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Το Εργατικό Δίκαιο: Μοχλός ανάπτυξης ή οπισθοδρόμησης της 

ελληνικής κοινωνίας; 

 

 

Το παρόν συνέδριο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών 

Συλλόγων της χώρας, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον 

Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου, προς τιμήν δύο μεγάλων θεραπόντων του 

εργατικού δικαίου, του Ιωάννη Κουκιάδη και του Λεωνίδα Ντάσιου, έχει 

εμβληματικό χαρακτήρα για το δικηγορικό σώμα. Δείχνει ότι το σώμα, 

εμπνεόμενο από την πολυσχιδή, αλλά πάντα συνεπή, δημόσια και 

επιστημονική δράση των δύο μεγάλων τιμώμενων νομικών,  έχει την 

πρόθεση και την τόλμη να παρέμβει στο δημόσιο διάλογο στα πλέον 

επίκαιρα θέματα για το συλλογικό μας μέλλον. Να θέσει χωρίς 

παρωπίδες το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων. Να αναδείξει τις κρίσιμες 

νομικές, αλλά και δικαιοπολιτικές διαστάσεις σε ζητήματα υπαρξιακού 

χαρακτήρα για την ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο 

προσανατολισμός του εργατικού δικαίου, στην κατεύθυνση της σύζευξης 

αφ’ ενός της προστασίας του εργαζομένου και αφ’ ετέρου της ενίσχυσης 

της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας αποτελεί κορυφαίο ζήτημα 

στη νέα εποχή που διανύουμε μετά από 10 σχεδόν χρόνια μνημονιακής 

επιτήρησης.  

Οι δύο μείζονες εργατολόγοι, που σφράγισαν με το επιστημονικό τους 

έργο και τη δράση τους, το σύγχρονο εργατικό δίκαιο της χώρας μας, 

έχουν σταθερά αποδείξει τη σπουδαιότητα της συμβολής του έργου του 

νομικού, όχι μόνο στη συστηματική ερμηνεία και αξιολογική συνοχή του 

οικείου κλάδου δικαίου, εν προκειμένω του εργατικού, αλλά ιδίως στη 

διαμόρφωση μιας κρατούσας ερμηνευτικής προ-αντίληψης που 
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εμπνέεται από θεμελιώδεις δικαιοηθικές αρχές και αξιολογήσεις. 

Λειτούργησαν και λειτουργούν έτσι , ως πνευματικοί φάροι , για μας, τη 

νεότερη γενιά εργατολόγων, που ευτυχήσαμε να τους έχουμε 

«δασκάλους» στην επιστήμη και τη δικηγορία. 

 

Θέλω να εκφράσω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες στον Πρόεδρο και τα 

μέλη του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου για την άρτια διοργάνωση 

και τη εγκάρδια φιλοξενία καθώς και σε όλους εσάς που ήρθατε στο Βόλο 

για να μοιραστούμε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μας για το 

παρόν και το μέλλον του εργατικού δικαίου καθώς και την κοινωνική και 

οικονομική του λειτουργία.  

 

Το εργατικό δίκαιο είναι ένας σχετικά πρόσφατος κλάδος δικαίου, που 

ανδρώθηκε παράλληλα με τη βιομηχανική επανάσταση και το αίτημα 

του κόσμου της εργασίας για ατομική και συλλογική πρόοδο και 

προστασία. Συγκροτήθηκε, έτσι, ένα ιδιαίτερο corpus κανόνων δικαίου, 

που αυτονομήθηκαν από το παραδοσιακό αστικό δίκαιο, το οποίο 

παραδοσιακά ερείδετο στην ιδιωτική αυτονομία και άρα την 

διαπραγματευτική ισοδυναμία των συμβαλλομένων. Το εργατικό δίκαιο 

εξισορροπεί κατά τον θεμελιακό τελεολογικό του προσανατολισμό την 

υφιστάμενη εν τοις πράγμασιν διαπραγματευτική ανισοδυναμία των 

μερών, και μετουσιώνει σε κανόνες δικαίου την ανάγκη προστασίας 

του αδυνάτου μέρους. Δια του συλλογικού, δε, εργατικού δικαίου 

ανακτάται, μέσω της συλλογικής αυτονομίας και των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, η διαπραγματευτική δύναμη του κόσμου της 

εργασίας ως αντίβαρο στην εργοδοτική υπεροπλία.     
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Στις σημερινές απειλητικές συνθήκες «ολοκληρωτισμού των αγορών» το 

εργατικό δίκαιο στοχοποιήθηκε. Εβλήθη απηνώς από τους 

«ελευθεραγορίτες», τους ταλιμπάν του lessez faire, που, με προφανή 

ιδιοτέλεια, είδαν στο εργατικό δίκαιο έναν υποτιθέμενο εχθρό της 

οικονομικής ανάπτυξης. Η ελληνική οικονομική κρίση αποτέλεσε 

προνομιακό πεδίο για εκείνους που απεργάζονταν την αποκαθήλωση 

του εργατικού δικαίου.  

