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Περίληψη

Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η µελέτη του φαινοµένου της
µετακίνησης των εργαζοµένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αίτια που
το δηµιούργησαν και οι συνέπειες που έχει. Θα αναφερθούµε ακόµη, στα κίνητρα που
θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα εµπόδια που παρουσιάζονται, τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των µετακινούµενων, την ισχύουσα νοµοθεσία και τα προγράµµαταδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή και στόχοι της εργασίας
1.1 Εισαγωγικά
Από τη δεκαετία του 1980, έχει γίνει σαφές ότι βρισκόµαστε σε ένα ποιοτικά
νέο στάδιο του παγκόσµιου καπιταλισµού. Η ραγδαία συγκέντρωση και διεθνοποίηση
του κεφαλαίου και η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας, η µετάβαση σε νέες µορφές
παραγωγικών σχέσεων και οι αλλαγές στο χώρο της εργασίας αποτελούν τα βασικά
χαρακτηριστικά των δύο τελευταίων δεκαετιών. Παράλληλα, στο χώρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το φαινόµενο της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων και της
διεθνοποίησης της παραγωγής δηµιουργεί αντίστοιχες αλλαγές και επηρεάζει τη
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Αυτές οι νέες συνθήκες δηµιούργησαν την ανάγκη για ελεύθερη µετακίνηση
των εργαζοµένων διεθνώς. Η ελεύθερη µετακίνηση δεν έχει πλήρη εφαρµογή σε όλες
τις χώρες του κόσµου, όµως ήδη υλοποιείται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η ελεύθερη µετακίνηση διαµορφώθηκε σαν έννοια µέσω της Στρατηγικής
της Λισσαβόνας.
Η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζοµένων συνεπάγεται ότι κάθε υπήκοος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το δικαίωµα να εργάζεται και συγχρόνως να ζει σε
οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετική από τη δική του. Κάθε
πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το δικαίωµα να ασκεί δραστηριότητα σε άλλο
κράτος µέλος υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους
αυτού, χωρίς να απαιτείται άδεια εργασίας.
Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη και την
απασχόληση, γνωστή ως στρατηγική της Λισσαβόνας, προωθεί την καινοτοµία στις
επιχειρήσεις και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό, µε στόχο τη δηµιουργία µιας
κοινωνίας βασισµένης στη γνώση. Έµφαση δίνεται στη διά βίου µάθηση και στην
προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης.
Επίσης, η στρατηγική αυτή επιδιώκει να αυξήσει τον αριθµό των
εργαζοµένων και να παρατείνει το χρόνο παραµονής στην εργασία καθώς αυξάνεται
το προσδόκιµο ζωής, να βελτιώσει την προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων και των
επιχειρήσεων, να βελτιώσει το επίπεδο της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, και να
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προσαρµόσει τα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας στις προκλήσεις της καινοτοµίας,
της παγκοσµιοποίησης και της κινητικότητας. Μια νέα προσέγγιση, γνωστή ως
«ευελισφάλεια» (flexicurity), συνδυάζει την ευελιξία και την κινητικότητα στις
αγορές εργασίας µε αποτελεσµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης.

1.2 ∆οµή της εργασίας
Η εργασία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο κάνουµε µια
εισαγωγή και θέτουµε τους στόχους της εργασίας. Θα επικεντρωθούµε στις
µετακινήσεις εργαζοµένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς το µέγεθος της
εργασίας δεν επιτρέπει την εξέταση όλων των περιπτώσεων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφερόµαστε στη µετακίνηση και τις σχετικές
έννοιες, γίνεται αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης και ανασκόπηση της
σχετικής βιβλιογραφίας.
Στο τρίτο κεφάλαιο, εξετάζουµε τους λόγους που οδήγησαν τόσο τους
εργαζόµενους να µετακινηθούν, όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει τη
µετακίνηση σα ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύουµε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τους στόχους, τις δράσεις και τα προγράµµατα. Θα γίνει προσπάθεια να εξετάσουµε
πώς οι διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρέασαν τη µετακίνηση εργαζοµένων.
Στο πέµπτο κεφάλαιο, αναλύονται τα κίνητρα που παρέχονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στους εργαζόµενους για να µετακινηθούν σε κάποια άλλη χώρα,
ενώ στο έκτο κεφάλαιο, αναφερόµαστε στα προβλήµατα που είναι πιθανό να
αντιµετωπίσουν οι εργαζόµενοι που µετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται ειδική αναφορά στα δικαιώµατα, την ασφάλιση και το
νοµικό καθεστώς στο οποίο υπάγονται οι εργαζόµενοι.
Στο έβδοµο κεφάλαιο, εξετάζονται οι συνέπειες της µετακίνησης, τόσο σε
επίπεδο εργαζοµένου, όσο και σε επίπεδο κρατών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος,
στο όγδοο κεφάλαιο, παρατίθενται κάποιες συµπερασµατικές παρατηρήσεις.
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1.3 Ιστορική αναδροµή
Η ελεύθερη µετακίνηση των εργαζοµένων εισήχθη στους στόχους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το 1993, η Λευκή
Βίβλος αναφέρεται στη στρατηγική η οποία πρέπει να αναπτυχθεί µεσοπρόθεσµα στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και
την απασχόληση. Οι λευκές βίβλοι που εκδίδονται από την Επιτροπή είναι έγγραφα
που περιλαµβάνουν προτάσεις κοινοτικής δράσης σε συγκεκριµένους τοµείς. Σε
ορισµένες περιπτώσεις αποτελούν προέκταση των πράσινων βίβλων, σκοπός των
οποίων είναι η έναρξη διαδικασίας διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εφόσον
διατυπωθεί ευνοϊκή γνώµη για τη λευκή βίβλο από το Συµβούλιο, µπορεί,
ενδεχοµένως, να ακολουθήσει πρόγραµµα δράσης της Ένωσης στον συγκεκριµένο
τοµέα1.
Βασικά χαρακτηριστικά της Λευκής Βίβλου ήταν η προσπάθεια διαµόρφωσης
συνθηκών τέτοιων ώστε η οικονοµία της Ευρώπης να γίνει περισσότερο
ανταγωνιστική. Στόχος όµως της Λευκής Βίβλου ήταν το να δηµιουργηθούν
15.000.000 θέσεις εργασίας µέχρι το τέλος του 2000. Τον ίδιο χρόνο ακολούθησε το
πενταετές σχέδιο για την απασχόληση, µε το οποίο προωθούνταν η ελαστικοποίηση
του χρόνου εργασίας και η κινητικότητα των εργαζοµένων.
Η πρώτη δικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου που αφορούσε τη
µετακίνηση των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η απόφαση Μποσµάν. Η
απόφαση Μποσµάν προήλθε από απόφαση του 1995 του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
σχετική

µε

την

ελεύθερη

µετακίνηση

εργαζοµένων,

την

ελευθερία

του

συνεταιρίζεσθαι και την άµεση εφαρµογή του άρθρου 48 της Συνθήκης της Ρώµης
του 1957 (µετέπειτα, Άρ. 39 ΣΕΚ). Η υπόθεση αυτή αφορούσε προσφυγή της
Βελγικής ποδοσφαιρικής οµοσπονδίας κατά του Βέλγου ποδοσφαιριστή Ζαν-Μαρκ
Μποσµάν2 και προκάλεσε µια σηµαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
σχετική µε την ελευθερία µετακίνησης των εργαζοµένων µέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

1

Από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://europa.eu/scadplus/glossary/white_paper_el.htm
2

Union Royal Belges des Sociétés de Football Association ASBL & others v. Jean-Marc Bosman;

Case C-415/93, ECR I-4921
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Φτάνοντας, στο παρόν, µπορούµε να αναφέρουµε ότι ενώ παλαιότερα οι
κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έκαναν εκτεταµένη χρήση του δικαιώµατος
της ελεύθερης διακίνησης εργασίας, η παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση
µετέβαλε άρδην της προϋπάρχουσα κατάσταση. Οι νέοι που εισέρχονται τώρα στην
αγορά εργασίας µετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ πιο εύκολα
από ότι στο παρελθόν προκειµένου να αναζητήσουν µια καλύτερη εργασία. Οι χώρες
του Νότου, και ειδικά η Ελλάδα πλήττονται σοβαρά από τις συνέπειες της κρίσης, και
δε δηµιουργούνται επαρκείς νέες θέσεις εργασίας για να απορροφήσουν τους νέους
επιστήµονες, δίνοντας νέα διάσταση στην έννοια της µετακίνησης, αφού τα
προηγούµενα χρόνια υπήρχε η τάση να µετακινούνται οι εργαζόµενοι µε τα λιγότερα
προσόντα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:Μετακίνηση εργαζοµένων.
2.1 Εισαγωγή στη µετακίνηση και τις σχετικές έννοιες
Η έννοια του εργαζοµένου

Πριν ξεκινήσουµε την ανάλυση της µετακίνησης εργαζοµένων, κρίνουµε
σκόπιµο να ορίσουµε την έννοια του εργαζοµένου. Σύµφωνα τη νοµολογία,
διαµορφώθηκαν

ορισµένα

αντικειµενικά

κριτήρια

που

να

επιτρέπουν

να

προσδιοριστεί αν ένα πρόσωπο υπάγεται στο νοµικό καθεστώς του «εργαζοµένου»
κατά την έννοια της Συνθήκης. Ως γνωστόν, η έννοια αυτή έχει κοινοτικό
περιεχόµενο και προσδιορίζει το προσωπικό πεδίο εφαρµογής µιας εκ των
διασφαλιζοµένων από τη Συνθήκη θεµελιωδών ελευθεριών.
Εργαζόµενος είναι το πρόσωπο που παρέχει, επί ορισµένο χρόνο, προς άλλο
πρόσωπο υπό τη διεύθυνση του τελευταίου, υπηρεσίες έναντι των οποίων λαµβάνει
αµοιβή. Εντούτοις, για να χαρακτηριστεί ως εργαζόµενος, ένα πρόσωπο πρέπει να
ασκεί πραγµατικές και γνήσιες δραστηριότητες, αποκλειοµένων δραστηριοτήτων που
είναι τόσο περιορισµένες ώστε να εµφανίζονται ως αµιγώς περιθωριακές και
παρεπόµενες. Για την εφαρµογή του άρθρου 39 ΕΚ, δεν έχει αποφασιστική σηµασία
η φύση της έννοµης σχέσεως µεταξύ του εργαζοµένου και του εργοδότη3. Συνήθως
εργαζόµενος θεωρείται αυτός που προσφέρει υπηρεσίες σε κάποιον εργοδότη υπό το
καθεστώς εξάρτησης, κατά τη διάρκεια ορισµένου χρόνου και υπαγόµενος στο
διευθυντικό δικαίωµα αυτού, δηλαδή να αποδέχεται εντολές. Σε αντάλλαγµα για τη
προσφορά υπηρεσιών ο εργαζόµενος θα λαµβάνει αµοιβή. Γίνεται εύκολα αντιληπτό
εποµένως ότι πρόκειται για παροχή εξαρτηµένης εργασίας, χωρίς το πεδίο έκτασης του
άρθρου 39 (παράγραφος 4) να περιλαµβάνει τους ελεύθερους επαγγελµατίες, στους
οποίους εφαρµόζονται οι ελευθερίες εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών.
Σηµαντικό είναι δε, και να πρόκειται για υπηρεσίες µη πλασµατικές, σύµφωνα
και µε τη νοµολογία του ∆ΕΚ. Αρµόδια για να εκφέρουν κρίση περί της πραγµατικής
παροχής των υπηρεσιών εκ µέρους των εργαζοµένων είναι τα εθνικά δικαστήρια και οι
λοιπές δικαιοδοτικές αρχές του κράτους µέλους, διότι οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο
3

Υπόθεση Franca Ninni-Orache κατά Bundesminister fur Wissenschaft, Verkehr und Kunst, C-413/01

Της 27ης Φεβρουαρίου 2003.
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έδαφός του και σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες. Το ∆ικαστήριο, στην απόφασή του
της 27ης Σεπτεµβρίου 1988 στην υπόθεση «Αnnunziata Μatteucci κατά Communaute
Francaise de Belgique», επιβεβαιώνει την ανωτέρω αρµοδιότητα των εθνικών οργάνων
για τη σκέψη 9 της απόφασης συγκεκριµένα αναφέρεται ότι ‘εναπόκειται στο εθνικό
δικαστήριο να προβεί στις αναγκαίες πραγµατικές διαπιστώσεις για να κρίνει αν η
προσφεύγουσα της κυρίας δίκης µπορεί να θεωρηθεί ως εργαζόµενη κατά την έννοια
αυτής της νοµολογίας και αν θα έχουν, εποµένως, εφαρµογή επ' αυτής οι διατάξεις περί
εργαζοµένων υπηκόων άλλων κρατών µελών της Κοινότητας’.
Τελειώνοντας πρέπει να τονίσουµε ότι οι βασικές προϋποθέσεις που
αναφέρθηκαν ανωτέρω, αποτελούν τα απαραίτητα και αποκλειστικά γνωρίσµατα που
αξιώνει το κοινοτικό δίκαιο για να θεωρηθεί κάποιος ‘εργαζόµενος’ µε βάση την
κοινοτική ερµηνεία του όρου.

