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1. Νέες μορφές εργασίας και αλλαγή στα συστήματα των εργασιακών σχέσεων.

  Η εκπληκτική ανάπτυξη των καινούργιων μορφών απασχόλησης σ' όλες τις  χώρες της Κοινοτικής Ευρώπης,
μορφών βασισμένων σε μια μη ορθόδοξη  εργασιακή σχέση, σε σύγκριση με τη γνωστή τυπική, κλασική και
αυστηρή  σχέση εργασίας, οδήγησε σ' ένα πολλαπλασιασμό των κανόνων και σε μια  καινούργια τυπολογία της
σύμβασης εργασίας. Αν οι νέες μορφές  απασχόλησης εμφανίζονται μέσα στη συγκυρία της καπιταλιστικής
κρίσης,  κάτω από την πίεση της αυξανόμενης ανεργίας και των νέων τεχνολογιών,  για να ανταποκριθούν στη
ζήτηση των επιχειρήσεων προς όφελος μιας  ευκίνητης διαχείρισης και μιας εργατικής δύναμης σε χαμηλή τιμή,
οι  διατάξεις που διέπουν το καθεστώς τους δεν είναι πάντοτε σε συμφωνία με  τις αρχές που διέπουν το
Εργατικό Δίκαιο. Όντας πλήρεις φαντασίας,  διασφαλίζοντας την «ελαστικότητα» που τόσο επιθυμούν οι
επιχειρήσεις,  αυτές οι εργατικές διατάξεις παρέχουν στους εργαζόμενους μια  περιορισμένη προστασία σε σχέση
με εκείνη που προβλέπεται από τους  κανόνες του Εργατικού Δικαίου, και πολύ συχνά τους στερούν από τα 
ελάχιστα όρια που παραδοσιακά διασφαλίζονται από την Κοινωνική Ασφάλιση.

  Έτσι, η εισβολή των καινούργιων μορφών απασχόλησης στο Εργατικό Δίκαιο,  σ' όλες τις δυτικές χώρες, του
επιφέρει μετασχηματισμούς, περισσότερο ή  λιγότερο σημαντικούς, ανάλογα με την κάθε χώρα. Πράγματι, το
Εργατικό  Δίκαιο είναι αναγκασμένο να ενσωματώσει ένα ορισμένο αριθμό νέων μορφών  απασχόλησης
διαβλέποντας παράλληλα τον κίνδυνο που προέρχεται από τη  διαφορετική και αμβλυμμένη λογική που τις
διέπει.

 Πριν  προχωρήσουμε σ' αυτή την προβληματική της επίδρασης της «άτυπης  εργασίας» στο Εργατικό Δίκαιο
και την Κοινωνική Ασφάλιση, θα έπρεπε να  υπογραμμίσουμε ότι αυτές οι μεταλλαγές στο νομικό επίπεδο
εκφράζουν  τους ακόμη βαθύτερους μετασχηματισμούς που υφίσταται το σύστημα των  εργασιακών σχέσεων
στις χώρες της ΕΟΚ. Αυτοί οι μετασχηματισμοί  συνδέονται πάντοτε με τις καινούργιες μορφές απασχόλησης. Χα
τα πρώτο  γιατί οι μορφές αυτές απασχόλησης απαίτησαν μια συχνά δραστική  παρέμβαση είτε των συνδικάτων
είτε του κράτους, για τη νομική τους  ρύθμιση, την αποδοχή τους, την επικύρωσή τους. Κατά δεύτερο, για το 
λόγο ότι η πλειοψηφία αυτών που προσφέρουν την εργασία τους με τις νέες  μορφές, ανήκει σ' εκείνες τις
κοινωνικές ομάδες (νέες μειονότητες),  όπως γυναίκες, νέοι, ξένοι, σπουδαστές, που είναι φορείς, ταυτόχρονα, 
μιας άλλης αντίληψης για τη ζωή και την εργασία. Ακριβώς σ' αυτό το  πλαίσιο το Δίκαιο της Εργασίας και της
Κοινωνικής Ασφάλισης υφίσταται  τις συνέπειες των καινούργιων μορφών απασχόλησης.

 2. Οι καινούργιες μορφές απασχόλησης απέναντι στο Εργατικό Δίκαιο και την κοινωνική ασφάλιση.

 2.1. Το Εργατικό Δίκαιο δεν καλύπτει παρά ένα μέρος των «άτυπων» σχέσεων εργασίας.

  Λέγοντας νέες μορφές απασχόλησης εννοούμε τις μορφές εκείνες που  καλύπτουν μια άτυπη εργασιακή σχέση,
δηλαδή μια σχέση εργασίας που δεν  είναι αορίστου χρόνου, με πλήρες ωράριο, στους χώρους της επιχείρησης.

  Βέβαια, μέσα σ' αυτό που χαρακτηρίζουμε σαν νέες μορφές απασχόλησης,  βρίσκονται μορφές εργασίας που
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ήδη είναι γνωστές προ πολλού, όπως η  σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και η δουλειά στο σπίτι (φασόν).
Αυτό  που είναι καινούργιο είναι η δίχως προηγούμενο, και αναπότρεπτη  ανάπτυξη ορισμένων μορφών άτυπης
εργασίας σ' όλες τις κοινοτικές χώρες.  Αυτό το γεγονός επέφερε μια νομική αναγνώριση ορισμένων νέων
μορφών  απασχόλησης, αρκετά υποτονική στην αρχή. Προκάλεσε εξίσου μια αλλαγή  στάσης απέναντι στην
άτυπη εργασία. Παράλληλα γίνεται αισθητή μια  υπαναχώρηση της στάσης των συνδικάτων - σχεδόν ενάντια
στον εαυτό τους  - τα οποία προηγούμενα ήταν εχθρικά σ' αυτό τον τύπο εργασίας.

  Στην πραγματικότητα το δίκαιο στο βαθμό που παρεμβαίνει για να  προσδιορίσει κανόνες που να διέπουν τις
νέες μορφές απασχόλησης που  επεκτείνονται ασταμάτητα, δεν καλύπτει παρά ένα μέρος των «άτυπων» 
εργασιακών σχέσεων: αυτές ανθούν εξίσου στον «υπόγειο» χώρο της μαύρης  εργασίας. Έτσι, παρά τη λίγο ως
πολύ συστηματική ή επαναλαμβανόμενη  νομοθετική παρέμβαση, σε ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία ή η
Ομοσπονδιακή  Δημοκρατία της Γερμανίας, υπάρχουν νέες μορφές απασχόλησης που  διαφεύγουν τη
νομοθετική ρύθμιση· όπως υπάρχουν εξίσου και παράνομες  μορφές. Είναι εξάλλου ευρέως διαδεδομένη η
αίσθηση ότι, μόλις το  Εργατικό Δίκαιο κατορθώνει να ρυθμίσει μια εργασιακή σχέση, μια άλλη  «άτυπη»
εργασιακή σχέση γεννιέται ευθύς αμέσως, που διαφεύγει από τις  όποιες προστατευτικές διατάξεις
προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία.

 2.2. Νέες μορφές απασχόλησης που έχουν το μέλλον μπροστά τους.

  Οι καινούργιες μορφές απασχόλησης αντιμετωπίσθηκαν και μελετήθηκαν σαν  «μορφές ενδιάμεσες ανάμεσα
στην σταθερή εργασία με πλήρες ωράριο και  στην πλήρη ανεργία», πράγμα που σε μεγάλο βαθμό είναι αλήθεια.
Η  πλειοψηφία των νέων μορφών εργασίας αφορά την πρόσκαιρη απασχόληση. Η  προσωρινότητα είναι ένα από
τα θεμελιώδη τους χαρακτηριστικά. Παρ' όλο  που ορισμένες νέες μορφές, όπως η εργασία με μειωμένο ωράριο,
ανήκουν  στην κατηγορία των σταθερών απασχολήσεων.

 Οι νέες μορφές  απασχόλησης, παρά την ενδεχόμενη αστάθεια της εργασιακής σχέσης που  καλύπτουν,
εμφανίζονται στο εξής κατά τρόπο μόνιμο, έχοντας το μέλλον  μπροστά του;;. Η «άτυπη» εργασία δεν είναι παρά
το συμπλήρωμα της  «τυπικής» εργασίας, και εκφράζει την ίδια την εξέλιξη του Εργατικού  Δικαίου: Τοπικές
συνδιασκέψεις και διεθνή συνέδρια του Εργατικού  Δικαίου και της Κοινωνικής Ασφάλισης ασχολούνται μ' αυτό
το ζήτημα.

 2.3. Μια νέα κατηγορία.

  Οι καινούργιες μορφές απασχόλησης δημιουργούν έτσι μια νέα κατηγορία  εργαζομένων των οποίων το νομικό
καθεστώς είναι κατώτερο από εκείνο του  κλασικού εργαζόμενου και η προστασία του είναι εξαιρετικά
περιορισμένη.  Σ' αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται αρκετές ομάδες εργαζομένων των  οποίων η εργασιακή
σχέση δεν είναι πάντοτε σαφώς αναγνωρίσιμη, ούτε με  ακρίβεια προσδιορισμένη.

 Τα πλέον γνωστά μειονεκτήματα αυτής της  καινούργιας κατηγορίας εργαζομένων είναι: α) χαμηλότερη αμοιβή
από  εκείνη που έχουν οι εργαζόμενοι της κλασικής κατηγορίας β) συρρικνωμένη  ή ανύπαρκτη προστασία σε
περίπτωση απόλυσης, και γ) μειωμένες ή  ανύπαρκτες κοινωνικές παροχές. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να
έχουν  άδεια και επιδόματα αδείας ή ακόμη σ' ορισμένες περιπτώσεις γονικές  επιδοτήσεις, όπως επιδόματα
λοχείας κλπ. (είναι ακριβώς η περίπτωση της  Αγγλίας), ή άδεια ασθενείας χρονικά επαρκή, γιατί ο τύπος της 
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απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις της  Κοινωνικής Ασφάλισης.

 2.4. Διαστρωμάτωση της εργασιακής κοινότητας, διαφοροποίηση των εργασιακών καθεστώτων.

  Η ανάπτυξη των νέων μορφών απασχόλησης προκάλεσε μια αρχική διχοτόμηση  της κοινότητας των
εργαζομένων της κλασικής επιχείρησης. Στη δεύτερη  κατηγορία εργαζομένων εκτός επιχείρησης βρίσκονται
συχνά αρκετά σύνολα  εργαζομένων που δύσκολα προσδιορίζονται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον 
πολλαπλασιασμό των νομικών εργασιακών καθεστώτων: κλασικό καθεστώς,  καθεστώτα «νέων μορφών»
εργασίας στην ποικιλομορφία τους γι' αυτούς που  εργάζονται μέσα στην επιχείρηση και διαφορετικό καθεστώς
- και εξίσου  ποικίλο - γι' αυτούς που εργάζονται εκτός επιχείρησης, αλλά για  λογαριασμό της. Είναι
ολοφάνερες έτσι οι συνεπείς αυτής της  ποικιλομορφίας των νομικών εργασιακών καθεστώτων και των
κατηγοριών των  εργαζομένων για την άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων της εργατικής  τάξη;

 2.5. Εμπόδια για την άσκηση των συλλογικών εργατικών δικαιωμάτων.