 

Τη 10ετία που πέρασε, η χώρα μας εγκλωβίστηκε σε μια βαθιά, 

παρατεταμένη και ανακυκλούμενη οικονομική και κοινωνική κρίση. Τα 

βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά, με τις γνωστές δυσμενείς κοινωνικές 

προεκτάσεις, συνοψίζονται στη συρροή τεσσάρων ελλειμμάτων: 

▪ Του δημοσιονομικού (δηλαδή του ελλείμματος του 

προϋπολογισμού) 

▪ Του ελλείμματος του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών (το οποίο 

έφτασε το δυσθεώρητο 14% το 2008) 

▪ Του δημοσίου χρέους (που ανήλθε από το 102,9% του ΑΕΠ το 

2004, στο 172,1% το 2011),   

▪ Κυρίως, όμως, του ελλείμματος παραγωγής και 

παραγωγικότητας του ιδιωτικού τομέα, δηλ. της πραγματικής 

οικονομίας.  

 

Αντί όμως να αντιμετωπίσουμε το βασικό πρόβλημα του ελλείμματος 

παραγωγής και παραγωγικότητας του ιδιωτικού τομέα, η Ελλάδα, υπό 

την πίεση των απαιτήσεων των διεθνών δανειστών, έγινε πειραματόζωο 

για την εφαρμογή αποτυχημένων -όπως τελικώς απεδείχθη στην πράξη- 

«πολλαπλασιαστών».   
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Η δηλητηριώδης συνταγή που ακολουθήθηκε  είναι γνωστή: βίαιη 

εσωτερική υποτίμηση,  υπερπλεονάσματα από την αύξηση των φόρων, 

τις περικοπές κοινωνικών μεταβιβάσεων, τις μειώσεις συντάξεων και τον 

περιορισμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, αύξηση  των 

κοινωνικά άδικων έμμεσων επιβαρύνσεων (ΦΠΑ, τελών κλπ), ιδίως δε, 

αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων. 

 

Σταχυολογώ βασικές ρυθμίσεις που τραυμάτισαν το εργατικό δίκαιο, 

συλλογικό και ατομικό,  την περίοδο των Μνημονίων (βλ. ιδίως ν. 

3833/2010, ΠΥΣ 6/2012 , ν. 4093/2012, ν. 4172/2013):  

 

• Ήδη από  το πρώτο Μνημόνιο καταργήθηκε μια από τις βασικές 

αρχές του συλλογικού εργατικού δικαίου, η αρχή της κατίσχυσης 

της ευνοϊκότερης ρύθμισης υπέρ του εργαζόμενου, καθώς 

αναγνωρίστηκε η δυνατότητα να υπογράφονται επιχειρησιακές 

συλλογικές συμβάσεις με δυσμενέστερο περιεχόμενο και να 

υπερισχύουν των κλαδικών. 

• Ανεστάλη η επέκταση της εφαρμογής των κλαδικών και 

ομοιεπαγγελματικών συμβάσεων στο σύνολο των εργαζόμενων 

του κλάδου και του επαγγέλματος . 

• Καταργήθηκε η αόριστη διάρκεια και εφεξής οι σσε συνάπτονται 

για ορισμένο χρόνο από ένα έως  τρία έτη.  

• Η μετενέργεια διατηρήθηκε μόνο κατ’ όνομα: Μειώθηκε ο χρόνος 

από εξάμηνο σε τρίμηνο από τη λήξη της σσε και περιορίστηκαν οι 

κανονιστικοί όροι που μετενεργούν.   
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• Αποκλείστηκε η εφαρμογή των κανονιστικών όρων της σσε στους 

νεοπροσλαμβανόμενους.  

• Καταργήθηκε η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη 

διαιτησία σε περίπτωση αποτυχίας της μεσολάβησης. 

