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ΣΟ ΠΡΑΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για ηην εργαζία και η FLEXICURITY 

 

Σν θείκελν ηνπ Πξάζηλνπ Βηβιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ πεξηιακβάλεη γεληθέο θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο 

ζηα δεηήκαηα ηεο εξγαζίαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

       ηφρνο ησλ εκπλεπζηψλ ηνπ είλαη ν ζπληνληζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. κε βάζε ηηο αλάγθεο ελίζρπζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία ηνπο.  

Με ηηο επηρεηξνχκελεο αιιαγέο επηδηψθνπλ κείσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο, αθνχ ζεσξνχλ, φηη ε «άθακπηε» εξγαηηθή 

λνκνζεζία απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επνκέλσο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο.  

ην πιαίζην ησλ επηρεηξνχκελσλ αιιαγψλ ε έλλνηα ηεο flexicurity (επειημία 

θαη αζθάιεηα) απνηειεί ηελ βαζηθή επηινγή ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ γηα ηελ εξγαζία. Η 

λενθηιειεχζεξε θπξίαξρε πνιηηηθή ειίη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνσζψληαο απφ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 ηελ επειημία θαη ηελ εξγαζηαθή απνξχζκηζε, σο 

βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο, 

έρεη πξνθαιέζεη αλαζθάιεηα ζε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα λα 

θάκςεη ηηο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο παξνπζηάδεη ηηο επηρεηξνχκελεο κε ηελ πξάζηλε 

βίβιν αιιαγέο ζηελ εξγαηηθή λνκνζεζία σο κέζα γηα ηελ επίηεπμε εξγαζηαθηήο 

αζθάιεηαο.  

Η ηζνξξνπία φκσο αλάκεζα ζηελ επειημία θαη ζηελ αζθάιεηα είλαη ζηελ 

πξάμε αδχλαηε. Η επειημία ζπληζηά ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο πξάζηλεο βίβινπ, ελψ ε 

αζθάιεηα απνηειεί ην πξφζρεκα, γηα λα εληζρπζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε επειημία θαη 

λα γίλεη κάιηζηα απνδεθηή απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζην θείκελν 

ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ γίλεηαη επίθιεζε ηεο flexicurity, πξνηείλεηαη ε ραιάξσζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ πξνζθπγήο ζηελ  επέιηθηε απαζρφιεζε (π.ρ. ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ, δαλεηζκφο πξνζσπηθνχ θιπ.). 

Οη θαηεπζχλζεηο ηεο πξάζηλεο βίβινπ γηα ηελ εξγαζία επηθεληξψλνληαη ζηελ 

αιιαγή ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ ηων αηομικών και ομαδικών απολύζεων, ώζηε να 

γίνει πεξηζζφηεξν επέιηθην θαη ραιαξφ (κείσζε ησλ απνδεκηψζεσλ απφιπζεο, 

θαηαβνιή απνδεκίσζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνυπεξεζία, θαηάξγεζε ηνπ 

αηηηνινγεκέλνπ ραξαθηήξα ησλ απνιχζεσλ ζε φπνηεο ρψξεο απηφο ηζρχεη, κείσζε 

ηνπ ρξφλνπ πξνεηδνπνίεζεο, αχμεζε ηνπ νξίνπ ησλ νκαδηθψλ απνιχζεσλ, 

πεξηνξηζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ νκαδηθψλ 

απνιχζεσλ). ε απηή ηελ αχμεζε ηεο επειημίαο, πνπ ζα απμήζεη ππέξκεηξα ηελ 

αλεξγία, πξνηείλεηαη σο αληηζηάζκηζκα θαη σο ειεεκνζχλε ε βειηίσζε ησλ φξσλ 

επηδφηεζεο ησλ αλέξγσλ  (ζε χςνο θαη δηάξθεηα επηδφηεζεο) κε ηελ παξάιιειε 

ππφζρεζε θαηάξηηζεο θαη επαλαθαηάξηηζεο ηνπο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν επηδηψθεηαη ε κείσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

κεηψλνληαο ην θφζηνο θαη ηελ «γξαθεηνθξαηία» ησλ απνιχζεσλ θαη ε παξάιιειε 



 2 

κεηαθνξά ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ηεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ην θξάηνο ζην «θνηλσληθφ ζχλνιν». Απηή ε εμέιημε ζε ζπλδπαζκφ 

θαη κε ηελ απνξχζκηζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ζα επηδεηλψζεη ηελ ζέζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη ζα  θιεζνχλ επηπιένλ λα αλαιάβνπλ ζεκαληηθφηαην κεξίδην 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ «λέσλ» πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο ηεο αλεξγίαο.  