Στρατηγική της Λισσαβόνας

Κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000), οι αρχηγοί
κρατών και κυβερνήσεων θέσπισαν µια στρατηγική, τη λεγόµενη «στρατηγική της
Λισσαβόνας», µε σκοπό να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο ανταγωνιστική
οικονοµία στον κόσµο και να επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους απασχόλησης πριν
από το έτος 2010. Η στρατηγική αυτή, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο πολλών
Ευρωπαϊκών Συµβουλίων που διεξήχθησαν µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Λισσαβόνας, βασίζεται σε τρεις πυλώνες4:
•

έναν οικονοµικό πυλώνα που καλείται να προετοιµάσει τη

µετάβαση προς µια ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης. Στον
πυλώνα αυτό δίνεται έµφαση στην ανάγκη για συνεχή προσαρµογή στις
εξελίξεις της κοινωνίας της πληροφορίας και στις προσπάθειες για
συνεργασία στον τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης.
•

έναν κοινωνικό πυλώνα που προσδοκά να επιτρέψει τον

εκσυγχρονισµό του κοινωνικού µοντέλου µέσω επενδύσεων σε ανθρώπινους
πόρους και της καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού. Τα κράτη µέλη
καλούνται να επενδύσουν στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
4

Από την ιστοσελίδα: http://europa.eu/scadplus/glossary/lisbon_strategy_el.htm
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και να διεξαγάγουν ενεργές πολιτικές απασχόλησης προκειµένου να
διευκολύνουν τη µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης.
•

έναν περιβαλλοντικό πυλώνα ο οποίος προστέθηκε στο

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ τον Ιούνιο του 2001 και ο οποίος
επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η οικονοµική ανάπτυξη πρέπει να
διαχωρίζεται από τη χρήση των φυσικών πόρων.
Για την επίτευξη των στόχων που θεσπίστηκαν το 2000, εκδόθηκε κατάλογος
µε αριθµητικούς στόχους.

Μετανάστευση

Ως Μετανάστευση µπορούµε να ορίσουµε την κινητικότητα του εργατικού
δυναµικού και του πληθυσµού. Είναι αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης, της
περιφερειακής ολοκλήρωσης και των σηµαντικών γεωπολιτικών αλλαγών που
συντελούνται (Γεράκη, 2009)5.
Ως µετανάστευση ορίζουµε τη φυσική µετάβαση ατόµων και οµάδων από µία
κοινωνία σε κάποια άλλη (Eisenstadt, 1953) ή κάθε γεωγραφική µετακίνηση µεγάλου
αριθµού ατόµων ή τη µεταφορά ανθρώπινου κι εργατικού δυναµικού από µία περιοχή
σε κάποια άλλη.
Από την παράθεση αυτή των ορισµών καταδεικνύεται ότι µπορεί µεν κύριο
χαρακτηριστικό της µετανάστευσης να αποτελεί η γεωγραφική κινητικότητα αλλά το
τι κάθε φορά ορίζεται σαν µετανάστευση εξαρτάται από κοινωνικοοικονοµικές και
πολιτισµικές συνθήκες.
Για παράδειγµα σήµερα, µιλώντας για µετανάστευση εννοούµε την
οικονοµική µετανάστευση, διαχωρίζοντάς την έτσι από τις άλλες µορφές
µετανάστευσης που µπορεί να πάρει και που είναι η προσφυγική και η ανταλλαγή
πληθυσµού.

5

Γεράκη Ακριβούλα, «Παγκοσµιοποίηση- χαρακτηριστικά και διαστάσεις. Υποστηρικτές και

πολέµιοι. Σύνδεση µε τη µετανάστευση. Σύγχρονα µεταναστευτικά ρεύµατα», Γεωργογιάννης
Παντελής, (2009), «∆ιαπολιτιστική εκπαίδευση-µεταναστευση και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη
γλώσσα», Πάτρα.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει τη µετανάστευση στις βασικές της
προτεραιότητες και είναι σαφής η τάση να ενσωµατωθούν τα προβλήµατα που
σχετίζονται µε τη µετανάστευση στην εξωτερική πολιτική και τα κοινοτικά
προγράµµατα. Γίνονται προσπάθειες προς την κατεύθυνση διαχείρισης των
µεταναστευτικών ρευµάτων και τους τρόπους ένταξής τους στην κοινωνία
(Γκιουζέλης, 2009)6.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόµων είναι
θεµελιώδης αρχή που κατοχυρώνεται από τις Συνθήκες για τους πολίτες της.
Υλοποιείται µέσω του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς
εσωτερικά σύνορα. Η άρση των εσωτερικών συνόρων απαιτεί ενισχυµένη διαχείριση
των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης καθώς και οργανωµένη είσοδο και διαµονή
υπηκόων τρίτων χωρών, ακόµη και µέσα από κοινή πολιτική για το άσυλο και τη
µετανάστευση (Γκιουζέλης, 2009)7. Παρόλα τα µέτρα που έχουν ληφθεί για τη
νόµιµη µετακίνηση εργαζοµένων και πολιτών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πολλές χώρες της Ένωσης δέχονται χιλιάδες µετανάστες στους κόλπους τους, οι
οποίοι όµως δεν εισέρχονται πάντα νόµιµα. Σε αυτή την περίπτωση αναφερόµαστε
στους µη νόµιµους µετανάστες.
Η παράνοµη µετανάστευση είναι εκείνη η µορφή µετανάστευσης κατά την
οποία οµάδες πληθυσµού µετακινούνται πέρα από τα εθνικά σύνορα µε τέτοιο τρόπο
ώστε παραβιάζουν τους σχετικούς µε τη µετανάστευση νόµους που έχουν θεσπιστεί
από τη χώρα προορισµού. Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό, ένας παράνοµος
µετανάστης είναι κάποιος ξένος υπήκοος που είτε έχει διασχίσει παράνοµα διεθνή
πολιτικά σύνορα, από στεριά, ύδωρ, ή αέρα, ή ένας αλλοδαπός που έχει πάει σε µια
χώρα νόµιµα αλλά έπειτα αποφάσισε να παραµείνει παράνοµα σε αυτή8. Τα
κυριότερα προβλήµατα της παράνοµης µετανάστευσης είναι οι συνθήκες ζωής των
µεταναστών, αλλά και διάφορα προβλήµατα στις χώρες υποδοχής.

6

Γκιουζέλης Αθανάσιος, «Μετανάστευση: επιδράσεις, συνέπειες και προοπτικές», Γεωργογιάννης

Παντελής, (2009), «∆ιαπολιτιστική εκπαίδευση-µεταναστευση και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη
γλώσσα», Πάτρα, σελ. 36.
7

Από

την

ιστοσελίδα

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής.

∆ιαθέσιµο

στο

URL:

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_
immigration/index_el.htm
8

Από την ιστοσελίδα: http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Illegal_immigration
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Η µη νόµιµη µετανάστευση έχει προέλευση συνήθως χώρες που
αντιµετωπίζουν

προβλήµατα

πολιτικής

και

οικονοµικής

σταθερότητας.

Η

κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων, η επιδείνωση της διεθνούς
οικονοµικής κατάστασης και ο θρησκευτικός ολοκληρωτισµός, επέφεραν δραµατική
αύξηση στα ρεύµατα αλλοδαπών από την ανατολική και την κεντρική Ευρώπη αλλά
και τον Τρίτο Κόσµο. Οι µετανάστες διασχίζουν τα εθνικά σύνορα χωρίς να
διαθέτουν πάντα νόµιµα πιστοποιητικά και εγκαθίστανται προσωρινά ή σε
µακροχρόνια βάση στα εθνικά εδάφη.
Ειδικά στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια είχαµε κύµατα παράνοµης
µετανάστευσης, όχι µόνο λόγω της γεωγραφικής της θέσης σε σχέση µε τις χώρες της
Μέσης Ανατολής, αλλά και λόγω των αναταραχών στις Βαλκανικές χώρες (Baldwin,
Rossetos, 1999)9.
Τα τελευταία χρόνια, όµως, και εν µέσω οικονοµικής κρίσης, παρατηρείται
ένα νέο φαινόµενο στη µετανάστευση. Οι µετανάστες είναι νέοι µε υψηλή µόρφωση,
οι οποίοι εγκαταλείπουν τη χώρα τους, ώστε να αναζητήσουν µια εργασία στο
εξωτερικό αντάξια των προσόντων τους. Αυτή η οµάδα µεταναστών δεν
αναλαµβάνουν

συνήθως

χαµηλόµισθες

θέσεις

ανειδίκευτων

εργατών,

ούτε

εργάζονται ανασφάλιστοι. Όµως, και οι χώρες υποδοχής αναζητούν εργαζόµενους µε
υψηλή κατάρτιση (Castles, 2006)10.

2.2 Αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης
Οι Τέσσερις ελευθερίες είναι ένας κοινός όρος για ένα σύνολο διατάξεων
συνθήκης, δευτεροβάθµια νοµοθεσία και αποφάσεις δικαστηρίων, που προστατεύουν
τη δυνατότητα αγαθά, υπηρεσίες, κεφάλαιο, και εργασία για να κινηθούν ελεύθερα
µέσα στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβέστερα, οι τέσσερις
ελευθερίες περιλαµβάνουν:
9

Baldwin-Edwards M., Rossetos F., (1999), “Greece: the Contours of a fragmented policy response”.

In: Baldwin-Edwards Martin, Joaquin Arango, (eds), “Immigrants and the informal economy in the
Southern Europe”. Προσπελάσιµο στο:
http://www.google.com/books?hl=el&lr=&id=jwGqLlIL2qoC&oi=fnd&pg=PA186&ots=QhC55vsTCI
&sig=767BbavVHQvOPeKZLmWqdsyEOZs#v=onepage&q&f=false
10

Castles, S., (2006), “Guestworkers in Europe: A resurrection?”, International Migration Review, Vol.

40, No. 4, pp. 741-766.
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•

την ελεύθερη µετακίνηση των εµπορευµάτων

•

την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην οποία
περιλαµβάνεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων.

•

την ελεύθερη µετακίνηση των υπηρεσιών

•

την ελεύθερη µετακίνηση του κεφαλαίου.