  Οι εργαζόμενοι που έχουν μια «άτυπη» εργασιακή σχέση δεν είναι σε θέση  να ασκήσουν τα συλλογικά τους
δικαιώματα στον ίδιο βαθμό με τους άλλους  εργαζόμενους. Πρώτα απ' όλα για αντικειμενικούς λόγους: για
παράδειγμα  στην περίπτωση που είναι απομακρυσμένοι από τις εγκαταστάσεις της  επιχείρησης. Εξ ίσου για
λόγους υποκειμενικούς: ακόμη και όταν  εργάζονται μέσα στην επιχείρηση, συχνά δεν είναι σε θέση να
συμμετέχουν  στην προάσπιση των συλλογικών τους συμφερόντων: η προσωρινότητα της  κατάστασης τους
εξηγεί αυτό το γεγονός.

 Είναι γνωστό ότι η  ανάπτυξη των νέων μορφών απασχόλησης, καθώς επίσης και άλλοι λόγοι,  οδήγησαν σε μια
εξασθένιση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και έξω και  μέσα στην επιχείρηση. Στο βαθμό που στην
πλειοψηφία των χωρών της  Κοινής Αγοράς, οι μισθωτοί που έχουν μια «άτυπη» εργασιακή σχέση δεν 
υπολογίζονται στο εργατικό δυναμικό της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι  είναι δυνατό να στερηθούν από ορισμένα
αντιπροσωπευτικά τους όργανα και  από ένα ορισμένο αριθμό συνδικαλιστικών εκπροσώπων: θα πρέπει να 
υπογραμμιστούν επίσης οι μεγάλες δυσκολίες συλλογικής οργάνωσης για  τους «άτυπους» εργαζόμενους που
δεν έχουν σταθερό χώρο εργασίας:  απόδειξη η απουσία συλλογικών συμβάσεων στην πλειοψηφία των χωρών
μελών  της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

 Από όλες αυτές τις χώρες κατά κύριο  λόγο στη Γαλλία και την Ιταλία ισχύουν νομοθετικές διατάξεις που 
εκφράζουν τη φροντίδα για τη διατήρηση των συλλογικών εργατικών  δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους με
«άτυπη» εργασιακή σχέση: μπορούν  να εκλεγούν σαν αντιπρόσωποι του προσωπικού και να ασκήσουν το 
λειτούργημα τους όπως οι άλλοι εκπρόσωποι. Οι κανόνες που ρυθμίζουν το  συνδικαλιστικό τους λειτούργημα
υπερισχύουν άλλωστε εκείνων που διέπουν  τη σύμβαση εργασίας τους. Στην Ιταλία, η αναγνώριση των
συλλογικών  δικαιωμάτων γίνεται με διατάξεις των συλλογικών συμβάσεων, που ωστόσο  δεν εμφανίζονται με
μια τόσο συστηματική μορφή όσο οι γαλλικές  ρυθμίσεις. Αλλά, υπάρχουν και χώρες, όπως η Αγγλία, που
φαίνεται να  αγνοούν ολοκληρωτικά ακόμη και την ύπαρξη αυτού του προβλήματος της  άσκησης των
συλλογικών εργατικών δικαιωμάτων απ' αυτή την κατηγορία των  ονομαζόμενων «περιθωριακών»
εργαζόμενων.
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 2.6. Ελαστικότητα των νέων μορφών απασχόλησης και αυστηρότητα των κλασικών κανόνων: η κακοδαιμονία
του Εργατικού Δικαίου.

  Οι καινούργιες μορφές απασχόλησης όντας σε πλήρη ανάπτυξη, θέτουν  σημαντικά και πρωτόγονα
προβλήματα στο Δίκαιο της Εργασίας και της  Κοινωνικής Ασφάλισης, σ' όλες τις κοινοτικές χώρες. Αν και
εμφανίζονται  σαν νέες μορφές εργασίας που επιζητούν την άμβλυνση της αυστηρότητας  των παραδοσιακών
τυπικών μορφών εργασίας, που ήταν πιο κοντινές στην  αρχή του 20ου αιώνα, ενώ αυτές - ευμετάβλητες,
διαφοροποιημένες,  γεμάτες φαντασία - προσεγγίζουν την αρχή του 21ου αιώνα, ωστόσο οι  δυσχέρειες που
δημιουργούν οδηγούν στην κατάργηση της προστασίας των  εργαζομένων, την εξαφάνιση των κεκτημένων
εργατικών δικαιωμάτων, τις  διακρίσεις, την περιφρόνηση προς την αρχή της ισότητας.

 Το  Εργατικό Δίκαιο όντας σ' όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας -  διαφορετικά απ' ό,τι συμβαίνει, από
ορισμένες απόψεις, στις ΗΠΑ και  στην Ιαπωνία - ένα δίκαιο δημόσιας τάξης, διαμορφωμένο προοδευτικά για 
την εξασφάλιση στο σύνολο των μισθωτών μιας ελάχιστης προστασίας, δεν  μπορεί να ενσωματώσει τις νέες
μορφές εργασίας παρά με τον όρο της  παροχής αυτής της μίνιμουμ προστασίας. Είναι κατά συνέπεια λάθος να 
σκέφτεται κανείς με τη λογική των νέων μορφών απασχόλησης ενάντια στο  Εργατικό Δίκαιο, γιατί αυτό
καθιερώνει κοινούς κανόνες για όλες τις  επιχειρήσεις ή γιατί θεμελιώνεται κατά κύριο λόγο στις συλλογικές 
εργασιακές σχέσεις. Το Εργατικό Δίκαιο, το καπιταλιστικό δίκαιο της  εργασίας, υφίσταται για να προσαρμοσθεί
στις νέες απαιτήσεις της  επιχείρησης, διασφαλίζοντας ωστόσο αυτή την ελάχιστη προστασία στο  σύνολο των
εργαζομένων. Και ακριβώς η «άτυπη» εργασία δημιουργεί  δυσκολίες στο Δίκαιο της Εργασίας και της
Κοινωνικής Ασφάλισης στο  βαθμό που οι καινούργιες μορφές απασχόλησης δεν διασφαλίζουν αυτή την 
ελάχιστη προστασία. Με τις νέες μορφές εργασίας το Εργατικό Δίκαιο  εξελίσσεται, προσαρμόζεται, ξεπερνάει το
πλαίσιο των παραδοσιακών  κανόνων, τελειοποιείται, εμπλουτίζεται. Αρκεί να μην αναιρούν την ίδια  την αιτία
της ύπαρξης του. δηλαδή τη μίνιμουμ προστασία για το σύνολο  των μισθωτών.

 Οι λύσεις που δόθηκαν από το Εργατικό Δίκαιο  ορισμένων δυτικοευρωπαϊκών κρατών δείχνουν καθαρά αυτή
την προοπτική  προσαρμογής των νομικών κανόνων στις νέες μορφές απασχόλησης, παρ" όλο  που συχνά
πρόκειται για ανολοκλήρωτες και διάσπαρτες λύσεις. Τα  ζητήματα που τίθενται από τις καινούργιες μορφές
εργασίας δεν έχουν  ακόμη με σαφήνεια προσδιορισθεί ούτε έχουν γίνει αντικείμενο  συστηματική επεξεργασίας.
Έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις ο νομοθέτης -  ή η συλλογική διαπραγμάτευση - που ασχολήθηκε με τη ρύθμιση
ορισμένων  καινούργιων μορφών απασχόλησης, όπως η εργασία με μειωμένο ωράριο ή η  σύμβαση ορισμένου
χρόνου ή η πρόσκαιρη εργασία, είναι υποχρεωμένος να  ασχοληθεί και πάλι, πολύ σύντομα, με τη ρύθμιση του
ζητήματος γιατί  ακριβώς δεν είχε κατορθώσει να προβλέψει το εύρος και την έκταση των  προβλημάτων που
έπρεπε να ρυθμιστούν.

 3. Καινούργιες μορφές εργασίας: Μια νέα τυπολογία της σύμβασης εργασίας.

 3.1. Η νέα τυπολογία.

  Παρατηρείται σ' όλες τις χώρες μέλη της Κοινής Αγοράς, είτε ανήκουν στη  νομική οικογένεια του Εθνικού
δικαίου (Common law) είτε σ' εκείνη του  αστικού δικαίου (Civillaw) ότι η «άτυπη» εργασιακή σχέση (είτε 
ρυθμίζεται είτε όχι από τη νομοθεσία), γνωρίζει μια σημαντική εξάπλωση  και δημιουργεί μια καινούργια
τυπολογία συμβάσεων εργασίας.

 Οι  σημαντικότεροι τύποι των νέων συμβάσεων εργασίας που ορισμένες φορές  είναι τύποι
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νεοαποκαλυπτόμενοι - είναι κοινοί σ' όλα τα ευρωπαϊκά  κράτη: η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η
σύμβαση εργασίας με  μειωμένο ωράριο, η προσωρινή εργασία με τις διάφορες εκφράσεις της, η  εργασία με
«κλήση» (labour on call), η εργασία στο σπίτι (φασόν). Οι  .πλέον επισημοποιημένες μορφές, καθώς και οι
ποικιλίες τους που θα  αναπτύσσονται στο περιθώριο του δικαίου, εμφανίζονται κατά διαφορετικό  τρόπο σε
κάθε χώρα και σ' ορισμένες περιπτώσεις είναι παράνομες.

  Σ' ορισμένες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία κι οι Κάτω  Χώρες, δεν υφίσταται νομοθετικού ή
άλλου τύπου ρύθμιση των νέων μορφών  απασχόλησης, ούτε πρωτοβουλίες εν εξελίξει προς αυτή την
κατεύθυνση.  Έτσι, τα προβλήματα που τίθενται από ορισμένους τύπους - ακόμη και τους  πιο γνωστούς -
«άτυπων» συμβάσεων εργασίας δεν μπορούν να βρουν  επεξεργασμένες και σφαιρικές λύσεις. Όμως, σε άλλες
χώρες μέλη της  Κοινής Αγοράς, όπως η Ομονσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γαλλία  ή η Ιταλία, ο
νομοθέτης αναγκάστηκε να παρέμβει για να ρυθμίσει  ορισμένες συμβάσεις εργασίας της καινούργιας
τυπολογίας. Στην αρχή αυτό  έγινε για να δοθεί μια διορθωτική λύση στα ζητήματα που προέκυπταν από  τις
νέες μορφές εργασίας τις οποίες ο νομοθέτης δεν ευνοούσε. Ωστόσο,  συχνά υποχρεώνονταν να επανέλθει
σύντομα στο ζήτημα του νομικού τους  καθεστώτος και να αντιμετωπίσει τα καινούργια προβλήματα που
έμπαιναν  εν τω μεταξύ απ' αυτές.