Σε επίπεδο ατομικού εργατικού δικαίου: 

• Θεσπίστηκε νομοθετημένος κατώτατος μισθός, αφαιρώντας βίαια 

την εξουσία ρύθμισης όρων εργασίας από τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις υπέρ του κρατικού νομοθέτη  

• Με το δεύτερο μνημόνιο μειώθηκε ο γενικός κατώτατος μισθός, 

κατά 22% (και κατά 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών). 

• Περιορίστηκε η προθεσμία προειδοποίησης σε περίπτωση 

καταγγελίας σύμβασης εργασίας, η οποία σμικρύνθηκε αισθητά, 

ενώ αντίστοιχα μειώθηκε και η αποζημίωση απόλυσης. 

Παράλληλα, επιμηκύνθηκε η δοκιμαστική περίοδος στη σύμβαση 

εργασίας αορίστου χρόνου σε 12 μήνες με δυνατότητα 

καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση.     

• Διατηρήθηκε το επίδομα τριετίας μόνο για όσους είχαν 

συμπληρώσει την απαιτούμενη προϋπηρεσία έως τις 14.2.2012, 

ενώ κατά τα λοιπά, επιβλήθηκε «πάγωμα» των μισθολογικών 

ωριμάνσεων. 

• Εξαιρέθηκε  η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας από νέους 

ηλικίας 15-18 ετών που συνάπτουν σύμβαση μαθητείας, 

• Αντίστοιχες περικοπές και μειώσεις έγιναν και στις  αποδοχές των 

υπαλλήλων του Δημοσίου. Η αναδρομική μείωση των αποδοχών 

κατά 12%, το νέο ενιαίο μισθολόγιο, η αναστολή της μισθολογικής 

εξελίξεως και η κατάργηση δώρων και επιδομάτων οδήγησε σε 

συντριπτική μείωση των αποδοχών στο δημόσιο τομέα.  
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Η δικαστική εξουσία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν απέτρεψε την 

αποδόμηση του εργατικού δικαίου την περίοδο των Μνημονίων.  

Με την ΟλΣτΕ 668/2012 κρίθηκαν συνταγματικές οι περικοπές του 1ου 

Μνημονίου. Με την εξαίρεση της κατάργησης της μονομερούς 

προσφυγής στη διαιτησία, η ΣτΕ Ολομ. 2307/2014 έκρινε σύμφωνες με 

το Σύνταγμα τις ρυθμίσεις της ΠΥΣ 6/2012 με τις οποίες η εξάμηνη 

παράταση της ισχύος σσε μετά την λήξη ή την καταγγελία της 

μετατράπηκε σε τρίμηνη, καταργήθηκε η μετενέργεια, και ανεστάλησαν 

οι αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων. Η ΑΠ Ολ. 11/2017 αναγνώρισε τη 

συνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 5 της Π.Υ.Σ. 6/2012, που 

κατήργησε τις λεγόμενες «ρήτρες μονιμότητας».  

Αντίστοιχα, με τις γνωστές πρόσφατες αποφάσεις 1307-1316/2019 της 

Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκε συνταγματική η κατάργηση επιδομάτων και 

δώρων των δημοσίων υπαλλήλων.  

 

  

Και ενώ από την εξίσωση του κόστους παραγωγής στοχοποιήθηκε ως 

παράγοντας επιβάρυνσης του κόστους των αγαθών σχεδόν 

αποκλειστικά το εργατικό κόστος, χωρίς να ασχοληθεί κανείς με τους 

άλλους συντελεστές κόστους, δηλ. τα ποσοστά κέρδους, τον 

πληθωρισμό, το κόστος του χρήματος, τις φορολογικές και 

ασφαλιστικές επιβαρύνσεις κ.ο.κ., ούτε η πολυαναμενόμενη ανάπτυξη 

ήρθε, ούτε οι περιλάλητες επενδύσεις λόγω των φτηνών εργατικών 

χεριών εμφανίστηκαν στον τόπο μας. Τουναντίον, η χώρα βυθίστηκε 

σε ακόμα βαθύτερη ύφεση και εντονότερη κρίση. Θα πρέπει κάποιος 

να απολογηθεί για όλα αυτά;  
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Και σαν να μη μάθαμε τίποτε από όλα αυτά, στο λυκαυγές της 

«μεταμνημονιακής» εποχής που διανύουμε, μετά την τυπική - αλλά όχι 

και ουσιαστική απ’ ό,τι φαίνεται - λήξη της περιόδου ισχύος των 

Μνημονίων, συνεχίζουμε την ίδια αποτυχημένη συνταγή μονομερούς 

στοχοποίησης του εργατικού δικαίου.  