Φαίνεται από τα παραπάνω, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη µετακίνηση
των εργαζοµένων. Ενώ, όµως, θα περίµενε κανείς να υπάρχουν υψηλά ποσοστά
µετακίνησης, έρευνες δείχνουν ότι η ενδοκοινοτική µετακίνηση εργαζοµένων µέχρι
πρόσφατα ήταν χαµηλή. Ενώ στις Η.Π.Α. οι εσωτερικές µετακινήσεις εργαζοµένων
φτάνουν το 2,8% του πληθυσµού, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 1,1%
για τους Γερµανούς και τους Βρετανούς, και 0,5% για τους Ιταλούς (Blanchflower
and Oswald, 1999)11. Ο Oswald (1999)12 αποδίδει το φαινόµενο στη διαφορά των
ποσοστών ιδιοκτησίας ακινήτων στην Αµερική και την Ευρώπη, και στις
εφαρµοζόµενες πολιτικές των διαφόρων κρατών.
Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά και η Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση παίζουν
σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ανισοτήτων µεταξύ των χωρών της Ένωσης, αν και
δεν έχει επιτευχθεί η µείωσή τους στο βαθµό που αναµενότανε (Abraham and Van
Rompuy, 1995)13. Παρόλα αυτά, δεν µπορεί να αµφισβητηθεί

η µείωση των

ανισοτήτων (Molle and Broechout, 1995)14.
Πολλοί ερευνητές ανέµεναν ότι η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση θα αύξανε τα
κίνητρα για µετακίνηση και θα µείωνε την ανεργία. Μέχρι το 2000, όµως, η
κινητικότητα εργαζοµένων µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε
αυξηθεί µετά τη µείωση των περιορισµών το 1993 (Krueger, 2000)15.

11

Blanchflower, D., Oswald, A., 1999. What can be done to reduce the high levels of youth

joblessness in the world? Unpublished paper, Dartmouth College.
12

Oswald, A., 1999. The housing market and Europe’s unemployment: a non-technical paper.

Unpublished paper, The University of Warwick, Warwick, UK
13

Abraham F. and P. Van Rompuy (1995) Regional convergence in the European Monetary Union,

Papers in Regional Science, 74:125-142
14

Molle W. and S. Boeckhout (1995) Economic disparity under conditions of integration-A long term

view of the European case, Papers in Regional Science, 74:105-123.
15

Krueger A.B., (2000), “From Bismarck to Maastricht: The March to European Union and the labor

compact”, Labour Economics, Vol. 7, pp. 117-134.
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2.3 Απόψεις της σχετικής βιβλιογραφίας.
Η έννοια της οριζόντιας κινητικότητας αναφέρεται στη γεωγραφική κίνηση
των εργαζοµένων, µεταξύ πόλεων, περιοχών ή χωρών. Συχνά εµφανίζεται σε
συνδυασµό µε την οριζόντια κινητικότητα, που δηλώνει κίνηση προς τα πάνω ή προς
τα κάτω στην κοινωνικοοικονοµική κλίµακα (Giddens, 2002)16. Για παράδειγµα, ένα
άτοµο που εργάζεται σε κάποια εταιρία σε κάποια πόλη µπορεί να προαχθεί σε
ανώτερη θέση σε ένα υποκατάστηµα της επιχείρησης σε άλλη χώρα.
Η θεωρία που εξηγεί καλύτερα τη µετακίνηση των εργαζοµένων είναι η νέοκλασσική οικονοµική θεωρία. Σύµφωνα µε αυτή, τα άτοµα συµπεριφέρονται µε
οικονοµικά ορθολογικό τρόπο, αφού προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν τη
χρησιµότητά τους και αναζητούν τα καλύτερα µέρη για τη βέλτιστη χρήση του
ανθρώπινου κεφαλαίου που κατέχουν. Εποµένως, τα άτοµα µετακινούνται σε
περιοχές που οι µισθοί είναι καλύτεροι, υπάρχουν διαθέσιµές θέσεις εργασίας και
καλύτερες συνθήκες ζωής (Fihel et al., 2006)17.
Σύµφωνα µε το µοντέλο Heckscher- Ohlin- Samuelson (Samuelson18, 1948,
194919), οι παραγωγικοί συντελεστές είναι δεσµευµένοι µεταξύ χωρών, ως µέρος του
διεθνούς εµπορίου. Η µετακίνηση εργαζοµένων, λοιπόν, είναι ένας τρόπος
εξισορρόπησης των ανισοτήτων στις αγορές εργασίας. Εποµένως, θεωρητικά θα
πρέπει µακροπρόθεσµα να υπάρξει σύγκλιση στις τιµές των παραγωγικών
συντελεστών διεθνώς.
Άλλες έρευνες που διεξάγονται σχετικά µε τη µετακίνηση εργαζοµένων
εστιάζουν στα χαρακτηριστικά των µετακινουµένων και τα χαρακτηριστικά του ίδιου
του φαινοµένου.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Borjas20 (1994) τα δηµογραφικά
χαρακτηριστικά των ατόµων επηρεάζουν τη µετανάστευση. Για παράδειγµα η
16

Giddens, A. (2002), “Κοινωνιολογία”, µτφρ. Τσαούσης ∆.Γ., εκδόσεις Guttenberg, Αθήνα.

17

Fihel, A., Kaczmarczyk, Okolski, M., (2006), “Labour mobility in the enlarged European Union.

International migration from thw EU8 countries ”, ISS Working Papers, No. 14/72, December.
18

Samuelson P., (1948). International Trade and the Equalisation of Factor Prices, Economic Journal.

19

Samuelson P., (1949). International Factor-Price Equalisation Once Again, Economic Journal

20

Borjas, G. J. (1994), The Economics of Immigration, Journal of Economic Literature, 32(4), 1667-

1717.
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µετανάστευση είναι περισσότερο διαδεδοµένη στους νέους και στους πιο
µορφωµένους.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η µετακίνηση εργαζοµένων δεν είναι µόνιµη, αλλά
αποτελεί προσωρινή µετακίνηση ως αντίδραση σε µια δυναµική οικονοµία. Σε κάθε
περίπτωση, από αυτή τη µετακίνηση αποκοµίζουν οφέλη και ο µετακινούµενος και η
χώρα υποδοχής (Piracha, M., και R. Vickerman, 2002)21.
Ο Puhani (1999) καταλήγει ότι η κινητικότητα των εργαζοµένων δεν επαρκεί
ως µηχανισµός προσαρµογής στις ασυµµετρίες που εµφανίζονται µεταξύ των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης22.

21

Piracha M., Vickerman, R., (2002), “Immigration, labor mobility and EU enlargement”, University

of Kent, Department of Economics.
22

Puhani P.A., (1999), “Labour Moibility-An adjustment mechanism in Euroland? Empirical evidence

for Western Germany, France and Italy”, IZA Discussion Paper, No. 34.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αιτίες της µετακίνησης
Σήµερα στα πλαίσια της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας διευκολύνεται και
ενθαρρύνεται η κινητικότητα όλων των παραγωγικών συντελεστών. Η σηµερινή
πραγµατικότητα όµως, µε την κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων, την
παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και τη δηµογραφική έκρηξη, δηµιουργεί τους
«παράγοντες απώθησης» που καθορίζουν πλέον τις µεταναστατευτικές κινήσεις. Οι
επιπτώσεις από την κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών είναι ιδιαίτερα
σηµαντικές.
Τα αίτια της µετανάστευσης είναι πολύµορφα. Οι άνθρωποι µεταναστεύουν
για πολλούς λόγους, εκ των οποίων ο κυριότερος είναι για να αποφύγουν τους
πιεστικούς παράγοντες της ζωής, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και
κοινωνική ανεξαρτησία. Έρευνες δείχνουν ότι τα άτοµα µεταναστεύουν για
οικονοµικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς αλλά και για πολιτιστικούς
λόγους. Σύµφωνα µε το Hicks (1932)23, οι διαφορές στα οικονοµικά πλεονεκτήµατα,
όπως για παράδειγµα, οι διαφορές στους µισθούς µεταξύ των χωρών, αποτελούν την
κυριότερη αιτία µετακίνησης.
Στη σηµερινή εποχή, το φαινόµενο της µετανάστευσης έχει πάρει τεράστιες
διαστάσεις λόγω των σηµαντικών πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών που
συντελέσθηκαν στον κόσµο και ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη και στη
Βαλκανική και όσον αφορά την ελληνική πραγµατικότητα παρουσιάζεται µε
αντεστραµµένους όρους. Σε συνδυασµό και µε τη γεωγραφική της θέση αλλά και τη
µορφολογία του εδάφους της (που καθιστά τη φύλαξη των συνόρων δύσκολη), η
Ελλάδα πλέον από χώρα αποστολής µεταναστών που ήταν στις δεκαετίες ’20-’50,
λειτουργεί πλέον ως χώρα υποδοχής (όπως ακριβώς και οι υπόλοιπες χώρες του
ευρωπαϊκού νότου).
Θα µπορούσαµε, να πούµε ότι η βασικότερη αιτία της µετανάστευσης πρέπει
να αναζητηθεί στη διαφορά οικονοµικής, πολιτικής και πολιτιστικής ανάπτυξης
ανάµεσα στις Ευρωπαϊκές µητροπόλεις και στις χώρες της “περιφέρειας” σ’ ένα
αιώνα που χαρακτηρίστηκε από συνεχή διεθνοποίηση, τεχνολογικό εκσυγχρονισµό
και διάδοση ιδεολογιών χειραφέτησης µε αποτέλεσµα τις πολλαπλές κινητοποιήσεις
των πληθυσµών.
23

Hicks J., (1932). The Theory of Wages, London: MacMillan.
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Πολλοί είναι και εκείνοι που θεωρούν ότι οι µετακινήσεις εργαζοµένων
εντείνονται µε την παγκοσµιοποίηση, καθώς µια από τις βασικές συνέπειες της
παγκοσµιοποίησης είναι και η µετανάστευση. Έτσι, χώρες χωρίς κανένα σηµαντικό
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µπορούν να αναπτύξουν διαφορετικές δοµές παραγωγής
και να επεκταθούν σε νέες αγορές (Helpman and Krugman, 1985)24.
Εκτός όµως από τη διαφορά των µισθών ως σηµαντικό παράγοντα της
µετανάστευσης, ο Stiglitz (1974) πρόσθεσε και τον παράγοντα του «χρόνου
αναζήτησης εργασίας». Όσο επιµηκύνεται ο χρόνος αναζήτησης εργασίας στη χώρα
προορισµού, τόσο µειώνεται η πιθανότητα για µετανάστευση.
Το άνοιγµα των οικονοµιών και γενικότερα ο διεθνής ανταγωνισµός µπορεί
να επηρεάσει τη µετανάστευση. Κατά κανόνα η µετανάστευση διευκολύνεται στα
πλαίσια ενός περισσότερο ανοικτού διεθνούς συστήµατος, στο βαθµό που οι
πλουσιότερες χώρες µπορούν να αναζητούν εξειδικευµένη εργασία από τις
φτωχότερες χώρες.
Η διεθνοποίηση λοιπόν της παραγωγής και ο νέος καταµερισµός εργασίας
οδήγησε τις αναπτυγµένες χώρες να αυξήσουν τις παραγωγικές επενδύσεις τους προς
τις αναπτυσσόµενες χώρες (Πουρναράκης, 2004)25. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να
προσδοκούν οι αναπτυσσόµενες χώρες εξωτερική, διεθνή µετανάστευση, να αλλάξει
ο ρόλος του γυναικείου εργατικού δυναµικού και να διαταραχθούν οι παραδοσιακές
αγροτικές δοµές. Οι άµεσες λοιπόν επενδύσεις των αναπτυγµένων χωρών στις
αναπτυσσόµενες προώθησαν το µεταναστευτικό ρεύµα.
Με βάση τις σηµερινές εξελίξεις και τάσεις των διεθνών µεταναστευτικών
ρευµάτων ενισχύεται η υπόθεση ότι οι οικονοµίες του κέντρου θα συνεχίσουν να
αποτελούν πόλο ζήτησης µεταναστευτικού δυναµικού, ιδιαίτερα σε φθίνοντες τοµείς
του δευτερογενούς τοµέα και στον τοµέα των προσωπικών υπηρεσιών.