 3.2. Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

  Παρατηρείται σ" όλες τις χώρες μια εξάπλωση αυτού του τύπου της  σύμβασης εργασία;, του οποίου η χρήση
ήταν μάλλον σπάνια /αϊ κατ'  εξαίρεση μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Εξ άλλου προκαλούσε  την
αποδοκιμασία των συνδικαλιστικών οργανώσεων από το γεγονός ότι  στερεί τους εργαζόμενους από ορισμένες
προστατευτικές ρυθμίσεις σ' ό,τι  αφορά την απόλυση και άλλα δικαιώματα (προϋπηρεσία, συνθήκες άσκησης 
των συλλογικών εργατικών δικαιωμάτων). Εντούτοις, σε πολλές χώρες όπως  η Γαλλία, η Ιταλία ή η Γερμανία,
διαπιστώνεται ένα είδος επικύρωσης των  συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου από πρόσφατες νομικές
ρυθμίσεις.

 3.2.1. Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

  Το γερμανικό δίκαιο, ενώ επέτρεπε τη σύναψη συμβάσεων εργασίας  ορισμένου χρόνου, επέβαλε ταυτόχρονα
ορισμένες συνθήκες - κατά συνέπεια  όρια - διαμόρφωσης από τη νομολογία, που αποσκοπούσαν στην
αποτροπή  μιας καταχρηστικής χρησιμοποίησης αυτού το συμβατικού τύπου.

  Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Εργατικό Δίκαιο, ο περιορισμός της διάρκειας  της σύμβασης εργασίας πρέπει
να ανταποκρίνεται σε μια δικαιολογημένη  από τα πράγματα αιτία. Η έννοια της αντικειμενικής αυτής αιτίας δεν
 είναι με ακρίβεια προσδιορισμένη από τη νομολογία. Πάντως, αυτή η  τελευταία έχει επεξεργασθεί μια σειρά
περιπτώσεων που θεωρούνται σαν  αντικειμενικές αιτίες.

 Έτσι γίνεται δεκτή η σύναψη συμβάσεων  ορισμένου χρόνου όταν ο εργοδότης έχει ανάγκη βοηθητικών
εργαζομένων  για την αντικατάσταση ασθενών μισθωτών, καθώς και όταν έχει ανάγκη να  προσδιορίσει μια
δοκιμαστική περίοδο που δεν πρέπει να ξεπερνάει τους  έξι μήνες· εξίσου, στην περίπτωση μιας καλλιτεχνικής
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απασχόλησης  (μουσικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί) ή μιας εποχιακής απασχόλησης. Η  αντικειμενική αιτία για την
αιτιολόγηση αυτού του τύπου των συμβάσεων  υπάρχει επίσης στην περίπτωση κατάργησης, εκ των προτέρων
γνωστής, των  μέσων χρηματοδότησης ενός προγράμματος πανεπιστημιακής έρευνας ή στην  περίπτωση
απασχόλησης ενός καθηγητή σε μια σχολή που βρίσκεται στην  κατάσταση συνεχούς μείωσης του προσωπικού
της.

 Στην περίπτωση  που η αιτιολογία δεν είναι αντικειμενικά αξιόπιστη, όπως και όταν δεν  είναι δυνατός ο
προσδιορισμός της διάρκειας της εργασιακής σύμβασης,  αυτή θεωρείται ότι έχει συναφθεί για αόριστο χρονικό
διάστημα.

  Εντούτοις, ο νόμος για την προαγωγή της απασχόλησης της 26 Απρίλη 1985  (Beschäftigungsförderungsgesetz),
αδρανοποίησε την προηγούμενη  νομολογία προσωρινά μέχρι την 1 Γενάρη 1990. Πράγματι, η παράγραφος 1 
του άρθρου 1 αυτού του νόμου, καταργεί γι' αυτή την περίοδο την  απαίτηση μιας αντικειμενικής αιτίας για
όλους τους εργαζόμενους που  απασχολούνται σε μια επιχείρηση για πρώτη φορά. Σ' αυτή την περίπτωση, 
επιτρέπεται ένας ενιαίος περιορισμός μιας διάρκειας που δεν μπορεί να  ξεπερνάει τους δεκαοκτώ μήνες. Για
όλες τις άλλες περιπτώσεις, με  εξαίρεση εκείνη μιας καινούργιας πρόσληψης, οφείλουν να εφαρμόζονται τα 
κριτήρια που έχει επεξεργασθεί η νομολογία.

 Ο νόμος για την  προαγωγή της απασχόλησης ευνοεί κατά ένα γενικό τρόπο την αύξηση του  αριθμού των
μισθωτών που συνδέονται με μια ασταθή εργασιακή σχέση και  με μειωμένη προστασία, μέσα από τις ρυθμίσεις
που αναφέρθηκαν, και  ταυτόχρονα, περιλαμβάνει άλλες διατάξεις, πιο εξειδικευμένες, που  στοχεύουν να
ευνοήσουν την πρόσληψη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Προβλέπει πράγματι, ότι στην περίπτωση που η
επιχείρηση έχει  δημιουργηθεί στο προηγούμενο εξάμηνο, και εφ' όσον απασχολεί λιγότερους  από είκοσι
μισθωτούς, οι συμβάσεις εργασίας μπορούν να συνάπτονται με  διάρκεια εικοσιτεσσέρων μηνών.

 3.2.2. Γαλλία.

  Η εξέλιξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου στη Γαλλία είναι εξαιρετικά  ενδεικτική. Ενώ η αρχή ήταν, σύμφωνα
με τον Αστικό Κώδικα του 1804, ότι  «κανείς δεν μπορεί να δεσμεύει τις υπηρεσίες του παρά για καθορισμένο 
χρόνο και για μια συγκεκριμένη επιχείρηση, ωστόσο η νομολογία αρχικά  διαμόρφωσε το καθεστώς των
συμβάσεων καθορισμένης διάρκειας διαρκώς  ανανεούμενων. Έτσι είχε εξασφαλίσει στους μισθωτούς τη
συμπύκνωση της  προστασίας που παρέχεται στην εργασιακή σύμβαση αορίστου χρόνου. Ο  νόμος της 3 Γενάρη
1979 εισήγαγε για πρώτη φορά μια σειρά διατάξεων που  προσδιόριζαν τη σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ο νόμος
αυτός εισάγει στην  πραγματικότητα δύο κατηγορίες συμβάσεων: αυτές που είναι «από τη φύση  τους» τέτοιες,
κι αυτές που καθορίζονται «από ημερομηνία σε  ημερομηνία», ανεξάρτητα από το αντικείμενο της εργασίας. Η
δεύτερη  κατηγορία εργασιακών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, που αποτέλεσε  αντικείμενο οξείας κριτικής το
1979, διατηρήθηκε απ' το Διάταγμα της 5  Φλεβάρη 1982 και την Εγκύκλιο της 26 Φλεβάρη 1982 που
μεταρρύθμισαν  κατά τρόπο ενδεικτικό τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Η σύμβαση ορισμένου  χρόνου έγινε μια
αποδεκτή εξαίρεση. Η νομοθεσία απαριθμεί κατά  περιοριστικό τρόπο τις πιθανές περιπτώσεις εφαρμογής της.
Έτσι μια  τέτοια εργασιακή σύμβαση επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις προσωρινής  ακουσίας ή πρόσκαιρης
λύσης της εργασιακής σχέσης ενός εργαζόμενου,  εξαιρετικής αλλά προσωρινής προσαύξησης των
δραστηριοτήτων της  επιχείρησης, ευκαιριακής εργασίας εκ των προτέρων προσδιορισμένης που  δεν έχει μόνιμο
χαρακτήρα, προσωρινών απασχολήσεων από την ίδια τους τη  φύση, συμμετοχής σε πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης.
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 Οι  συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πρέπει να συνάπτονται για μια  βραχεία περίοδο έξη ή δώδεκα μηνών
το ανώτερο, ανάλογα με την  περίπτωση. Αυτού του είδους οι συμβάσεις δεν μπορούν να ανανεωθούν. Αν  τα
συμβαλλόμενα μέρη (εργοδότης - εργαζόμενος) δεν τηρούν αυτούς τους  υποχρεωτικούς κανόνες η σύμβαση
εργασίας δεν είναι άκυρη. Απεναντίας  θεωρείται σαν τυπική εργασιακή σύμβαση αορίστου χρόνου.

 Ωστόσο  κι αυτές οι ρυθμίσεις φαίνεται να μην ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις  των επιχειρήσεων κι έπρεπε να
αναμένεται μια μεταρρύθμιση που θα  διεύρυνε τα κριτήρια αυτής της μορφής εργασιακής σύμβασης. Οι 
διαπραγματεύσεις πάνω στην ελαστικότητα της απασχόλησης, που απέτυχαν  σε δυο συνεχείς περιπτώσεις,
πρόβλεπαν στο Πρωτόκολλο σχετικά με την  προσαρμογή των συνθηκών απασχόλησης (σημείο 5 με τίτλο
«διαφοροποιημένη  εργασία») αυτή την καινούργια άμβλυνση των κριτηρίων αποδοχής της  εργασιακής
σύμβασης ορισμένου χρόνου.

 3.2.3. Ιταλία.

  Στην Ιταλία, η σύμβαση, εργασίας ορισμένου χρόνου αρχικά ρυθμίστηκε από  το νόμο 230 του 1962 ο οποίος
δεν επιτρέπει την προσφυγή σ' αυτόν τον  τύπο σύμβασης παρά σε περιπτώσεις σαφώς προσδιορισμένες και 
περιοριστικά απαριθμημένες: εποχιακή αντικατάσταση απόντος εργαζομένου,  φύση της εργασίας που απαιτεί
αυτή τη μορφή σύμβασης, εργασία στα  θεάματα. Οι διατάξεις αυτού του νόμου εφαρμόστηκαν από τη
νομολογία  κατά περιοριστικό τρόπο, γεγονός που οδήγησε το νομοθέτη να παρέμβει  για να διευκολύνει, σ'
ορισμένες περιπτώσεις, την προσφυγή στη σύμβαση  εργασίας ορισμένου χρόνου. Ο αριθμός των κριτηρίων της
σύμβασης αυτής  αυξήθηκε. Στο εξής, με βάση τους νόμους 918 της 3 Φλεβάρη 1978 και 598  της 26 Νοέμβρη
1979, είναι δυνατή η προσφυγή σε περίπτωση υπερφόρτωσης  της επιχείρηση: για μια σύντομη περίοδο, όπου ο
εργοδότης πρέπει να  αντιμετωπίσει περιόδους αιχμής: τουρισμός, εμπόριο, υπηρεσίες. Ο νόμος  79 του 1983
προβλέπει την επέκταση αυτής της δυνατότητας και σ' άλλους  κλάδους, κι ένας άλλος νόμος, 273 του 1984, την
επέκταση σε μια  σημαντική κατηγορία εργαζομένων: τις γυναίκες.

