
προςδϊςουν νομικό περιεχόμενο ςε μια ςυμβατικι ςχζςθ που ζχει όλα τα 
γνωρίςματα τθσ μιςκωτισ εργαςίασ, με ςτόχο τθν καταςτρατιγθςθ των εργαςιακϊν 
δικαιωμάτων».[18] 
Ιδοφ το πεδίον λαμπρόν για τα ςυνδικάτα που πρζπει να δείξουν ςιμερα τθν 
χρθςιμότθτά τουσ ςτισ νεότερεσ γενιζσ των εργαηόμενων ςε επιςφαλείσ κζςεισ 
απαςχόλθςθσ. Να εντάξουν ςτισ γραμμζσ όλουσ του νζουσ και νζεσ 
εργαηόμενουσ/εσ ανεξαρτιτωσ τυπικοφ εργοδότθ και ανεξαρτιτωσ εκνικότθτασ. Σε 
επόμενο άρκρο μασ κα δοφμε πϊσ παίρνουν ςτα χζρια τουσ τθν κατάςταςθ οι 
επιςφαλϊσ εργαηόμενοι δθμιουργϊντασ εκ του μθδενόσ νζεσ μορφζσ 
ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ και δράςθσ, ςυχνά παρά τθ κζλθςθ των 
ςυνδικαλιςτικϊν θγεςιϊν που αρνοφνται επίμονα να τουσ εντάξουν, δικεν λόγω 
νομικοφ κωλφματοσ, ςτισ γραμμζσ των ςυνδικάτων. 
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