 

Μετά την κύρωση από τη χώρα μας του ΑναθΕΚΧ με το ν. 4359/2016, 

μερίδα δικαστηρίων της ουσίας τάχθηκε υπέρ της άμεσης εφαρμογής 

του άρθρου 24 του ΑναθΕΚΧ, απαιτώντας τη συνδρομή σπουδαίου 

λόγου για το κύρος της καταγγελίας και επιρρίπτοντας το βάρος 

επίκλησης και απόδειξης στον εργοδότη (ΜΠρΛασιθ 17/2019 ΕΕργΔ 78, 

2019, 432, ΜΠρΠειρ 3220/2017 ΔΕΕ 2018, 540).   

Ο σχετικός διάλογος στη νομολογία έκλεισε, όμως, υπέρ της αντίθετης 

θέσης. Η ΑΠ 1512/2018 έκρινε ότι το προϊσχύον νομικό καθεστώς δεν 

άλλαξε μετά την κύρωση (άρθρο πρώτο του Ν. 4359/2016, που ισχύει 

από 20.1.2016) του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.  

 

Αντιτιθέμενος στην άνω θέση του Αρείου Πάγου ο νομοθέτης του 

άρθρου 48 του Ν 4611/2019, θέλησε να εξουδετερώσει την 

αρεοπαγητική κρίση και έτσι επανήλθε με τη ρητή και πανηγυρική 

συμπερίληψη του «βάσιμου λόγου» ως προϋπόθεσης νομιμότητας της 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. 

 

Η νέα διάταξη δεν μακροημέρευσε. Καταργήθηκε με τροπολογία της 

τελευταίας στιγμής του Υπουργού Εργασίας που αποτέλεσε το νεοπαγές 

άρθρο 117 ν. 4623/2019.  
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Η νέα διάταξη εγείρει σοβαρό προβληματισμό. Ακόμα κι αν ήθελε 

υποτεθεί ότι υπήρχε έδαφος συζήτησης για την δέουσα κύρωση σε 

περίπτωση έλλειψης βάσιμου λόγου, δηλ. εάν αυτή θα έπρεπε να είναι 

η επαναπρόσληψη ή η καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης, αντί η 

Κυβέρνηση να προβεί επ’ αυτού σε διαβούλευση, με λογική 

«αποφασίζομεν και διατάσσομεν» κατήργησε τη διάταξη με νυχτερινή 

(ν)τροπολογία.  

 

Αλλά και επί της ουσίας εγείρεται σοβαρός προβληματισμός διότι η ρητή 

νομοθετική κατοχύρωση της ανάγκης επίκλησης και απόδειξης από τον 

εργοδότη «βασίμου λόγου» για την έγκυρη καταγγελία εργασιακής 

σχέσης, αποτελούσε επί της ουσίας σημαντική, πρόσθετη ασφαλιστική 

δικλείδα υπέρ του εργαζομένου, σε αρμονία με το περιεχόμενο και την 

τελεολογία του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. 

Μετέβαλε ρητώς, για πρώτη φορά, το χαρακτήρα της καταγγελίας, από 

αναιτιώδη σε αιτιώδη, και επέρριπτε το σχετικό βάρος απόδειξης στον 

εργοδότη, ο οποίος εκ των πραγμάτων έχει ευχερέστερη πρόσβαση στο 

αποδεικτικό υλικό. Με την κατάργηση της ως άνω ρύθμισης, η 

καταγγελία καθίσταται και πάλι αναιτιώδης, με μόνο όριο την 

απαγόρευση της καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος, ενώ το 

βάρος απόδειξης της καταχρηστικότητας της καταγγελίας επιρρίπτεται 

εκ νέου στον εργαζόμενο.  

 

Τοιαύτη οπισθοχώρηση του εργατικού δικαίου αντιστρατεύεται τις 

σύγχρονες τάσεις -και σε ευρωπαϊκό επίπεδο- του που ενισχύουν τον 
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κοινωνικό του χαρακτήρα υπό το φως της συνταγματικής αρχής του 

κοινωνικού κράτους δικαίου. 

 

Η κατάργηση του «βάσιμου λόγου» δεν είναι όμως η μόνη πρόσφατη 

απειλή για το εργατικό δίκαιο, που θεσμοθετείται στο όνομα της 

ανάπτυξης.  