24

Helpman, E. and P. R. Krugman. 1985. Market Structure and Foreign Trade. Cambridge: MIT Press.
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Ε. ∆. Πουρναράκης (2004) «∆ιεθνής οικονοµική. Mία εισαγωγική προσέγγιση», Τρίτη έκδοση ,
Αθήνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ευρωπαϊκή Ένωση. Νοµοθεσία, στόχοι,
δράσεις, προγράµµατα.
4.1 Εισαγωγή

Το περιεχόµενο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων είναι η χωρίς
φραγµούς µετακίνηση από ένα κράτος µέλος σε άλλο κράτος µέλος. Η ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζοµένων προβλέπεται από τη Συνθήκη της ΕΟΚ του 1957 και
αποτελεί µία από τις θεµελιώδεις αρχές της Ένωσης26. Το 1957 στη Ρώµη, αµέσως
µετά την ίδρυση της ΕΟΚ, στην ατζέντα των θεµάτων που απασχόλησε έντονα τις
χώρες µέλη τίθεται και το ζήτηµα της «ελεύθερης κυκλοφορίας των µισθωτών
εργαζοµένων». Ο όρος µετανάστευση δε χρησιµοποιήθηκε µιας και εξαιτίας των
κοµµουνιστικών κρατών και της κλειστής µορφής τους µέχρι τότε οι χώρες µιλούσαν
για πολιτικό άσυλο και µόνο.
Η αρχή της ελευθερίας κυκλοφορίας προβλέπεται εξαρχής από την ιδρυτική
Συνθήκη της Ρώµης αλλά συναντάται και σε επόµενες γραπτές αναφορές που
εξυπηρετούν τη σύγκλιση των κρατών µελών προς µια υπερεθνική ευρωπαϊκή
κοινότητα αλλά και σε αρκετές νοµολογιακές αναφορές. Προς αυτή την κατεύθυνση
αποσκοπούσε και η εισαγωγή στη ΣυνθΕΚ της διάταξης του αρ. 6, που καθιστά την
ιθαγένεια απαγορευτική µορφή διάκρισης ανάµεσα στους πολίτες, καθώς και
υπόλοιπη νοµοθετική παραγωγή κυρίως ως τα τέλη του 199227 .
Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων είναι η χωρίς φραγµούς
µετακίνηση από ένα κράτος µέλος σε άλλο κράτος µέλος προς τον σκοπό της
αναζήτησης ή άσκησης εργασίας, µε εξαίρεση την απασχόληση στη δηµόσια
διοίκηση. Με βάση το δικαίωµα αυτό, ένας πολίτης κράτους µέλους µπορεί να ζει και
να εργάζεται σε οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος και να απολαµβάνει τα ίδια
δικαιώµατα και την ίδια µεταχείριση µε τους πολίτες του κράτους αυτού. Ειδικότερες
26

Συνθ ΕΟΚ 25/03/1957, Πολιτικές της Κοινότητας Τίτλος ΙΙΙ: Η ελεύθερη κυκλοφορία των

προσώπων των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, Κεφάλαιο 1: Οι εργαζόµενοι, αρ. 48. ∆ιαθέσιµο στη
σελίδα: http://eur-lex.europa . eu/LexUniServ.do?uri=CELEX:12002E039:EL:NOT
27
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ευρωπαϊκή ενοποίηση’ στη σειρά ‘∆ίκαιο και Οικονοµία’, εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλας 1997,σελ. 126.
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εκφάνσεις του δικαιώµατος αποτελούν το δικαίωµα του εργαζόµενου να αποδέχεται
κάθε προσφορά εργασίας που του γίνεται, να µετακινείται ελεύθερα εντός της
επικράτειας των κρατών µελών και να εισέρχεται µε σκοπό την ανάληψη µισθωτής
δραστηριότητας στο κράτος µέλος που επιθυµεί. Επιπροσθέτως, ο κοινοτικός
εργαζόµενος διατηρεί το δικαίωµα να διαµένει στο κράτος-µέλος της επιλογής του,
να αποκτά πρόσβαση στην απασχόληση σύµφωνα µε το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο
χωρίς να υφίσταται καµία διάκριση, να ασκεί την απασχόληση που επέλεξε κάτω από
καθεστώς ίσης µεταχείρισης χωρίς να στερείται τα περαιτέρω υπηρεσιακά κι άλλα
οφέλη που συνεπάγεται η απασχόληση αυτή για τους ηµεδαπούς, όπως και τα
παρεπόµενα δικαιώµατά του, και τέλος να παραµένει στο κράτος µέλος και µετά το
πέρας της εργασίας του σε αυτό. Αναφορικά µε το πεδίο εφαρµογής της ελευθερίας
κυκλοφορίας των εργαζοµένων ως προς το προσωπικό παράγοντα, εκτείνεται στα
φυσικά πρόσωπα που διατηρούν την υπηκοότητα κάποιου από τα είκοσι επτά κράτη
µέλη. Ως προς τον κανόνα της υπηκοότητας υπάρχουν και εξαιρέσεις που αφορούν
όµως τα µέλη της οικογένειας του εργαζόµενου υπηκόου κράτους µέλους σε άλλο
κράτος µέλος. Αντίθετα, οι υπήκοοι τρίτου κράτους, καθώς και οι πρόσφυγες δεν
έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν την ελευθερία κυκλοφορίας των εργαζοµένων
προκειµένου να προστατεύσουν τα δικαιώµατά τους στη προσπάθειά τους να
ασκήσουν εξαρτηµένη εργασία σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αναζήτηση και άσκηση µισθωτής απασχόλησης από την πλευρά του
υπηκόου ενός κράτους µέλους σε διαφορετικό κράτος ή η άσκηση ανεξάρτητης
οικονοµικής δραστηριότητας επιτρεπόµενης σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο
σχετίζεται σηµαντικά µε τη δυνατότητα κυκλοφορίας και διαµονής. Στην πράξη, η
βασική ελευθερία κυκλοφορίας συνιστά µια καθηµερινή πραγµατικότητα που
απασχολεί τους πολίτες των κρατών µελών αλλά και τα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Συνθήκη του Maastricht εισήγαγε την έννοια του ασύλου και της
µετανάστευσης οδηγώντας στη Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997) µέσω της οποίας
γίνεται προσπάθεια για οργανωµένη αντιµετώπιση του µεταναστευτικού ρεύµατος µε
την

κοινοτικοποίηση

θεµάτων

πολιτικού
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ασύλου,

θεωρήσεις

αδειών

κτλ

σηµατοδοτώντας συγχρόνως και το πέρασµα από την οικονοµική στην πολιτική
ένωση των χωρών µελών της Ε.Ε. (Goetschy, 1999)28.
Το 1999 στο Tampere της Φιλανδίας η Ε.Ε υιοθετεί ορισµένες βασικές αρχές
σε σχέση µε τη µετανάστευση και τη δηµιουργία κι ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας
µε τις χώρες προέλευσης του µεταναστευτικού δυναµικού. Τον Νοέµβριο του 2001 η
Επιτροπή παρουσίασε την Ανακοίνωση «για µία Κοινή Πολιτική για την Παράνοµη
Μετανάστευση»15, η οποία αποτέλεσε και τη βάση για το Πρόγραµµα ∆ράσης που
υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laaken το 2001.
Τέλος, σηµαντικό ρόλο στη θεσµοθέτηση της ελεύθερης µετακίνησης
εργαζοµένων έπαιξε και η στρατηγική της Λισσαβόνας. Οι στόχοι της Λισσαβόνας
καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα, αναγνωρίζοντας τον αλληλένδετο χαρακτήρα των
θεµάτων όπως η ανταγωνιστικότητα, οι τεχνολογικές αλλαγές, η απασχόληση, η
κοινωνική δικαιοσύνη και η προστασία του περιβάλλοντος. Οι στόχοι της
Λισσαβόνας βασίζονται στους παρακάτω έξι βασικούς άξονες:
•

Υποστήριξη

της

επιχειρηµατικότητας

και

των

µικρών

επιχειρήσεων.
•

Ανάπτυξη µιας οικονοµίας βασιζόµενης στη γνώση.

•

∆ιασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω δικτύων.

•

Προσφορά περισσοτέρων και καλύτερων εργασιών.

•

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και

•

Εξασφάλιση

µελλοντικής

ευηµερίας

µε

ένα

αειφόρο

περιβάλλον.

4.2 Νοµοθεσία
Η µετακίνηση εργαζοµένων αποτελεί κοµµάτι της Κοινής Αγοράς, που είναι
το κύριο οικοδόµηµα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η πεµπτουσία της οικονοµικής
ολοκλήρωσης, και συµπληρώνεται από την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, των
υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Ειδικότερα, το Κοινοτικό ∆ίκαιο επιτάσσει την
κατάργηση κάθε διάκρισης λόγω ιθαγένειας µεταξύ των εργαζοµένων των κρατώνµελών όσον αφορά την απασχόληση, την αµοιβή και τους άλλους όρους εργασίας.
28
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Σήµερα οι κανόνες αυτοί έχουν αποτυπωθεί στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/3829,
στην οποία παρατηρείται µια σαφής στροφή προς τη γενίκευση του δικαιώµατος
κυκλοφορίας και διαµονής, έτσι ώστε αυτό πλέον καλύπτει το σύνολο σχεδόν των
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι µόνο τους κοινοτικούς εργαζοµένους.
Το παράδειγµα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι χαρακτηριστικό. Οι
λεγόµενοι “15” έχουν πολύ µεγάλη εµπειρία ως χώρες προέλευσης και ως χώρες
υποδοχής, ενώ, όπως έχει ήδη σηµειωθεί, η µετανάστευση, υπό την µορφή της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, συγκαταλέγεται µεταξύ των βασικών
στοιχείων που οδήγησαν στην οικονοµική ολοκλήρωση. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι µια µεγάλη οικονοµική δύναµη που προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες για
εργασία και απασχόληση, αποτελεί πόλο έλξης για τον πληθυσµό των περισσοτέρων
κρατών του κόσµου. Για αυτόν το λόγο θεωρεί ότι νοµιµοποιείται να καθορίζει από
µόνη της το νοµικό και διαδικαστικό πλαίσιο της µετανάστευσης που δέχεται από
τρίτες χώρες. Και µάλιστα χωρίς να απαιτείται να λαµβάνει υπόψη της τα σχετικά
κείµενα του ΟΗΕ ή του ∆ΟΕ. Η µετανάστευση, σε αντίθεση µε άλλες οικονοµικού
περιεχοµένου