 

Η επέθηαζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ζε θαηεγνξίεο 

απαζρνινχκελσλ κε απηναπαζρφιεζε πνπ ππνθξχπηεη εμαξηεκέλε εξγαζία κε ζηφρν 

εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δελ 

απνηειεί πξαγκαηηθή πξνηεξαηφηεηα ζην θείκελν ηνπ Πξάζηλνπ Βηβιίνπ. 

Σν θαηλφκελν ηεο αδήισηεο θαη καχξεο εξγαζίαο απνηειεί αληηθείκελν 

πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ Πξάζηλνπ Βηβιίνπ ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

παξελεξγεηψλ ηνπ. Όκσο ε πξφηαζε γηα κεηαηξνπή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζε 

λφκηκε, φπνπ έρεη εθαξκνζηεί έρεη νδεγήζεη ζηε λνκηκνπνίεζε πιεπξψλ ηεο 

παξάλνκεο επειημίαο. 

Σν Πξάζηλν Βηβιίν γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ επηδηψθεη 

ηελ κεηαξξχζκηζή ηνπ κε φξνπο πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ απνξχζκηζή ηνπ θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδφκελσλ. Γηεπθνιχλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο εξγαζίαο ζε βάξνο ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ έλαληη κηαο 

αβέβαηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ηεο αλεξγίαο ηνπο, ηεο νπνίαο ην θφζηνο 

κεηαθέξεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Απνξπζκίδεη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ επξσπατθνχ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, φπσο ε 

αζθάιεηα ζηελ απαζρφιεζε, απαιιάζζνληαο ηηο επηρεηξήζεηο απφ βαζηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαη εληζρχνληαο ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ θαηαλνκή ηνπ παξαγφκελνπ 

εηζνδήκαηνο. 

 

Η Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ εξγαζία, απνηειεί ην καληθέζην ηεο θπξίαξρεο 

λενθηιειεχζεξεο ειίη ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πιήξε θαηεδάθηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

ζηελ Δπξψπε. ην φλνκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο αχμεζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ πξνηείλεη έλα δνθεξφ εξγαζηαθφ κνληέιν κε γεληθεπκέλε 

εθαξκνγή ηεο ειαζηηθήο θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο ζε βάξνο ηεο πιήξνπο θαη 

ζηαζεξήο, κε πιήξε ειεπζεξία ζηηο επηρεηξήζεηο γηα απνιχζεηο εξγαδφκελσλ θαη κε 

ηελ θαηάξγεζε ησλ φπνησλ πξνζηαηεπηηθψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο δηαηάμεσλ  ηεο 

Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο έρνπλ απνκείλεη. 

 Η ιεγφκελε «flexicurity”, ν ζπλδπαζκφο δειαδή ηεο επειημίαο κε ηελ 

αζθάιεηα είλαη ζηελ πξάμε αλέθηθηε, αθνχ ν βαζηθφο ππξήλαο ηεο επειημίαο είλαη ε 

αλαζθάιεηα, ε αβεβαηφηεηα θαη ε πξνζσξηλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

   Σν θφκκα ηεο επξσπατθήο αξηζηεξάο,  ηα επξσπατθά ζπλδηθάηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ην επξσπατθφ θνηλσληθφ θφξνπκ ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

εθθξάζνπλ θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ηα ζχκαηα ηεο εξγαζηαθήο απνξχζκηζεο, ηνπο 