 3.3. Η εργασία με μειωμένο ωράριο

  Η εργασία με μειωμένο ωράριο γνωρίζει μια αξιοσημείωτη επέκταση στο  βαθμό που εμφανίζεται σαν η μόνη
πιθανότητα εισόδου στην αγορά εργασίας  για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, μεταξύ των οποίων οι
γυναίκες που  αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των μισθωτών με μειωμένο ωράριο, και  παράλληλα
ανταποκρίνεται σε μια πολύ ψηλή ζήτηση από την πλευρά των  εργοδοτών. Η μείωση της ημερήσιας διάρκειας
της εργασίας έχει σαν  συνέπεια το γεγονός ότι οι μισθωτοί εργάζονται πιο εντατικά - κατ'  αρχήν χωρίς να
παίρνουν ψηλότερο μισθό - κι έτσι η σύμβαση με μειωμένο  ωράριο επιτρέπει στον καπιταλιστή μια
αποδοτικότερη διαχείριση της  εργατικής δύναμης. Το αποτέλεσμα ήταν η έκδοση της πληθώρας νόμων -  στην
πλειοψηφία των κοινοτικών χωρών - προκειμένου να ρυθμιστεί αυτός ο  τύπος «άτυπης» εργασίας που
προϋπήρχε βέβαια, χωρίς όμως να είχε  προηγούμενα τη σημασία που έχει σήμερα.

 3.3.1. Ισπανία.
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  Η Ισπανία φαίνεται ότι υπήρξε το πρώτο από τα σημερινά κράτη μέλη της  ΕΟΚ που προχώρησε στη
νομοθετική ρύθμιση της εργασίας με μειωμένο  ωράριο. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Χάρτας των Εργαζομένων
(Statute de  los trabahadores), o εργαζόμενος με μειωμένο ωράριο είναι: α) εκείνος  που πραγματοποιεί την
εργασία του στη διάρκεια ενός καθορισμένου  αριθμού ωρών ημερήσια, κατώτερου από τα δύο τρίτα της
κανονικής  διάρκειας εργασίας, β) αυτός που εργάζεται ένα ορισμένο αριθμό ημερών  το χρόνο, το μήνα ή την
εβδομάδα εφ' όσον πρόκειται για μια εργασία  περιορισμένης διάρκειας η οποία εμφανίζεται περιοδικά με
κανονικό  ρυθμό. Ο νόμος δεν προσδιορίζει σ' αυτή την περίπτωση την ελάχιστη  διάρκεια της εργασίας. Η
σύμβαση με μειωμένο ωράριο πρέπει να είναι  γραπτή και να κατατίθεται στο Γραφείο Απασχόλησης. Οι
εισφορές για  λογαριασμό της Κοινωνικής Ασφάλισης υπολογίζονται, σύμφωνα με το νόμο,  σε συνάρτηση με τον
αριθμό των ωρών ή των ημερών πραγματικής εργασίας.  Έτσι εισάγεται μ' αυτή τη διάταξη μια εξαίρεση στο
νόμο για την  Κοινωνική Ασφάλιση σύμφωνα με τον οποίο οι εισφορές πρέπει πάντοτε να  γίνονται σε συνάρτηση
με το κατώτατο όριο ασφάλισης του μισθού και  ανεξάρτητα από τον καθημερινά πραγματοποιούμενο αριθμό
ωρών εργασίας.

 3.3.2. Γαλλία.

  Στη Γαλλία, η νομοθεσία είναι πολύ ευνοϊκή για την εργασία με μειωμένο  ωράριο. Αυτή η μορφή «άτυπης»
εργασίας ρυθμίστηκε για πρώτη φορά από το  Διάταγμα 822-71 της 26 Μαρτίου 1982 που οριοθετεί τις
επιχειρήσεις που  μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εργασία με μειωμένο ωράριο, τους  μισθωτούς που μπορούν
να εργασθούν με μειωμένο ωράριο καθώς και τον  τύπο και το περιεχόμενο της εργασιακής αυτής σύμβασης. Η
εργασία σ'  αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα εβδομαδιαίο ή μηνιαίο  πλάνο ίσο με τα 4/5 της
νόμιμης ή συμβατικής διάρκειας της εργασίας.  Αλλά αν ο νόμος προσδιορίζει τη μέγιστη διάρκεια της εργασίας
ωστόσο  κανένα ελάχιστο όριο διάρκειας της εργασίας δεν επιβάλλεται. Μ" αυτή τη  ρύθμιση της εργασίας με
μειωμένο ωράριο παρακάμπτονται οι γενικοί  κανόνες που αφορούν τις εισφορές στην Κοινωνική Ασφάλιση ή
τον  υπολογισμό του προσωπικού της επιχείρησης. Έτσι, οι εισφορές που  καταβάλλονται για δύο μισθωτούς με
μισό χρόνο απασχόλησης δεν θα  υπερβαίνουν τις αντίστοιχες εισφορές που καταβάλλονται για ένα μισθωτό 
πλήρους ωραρίου εργασίας, αν το σύνολο των αποδοχών των δύο πρώτων  εργαζομένων είναι ίσο με το μισθό
του δεύτερου εργαζομένου. Σ' ό,τι  αφορά την ελάχιστη διάρκεια απασχόλησης, θα πρέπει ωστόσο να 
υπογραμμισθεί η διάταξη που επιτρέπει στους μισθωτούς που επιθυμούν να  έχουν δικαίωμα στις κοινωνικές
παροχές, να απαιτήσουν από τον εργοδότη  ένα επαρκή. αριθμό ωρών (συγχώνευση δύο ή περισσότερων
εργασιών με  μειωμένο ωράριο) για να μπορούν να καλύψουν τις προϋποθέσεις της  Κοινωνικής Ασφάλισης.

 Οι μισθωτοί με μειωμένο ωράριο  απολαμβάνουν όλα τα συλλογικά δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους 
μισθωτούς πλήρους απασχόλησης. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και  εκλέγεσθαι στις εκλογές των
αντιπροσώπων του προσωπικού και των  επιχειρησιακών επιτροπών. Συνυπολογίζονται στο εργασιακό δυναμικό
της  επιχείρησης, όμως σε αναλογία με τη σχέση ανάμεσα στα ωράρια που  εμπεριέχονται στις συμβάσεις και στα
ωράρια εργασίας της επιχείρησης,  στην περίπτωση που η διάρκεια της εργασίας είναι κατώτερη από 20 ώρες 
εβδομαδιαία ή 80 ώρες μηνιαία. Οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν μιας  μεγάλης ευχέρειας στην κατανομή του
χρόνου εργασίας, στη διάρκεια της  ημέρας, της εβδομάδας, του μήνα ή ακόμα περισσότερο μεγάλων χρονικών 
περιόδων. Μια άλλη μορφή «άτυπης» εργασίας που εμφανίστηκε είναι η  εναλλασσόμενη εργασία, που
εφαρμόζεται από τις αεροπορικές εταιρίες: το  ιπτάμενο προσωπικό μπορεί να εργασθεί ένα μήνα, να έχει
διακοπή τον  επόμενο μήνα, και να επαναλάβει την εργασία κατόπιν για ένα ή δύο μήνες  κ.ο.κ. Παρ'  όλο που
αυτή η λύση βρίσκεται στο περιθώριο των  ρυθμίσεων για την εργασία με μειωμένο ωράριο, ωστόσο
χρησιμοποιεί τη  λογική της και δεν είναι παράνομη. Εντούτοις, δημιουργούνται προβλήματα  σχετικά με τον
υπολογισμό του εργασιακού δυναμικού της επιχείρησης ή  την πληρωμή των εισφορών ασφάλισης, προβλήματα
που μπορούν να γίνουν  πολύπλοκα επίσης από το γεγονός ότι η μισθωτοί δεν εισπράττουν ούτε  αμοιβή ούτε
κάποια αποζημίωση στη διάρκεια του χρόνου που δεν  εργάζονται.
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 3.3.3 Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

  Στη Γερμανία η προσφυγή στην εργασία με μειωμένο ωράριο είναι πολύ  πλεονεκτική για τον εργοδότη. Παρ'
όλο που εργάζεται με πιο εντατικό  ρυθμό από τον εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης, ο εργαζόμενος με
μειωμένο  ωράριο έχει ένα μισθό συχνά κατώτερο από εκείνο που ανταποκρίνεται στη  διάρκεια της εργασίας
του εξ αιτίας της αδύναμης αντιπροσώπευσης του  στο συνδικαλιστικό επίπεδο. Έτσι από τη μια πλευρά
στερείται των  προσαυξήσεων για τις πρόσθετες ώρες απασχόλησης, με βάση τη νομολογία  του Ομοσπονδιακού
Εργατικού Δικαστηρίου, και από την άλλη πλευρά δεν  καλύπτεται από την ασφάλιση γήρατος και ασθενείας
καθώς και από την  επιδότηση ανεργίας όταν η διάρκεια της εργασίας του και ενδεχόμενα ο  μισθός του είναι πιο
κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο που καθορίζει ο  Κοινωνικός Κώδικας. (Sozialgesetzbuch).

 Ο νόμος για την προαγωγή  της απασχόλησης του 1985 παρ' όλο που αποσκοπεί να κάνει πιο ελκυστική  την
εργασία με μειωμένο ωράριο, εντούτοις δεν βελτίωσε καθόλου τη θέση  αυτής της κατηγορίας εργαζομένων.
Βέβαια αυτός ο νόμος επιβάλλει στην  παράγραφο 2. περίπτωση 1, την υποχρέωση στον εργοδότη να
μεταχειρίζεται  τους εργαζομένους με μειωμένο ωράριο όπως εκείνους με πλήρες ωράριο  «εκτός εάν
αντικειμενικοί λόγοι δικαιολογούν μια διαφορετική  μεταχείριση». Παρ' όλο που αυτή η αρχή ήταν
αναγνωρισμένη προ πολλού  από τα δικαστήρια, ωστόσο δεν συνοδεύτηκε από μια εξειδικευμένη ρύθμιση  του
ζητήματος των διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων γυναικών,, παρ'  όλο που αυτές αντιπροσωπεύουν στην
Ο.Δ.Γ. το 90% των εργαζομένων με  μειωμένο ωράριο. Εξ άλλου ο νόμος αφήνει στα δικαστήρια την εκτίμηση 
των αντικειμενικών λόγων που μπορούν να δικαιολογήσουν μια διαφορετική  μεταχείριση, επιτρέποντας μ' αυτό
τον τρόπο αλλοιώσεις της αρχής της  ίσης μεταχείρισης μεταξύ εργαζομένων με μειωμένο ωράριο και
εργαζομένων  με πλήρη απασχόληση.

 Ο νόμος για την προαγωγή της απασχόλησης  οδήγησε σε μια ορισμένη επίλυση των προβλημάτων που
μπαίνουν από μια  ειδική μορφή εργασίας με μειωμένο ωράριο, δηλαδή τον διαμοιρασμό μιας  θέσης εργασίας
ανάμεσα σε δύο εργαζόμενους (job sharing).

 Αυτή η  μορφή εργασιακής σύμβασης επέβαλε την υποχρέωση για τον εργαζόμενο που  μοιράζεται μια θέση
εργασίας να παρέχει το σύνολο της εργασίας σε  περίπτωση απουσίας του συνεργαζόμενου του. Ο
προηγούμενος νόμος έθεσε  τέρμα σ' αυτή την υποχρέωση εκτός κι αν μια τέτοια υποχρέωση προκύπτει  από μια
σαφή συμβατική δέσμευση, όπως επίσης και σε περίπτωση  επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης. Σ' αυτήν την
τελευταία περίπτωση, ο  εργαζόμενος δεν μπορεί να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει τον  συνεργαζόμενο του
παρά μόνο όταν αιτιολογημένα του ζητηθεί.