διαδικασίες,

εξακολουθεί

να

αποτελεί

αντικείµενο

κρατικού

παρεµβατισµού. Για το λόγο αυτό, το διεθνές δίκαιο και η διεθνής κοινότητα,
δρώντας κυρίως µέσω των διεθνών οργανισµών, πολύ δύσκολα θα µπορούσαν να
αναµιχθούν σε ένα ζήτηµα που ουσιαστικά αφορά την εσωτερική δικαιοδοσία των
κρατών. Αυτό όµως δεν εµποδίζει την ενασχόλησή τους µε τον µετανάστη ως άτοµο,
δηλαδή ως φορέα δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, και την προστασία που θα πρέπει
να απολαµβάνει στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και υποδοχής. ∆εδοµένου δε ότι ο
µετανάστης, στην περίπτωση των χωρών υποδοχής, διέπεται ολοκληρωτικά από το
εσωτερικό τους δίκαιο χωρίς όµως να έχει στη διάθεσή του όλα τα µέσα άµυνας όπως
οι ηµεδαποί λόγω του δεσµού της υπηκοότητας, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η
εφαρµογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου σε αυτή την περίπτωση είναι
επιβεβληµένη.
Βέβαια, µε βάση τη λεγόµενη αρχή της παθητικής προσωπικότητας, η χώρα
προέλευσης θα µπορούσε να προσφέρει ένα βαθµό προστασίας στους µετανάστες
υπηκόους της σε περίπτωση που τα έννοµα συµφέροντά τους βλάπτονται στη χώρα
29
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κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών-µελών, Επίσηµη Εφηµερίδα L
158, 30.4.2004, σελ. 77
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υποδοχής. Έτσι, το ∆ιεθνές ∆ίκαιο καλείται να δηµιουργήσει κανόνες προστασίας της
διαδικασίας της µετανάστευσης, αλλά και της θέσης των µεταναστών, που θα έχουν
γενική εφαρµογή, δηλαδή ανεξάρτητα του ζητήµατος από ποιο κράτος προέρχεται ο
µετανάστης και σε ποιο κράτος µεταβαίνει. Η συµµετοχή της οικογένειας στη
διαδικασία της µετανάστευσης αντικατοπτρίζει µια κοινωνική ανάγκη και ενεργεί
θετικά στην ενσωµάτωσή του µετανάστη στον κοινωνικό ιστό της χώρας υποδοχής.
Προκειµένου να διασφαλίσει την κινητικότητα των εργαζοµένων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κανονισµός 1612/68 βασίζεται στη γενική αρχή της
κατάργησης κάθε διάκρισης, άµεσης ή έµµεσης, λόγω ιθαγένειας µεταξύ των
εργαζοµένων των κρατών µελών, όσον αφορά την απασχόληση, την αµοιβή και τους
άλλους όρους εργασίας, την πρόσβαση στην κατοικία καθώς και το δικαίωµα του
εργαζοµένου στην οικογενειακή επανένωση. Επιπλέον, προβλέπει την καθιέρωση
µηχανισµού για τη θέση σε επαφή της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας µέσω
εξειδικευµένων υπηρεσιών που συνεργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο30.
Ο κανονισµός παρέχει αρχικά σε κάθε υπήκοο κράτους µέλους το δικαίωµα
να αναλαµβάνει µισθωτή δραστηριότητα και να την ασκεί στην επικράτεια άλλου
κράτους µέλους, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία που ισχύει για τους ηµεδαπούς
εργαζόµενους31. Το δικαίωµα αυτό αναγνωρίζεται αδιακρίτως στους «µόνιµους»,
εποχιακούς, µεθοριακούς εργαζοµένους ή σ’ εκείνους που ασκούν τη δραστηριότητά
τους επ’ ευκαιρία παροχής υπηρεσιών.
Ο εργαζόµενος δικαιούται να απολαµβάνει στην επικράτεια άλλου κράτουςµέλους την ίδια προτεραιότητα για την πρόσληψη στις διαθέσιµες θέσεις εργασίας
που δικαιούνται και οι υπήκοοι του κράτους αυτού. Επίσης, λαµβάνει την ίδια
βοήθεια που παρέχουν τα γραφεία εύρεσης εργασίας στους υπηκόους τους που
αναζητούν εργασία. Η πρόσληψή του δεν πρέπει να εξαρτάται από ιατρικά,
επαγγελµατικά ή άλλα κριτήρια που συνιστούν διάκριση λόγω ιθαγένειας.
Ο κανονισµός απαγορεύει κάθε είδους διάκριση σε βάρος εργαζοµένου που
είναι υπήκοος κράτους µέλους στην επικράτεια των άλλων κρατών µελών λόγω της
30
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ιθαγενείας του, ως προς τους όρους απασχόλησης και εργασίας ενώ θα πρέπει να
απολαµβάνει τα ίδια κοινωνικά και φορολογικά πλεονεκτήµατα µε τους ηµεδαπούς
εργαζόµενους.
Η οδηγία 2004/38/ΕΚ θεσπίζει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια ως βασική
κατάσταση των υπηκόων των κρατών µελών κατά την άσκηση του ελεύθερου
δικαιώµατος κυκλοφορίας και διαµονής στο έδαφος της Ένωσης. Στο παρελθόν,
διάφορες κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις αντιµετώπιζαν ως ξεχωριστές περιπτώσεις
τους µισθωτούς, τους µη µισθωτούς, τους σπουδαστές και άλλα µη απασχολούµενα
άτοµα.
Κατά τις διευρύνσεις του 2004 και του 2007 οι πράξεις προσχώρησης
προβλέπουν παρεκκλίσεις από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68. Τα παλιά κράτη
µέλη της ΕΕ µπορούν να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων
από τα νέα κράτη µέλη για µια µεταβατική περίοδο που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
επτά έτη.
Η ρήτρα διασφάλισης επιτρέπει σε ένα κράτος µέλος, το οποίο έχει
αποφασίσει να µην εφαρµόζει περιοριστικά µέτρα και να επιτρέπει την ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζοµένων, να ζητήσει από την Επιτροπή την άδεια να επιβάλει
νέους περιορισµούς εάν η αγορά εργασίας του απειλείται ή αντιµετωπίζει σοβαρά
προβλήµατα. Έχει προβλεφθεί ότι η Μάλτα µπορεί να επιβάλει περιορισµούς
δεδοµένου του µεγέθους της αγοράς εργασίας της.
Πρέπει, εξάλλου, να τηρείται ο κανόνας της προτίµησης βάσει του οποίου
όταν προτείνεται µια θέση απασχόλησης σε έναν αλλοδαπό, οι υπήκοοι των κρατών
µελών θα έχουν προτεραιότητα έναντι των υπηκόων τρίτων χωρών.

4.3 Κοινωνική ασφάλιση
Όταν κάποιος ευρωπαίος εργαζόµενος µετακινείται σε µια άλλη χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να απολαµβάνει το δικαίωµα της κοινωνικής
ασφάλισης. Σε περίπτωση διαφωνίας, όµως υπήρξε συζήτηση για το δικαστήριο που
είναι αρµόδιο για την εξέταση της περίπτωσης.
Πρωταρχική ενέργεια κάθε εθνικής διοίκησης, κατά την αντιµετώπιση µιας
συγκεκριµένης ασφαλιστικής περίπτωσης, είναι, να εξετάζει, εάν µία κατάσταση
συνιστά “κοινοτική” ή καθαρά “εθνική” περίπτωση. Η εξέταση αυτή είναι

24

καθοριστική για την εν συνεχεία κρίση-τοποθέτησή της επί του ανακύψαντος θέµατος
και τη διοικητική πορεία διευθέτησης κάθε ζητήµατος, το οποίο εµφανίζεται στα
πλαίσια διεκπεραίωσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.
Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(στο εξής ∆ικαστήριο ή ∆ΕΚ), επίκληση του κοινοτικού δικαίου στον τοµέα της
κοινωνικής ασφάλειας, είτε του πρωτογενούς (της Συνθήκης ΕΚ) είτε του παράγωγου
(των Κανονισµών (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72), επιβάλλεται να γίνεται σε κάθε
περίπτωση, κατά την οποία υφίσταται πραγµατική ή δυνάµει διακίνηση προσώπου
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή γενικότερα του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή
της Ελβετίας, δηλαδή οσάκις η κατάσταση ενός προσώπου εµφανίζει έστω και ένα
ουσιώδες στοιχείο σύνδεσης µε άλλο κράτος µέλος.
Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί, ότι δυνάµει του άρθρου 249 ΕΚ, οι
Κανονισµοί, τους οποίους εκδίδουν τα Όργανα της Κοινότητας, είναι δεσµευτικοί
προς όλα τα µέρη τους, ισχύουν άµεσα σε κάθε κράτος-µέλος (από την ηµέρα της
δηµοσίευσής τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι µετά
από κυρωτικό νόµο) και υπερισχύουν του εθνικού δικαίου.
Τέτοιους Κανονισµούς συνιστούν οι Κανονισµοί (ΕΟΚ) 1408/7132 και
574/7233 για τον συντονισµό των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας κατά
τη διακίνηση των εργαζοµένων εντός της Κοινότητας.
∆εδοµένου ότι η έννοια του “εργαζόµενου” στα πλαίσια του παραγώγου
κοινοτικού δικαίου (Κανονισµός 1408/71) έχει ευρύ περιεχόµενο, καλύπτει κάθε
πρόσωπο, το οποίο, ασχέτως του αν ασκεί επαγγελµατική δραστηριότητα, έχει την
ιδιότητα του ασφαλισµένου βάσει της νοµοθεσίας κοινωνικής ασφάλειας ενός ή
περισσοτέρων κρατών µελών. Εποµένως, και οι δικαιούχοι σύνταξης βάσει της
νοµοθεσίας ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών, έστω και αν δεν ασκούν
επαγγελµατική δραστηριότητα, εµπίπτουν, λόγω της υπαγωγής τους σε σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης.
32

Κανονισµός (EΟK) αριθ. 1408/71, ενοποιηµένη έκδοση της 28.04.2006. ∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/consleg/1971/R/01971R1408-20060428-el.pdf.
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Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, του Συµβουλίου, της 21.03.1972, περί του τρόπου εφαρµογής του

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, περί εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης στους
µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της
Κοινότητας, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεύχος ΕΕ L 28, της 30.01.1997: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/el/consleg/1972/R/01972R0574-20060228-el.pdf.
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4.4 ∆ικαιώµατα
Οι Οδηγίες και Κανονισµοί που θα παραθέσουµε αφορούν κυρίως µετανάστες
που προέρχονται κατά κύριο λόγο από ευρωπαϊκές χώρες – σήµερα κράτη-µέλη της
Ε.Ε. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ιστορία της ευρωπαϊκής µετανάστευσης, αφού
κύριες χώρες προέλευσης των µεταναστών υπήρξαν για περισσότερο από δύο
δεκαετίες αυτές της νότιας Ευρώπης (κυρίως Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα).
Πρόκειται για34:
• τον Κανονισµό 1612/68 της 15ης Οκτωβρίου 1968, που αφορά την ελεύθερη
µετακίνηση των εργαζοµένων στο εσωτερικό της Κοινότητας, την Οδηγία 68/360 της
ίδιας ηµεροµηνίας, σχετική µε την άρση των περιορισµών που αφορούν τη
µετακίνηση και τη διαµονή των εργαζοµένων των κρατών-µελών, καθώς και της
οικογένειάς τους, στο εσωτερικό της Κοινότητας,
• τον Κανονισµό 1251/70 της 29ης Ιουνίου 1970, που αφορά το δικαίωµα των
εργαζοµένων να παραµένουν στο έδαφος ενός κράτους-µέλους εφόσον έχουν
εργαστεί στο παρελθόν σε αυτό,
• την Οδηγία 73/148 της 21ης Μαΐου 1973, σχετική µε την άρση των
περιορισµών που αφορούν τη µετακίνηση και τη διαµονή υπηκόων των κρατώνµελών στο εσωτερικό της Κοινότητας στους τοµείς διαµονής και παροχής υπηρεσιών,
• την Οδηγία 75/34 της 17ης ∆εκεµβρίου 1974, που αφορά το δικαίωµα των
υπηκόων ενός κράτους-µέλους να παραµένουν στο έδαφος ενός άλλου κράτουςµέλους, εφόσον έχουν ασκήσει µια αµίσθωτη απασχόληση στο παρελθόν σε αυτό,
• την Οδηγία 90/365 της 28ης Ιουνίου 1990, που αφορά το δικαίωµα διαµονής
των µισθωτών και µη µισθωτών εργαζοµένων που έχουν πάψει να ασκούν την
επαγγελµατική τους δραστηριότητα.
Στη συνέχεια παραθέτουµε τις Συνθήκες που θεσπίζουν δικαιώµατα για τους
εργαζόµενους που µετακινιούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Συνθήκη του Amsterdam (2-10-1997, σε ισχύ από 1-5-1999)
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που υπέγραψαν µεταξύ τους τα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε στόχο, µεταξύ άλλων, να επιτρέπεται «η
ελεύθερη µετακίνηση και η ζωή µε ασφάλεια» µέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Η
34

VPRC, “Η µεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριες συνθήκες, διατάξεις και