 

Δυστυχώς, το πρόσφατο αναπτυξιακό νομοσχέδιο (ήδη ν. 4635/2019), 

υπό τον προσχηματικό τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα» εισάγει κι άλλες 

προβληματικές διατάξεις, που αποδυναμώνουν έτι περαιτέρω βασικές 

αρχές του παραδοσιακού εργατικού δικαίου:  

 

1. Πρώτον, καταργείται στην πράξη το δικαίωμα μονομερούς 

προσφυγής στην διαιτησία (όταν δεν πρόκειται για επιχειρήσεις 

δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας), καθώς θα πρέπει πλέον να 

αποδεικνύεται η ύπαρξη λόγου γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου 

συμφέροντος συνδεόμενου με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας.  

 

2. Δεύτερον, είναι αδιανόητο η εξαίρεση επιχειρήσεων από το πεδίο 

εφαρμογής Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών 

Αποφάσεων να εναπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια του Υπουργού. 

Με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις  θάλπονται φαινόμενα προσχηματικής 

προσφυγής στις σχετικές διαδικασίες, όταν π.χ. ακόμα και η υποβολή 

μιας αίτησης υπαγωγής στην προπτωχευτική κλπ διαδικασία αρκεί για 

την εξαίρεση της επιχείρησης από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή 

Διαιτητική απόφαση που έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική. Έτσι, 

εργοδότες επιτήδειοι και ιδιοτελείς θα μπορούν να διαιωνίζουν -με 
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καταστρατηγικές πρακτικές- ένα εξαιρετικό υπέρ τους καθεστώς που 

και τους εργαζόμενους θίγει και τον ανταγωνισμό νοθεύει.   

 

Από τα παραπάνω ενδεικτικά παραδείγματα καθίσταται φανερό ότι 

ακόμα και σε συνθήκες κατά φιλοδοξίαν μεταμνημονιακής 

κανονικότητας, το εργατικό δίκαιο -ατομικό και συλλογικό- παραμένει 

στο στόχαστρο. 

 

Και για να έρθω στο κρίσιμο ζητούμενο, την ανάπτυξη, για την οποία 

πολλά λέγονται, αλλά λίγα γίνονται, θέλω να τονίσω τούτο: Η προστασία 

των θέσεων εργασίας από αυθαίρετες επιλογές του εργοδότη, η θέσπιση 

κανόνων στις εργασιακές σχέσεις και η θωράκιση της συλλογικής 

αυτονομίας  δημιουργούν ένα ασφαλές εργασιακό τοπίο, που αποτελεί 

κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη οποιασδήποτε οικονομίας, πολλώ 

δε μάλλον μιας οικονομίας που στηρίζεται στον τομέα των υπηρεσιών 

και σε επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας όπως η δική μας.   

  

Αντίθετα, η ευρεία ευχέρεια απολύσεων και η αποσάθρωση των 

συλλογικών εργασιακών σχέσεων, αποτελούν τροχοπέδη για την 

οικονομία και την ανάπτυξη. Αυτός, είναι ο λόγος για τον οποίο ο 

ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός, που όλοι ξέρουμε πόσο ψηλά στις 

προτεραιότητές του τάσσει το αναπτυξιακό πρόταγμα, αναγορεύει 

πλέον σε μείζον αγαθό την προστασία του εργαζομένου από 

καταχρηστικές σε βάρος του πρακτικές, όπως οι καταχρηστικές 

διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ζήτημα που θα απασχολήσει 

σύντομα εκ νέου το ΔΕΕ μετά το πρόσφατο προδικαστικό ερώτημα του 

Μον.Πρωτ.Ρεθύμνου)   και οι απολύσεις χωρίς «βάσιμο λόγο». 
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Το ευκρινές συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι το εξής: Το εργατικό 

δίκαιο μπορεί να είναι μοχλός ανάπτυξης. Όχι όμως μέσω της 

στοχοποίησης του μισθού και της θέσης εργασίας. Όχι μέσω της 

απίσχνασης της ατομικής και συλλογικής εργασιακής προστασίας. Όχι 

μέσω της συρρίκνωσής του.  