 Σε  περίπτωση απόλυσης ή παραίτησης του ενός απ' τους δύο συνεργαζόμενος  στο ίδιο πόστο εργασίας, ο
εργοδότης μπορούσε να απολύσει και τον άλλο  εργαζόμενο για να προσλάβει μια καινούργια ομάδα
εργαζομένων. Σύμφωνα  όμως με το νόμο του 1985, μια τέτοια απόλυση είναι άκυρη, κι ο  εργοδότης έχει
αποκλειστικά την επιλογή της μετάθεσης και μόνον του  εργαζόμενου.

 3.3.4. Ιταλία.

 Στην  Ιταλία, μέχρι πρόσφατα, η εργασία με μειωμένο ωράριο δεν ευνοούνταν  ούτε από τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις ούτε από τη νομοθεσία. Ο  αριθμός των εργαζομένων με σύμβαση μειωμένου ωραρίου περιοριζόταν
 κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η νομική βάση αυτών των  εργασιακών συμβάσεων ήταν η αρχή
της συμβατικής αυτονομίας και το  δικαίωμα της ελεύθερης άσκησης της εργασίας. Αλλά, καθώς η ζήτηση γι' 
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αυτό τον τύπο σύμβασης αυξήθηκε σημαντικά στα τελευταία χρόνια από ένα  ορισμένο αριθμό μεγάλων
επιχειρήσεων, δημοσιεύτηκε ένας νέος νόμος που  ρυθμίζει αυτό τον τύπο σύμβασης εργασίας (273/1984). Οι
εργαζόμενοι που  επιθυμούν να εργασθούν με μειωμένο ωράριο πρέπει να εγγράφονται και να  δηλώνουν τον
τύπο και το ωράριο της εργασίας. Οι συλλογικές συμβάσεις  που στην Ιταλία ρυθμίζουν λεπτομερειακά την
εργασία με μειωμένο ωράριο,  οφείλουν να προβλέπουν τις ακριβείς προϋποθέσεις και όρους σύμφωνα με  τους
οποίους η σύμβαση πλήρους απασχόλησης μπορεί να γίνει σύμβαση με  μειωμένο ωράριο. Οι εργαζόμενοι με
μειωμένο ωράριο υπολογίζονται στο  προσωπικό της επιχείρησης και απολαμβάνουν τις παροχές της
Κοινωνικής  Ασφάλισης αναλογικά με το χρόνο παροχής της εργασίας.

 3.4. Η προσωρινή εργασία.

  Η προσωρινή εργασία, μια νέα μορφή απασχόλησης σε ανάπτυξη σε ορισμένες  χώρες όπως η Ισπανία, η
Ελλάδα και η Ιταλία - στην τελευταία εντελώς  πρόσφατα - προκαλεί αποστροφή και δεν είναι αποδεκτή: οι
επιχειρήσεις  προσωρινής εργασίας είναι απαγορευμένες. Ο ισπανικός νόμος "Lo statute  de los trabahadores", στο
άρθρο 43, No. 1 είναι σαφής: «Απαγορεύεται η  πρόσληψη εργαζομένων με σκοπό την ενοικίαση ή την
προσωρινή τους  παραχώρηση σε μια επιχείρηση».

 Ωστόσο ο δανεισμός προσωπικού  συναντάται με διάφορες μορφές που δεν είναι πάντοτε με ακρίβεια 
προσδιορισμένες. Είναι η περίπτωση της Αγγλίας όπου ο δανεισμός  προσωπικοί (loan of worker) παρ' όλο που
δεν χρησιμοποιείται πάρα πολύ,  εντούτοις εφαρμόζεται μεταξύ στελεχών (για παράδειγμα καθηγητές) και  για
ορισμένες κατηγορίες εξειδικευμένων εργαζομένων. Παρ' όλα αυτά,  ακόμη και σ' αυτές τις χώρες, παρ" όλες τις
απαγορεύσεις, λειτουργούν  ορισμένες επιχειρήσεις που παρέχουν προσωπικό για την οργάνωση  συνεδρίων και
εκδηλώσεων ή εξειδικευμένους εργαζόμενους σε  ξενοδοχειακές και συναφείς δραστηριότητες, και που
αναπτύσσουν τις  δραστηριότητες τους παρά τις απαγορεύσεις.

 Απεναντίας το  καθεστώς της προσωρινής εργασίας είναι εντελώς διαφορετικό σε*· χώρες  όπως η
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γαλλία ή το Βέλγιο,  όπου είναι αποδεκτή και αποτελεί αντικείμενο
νομοθετικής ρύθμισης. Στις  δύο πρώτες, η προσωρινή εργασία αποτέλεσε αντικείμενο κρατικής ρύθμισης  για
πρώτη φορά το 82, ενώ στο Βέλγιο, κατά τρόπο μεταβατικό, το 1976.

  Το Γερμανικό δίκαιο. - που αναγνωρίζει επίσης το δανεισμό εργαζομένων  κατ' εξαίρεση και πρόσκαιρα από
τον εργοδότη τους σε μια τρίτη  επιχείρηση - επιτρέπει τη δραστηριότητα των χρήσεων προσωρινής εργασίας 
ήδη από το 1972 με το νόμο σχετικά με την ενοικίαση προσωπικού  (Arbeitsnehmerüberlassungsgesetz). Αυτός ο
νόμος ρυθμίζει, μεταξύ  άλλων, αφ' ενός τις σχέσεις μεταξύ των σχετικών επιχειρήσεων και των  προσωρινών
εργαζομένων, και αφ' ετέρου τις σχέσεις ανάμεσα σ' αυτούς  τους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις που τους
χρησιμοποιούν. Αυτές  οι ρυθμίσεις συμπληρώθηκαν από τον πολύ πρόσφατο νόμο για την προαγωγή  της
απασχόλησης που επιμηκύνει τη διάρκεια της τοποθέτησης των  προσωρινών εργαζομένων από τρεις σε έξη
μήνες για κάθε τοποθέτηση πριν  την 1 Γενάρη 1990. Επίσης αυτός ο νόμος επιφέρει δυο άλλες  τροποποιήσεις
αποκλείοντας από το πεδίο εφαρμογής του την ενοικίαση στο  εσωτερικό των ομάδων επιχειρήσεων καθώς και
την ενοικίαση στα πλαίσια  του ίδιου βιομηχανικού κλάδου, που αποσκοπεί να αποτρέψει τη μερική  ανεργία
και τις απολύσεις.

 Στη Γαλλία, η προσωρινή εργασία, που  είχε επιτρέψει αρχικά η νομοθεσία σαν μια πρόχειρη λύση μικρής 
διάρκειας, γνώρισε μια τέτοια επέκταση ώστε το Διάταγμα 82-131 της 5  Φλεβάρη 1985 εκδόθηκε ακριβώς για να
περιορίσει αυτή τη μορφή  πρόσκαιρης εργασίας. Έτσι προβλέπει ένα περιορισμό των περιπτώσεων στις  οποίες
μια επιχείρηση μπορεί να προσφύγει στην προσωρινή εργασία, εφ'  όσον η σύμβαση διαθεσιμότητας και η
σύμβαση προσωρινής εργασίας είναι  συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή βραχείας διάρκειας, και προβλέπει επίσης 
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αστικές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που παρανομούν. Ωστόσο έγιναν στη  συνέχεια προτάσεις για την
αναθεώρηση αυτών των ρυθμίσεων που είχαν  προκαλέσει μια σημαντική μείωση της προσωρινής εργασίας.
Παράλληλα  λειτουργούν και άλλες μορφές εργασιακών συμβάσεων που θεμελιώνονται  επίσης σε μια τριγωνική
σχέση και που αποσκοπούν σε πιο σύνθετες  παροχές απ' ό,τι η παροχή απλής εργατικής δύναμης. Έτσι συναντά
κανείς  στη Γαλλία τη σύμβαση υπεργολαβίας, τη σύμβαση υπηρεσιών ή τη σύμβαση  ενοικίασης (renting). Είναι
συχνά δύσκολο να διακριθούν τα όρια ανάμεσα  σ' αυτές τις συμβάσεις και στην απλή παροχή εργατικής
δύναμης με  κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ανάλογες περιπτώσεις συναντιούνται εξίσου στις  άλλες κοινοτικές
χώρες: στο χώρο της προσωρινής εργασίας η νομιμότητα  αγγίζει ασταμάτητα την παρανομία.

 3.5. Τα προβλήματα της εργασίας «κατά ζήτηση» (Labour on call).

  Η εργασία «κατά ζήτηση» είναι μια άλλη μορφή «άτυπης» απασχόλησης που  δημιουργεί μια πληθώρα νομικών
προβλημάτων. Ο δυνητικός εργαζόμενος  τίθεται στη διάθεση του εργοδότη ο οποίος μπορεί να τον καλέσει την 
οποιαδήποτε στιγμή. Αυτός ο τύπος εργασίας που δεν προκαλεί, βέβαια, τη  συμπάθεια των συνδικάτων
εξαπλώνεται σ' ορισμένους κλάδους της  βιομηχανίας, του εμπορίου, των υπηρεσιών, των εναέριων μεταφορών,
του  ξενοδοχειακού και τουριστικού τομέα.

 Ένα από τα ειδικά  προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η κατηγορία εργαζομένων είναι το ότι  βρίσκεται
συνέχεια σε αναμονή, χωρίς να καλείται, ή να καλείται  ελάχιστα να Emamd. Τι γίνεται, συνεπώς μ' αυτό το
χρόνο αναμονής, που  μπορεί να είναι πολύ μακρύς; θα πρέπει να παρέχεται μια «ελάχιστη  αμοιβή» για το
γεγονός ότι βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη; Είναι  δυνατό να υπάρξει κάποια σύνθεση αυτής της
κατάστασης με το καθεστώς  των επιδομάτων ανεργίας: Κι αυτά κάτω από ποιες συνθήκες; Στο Βέλγιο  αυτός ο
τύπος εργασίας δεν είναι νόμιμος. Στις Κάτω Χώρες, καθώς δεν  υπήρξε ακόμη νομοθετική παρέμβαση για τη
ρύθμιση των νέων μορφών  απασχόλησης που, εκεί όπως κι αλλού ανθούν, η νομολογία επεξεργάζεται  και
προτείνει λύσεις αξιοσημείωτες, γεμάτες φαντασία. Στην περίπτωση  της εργασίας «οn call», μπορούν να
διακριθούν δύο τύποι συμβάσεων  εργασίας. Στην πρώτη εργασιακή σύμβαση, ο εργαζόμενος βρίσκεται στη 
διάθεση του εργοδότη: πρόκειται μάλλον για μια προσυμφωνία. Η δεύτερη  σύμβαση εργασίας υπάρχει τη στιγμή
που ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται για  να πραγματοποιήσει την εργασία που ζητάει ο εργοδότης κι έτσι
πρόκειται  σ' αυτή την περίπτωση για μια φυσιολογική σύμβαση απασχόλησης. Αλλά  στην πράξη, αυτές οι δύο
συμβάσεις συγχωνεύονται για να δώσουν την  «ελάχιστη-μέγιστη σύμβαση» που μπορεί να παράσχει μια εργασία
που η  διάρκεια της μπορεί να κυμαίνεται από Ο μέχρι 40 ώρες εβδομαδιαία. Η  ύπαρξη αυτού του τύπου της
εργασιακής σύμβασης για την εργασία «on  call» δεν λύνει τα προβλήματα της «αναμονής» και μιας εργασίας με
τόσο  βραχεία διάρκεια που να μην επιτρέπει στους εργαζόμενους «on call» -  και σ' αυτή την περίπτωση
φαίνεται ότι η πλειοψηφία απαρτίζεται από  εργαζόμενες να απολαμβάνουν τα «ελάχιστα» που παρέχονται από
το  Εργατικό Δίκαιο και την Κοινωνική Ασφάλιση.