οδηγίες”
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λεγόµενη συνθήκη του Άµστερνταµ υπάγει τη µεταναστευτική πολιτική στην
αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πιο συγκεκριµένα, θεσπίζει µέτρα περί
µετανάστευσης.
Συµβούλιο του Tampere, 15-16 Οκτωβρίου 1999
Τα συµπεράσµατά του Συµβουλίου του Tampere επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να σχεδιάσει µια σειρά από Οδηγίες, µε στόχο την εναρµόνιση της
ευρωπαϊκής πολιτικής, τόσο στον τοµέα της µετανάστευσης, όσο και σε αυτόν των
προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Έτσι, θεµελιώθηκαν οι προτάσεις για κοινό
νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε της υπηκόους τρίτων χωρών που είχε ορίσει η
συνθήκη του Άµστερνταµ.
Συνθήκη της Νίκαιας (26-2-2001, σε ισχύ από 1-2-2003)
Με τη Συνθήκη της Νίκαιας διακηρύσσεται ο Χάρτης των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αφορά κυρίως υπηκόους των κρατώνµελών. Ωστόσο, στο άρθρο 15 περί της «ελευθερίας του επαγγέλµατος και το δικαίωµα
στην εργασία», η παράγραφος 3, η οποία αναφέρεται στους υπηκόους τρίτων χωρών,
αναφέρει ότι: «όσοι έχουν άδεια να εργάζονται στο έδαφος των κρατών-µελών
δικαιούνται συνθηκών εργασίας αντίστοιχων µε εκείνες που απολαµβάνουν οι πολίτες
της Ένωσης».
Σε ο,τι αφορά τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη διαµονή, µικρής ή
µακρότερης διάρκειας, τα µέτρα που υιοθετούνται, τόσο για τη νόµιµη προσωρινή
παραµονή (βίζα Schengen), όσο και για τους αλλοδαπούς επί µακρόν διαµένοντες και γι’
αυτούς που υπόκεινται στο καθεστώς της οικογενειακής επανένωσης, ορίζονται κοινές
προϋποθέσεις και περιοριστικοί όροι, που, όπως αποδεικνύεται, έρχονται συχνά σε
αντίθεση µε τα διεθνή κείµενα σε ο,τι αφορά βασικά δικαιώµατα (όπως είναι το δικαίωµα
στην οικογενειακή ζωή ή τα δικαιώµατα του παιδιού), περιορίζουν ή και απαγορεύουν το
δικαίωµα στη µετακίνηση των αλλοδαπών τρίτων χωρών εντός του χώρου Schengen,
δηµιουργώντας µια έντονη διαχωριστική γραµµή µεταξύ των Ευρωπαίων και των µη
Ευρωπαίων πολιτών.
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4.5 ∆ιευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η διεύρυνση της ΕΕ το 2004 και το 2007 αύξησε και τις ευκαιρίες για τους
εργαζοµένους να βρουν µια εργασία, και για τους εργοδότες να βρουν εργαζοµένους.
Τα περισσότερα από τα 15 κράτη µέλη της ΕΕ έχουν άρει ή έχουν διευκολύνει τους
περιορισµούς που εφάρµοζαν για τους πολίτες από οκτώ κράτη µέλη που
προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004, δηµιουργώντας ένα µεγάλο πιθανό εργατικό
δυναµικό για να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της γήρανσης και της
παγκοσµιοποίησης.
Οι διευρύνσεις επηρεάζουν την αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
µέσω τριών κύριων καναλιών, το εµπόριο, τις Άµεσες Ξένες Επενδύσεις και τη
µετανάστευση. Οι Boeri και Brucker (2001) θεωρούν ότι δεν επιτυγχάνεται η ισότητα
στις τιµές των παραγωγικών συντελεστών, ενώ και η επίδραση της µετακίνησης των
εργαζοµένων στους µισθούς και την απασχόληση είναι µικρής έκτασης35.
Κατά τις διευρύνσεις του 2004 και του 2007, οι πράξεις προσχώρησης
προβλέπουν παρεκκλίσεις από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68. Τα παλιά κράτη
µέλη της ΕΕ µπορούν να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων
από τα νέα κράτη µέλη για µια µεταβατική περίοδο που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
επτά έτη.
Οι περιορισµοί αυτοί είχαν συνέπειες στις νεοεισερχόµενες χώρες. Η Έκθεση
COM(2006)4836 δείχνει ότι οι ροές εργαζοµένων από τα κράτη- µέλη για τα οποία
έχει προβλεφθεί µεταβατικό καθεστώς ήταν λιγότερο σηµαντικές από όσο
αναµενόταν. Επιπλέον, στις χώρες οι οποίες δεν επέβαλαν περιορισµούς µετά τον
Μάιο του 2004 σηµειώθηκε σηµαντική οικονοµική ανάπτυξη, µείωση της ανεργίας
και αύξηση της απασχόλησης ενώ οι άλλες αντιµετώπισαν υψηλότερα ποσοστά
αδήλωτης εργασίας και πλασµατικής αυτοαπασχόλησης. Σύµφωνα µε την έκθεση, οι
µεταναστευτικές ροές δεν µπορούν να ρυθµιστούν µε εθνικούς περιορισµούς, αλλά
εξαρτώνται κυρίως από παράγοντες που συνδέονται µε τους όρους της προσφοράς
και της ζήτησης.

35

Boeri T., Brucker, H., (2001), “Eastern enlargement and EU- labor markets: Perceptions, challenges
and opportunities”, IZA, Discussion Paper No., 256.
36
∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0048:FIN:FR:HTML
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κίνητρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

5.1 Εισαγωγικά
Η ελευθερία των εργαζοµένων εξυπηρετεί καταρχήν την προώθηση της
ευρωπαϊκής ιδέας, σκοπός που επιτυγχάνεται µε την ανταλλαγή εργατικού δυναµικού
ανάµεσα σε χώρες που διαθέτουν και σε αυτές που έχουν ανάγκη (Ευστράτογλου,
1994)37. Έτσι, η ευρωπαϊκή κοινότητα προωθεί δέσµη µέτρων όπως τη συνεργασία
µεταξύ των εθνικών φορέων απασχόλησης και την Επιτροπή, και την ίδρυση
ευρωπαϊκού δικτύου ενηµέρωσης σχετικά µε την απασχόληση και την κινητικότητα
των εργαζοµένων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το πρόγραµµα ΕURES.
Βήµατα φαίνεται να γίνονται και προς την κατεύθυνση της εξοµοίωσης της
επαγγελµατικής κατάρτισης και της αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων
ανάµεσα στους εργαζόµενους των κρατών µελών.
Ένα από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα της Ένωσης είναι ότι εξασφαλίζει
στους πολίτες της το δικαίωµα να ζουν και να εργάζονται σε οποιαδήποτε χώρα της
ΕΕ, χωρίς να χάνουν τα δικαιώµατα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονοµικής
περίθαλψης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την κινητικότητα των εργαζοµένων
λόγω των πλεονεκτηµάτων της όσον αφορά την ανάπτυξη της προσωπικότητας και
την επαγγελµατική εξέλιξη των ατόµων, αλλά και για τη συµβολή της στην
αντιστοίχιση της ζήτησης µε την προσφορά δεξιοτήτων. Για να διευκολύνουν την
κινητικότητα των εργαζοµένων, οι δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης όλων των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηµοσιεύουν κενές θέσεις εργασίας στον δικτυακό
τόπο της Eures, µιας υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης στην οποία δηµοσιεύονται
πάνω από ένα εκατοµµύριο κενές θέσεις εργασίας38.
Οι διακινούµενοι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα για τις ίδιες κοινωνικές και
φορολογικές παροχές που ισχύουν και για τους ηµεδαπούς εργαζόµενους στο κράτος
µέλος υποδοχής. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, οι
κοινωνικές παροχές καλύπτουν όλα τα ευεργετήµατα τα οποία, ανεξαρτήτως του αν
37
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38

Από την ιστοσελίδα: http://europa.eu/pol/socio/index_el.htm
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συνδέονται µε ορισµένη σύµβαση εργασίας, χορηγούνται γενικά στους ηµεδαπούς
εργαζοµένους, κυρίως λόγω του αντικειµενικού καθεστώτος τους ως εργαζοµένων ή
απλώς και µόνο λόγω της διαµονής τους εντός της εθνικής επικρατείας. Η επέκταση
των παροχών στους εργαζοµένους που είναι υπήκοοι άλλων κρατών µελών φαίνεται
ότι διευκολύνει την κινητικότητα και την ενσωµάτωση των εργαζοµένων στο κράτος
µέλος υποδοχής (όπως µειωµένα εισιτήρια στα µέσα µαζικής µεταφοράς για τους
πολύτεκνους, επιδόµατα τέκνων, εξασφάλιση ελάχιστου εισοδήµατος διαβίωσης)39.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι η κινητικότητα
είναι αναγκαία για να µπορεί η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική στο στίβο της
παγκόσµιας οικονοµίας, για να µπορούν να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες της
γηράσκουσας κοινωνίας και να µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά η ενιαία
αγορά, προβάλλει ένα σχέδιο δράσης µε τέσσερις βασικούς άξονες: τη βελτίωση των
υφιστάµενων νοµοθεσιών στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης, την άρση των
διοικητικών εµποδίων, την ενίσχυση του EURES και την ευαισθητοποίηση των
Ευρωπαίων για τη δυνατότητά τους να εργαστούν στο εξωτερικό. Για την Επιτροπή,
η κινητικότητα των εργαζοµένων µπορεί να αποτελεί στοιχείο καίριας σηµασίας για
την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας, για την υλοποίηση των
απαιτήσεων της ελεύθερης και ενιαίας αγοράς, πρέπει να αποτελεί στοιχείο
τουλάχιστον και της δίκαιης αγοράς. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει οι ευρύτερες
πολιτικές να διασφαλίζουν και τα συµφέροντα των εργαζοµένων, αλλιώς όση
ενηµέρωση κι αν γίνει µέσα από ευρωπαϊκές εξαγγελίες οι πολίτες δεν πρόκειται να
«κινηθούν».

5.2 Κίνητρα
Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό έχει καθοριστική σηµασία για τη
στρατηγική απασχόλησης και ανάπτυξης. Βασικός µηχανισµός σε αυτόν τον τοµέα
είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο το οποίο, το διάστηµα 2007-2013, διέθεσε 77
δισ. ευρώ για την βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, την αύξηση της
προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη του
αναγκαίου θεσµικού πλαισίου σε µειονεκτούσες περιοχές. Επίσης, το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση διαθέτει κάθε χρόνο 500 εκατ. ευρώ
39

Από την ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=el
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για την παροχή εξατοµικευµένης στήριξης σε εργαζοµένους που χάνουν τη δουλειά
τους εξαιτίας της ελευθέρωσης του παγκόσµιου εµπορίου και της ενίσχυσης του
ανταγωνισµού. Στη σηµερινή συγκυρία, το Ταµείο αυτό θα βοηθήσει τους
εργαζοµένους που απολύθηκαν εξαιτίας της χρηµατοπιστωτικής κρίσης να
αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βρουν δουλειά.
Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων σηµαίνει την ανεµπόδιστη κίνηση
από κράτος µέλος σε κράτος µέλος προς τον σκοπό της αναζητήσεως ή ευρέσεως
εργασίας. Η εν λόγω ελευθερία περιλαµβάνει τα κάτωθι σκέλη:
Α) Η Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης περιλαµβάνει την απαγόρευση κάθε
διάκρισης λόγω ιθαγένειας, όχι µόνο προφανούς αλλά και συγκεκαλυµµένης και
αξιώνει:
i) Ίση µεταχείριση κατά την πρόσβαση στην εργασία (Άρθρα 1-6
Καν.1612/68), και
ii) Ίση µεταχείριση κατά την άσκηση της εργασίας (Άρθρα 7-10 Καν.1612/68)
Απαγορεύεται οποιοσδήποτε αριθµητικός και ποσοστιαίος περιορισµός εργαζοµένων
και διάκριση ως προς την αµοιβή, την καταγγελία της σύµβασης εργασίας και την
επαγγελµατική αποκατάσταση, κοινωνικές και φορολογικές παροχές, το δικαίωµα
επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως και το δικαίωµα ιδιοκτησίας επί της κατοικίας.
Β) Το ∆ικαίωµα Πρόσβασης στην εργασία περιλαµβάνει:
•