Το εργατικό δίκαιο πρέπει να λειτουργεί ως δικλείδα ασφάλειας και 

δικαιοσύνης. Άλλωστε, οι καλύτεροι όροι εργασίας, τους οποίους μπορεί 

να εξασφαλίσει το εργατικό δίκαιο συνδέονται με μεγαλύτερη, όχι 

μικρότερη παραγωγικότητα. Αρκεί να αναφερθούμε στο πρόσφατο 

πείραμα της Microsoft Ιαπωνίας, που μετά την καθιέρωση τετραήμερης 

εργασίας, σε εβδομαδιαία βάση, σημείωσε άλμα στην παραγωγικότητα 

και αύξηση των πωλήσεων ανά εργαζόμενο της τάξης του 40%!  

Και πριν βιαστούν πολλοί να μιλήσουν για μη συγκρίσιμα μεγέθη θα 

θυμίσω ότι σε όλον το δυτικό κόσμο τα χρόνια της ευμάρειας, μετά τον 

Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, συνδέθηκαν με την διεύρυνση των εργασιακών 

δικαιωμάτων (άδεια μετ’ αποδοχών, προστασία από τις απολύσεις, 

αποζημίωση απόλυσης κ.ο.κ.) και την επέκταση του κοινωνικού κράτους 

(καθολική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα, επιδόματα ανεργίας κ.λπ.), όχι τη συρρίκνωσή τους. 

 

Με τα παραπάνω συνέχεται το θεμελιώδες δικαιοπολιτικό ερώτημα: 

ευημερία και ανάπτυξη για ποιους; Αν η ανάπτυξη ωφελεί μόνο όσους 

νέμονται τα μέσα παραγωγής, το συνολικό επίπεδο προόδου και 

ευημερίας υποχωρεί και οι ανισότητες αυξάνονται.  
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Αντίθετα, ο μετασχηματισμός των κοινωνιών και των οικονομιών, υπό το 

βάρος της αλματώδους τεχνολογικής προόδου, πρέπει να συνδυάζεται 

με πολιτικές με ευκρινή στόχο την προστασία του κόσμου της εργασίας, 

την καταπολέμηση της φτώχειας και την άμβλυνση των υπερβολικών 

ανισοτήτων, που συνδέονται με το εισόδημα, τον πλούτο, το φύλο, την 

υγεία, την καταγωγή, τον τόπο διαμονής και τη φτώχεια. 

 

Είναι επάναγκες να εκκινήσει ένα εμβληματικό σχέδιο δράσης για 

προστασία των θέσεων εργασίας και «δίκαιους μισθούς» σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Λυδία λίθος μπορεί να είναι  ο στόχος 10 της ατζέντας βιώσιμης 

ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, όσον αφορά τη διασφάλιση της 

ταχύτερης ανάπτυξης της χαμηλότερης μισθολογικής ομάδας του 40% σε 

σχέση με τον εθνικό μέσο όρο έως το 2030, τη διαφάνεια πληρωμών και 

μια ευρωπαϊκή στρατηγική μείωσης της μισθολογικής ανισότητας, που 

πρέπει να ενταχθεί στο ενωσιακό σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης, ώστε η 

εισοδηματική ανισότητα και αν ακόμα δεν εξαλειφθεί, πάντως να φτάσει 

σε αξιοπρεπή επίπεδα.  

 

Τυχόν αντίθετη πορεία, που θα θέτει εκποδών το εργατικό δίκαιο, και θα 

ακυρώνει τον προστατευτικό του ρόλο, θα εντείνει τις ανισότητες, θα 

υπονομεύσει την εργασιακή και κοινωνική ειρήνη, και εν τέλει θα 

λειτουργήσει ως κερκόπορτα σε εχθρικές προς τη δημοκρατία πολιτικές 

δυνάμεις. Ακροδεξιά και λαϊκιστικά μορφώματα και πολιτικές δυνάμεις 

εκμεταλλεύονται σήμερα σε όλον το δυτικό κόσμο ακριβώς αυτή τη 

δεδηλωμένη αδυναμία της ισχύουσας εθνικής και υπερεθνικής τάξης να 

αναπροσανατολίσει την κοινωνία και την οικονομία σε ένα νέο 
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αναπτυξιακό, παραγωγικό μοντέλο, που αναγορεύει την εργασία, την 

ασφάλεια και την κοινωνική δικαιοσύνη σε μείζον αγαθό.  

 

Η διάσωση του εργατικού δικαίου είναι, λοιπόν, πριν και πάνω απ’ όλα 

ζήτημα δημοκρατίας.   

 

Σας ευχαριστώ.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