 3.6. Ρύθμιση της ελαστικής εργασίας (KARORAZ).

  Αν σ' όλες τις χώρες έχουν επινοηθεί ασταμάτητα στο επίπεδο της  επιχείρησης νέες ρυθμίσεις της εργασίας
βασισμένες στη λογική της  ελαστικότητας και των αναγκών των οικονομικών μονάδων στις οποίες  υπάγονται
οι μισθωτοί, αντίθετα δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα νομοθετικά  κείμενα που ρυθμίζουν την κατ' εξοχήν
ελαστική εργασία.
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 Η  νομοθεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στο νόμο για την  προαγωγή της απασχόλησης
(BFG) ασχολείται με το ωράριο εργασίας που  κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης 
(Kapazitätsorientierte Arbeitszeit ή «ΚΑΡΟRAZ» που δημιουργεί διάφορα  προβλήματα στους εργαζόμενους.
Πράγματι η αβεβαιότητα σχετικά με το  χρόνο απασχόλησης αναγκάζει τους εργαζόμενους να βρίσκονται
συνέχεια  στη διάθεση του εργοδότη, πράγμα που τους εμποδίζει να οργανώσουν τον  ελεύθερο χρόνο τους
(προστασία της προσωπικότητας του μισθωτού) και να  συνάψουν ενδεχόμενα μια άλλη εργασιακή σύμβαση με
μειωμένο ωράριο  προκειμένου να αποκτήσουν ένα εισόδημα που να ανταποκρίνεται στις  ανάγκες τους.

 Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος οφείλει να  παρέχει τις υπηρεσίας του σε συνάρτηση με την ποσότητα
εργασίας της  επιχείρησης, για την εφαρμογή του «KAPORAZ» ο γερμανικός νόμος  επιβάλλει μια τριπλή
υποχρέωση: α) Η σύμβαση εργασίας πρέπει να  προσδιορίζει τη διάρκεια απασχόλησης, έτσι ώστε δεν πρόκειται
για  εργασία «κατά ζήτηση» (on call), β) Ο μισθωτός δεν είναι υποχρεωμένος  να εργασθεί παρά μόνον όταν έχει
προειδοποιηθεί γι ' αυτό τέσσερις  μέρες νωρίτερα. Στη αντίθετη περίπτωση ο μισθωτός δεν είναι  υποχρεωμένος
να παρέχει την εργασία του, εκτός αν ο ίδιος το επιθυμεί  κι αν θέλει ταυτόχρονα να διατηρήσει την απασχόληση
τον. γ) Ο  εργαζόμενος δεν μπορεί να καλείται για περιόδους εργασίας εντελώς  σύντομες: κάθε παροχή
εργασίας οφείλει να έχει μια διάρκεια τουλάχιστον  τριών συνεχών ωρών.

 3.7. Η εργασία στο σπίτι κι οι καινούργιες της μορφές.

  Αυτός ο τύπος εργασίας ήταν ήδη γνωστός και ρυθμιζόταν κατά ένα τρόπο  εντελώς στοιχειώδη στις κοινοτικές
χώρες. Ωστόσο η προσφυγή στην  «εργασία στο σπίτι» γίνεται όλο και πιο σημαντική και δημιουργεί  καινούργια
νομικά προβλήματα. Σ' ορισμένες χώρες, όπως η Γαλλία κι η  Γερμανία, οι κατ' οίκον εργαζόμενοι
εξομοιώνονται με τους μισθωτούς.  Αλλά, οι συνθήκες εργασίας αυτής της κατηγορίας - τόπος εργασίας, 
κατοικία απομακρυσμένη από την επιχείρηση, ανυπαρξία εποπτείας του  εργοδότη στην εργασιακή διαδικασία,
ελεύθερος καθορισμός της διάρκειας  των ωραρίων και του χρόνου εργασίας - τους κάνει να προσεγγίζουν με 
τους ελεύθερους επαγγελματίες. Από μια άλλη σκοπιά, ο εργαζόμενος στο  σπίτι, που στερείται της όποιας
ιδιοκτησίας κεφαλαίου, απασχολείται  ανάλογα με τη ζήτηση και για λογαριασμό του εργοδότη. Αν αυτή η
ζήτηση  σταματήσει, οι κατ' οίκον εργαζόμενοι δεν καλύπτονται από τα επιδόματα  ανεργίας. Στην
πραγματικότητα, ο αριθμός των κατ' οίκον εργαζόμενων  αυξάνει, όσο βρίσκονται σε μια κατάσταση συνεχώς
και πιο πρόσκαιρη. Ο  απομονωμένος χαρακτήρας της εργασίας στο σπίτι - καθώς, ίσως, και η  νοοτροπία
ανεξαρτησίας που την χαρακτηρίζει - στερεί τους εργαζόμενους  από τη δυνατότητα της συλλογικής οργάνωσης
για τη διεκδίκηση της  στοιχειώδους προστασίας που παρέχεται στις άλλες κατηγορίες  εργαζομένων. Τα
προβλήματα που θα πρέπει να επιλυθούν αφορούν το  εργασιακό τους καθεστώς, τις συνθήκες εργασίας καθώς
και την Κοινωνική  Ασφάλιση.

 Με εξαίρεση τους εργαζόμενους που εγκαταλείπουν την  επιχείρηση για να κάνουν την ίδια εργασία στο σπίτι
(ιματισμός) κάτω  από άλλες συνθήκες, εκείνο που οδηγεί στην εκρηκτική επανεμφάνιση αυτής  της παλιάς
μορφής εργασίας είναι η «τηλεεργασία» (teletravail): μη  βιομηχανική, μη χειρωνακτική εργασία, καλύπτεται στην
πλειοψηφία των  χωρών, από την παραδοσιακή ρύθμιση της κατ' οίκον εργασίας παρά τις  ουσιαστικές διαφορές
που την διακρίνουν: για παράδειγμα ο έλεγχος που  ασκείται στην κατ' οίκον εργασία από την Επιθεώρηση
Εργασίας.

 3.8. Ζητήματα που μπαίνουν εξίσου στο κοινοτικό επίπεδο.
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  Οι άτυπες μορφές εργασίας θέτουν ορισμένα ζητήματα που μπορούν να  αντιμετωπισθούν εξίσου σε κοινοτικό
επίπεδο. Είναι δυνατό να γίνεται  δεκτή η διάκριση ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες εργαζομένων εξ αιτίας 
της «διαφοροποίησης» των μορφών απασχόλησης; Διαφορετικά, πώς μπορεί η  διαφοροποίηση αυτή να
βασίζεται στην ισότητα, μια αρχή που  διασφαλίζεται σ' όλα τα νομικά συστήματα των κρατών μελών της ΕΟΚ:
Πώς  εξασφαλίζεται η ισότητα της μεταχείρισης, για παράδειγμα σ' ό,τι αφορά  τα δικαιώματα Κοινωνικής
Ασφάλισης; Πώς προσδιορίζονται τα κριτήρια της  αναλογικής ισότητας σε σχέση με την εργασία που παρέχεται
κατά  «διαφοροποιημένο» τρόπο; Πρέπει να καθοριστούν «ελάχιστα» όρια; Μπορεί  να προσδιορισθεί ένα
ποσοστό της ποσότητας εργασίας που προορίζεται γι  αυτού του είδους την εργασία (νέες μορφές απασχόλησης)
σε κάθε  επιχείρηση; Οι εργαζόμενοι της αντίστοιχης επιχείρησης έχουν δικαίωμα  παρέμβασης σχετικά με την
«άτυπη» εργασία, καθώς και με τους  εργαζόμενους που την παρέχουν, βασιζόμενοι στη δική τους εργασία στην
 επιχείρηση; Τέτοιου είδους ζητήματα μπορούν να γίνουν αντικείμενο  διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους
κοινωνικούς εταίρους σε επιχειρησιακό  επίπεδο;

 4. Νομικά μέσα και τεχνικές προσαρμογής.

 4.1. Κλασικά μέσα.

  Η προσαρμογή του Εργατικού Δικαίου στις νέες μορφές απασχόλησης στις  κοινοτικές χώρες, δηλαδή η
άμβλυνση των κανόνων που εφαρμόζονται στην  εργασιακή σχέση, «αυτή η προσαρμογή στις ανάγκες της
επιχείρησης ή  αλλιώς ελαστικότητα», ποικίλει από τη μια χώρα στην άλλη ανάλογα με τα  ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου και τις επαγγελματικές  σχέσεις.

 Στο βαθμό που μπορεί να περιγραφεί αυτή η προσαρμογή  κατά τρόπο γενικό, μπορεί να λεχθεί αυτή
εκφράζεται αρχικά από τη  νομολογία που αισθάνθηκε υποχρεωμένη να τροποποιήσει σ' ένα βαθμό τους 
αυστηρούς κανόνες προστασίας της εργασιακής σχέσης. Τέτοια είναι η  περίπτωση των κριτηρίων που
επεξεργάσθηκε η γερμανική νομολογία σχετικά  με τη σύμβαση ορισμένου χρόνου. Κατόπιν ακολουθεί η
νομοθετική  παρέμβαση, κύρια στα νομικά συστήματα όπου το κρατικό δίκαιο κατέχει  μια δεσπόζουσα θέση στο
σύνολο των κανόνων του Εργατικού Δικαίου, η  οποία παρέμβαση χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά. Απ' αυτή
την άποψη  θα μπορούσε να αναφερθεί ο γαλλικός νόμος της 3 Γενάρη 1979, ο πρώτος  νόμος για τη σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου. Η προσαρμογή. γίνεται  τέλος δια μέσου των συλλογικών διαπραγματεύσεων και
της σύναψης  συλλογικών συμβάσεων και συμφωνιών σε εθνικό επίπεδο. Τέτοια είναι η  περίπτωση του Βελγίου
και της διεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης της  13 Γενάρη 1981 σχετικά με τη διάρκεια εργασίας.