το δικαίωµα διακίνησης (που ισχύει για το σκοπό

αποδοχής προσφοράς εργασίας και είναι αναγκαία προϋπόθεση για
την κατοχύρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων)
•

το ∆ικαίωµα ∆ιαµονής (αρκεί σκοπός της να είναι η

αναζήτηση και ανάληψη εργασίας). Σύµφωνα µε την Οδηγία
68/360/ΕΟΚ, η άδεια διαµονής εξυπηρετεί µόνο την απόδειξη του
δικαιώµατος που απορρέει από τη Συνθήκη και δεν θα µπορούσε σε
καµία περίπτωση να έχει συστατική ενέργεια. Μπορεί να ζητηθεί υπ’
αυτές τις συνθήκες η απόδειξη της ταυτότητας του εργαζοµένου και
δήλωση πρόσληψης του εργοδότη/ πιστοποιητικό εργασίας. Το
πιστοποιητικό πρέπει να χορηγείται για πέντε έτη και για ολόκληρη
την επικράτεια (µε την εξαίρεση όσων εργάζονταν για βραχεία
χρονική περίοδο, από 3 µήνες έως ένα έτος ) και να µην αφαιρείται αν
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ο εργαζόµενος καθίστατο προσωρινά άνεργος ή ανίκανος προς
εργασία ακούσια.
•

Το

∆ικαίωµα

της

Ίσης

µεταχείρισης

κατά

τη

αναζήτηση. Ο Κανονισµός 1612/68/ΕΟΚ επιτρέπει µόνο να ζητούνται
επαρκείς γλωσσικές γνώσεις, αν αυτό είναι αναγκαίο για την
κατάληψη συγκεκριµένης θέσης και προκύπτει από τη φύση της
θέσης αυτής.
•

Το ∆ικαίωµα Αναγνώρισης διπλωµάτων

Γ) Το ∆ικαίωµα Άσκησης Απασχόλησης περιλαµβάνει:
•

Αρχή

ίσης

µεταχείρισης

και

φορολογικά

πλεονεκτήµατα, αφού σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1612/68/ΕΟΚ, οι
εργαζόµενοι από άλλα κράτη µέλη πρέπει να έχουν ίδια κοινωνικά και
φορολογικά πλεονεκτήµατα µε ηµεδαπούς.
•
1612/68/ΕΟΚ

Κοινωνικά
και

η

πλεονεκτήµατα,
Νοµολογία

του

αφού

ο

Κανονισµός

∆ΕΚ):Παντός

είδους

πλεονεκτήµατα που το κράτος παρέχει σε ηµεδαπό εργαζόµενο είτε µε
αναφορά σε σύµβαση εργασίας, είτε λόγω αντικειµενικής ιδιότητας
του ως εργαζοµένου, είτε λόγω τόπου κατοικίας.
•

Πρέπει να επεκτείνονται και σε εργαζόµενους στο

κράτος υποδοχής υπηκόους άλλων κρατών µελών, έτσι ώστε να
ευνοηθεί η κινητικότητα των εργαζοµένων.
•

Επαγγελµατική εκπαίδευση. Το Άρθρο 7 παρ.3

Καν.1612/68/ΕΟΚ δίνει το δικαίωµα στον κοινοτικό αλλοδαπό να
φοιτά σε επαγγελµατικές σχολές και κέντρα επαναπροσαρµογήςεπανεκπαίδευσης στο κράτος υποδοχής
•

Συνδικαλιστικά δικαιώµατα, από το άρθρο 8 του

Καν.1612/68/ΕΟΚ
∆) Το ∆ικαίωµα Παραµονής είναι το δικαίωµα να παραµένει ο εργαζόµενος
στο κράτος υποδοχής και µετά το πέρας της επαγγελµατικής απασχόλησης
(Κανονισµός 1251/70/ΕΟΚ και Οδηγία 72/194/ΕΟΚ)
Ε) Σε ό, τι αφορά τα ∆ικαιώµατα των µελών της οικογένειας του
εργαζοµένου, ο Καν.1612/68/ΕΟΚ καθιερώνει:
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•

∆ικαιώµατα συζύγου, κατιόντων (µέχρι 21 ετών) και

ανιόντων εργαζοµένου κοινοτικού αλλοδαπού που διατρέφονται απ’
αυτόν να διαµένουν στο κράτος µέλος υποδοχής, στην κατοικία του ή
εκτός αυτής.
•

∆ικαίωµα άσκησης εξαρτηµένης εργασίας από σύζυγο

και τέκνα εργαζόµενου κοινοτικού αλλοδαπού.
•

∆ικαίωµα σε γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση.

5.3 Το πρόγραµµα EURES

Το Eures είναι η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για την επαγγελµατική
κινητικότητα. Ιδρύθηκε το 1993 ως ένα δίκτυο σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
µε τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης των χωρών που συµµετέχουν σε αυτό40.
Σήµερα µέσω της δικτυακής πύλης προσφέρονται άµεσα σε όλους τους Ευρωπαίους
πολίτες πληροφορίες –και µάλιστα στη µητρική τους γλώσσα-, για το σύνολο των
κενών θέσεων εργασίας που έχουν αναγγελθεί από τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες
Απασχόλησης.
Το δίκτυο EURES —European Employment Services (ευρωπαϊκές υπηρεσίες
απασχόλησης)— είναι ένα δίκτυο συνεργασίας που διαµορφώθηκε για να διευκολύνει
την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων µέσα στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο. Η ελευθερία της διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό αποτελεί ένα από τα
βασικά δικαιώµατα των ευρωπαίων πολιτών που προβλέπονται τόσο στη συνθήκη
της Ρώµης όσο και στη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της
Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας,
της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δίκτυο
EURES προάγει τη γεωγραφική και επαγγελµατική κινητικότητα µε το να
ενηµερώνει και να παρέχει συµβουλές και βοήθεια στους ευρωπαίους πολίτες που
επιθυµούν να εργαστούν σε άλλη χώρα, αλλά και στους εργοδότες που επιθυµούν να
προσλάβουν εργαζόµενους από το εξωτερικό.

40

Από την ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆: http://portal.oaed.gr/portal/page/portal/OAED/Apasxolisi_stin_EE
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Το δίκτυο φέρνει σε επαφή τις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης όλων των
κρατών µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου µε άλλους περιφερειακούς και
εθνικούς οργανισµούς που ασχολούνται µε θέµατα απασχόλησης, όπως είναι οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι εργοδοτικές οργανώσεις και οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές. Αρµόδια για το συντονισµό του δικτύου είναι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Μέσω του Eures εκτός των πληροφοριών, παρέχεται και βοήθεια για την
επίλυση των προβληµάτων που µπορεί να αντιµετωπίσουν οι εργαζόµενοι σε σχέση
µε τις διασυνοριακές µετακινήσεις τους, τα οποία συνήθως αφορούν τις διαφορετικές
εθνικές πρακτικές που εφαρµόζονται και νοµικά συστήµατα που ισχύουν στις χώρες
του δικτύου. Οι εργαζόµενοι µπορεί για παράδειγµα να αντιµετωπίζουν διοικητικά,
νοµικά ή φορολογικά εµπόδια στην κινητικότητα σε καθηµερινή βάση και στην
αντιµετώπισή τους έρχεται να συνδράµει το Eures.
Όλοι οι εργοδότες στο εσωτερικό του ΕΟΧ µπορούν να καταχωρούν τις κενές
θέσεις εργασίας τους στη σχετική βάση δεδοµένων του δικτύου EURES και έτσι να
αποκτούν πρόσβαση στα άτοµα που ζητούν εργασία και από τα 28 κράτη-µέλη. Όσοι
ζητούν εργασία µπορούν να συµβουλευθούν απευθείας τις κενές θέσεις στην
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του δικτύου EURES, ή πάλι µπορούν να απευθυνθούν
στις κατά τόπους δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, οι οποίες συνήθως
ενσωµατώνουν τις κενές θέσεις εργασίας του EURES στους δικούς τους σχετικούς
καταλόγους. Στη βάση δεδοµένων για τις θέσεις εργασίας υπάρχουν κυριολεκτικά
χιλιάδες κενές θέσεις ανά πάσα στιγµή και ο αριθµός τους αυξάνεται σταθερά.
Όσοι ζητούν εργασία µπορούν επίσης να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τα
βιογραφικά τους σηµειώµατα στη σχετική βάση δεδοµένων, όπου θα είναι διαθέσιµα
για αναζήτηση. Οι εργοδότες µπορούν να συµβουλευθούν τη βάση δεδοµένων για να
αναζητήσουν τους µελλοντικούς εργαζοµένους τους και µπορούν να έρθουν
απευθείας σε επαφή µε τους υποψήφιους που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα,
χωρίς τη διαµεσολάβηση τρίτου.
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5.4 Τάσεις στις µετακίνηση εργαζοµένων
Η κοινωνικοοικονοµική εξαθλίωση, είναι

ο πιο σηµαντικός λόγος

µετανάστευσης, σε συνδυασµό µε τη µεγάλη ανεργία στις χώρες προέλευσης. Όσο
µεγαλώνουν οι κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες µεταξύ των χωρών, εντείνονται οι
δηµογραφικές πιέσεις και οι πολιτικοί θεσµοί γίνονται ασταθείς και καταπιεστικοί,
τόσο οι πληθυσµοί θα επιδιώκουν καλύτερο µέλλον σε άλλη χώρα, προσδοκώντας
την εύρεση εργασίας και τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου αν όχι την
επιβίωσή τους.
Η ένταξη των νέων κρατών - µελών στην ΕΕ -της Πολωνίας, Τσεχίας,
Ουγγαρίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Λιθουανίας, Εσθονίας, Λετονίας, Κύπρου και
Μάλτας και έπειτα της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας- επηρέασε την κινητικότητα
εργαζοµένων στο εσωτερικό της Ευρώπης. Με την ένταξη των νέων χωρών οι
υπήκοοι τους απέκτησαν το δικαίωµα της ελευθερίας µετακίνησης και εγκατάστασης
εντός της Ε.Ε.
Την περίοδο 2000 – 2001 18,7 εκατοµµύρια µετανάστες ήταν στις 15 χώρες
της Ε.Ε. Στις αρχές του 2004 τα 34 – 47 εκατοµµύρια από τα 455 εκατοµµύρια που
έχει η Ευρώπη των 25, ήταν µετανάστες. Αποτελούσαν το 8% του συνολικού
πληθυσµού της Ευρώπης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του OECD / SOPEMI (2004) η
µεγαλύτερη µεταναστευτική ροή το 2003 ήταν στη Γερµανία, στο Ηνωµένο Βασίλειο
και στην Ιταλία.
Το 200641 εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3,5 εκατοµµύρια άνθρωποι, οι
περισσότεροι από τους οποίους (1,8 εκατ.) προήλθαν από χώρες εκτός της Ένωσης.
Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερο µετακινήθηκαν οι Πολωνοί και
οι Ρουµάνοι. Και πάλι το µεγαλύτερο ποσοστό µεταναστών κατευθύνθηκαν προς τη
Γερµανία, την Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο.
Σύµφωνα µε τη Eurostat42, το 2008, περίπου 3,8 εκατοµµύρια άτοµα
εγκαταστάθηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τουλάχιστον 2,3
εκατοµµύρια από αυτούς προήλθαν από άλλα κράτη της Ένωσης. Η χώρα που
δέχτηκε τους περισσότερους µετανάστες το 2008 ήταν η Ισπανία (726,000), και
41