ειαζηηθά απαζρνινχκελνπο, ηνπο θαθνπιεξσκέλνπο θαη αλαζθάιηζηνπο λένπο 

εξγαδφκελνπο, ηνπο αλέξγνπο, ηνπο λένπο θησρνχο, ηνπο θνηλσληθά απνθιεηζκέλνπο 

θαη γεληθά ηνπο απφθιεξνπο ηεο επνρήο καο. Να θεξχμνπκε ηνλ πφιεκν ζηελ 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη ηελ αλεξγία. Να νξγαλψζνπκε κηα κεγάιε αληεπίζεζε γηα 

κία άιιε θνηλσληθή, δεκνθξαηηθή, θηιεηξεληθή Δπξψπε. Γηα ηελ επαλαξχζκηζε ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κε βαζηθνχο άμνλεο ηελ πιήξε θαη ζηαζεξή απαζρφιεζε, ηελ 

πξνάζπηζε ησλ εξγαζηαθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηε δξαζηηθή κείσζε 

ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο.  
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 Βαζηθνί ζηφρνη ηεο Αξηζηεξάο, ησλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

θηλεκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο ζα κπνξνχζαλ λα 

είλαη: 

 Η αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκθψλνπ ζηαζεξφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

έλα λέν ζχκθσλν γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

θνηλσληθή πξνζηαζία. 

 Η δξαζηηθή αχμεζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ. 

 Η δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πιήξνπο θαη ζηαζεξήο απαζρφιεζεο κε 

ηελ αμηνπνίεζε θαη ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηνπ «πξάζηλνπ» ηνκέα.  

 Η κείσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή ηνπ 

35ψξνπ ρσξίο κείσζε ησλ απνδνρψλ.  

 Ο ξηδηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έθηαζεο εθαξκνγήο ησλ ιεγφκελσλ επέιηθησλ 

κνξθψλ απαζρφιεζεο πξνο φθεινο ηεο πιήξνπο θαη ζηαζεξνχο απαζρφιεζεο.  

 Η δηαζθάιηζε φισλ ησλ εξγαζηαθψλ, κηζζνινγηθψλ, ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ ειαζηηθά απαζρνινχκελσλ.  

 Η θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ γηα ηνπο λένπο εξγαδφκελνπο.  

 Η επέθηαζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ζε θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ πνπ ε απαζρφιεζή ηνπο ππνθξχπηεη εμαξηεκέλε κηζζσηή 

ζρέζε, φπσο ζηνπο ηειεεξγαδφκελνπο, εξγαδφκελνπο κε ζπκβάζεηο 

αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ.  

 Η θαηάξγεζε αλαρξνληζηηθψλ θαη δνπινπξεπψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε ελνηθίαζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Η ζηήξημε, ε βειηίσζε θαη ε εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

θαη ε απζηεξή αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ θαηαζηξαηήγεζήο ηεο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηηο θπβεξλήζεηο.  

 Η ππεξάζπηζε θαη ε αλαβάζκηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

ρψξν εξγαζίαο, γηαηί απηά απνηεινχλ ηελ πνιηηηθή βάζε θάζε άιιεο 

έθθξαζεο δηθαησκάησλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Η δηαζθάιηζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο κε ηε κνξθή ηνπ εξγαηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ειέγρνπ ζηα 

θέληξα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη ειέγρσλ.  

 Η πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απνιχζεσλ θαη γηα ηελ 

νπζηαζηηθή πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ.  

 Η λνκηκνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ε απφδνζε ζε απηνχο ησλ 

ζεζκνζεηεκέλσλ κηζζνινγηθψλ, εξγαζηαθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ.  

 

Ο λενθηιειεπζεξηζκφο δελ είλαη αλίθεηνο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα 

εηηεζεί είλαη, θαηά ηε γλψκε ηνπ ΤΝΑΠΙΜΟΤ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΑ, ε θνηλή 

δξάζε θαη ε επεμεξγαζία θαη πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ ζε απηφλ ζρεδίσλ απφ ηα 

εξγαηηθά ζπλδηθάησλ θαη ηα λέα θνηλσληθά θηλήκαηα θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή Αξηζηεξά ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη πιαλεηηθφ επίπεδν.  

 

 
 

 

 

 