 Αυτός ο  τελευταίος δρόμος προσαρμογής εφαρμόζεται εξίσου και κυρίως - κι αυτό  ισχύει για όλες τις
κοινοτικές χώρες - στο επίπεδο των επιχειρήσεων.  Άλλωστε, με δεδομένα τα προβλήματα που δημιουργούνται
απ' το οικονομικό  πλαίσιο της κρίσης, καθώς επίσης και την «πειθαρχικότητα» των  εργαζομένων και την
εξασθένιση ή ακόμη την ανυπαρξία επιχειρησιακών  συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι επιχειρησιακές αυτές
συμφωνίες  διαμορφώνουν και εκφράζουν όλες τις μορφές των «κανόνων προσαρμογής»  που μπορούν ωστόσο
να βρίσκονται σε αντίθεση με τις γενικές αρχές του  Εργατικού Δικαίου (ακραίο παράδειγμα: το δικαίωμα στην
απασχόληση σε  μια επιχείρηση που μπορεί να ασκηθεί είτε από τη γυναίκα, που είναι ήδη  εργαζόμενη, είτε από
το σύζυγο της, στη θέση της, στην περίπτωση που  αυτός θα βρισκόταν χωρίς εργασία).

 4.2. Καινούργιες μέθοδοι.
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  Ωστόσο, αυτή η προσαρμογή του Εργατικού Δικαίου στις καινούργιες  ανάγκες πραγματοποιείται ορισμένες
φορές με τεχνικές και διαδικασίες  εντελώς νέες σε σχέση με την κλασική διαμόρφωση του Εργατικού Δικαίου, 
όπως στην ιταλική περίπτωση με τους νόμους που έγιναν μετά από  διαπραγματεύσεις.

 Είναι γνωστή βέβαια η διαδικασία του  κοινωνικού προγραμματισμού ή των συλλογικών συμβάσεων
(διεπαγγελματικές  συμφωνίες) που ήδη έχουν γίνει στην Αγγλία (the social contract), στη  Γαλλία, το Βέλγιο, την
Ισπανία. Σ' αυτή την τελευταία χώρα, ήδη από το  1980. το Εργατικό Δίκαιο κατόρθωσε να δώσει ορισμένες
καινούργιες  απαντήσεις δια μέσου των τριμερών εθνικών συμφωνιών όπως η Εθνική  Συμφωνία για την
Απασχόληση του 1981 (Acuerdo National Sobre Empleo),  το σύμφωνο της Μονυλόα του 1982 ή η Οικονομική και
Κοινωνική Συμφωνία  του 1984 (Acuerdo Economico y Social). Σ την Ιταλία όμως φαίνεται να  αναπτύσσεται μια
καινούργια διαδικασία ρύθμισης στο βαθμό που το κράτος  δεν διασφαλίζει μόνον το πλαίσιο διεξαγωγής των
διαπραγματεύσεων,  ενθαρρύνοντας τες, και δεν παρεμβαίνει σαν τέτοιο για να υπογράψει τη  συμφωνία, αλλά
στο βαθμό που συμμετέχει επίσης στις διαπραγματεύσεις  σαν μια από τις ιδιωτικές πλευρές, σαν τρίτη πλευρά
(εργαζόμενοι  εργοδότες κράτος) ίση με τις δύο άλλες, και υπογράφει μ' αυτή την  ιδιότητα του τη συλλογική
σύμβαση. Πρόκειται συνεπώς στην Ιταλία για  μια νέα μορφή συλλογικής σύμβασης σε εθνικό επίπεδο που δεν
καθορίζει  πλέον τα «ελάχιστα» (αμοιβής, ωραρίου κλπ.), όπως συνέβαινε  προηγούμενα, αλλά τα «μέγιστα»,
σύμφωνα με την αρχή της μη  επαναδιαπραγμάτευσης, σε επιχειρησιακό επίπεδο, των ζητημάτων που 
συμφωνήθηκαν σε εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για μια καινούργια συμβασιακή  διαδικασία, η οποία αν δεν
συγκεντρώνει πλέον όλες τις συνδικαλιστικές  οργανώσεις - όπως έγινε το 1983 με τη συμφωνία Scotti, θα
επιτρέψει  ωστόσο στη σοσιαλιστική ιταλική κυβέρνηση να εκδώσει ένα διάταγμα που  εμπεριέχει όλα τα
ουσιαστικά σημεία της συμφωνίας του 1985, και σ' ό,τι  αφορά το ζήτημα που εξετάζεται εδώ, οδηγεί στην
άμβλυνση των συνθηκών  πρόσληψης ή των ρυθμίσεων της εργασίας με μειωμένο ωράριο.

 4.3. Το πρόβλημα της ιεραρχίας των νομικών κανόνων.

  Αν η αγορά εργασίας «παραμένει πάντα κάτω απ' την κυριαρχία των νομικών  αρχών του καπιταλισμού»,
ωστόσο το Εργατικό Δίκαιο οφείλει να  εξελίσσεται σύμφωνα με το καινούργιο οικονομικό πλαίσιο και τις
ανάγκες  των επιχειρήσεων, γεγονός που γεννάει καινούργια προβλήματα και λύσεις  που απομακρύνονται απ'
την αντίληψη που επικρατούσε γι' αυτό, όπως το  πρόβλημα της ιεραρχίας των νομικών κανόνων.

 Μπορεί μια συλλογική  σύμβαση να παρεκκλίνει προς τα κάτω, in pejus', Σε ποιο βαθμό μπορεί να  περιορίσει
την ελάχιστη προστασία που διασφαλίζεται απ' τις νόμιμες  ρυθμίσεις; Είναι σαφές ότι στην Ιταλία, με βάση τις
πρόσφατες  εξελίξεις, η έννοια και η λειτουργία της συλλογικής σύμβασης αλλάζουν.  Παρ' όλα αυτά, δεν
συμβαίνει το ίδιο στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της  Γερμανίας όπου η συλλογική σύμβαση οφείλει, σύμφωνα
με την κυρίαρχη  αντίληψη, της νομικής θεωρίας, να είναι πάντοτε πιο ευνοϊκή για τους  μισθωτούς.

 Ωστόσο, αν η αντίληψη για τη συλλογική σύμβαση, η  κυρίαρχη ιδέα που τη θέλει πιο ευνοϊκή για τους
μισθωτούς, είναι το  αποτέλεσμα ενός πολιτιστικού παρελθόντος, πώς μπορεί να προσδιορισθεί η  σχέση της με
τους νόμους και την ατομική σύμβαση εργασίας; Στη βάση  ποιου κριτηρίου; Ποιο είναι το περιεχόμενο του «πιο
ευνοϊκού» στη νέα  κατάσταση πραγμάτων; Τίποτα δεν διασφαλίζει ότι η συλλογική σύμβαση σαν  πηγή
κανόνων που επιβάλλεται στην ατομική σύμβαση θα συνεχίσει να είναι  πάντοτε πιο ευνοϊκή και «a priori
προτιμήσιμη» για τους μισθωτούς στην  εποχή μας. Ποια είναι κατά συνέπεια η καινούργια ιεραρχία των
κανόνων  που διαμορφώνεται και ποιο το περιεχόμενο των κριτηρίων της;

  Ποιες είναι οι τεχνικές που επιτρέπουν την ακύρωση της παλιάς λογικής;  Είναι διαπιστωμένο ότι το πιο
δραστικό μέσον είναι η παρέμβαση του  νομοθέτη που μπορεί να παρακάμπτει τα κριτήρια που διαμόρφωσε η 
νομολογία, θεσπίζοντας καινούργιους κανόνες, ακόμη πιο ελαστικούς, στο  όνομα πάντοτε της βελτίωσης της

Σελίδα 14 / 17



Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση
Οι συνέπειες των νέων μορφών απασχόλησης στο εργατικό δίκαιο και την κοινωνική ασφάλιση
Γιώτα Κραβαρίτου

απασχόλησης. Όμως οι συλλογικές  συμβάσεις δεν προσφέρονται λιγότερο στην προσαρμογή των ρυθμίσεων στις
 οικονομικές πραγματικότητες: ποια μπορεί να είναι η έκταση εφαρμογής  τους; Πού τοποθετείται ο σκληρός
πηρύνας του Εργατικού Δικαίου τον  οποίο δεν μπορούν να θίξουν;

 Και τελικά, ποιος είναι ο ρόλος των  συνδικαλιστικών οργανώσεων σ' αυτή τη διαδικασία προσαρμογής ή 
μετασχηματισμού του Εργατικού Δικαίου;

 5. Νέος ρόλος των διαπραγματεύσεων και των συνδικάτου.

 5.1. Η διαπραγμάτευση: προς καινούργιες κατακτήσεις.

  Είναι αναμφισβήτητο ότι το ρόλος της συλλογικής διαπραγμάτευσης αλλάζει  σ' όλες τις χώρες. Διαφαίνεται να
πραγματοποιείται μια ριζική  ανακατανομή ανάμεσα στον χώρο του Εργατικού Δικαίου που καθορίζεται από 
την κρατική νομοθεσία κι εκείνον που διαμορφώνεται μέσα από τις  διαπραγματεύσεις.

 Βέβαια, σ' όλα τα κοινοτικά κράτη και  γενικότερα στις ευρωπαϊκές χώρες, ο ρόλος της νομοθεσίας είναι 
κυρίαρχος - πράγμα που δεν συμβαίνει στις ΗΠΑ όπου υπερέχουν στο  Εργατικό Δίκαιο οι συλλογικές
συμβάσεις. Όσο κι αν είναι σημαντικός ο  ρόλος των συλλογικών συμβάσεων στις κοινοτικές χώρες, κύρια στην
Μ.  Βρετανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία και την Δανία, εντούτοις αυτές  βασίζονται πάντοτε στους κανόνες του
κρατικού δικαίου, με αντικείμενο,  εδώ και μερικά χρόνια, όχι απλά τη βελτίωση του, αλλά την ίδια του την 
τροποποίηση, την παρέμβαση στο ίδιο του το πεδίο. Αυτές οι καινούργιες  δυνατότητες _ή ίσως αναγκαιότητες -
της συλλογικής διαπραγμάτευσης και  των συλλογικών συμβάσεων στην Ευρώπη, υπογραμμίζουν το ρόλο που 
καλούνται να διαδραματίσουν τα συνδικάτα σ' αυτήν την «αναδιάρθρωση»  του Εργατικού Δικαίου.

 Θα έπρεπε βέβαια κύρια να γίνει αναφορά  στις συλλογικές συμβάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων που
δρουν σε  εθνικό επίπεδο, χωρίς να παραγνωρίζονται εκείνες που ο χώρος αναφοράς  τους τοποθετείται στο
επίπεδο της επιχείρησης, όπου όμως η  διαπραγμάτευση δεν γίνεται πάντοτε δια μέσου των συνδικάτων.
Πράγματι,  σ' αυτό το επίπεδο, οι εργοδότες προτιμούν συχνά να διαπραγματεύονται  με τις επιτροπές ή τα
συμβούλια των επιχειρήσεων - στις χώρες όπου  λειτουργεί ένα διπλό σύστημα αντιπροσώπευσης του
προσωπικού (π.χ. στη  Γαλλία). Άλλωστε δημιουργούνται νέες μορφές συνδικάτων, όπως τα  αυτόνομα
συνδικάτα στην Ιταλία, που διακρίνονται με σαφήνεια από τις  «κλασικές» συνδικαλιστικές οργανώσεις που
διαπραγματεύονται σε εθνικό  επίπεδο τα ζητήματα της απασχόλησης και των νέων μορφών εργασίας.

 5.2. Συνδικάτα και διαπραγματεύσεις.

  Πώς συμπεριφέρονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, που αισθάνονται αφ'  ενός «ξαφνιασμένες» από τους
εξαναγκασμούς που επιβάλλουν στους  εργαζόμενους η οικονομική και τεχνολογική εξέλιξη, και αφ' ετέρου 
στρατευμένες στη διαδικασία επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής και των  στόχων τους, απέναντι στην
ανάπτυξη των νέων μορφών απασχόλησης και στα  ζητήματα που αφορούν την ελαστικότητα της αγοράς
εργασίας; Η στάση τους  και οι συγκεκριμένες τους προτάσεις, όπως έχουν εκφραστεί στις μέχρι  σήμερα
διαπραγματεύσεις - άσχετα αν αυτές κατέληξαν σε συμφωνίες ή όχι  - διαφοροποιούνται αισθητά απ' τη μια
χώρα στην άλλη.
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 Από πρώτη άποψη, τα πιο αποτελεσματικά συνδικάτα φαίνονται να είναι τα ιταλικά, γερμανικά, βελγικά και
ισπανικά.

  Τα γερμανικά συνδικάτα, τα πιο μαχητικά, παρ' όλη την παραδοσιακή,  συντηρητική και συντεχνιακή τους
ιδεολογία που τα διαφοροποιεί σοβαρά  απ' τα γαλλικά, ιταλικά ή βελγικά, συνδικάτα, κατόρθωσαν να
διεξάγουν  την πιο σκληρή πάλη στην κοινοτική Ευρώπη με στόχο τη μείωση του χρόνου  εργασίας που
συνδέεται επίσης με τη διαμόρφωση του εργατικού χρόνου.

  Αν τα ιταλικά συνδικάτα βρίσκονταν στους αντίποδες των γερμανικών ως  προς την ιδεολογία τους - πάλη των
τάξεων, και την. πρακτική τους -  σύγκρουση στις εργασιακές σχέσεις, ωστόσο φαίνονται σήμερα να τα 
προσεγγίζουν. Πρώτα απ' όλα με τις πρωτοβουλίες που πήραν για την  αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
ανάμεσα σε άλλα, των νέων μορφών  απασχόλησης, με την εγκατάλειψη του περίφημου «garantissimo» στην 
προοπτική της θεμελίωσης του νέου συστήματος του «controllo». Μέσα σ'  αυτό το πλαίσιο, οι λύσεις που
πρότειναν κι οι κανόνες που καθιέρωσαν  δια μέσου της διαπραγμάτευσης σε εθνικό επίπεδο, δεν εκφράζουν
πλέον εξ  ολοκλήρου μια ιδεολογία που αντιμάχεται την ενσωμάτωση. Απεναντίας,  πρόκειται για την
εγκαθίδρυση του συστήματος του «νεοκορπορατιβισμού»  στις εργασιακές σχέσεις. Σ' αυτή την περίπτωση, τα
ιταλικά συνδικάτα  έκριναν αναγκαίο να «περιορίσουν» τα κεκτημένα δικαιώματα των  εργαζομένων - στο
όνομα της προστασίας του υπέρτατου αγαθού που είναι η  απασχόληση, πράγμα που φαίνεται να είναι λιγότερο
αποδεκτό για τα  γερμανικά συνδικάτα.

 Ωστόσο, θα έπρεπε να υπογραμμιστούν επίσης  δυο άλλες θεμελιώδεις διαφορές. Οι ιταλικές συνδικαλιστικές
οργανώσεις  συμμετέχουν - επίσης δια μέσου των εθνικών συμφωνιών που έχουν  αναφερθεί, του 1983 και 1985 -
στην άσκηση της κρατικής εξουσίας: αν τα  συνδικάτα αποποιηθούν μερικώς νόμιμες προστατευτικές διατάξεις,
τότε  έχουν δικαίωμα παρέμβασης στο χώρο της φορολογικής και κοινωνικής  πολιτικής (Συμφωνία SCOTTI
1983). Επί πλέον, ή άμβλυνση των κανόνων που  διέπουν την εργασιακή σχέση «δεν σημαίνει μια οπισθοχώρηση
προς την  μονομερή και αυταρχική εργοδοτική εξουσία». Σημαίνει περισσότερο ότι η  προστασία της εργασίας
είναι ελεγχόμενη στο εξής από τις  συνδικαλιστικές οργανώσεις στο ιταλικό «νεοκορποραβιστικό» σύστημα 
εργασιακών σχέσεων. Αντίθετα, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της  Γερμανίας, η εργατική προστασία
φαίνεται να διασφαλίζεται πάντοτε κατά  κύριο λόγο από τη νομοθεσία και την κρατική παρέμβαση.

 5.3. Ένας καινούργιος ρόλος για τα συνδικάτα.

  Αν, ανάμεσα στα συνδικάτα των κοινοτικών χωρών, τα γερμανικά και τα  ιταλικά φαίνονται να είναι τα πιο
ισχυρά, έχοντας να προτείνουν  ορισμένους στόχους απέναντι στην οικονομική κρίση καθώς και σε σχέση με  την
ίδια τη δική τους κρίση, η παρέμβαση τους στον διακανονισμό των  νέων μορφών απασχόλησης είναι
διαφοροποιημένη, και αποκαλύπτει, για την  ιταλική περίπτωση, μια βαθιά αλλαγή του ρόλου τους, αν και
εντούτοις  δεν είναι με σαφήνεια προσδιορισμένη, ή μάλλον δεν έχει ακόμη  κατανοηθεί επαρκώς.

 Αυτή η αλλαγή έχει σημειωθεί εξίσου στην  Γαλλία, παρ' όλο το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την
 ελαστικότητα της απασχόλησης δεν κατέληξαν σε αποτελέσματα. Ένα απ' τα  σημαντικά ζητήματα που ήταν
αντικείμενο των διαπραγματεύσεων ήταν η  «διαφοροποιημένη» απασχόληση: σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου,  προσωρινή απασχόληση, εργασία με μειούμενο ωράριο, απασχόληση στο σπίτι  (φασόν). Η αποτυχία
των διαπραγματεύσεων φαίνεται να υπογραμμίζει την  ανάγκη μιας άλλης συνολικής συνδικαλιστικής
πολιτικής.

 Αν οι  συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν μπορούν παρά να αποδεχθούν τις  καινούργιες μορφές εργασίας, που
αναπόφευκτα μειώνουν τον αριθμό των  εργαζομένων που απολαμβάνουν εργατικά δικαιώματα κατακτημένα
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με  συνδικαλιστικούς αγώνες στη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, και  αυξάνουν ταυτόχρονα τον αριθμό
των προσωρινών μισθωτών και των  ψευδοανεξάρτητων εργαζόμενων - στο όνομα επίσης της ιδέας ότι η 
πρόσκαιρη απασχόληση είναι καλύτερη απ' την ανεργία, οφείλουν απ' την  άλλη πλευρά να επιτύχουν οι ίδιες
άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα για τους  εργαζόμενους (απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν την υποστήριξη
της  εργατικής βάσης). Πλεονεκτήματα για την εργατική τάξη που να μην  υπολογίζονται ενδεχόμενα σύμφωνα
με την κλασική λογική ίων συλλογικών  συμβάσεων, αλλά που να είναι περισσότερο συνδεδεμένα με έναν 
επαναπροσδιορισμό τον ρόλου των συνδικάτων στην εθνική κοινωνική ζωή,  καθώς επίσης και με ριζική
μεταλλαγή της διαπραγματευτικής τους δύναμης  στην προοπτική της κοινωνικής αλλαγής.

 6. Οι στόχοι της έρευνας.

  Το κύριο αντικείμενο της έρευνας είναι η μελέτη της επίδρασης που έχει  η ανάπτυξη των νέων μορφών
απασχόλησης στο επίπεδο των νομικών κανόνων  στα πλαίσια του Δικαίου της Εργασίας και της Κοινωνικής
Ασφάλισης.

  Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι αναγκαία η παρουσίαση της  καινούργιας τυπολογίας συμβάσεων, έτσι
όπως προκύπτει απ' την εμφάνιση  των νέων μορφών απασχόλησης, καθώς και η επίδραση τους πάνω: α) στις 
συνθήκες εργασίας των μισθωτών που συνδέονται με «άτυπη» εργασιακή  σύμβαση, β) στα συλλογικά
δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων  ανεξάρτητα από την ιδιότητα τους του «άτυπου» μισθωτού, γ) στα 
δικαιώματα της Κοινωνικής Ασφάλισης, άσχετα αν οι «άτυποι» εργαζόμενοι  τα έχουν ή όχι.

 Όντας δεδομένο ότι, στην πλειοψηφία των κρατών  μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι νέες μορφές
απασχόλησης έγιναν  αντικείμενο νομικών ρυθμίσεων, η συστηματοποίηση της τυπολογίας τους  καθιστά
αναγκαία, πέρα απ' την ανάλυση των ρυθμίσεων, τη σύγκριση των  τεχνικών τους καθώς και των λύσεων που
έχουν εφαρμόσει.

 Στα  πλαίσια αυτής της σύγκρισης, είναι αναγκαίο να αντιπαραβληθούν οι  νομικές αλλαγές που έχουν εισαχθεί
απ' τις καινούργιες μορφές  απασχόλησης ανάμεσα στις χώρες του (Εθιμικού δικαίου) Common lawnai  στις
χώρες του (Αστικού δικαίου) Civil law κάνοντας ταυτόχρονα τη  διάκριση ανάμεσα στις γερμανικές και λατινικές
χώρες.

  Εξετάζοντας την αποτελεσματικότητα των νομικών μέσων και των τεχνικών,  που χρησιμοποιήθηκαν για την
προσαρμογή του κλασικού Εργατικού Δικαίου  στις νέες απαιτήσεις της οικονομίας, είναι αναγκαίο επιπλέον να
 καταδειχθεί ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων σ' αυτή τη  διαδικασία προσαρμογής.

 Εξίσου τίθεται το ερώτημα αν, παίρνοντας  υπ' όψιν τον «περιορισμό» που επέρχεται στην προηγούμενη
προστασία που  παρέχονταν στους εργαζόμενους, διαμορφώνεται στα κοινοτικά κράτη ένα  Εργατικό Δίκαιο
«δύο ταχυτήτων», ή αν αυτό το Δίκαιο διατηρεί το  «σκληρό του πυρήνα» αποκλείοντας κάθε άμβλυνση των
κανόνων του πέρα από  ένα ορισμένο σημείο.

 Γνωρίζοντας, τέλος, ότι «η οικονομική  ανάπτυξη δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσον για την επίτευξη ενός 
κοινωνικού στόχου, δηλαδή μιας καλύτερης ζωής για όλους και κύρια για  τους απόκληρους», μπορούν να
βρεθούν στις νομικές λύσεις που έχουν  προωθηθεί στα κράτη μέλη της Κοινής Αγοράς για τη ρύθμιση των νέων
 μορφών εργασίας, εκείνες που δεν προδίδουν τη φυσιογνωμία του  Ευρωπαϊκού Εργατικού Δικαίου, όπως έχει
διαμορφωθεί μέχρι σήμερα;    
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