Herm, A., (2008), “Recent migration trends: Citizens of EU-27 Member States become ever more
mobile while EU remains attractive to non-EU citizens”, Eurostat, Statistics in focus, 98/2008.
42

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_stat
istics
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ακολουθούν η Γερµανία (682,000) το Ηνωµένο Βασίλειο (590,000) και η Ιταλία
(535,000). Επιπλέον, η Γερµανία ήταν η χώρα από την οποία µετακινήθηκαν
περισσότεροι εργαζόµενοι (738,000) και ακολούθησαν το Ηνωµένο Βασίλειο
(427,000) και η Ισπανία (266,000). Σηµαντικό ήταν ακόµη και το ποσοστό των
εργαζοµένων που µετακινήθηκαν από τη Ρουµανία και την Πολωνία.
Σύµφωνα µε τον Μπάγκαβο43 (2003) το φαινόµενο της µεταναστευτικής
εισροής διευρύνεται για το σύνολο των χωρών της Ε.Ε. Ο ρόλος της µετανάστευσης
παραµένει να είναι σηµαντικός αν και δεν αναµένεται να αντιστρέψει το φαινόµενο
της δηµογραφικής γήρανσης των χωρών της Ευρώπης.
Οι προβολές της Eurostat44 καταδεικνύουν ότι εντός της ΕΕ η αύξηση του
πληθυσµού µέχρι το 2025 θα οφείλεται κυρίως σε καθαρή µετανάστευση από τρίτες
χώρες, δεδοµένου ότι ο συνολικός αριθµός των θανάτων θα υπερβαίνει τον συνολικό
αριθµό γεννήσεων από το 2010. Μετά το 2025, η επίπτωση της καθαρής
µετανάστευσης δεν θα αντισταθµίζει τη φυσική µείωση. Μερικά κράτη µέλη
(Γερµανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία) γνωρίζουν ήδη µείωση του πληθυσµού σε
ηλικία απασχόλησης, ενώ σε άλλα αυτό θα συµβεί αργότερα. Η µετανάστευση δεν
παρέχει αυτή καθαυτή µακροπρόθεσµη λύση στην πτώση της γεννητικότητας και τη
γήρανση του πληθυσµού, αλλά αποτελεί ένα από τα διαθέσιµα εργαλεία εντός ενός
ευρύτερου φάσµατος πολιτικών. Κατά την εξέταση των χαµηλών ποσοστών
απασχόλησης και των υψηλών ποσοστών ανεργίας σε πολλές χώρες της ΕΕ, πρέπει
να δοθεί προτεραιότητα σε ενέργειες που αποσκοπούν στην προσέλκυση
περισσότερων πολιτών της ΕΕ και νόµιµα διαµενόντων µεταναστών προς την
απασχόληση, αποβλέποντας στην επίτευξη των στόχων της νέας στρατηγικής της
Λισαβόνας και ειδικότερα τις κατευθυντήριες γραµµές των πολιτικών απασχόλησης,
για την ανάπτυξη και την απασχόληση,. Βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα, η
µετανάστευση εργατικού δυναµικού – ως µέρος της συνεκτικής δέσµης µέτρων της
στρατηγικής της Λισαβόνας που αποσκοπούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας
της οικονοµίας της ΕΕ – µπορεί πάντως να συµβάλει στην αντιµετώπιση των

43

Μπάγκαβος, Χ. / Παπαδοπούλου, ∆. (2003), «Μεταναστευτικές Τάσεις κι Ευρωπαϊκή

Μεταναστευτική Πολιτική», ΙΝΕ (Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ), Μελέτες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ –
Α∆Ε∆Υ
44

Στοιχεία από το STAT/05/48.
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επιπτώσεων των δηµογραφικών εξελίξεων, να αποδειχτεί καθοριστική για την
πλήρωση των σηµερινών και των µελλοντικών αναγκών της αγοράς εργασίας και να
εξασφαλιστεί η οικονοµική βιωσιµότητα και η ανάπτυξη45.
Οι αλλαγές στις κοινωνίες παγκοσµίως, καθώς και οι νέες οικονοµικές
εξελίξεις οδηγούν σε ένα νέο τύπο µεταναστευτικού εργατικού δυναµικού. Οι νέες
ανάγκες που δηµιουργήθηκαν, εξαιτίας του γεγονότος ότι απαιτείται περισσότερη
ευελιξία στην παραγωγή και την αγορά εργασίας, οδήγησαν στις παρακάτω
µεταβολές στις συνθήκες της αγοράς εργασίας:
•

Πτώση του ρυθµού ανόδου της βιοµηχανικής απασχόλησης

•

Αύξηση της αυτοαπασχόλησης τόσο στο δευτερογενή όσο και στον
τριτογενή τοµέα.

•

Εισαγωγή

ευέλικτων

µορφών

απασχόλησης

και

ευέλικτων

διευθετήσεων στην εργασιακή διαδικασία και στην αγορά εργασίας.
•

Παρακµή κλάδων της βαριάς βιοµηχανίας και των αντίστοιχων
γεωγραφικών περιοχών.

•

Άνοδος της µακροχρόνιας ανεργίας

•

Ενιαία Ευρωπαϊκή πολιτική η οποία κινείται προς την κατεύθυνση του
περιορισµού της µετανάστευσης.

Μπορούµε να συνοψίσουµε, αναφέροντας ότι η κινητικότητα προς τα µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται, αν και η αύξηση οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στις
µετακινήσεις εργαζοµένων από χώρες εκτός της Ένωσης. Οι χώρες που δέχονται τα
µεγαλύτερα ποσοστά εργαζοµένων είναι η Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η
Ισπανία και η Ιταλία. Η ενιαία εσωτερική αγορά της Ευρώπης επιδιώκει τη
µετακίνηση εργαζοµένων για να αντιµετωπίσει τις συνθήκες του παγκόσµιου
ανταγωνισµού. Όµως θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις και µέτρα που να
ενθαρρύνουν τη µετακίνηση εργαζοµένων µε υψηλό επίπεδο κατάρτισης από χώρεςµέλη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Εµπόδια µετακίνησης.
Παρά τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κινητικότητα εργαζοµένων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει σχετικά χαµηλή παρά τις πρόσφατες αυξήσεις. Εκτός
από την αβεβαιότητα ως προς τα πλεονεκτήµατα του να µετακινείσαι, τα άτοµα
αντιµετωπίζουν ακόµα διάφορα εµπόδια στην κινητικότητα. Αυτά περιλαµβάνουν
νοµικά και διοικητικά εµπόδια, κόστος και διαθεσιµότητα της κατοικίας, απασχόληση
των συζύγων και των συνεργατών, φορητότητα των συντάξεων, γλωσσικά εµπόδια
και αναγνώριση των προσόντων σε άλλα κράτη µέλη.
Η ενοποίηση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη µετακίνηση
εργαζοµένων απαιτεί ένα ελάχιστο κοινό πρόγραµµα εκπαίδευσης από τα εθνικά
προγράµµατα που το απαρτίζουν.
Είναι γεγονός ωστόσο ότι, µολονότι υπήρξε σηµαντική και ευρύτατη
νοµοθετική προσπάθεια εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προβλήµατα που
αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων δεν έχουν πλήρως επιλυθεί,
καθώς ανακύπτουν στην ουσία σηµαντικότερα κωλύµατα τα οποία ακόµα δεν έχουν
τύχει πλήρους νοµοθετικής ρύθµισης, όπως η προϋπόθεση ύπαρξης συγκεκριµένου
τίτλου σπουδών, η προϋπηρεσία στο κράτος µέλος καταγωγής, η ανοµοιότητα ως
προς τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης των εργαζοµένων από κράτος σε κράτος,
οι γλωσσικές διαφορές κ.α.
Οι µετανάστες συνήθως αναλάµβαναν βαριές και ευκαιριακές εργασίες, είχαν
χαµηλότερους µισθούς, δεν καλύπτονταν από κοινωνική ασφάλιση και γινόταν
αντικείµενο εκµετάλλευσης. Συχνά είναι ακόµη και τα κρούσµατα ρατσισµού. Το
γεγονός ότι οι συνθήκες που διαµορφώνονται στις χώρες υποδοχής γίνονται πιο
δύσκολες γίνεται φανερό από το ολοένα και αυστηρότερο νοµοθετικό πλαίσιο που
διαµορφώνουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Katrougalos, 1995)46.
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Katrougalos Georg, (1995), “The rights of foreigners and immigrants in Europe: Recent trends”,

Web Journal of Current Legal Issues, University of Newcastle, Vol. 5. ∆ιαθέσιµο στο URL:
http://webjcli.ncl.ac.uk/articles5/katart5.html
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Συνέπειες της µετακίνησης.
Τόσο οι συνέπειες όσο και η αξιολόγηση των συνεπειών της µετανάστευσης,
διαφοροποιούνται για κάθε χώρα ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της αλλά και το
είδος µεταναστευτικού δυναµικού που δέχεται στους κόλπους της.
Με τη µετανάστευση, τµήµατα πληθυσµού µετακινούνται σε άλλες χώρες,
κατά βάση για την εύρεση εργασίας. Εποµένως, µε την άφιξη των µεταναστών
ανατρέπονται µια σειρά από ισορροπίες τόσο στη χώρα προέλευσης, όσο και στη
χώρα υποδοχής.
Οι νεοεισερχόµενοι εργαζόµενοι έχουν συνήθως θετικές επιπτώσεις στη χώρα
που τους υποδέχεται, ειδικά σε χώρες όπως οι Ευρωπαϊκές που εµφανίζουν ραγδαία
γήρανση του πληθυσµού (Zimmermann, 2004)47. Για τους µετακινούµενους, η
µετακίνηση έχει σηµαντική θετική επίπτωση στο εισόδηµά τους, ενώ για τη χώρα
υποδοχής, έχουµε θετική επίπτωση στο ΑΕΠ και αµελητέα µείωση στα εισοδήµατα
(Brucker, 2007)48.
Πολλές φορές δηµιουργούνται εντάσεις ανάµεσα στις νεοαφιχθείσες οµάδες.
Παρόλα αυτά οι µετανάστες συµβά λλουν στην αύξηση του εθνικού προϊόντος,
καλύπτουν εργατικές ανάγκες, διευκολύνουν την οικονοµική ανάπτυξη και
αµβλύνουν τα προβλήµατα από τη γήρανση του τοπικού πληθυσµού. Αντίθετα,
µάλιστα, µε ό,τι πιστεύεται δε φαίνεται να υπάρχει σχέση ανάµεσα στη µετανάστευση
και την ανεργία και το ύψος των µισθών, αφού σταδιακά οι ισορροπίες
αποκαθίστανται (Coppel et al., 2001)49.
Αποτελεί αναγνωρίσιµο γεγονός ότι οι µετανάστες συµβάλλουν τόσο στον
κοινωνικό και πολιτιστικό εµπλουτισµό της χώρας υποδοχής όσο και στην
επιχειρηµατικότητα, επηρεάζοντας τους αντίστοιχους δείκτες εφόσον αυξάνουν την
προσφορά εργατικού δυναµικού και συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των ελλείψεων.
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Zimmermann K.F., (2004), “European Lbour Mobility: Challenges and potentials”, IZA Discussion
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who loses?”, The German Marshall Fund Working Paper.
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Στις ΗΠΑ συνέβαλαν στην βελτίωση της ηλικιακής καµπύλης. Σε πολλές
Ευρωπαϊκές χώρες η εισροή µεταναστών λειτούργησε ως «τονωτική ένεση» στη
συρρίκνωση του ενεργού εργατικού πληθυσµού.
Με την απασχόληση των αλλοδαπών έχουµε µείωση του κόστους παραγωγής,
µε αποτέλεσµα να έχουµε οικονοµικότερο τελικό προϊόν και δυνάµωση της
επιχειρηµατικότητας,

επίσης

µε

την

αύξηση

του

πληθυσµού

λόγω

της

µετανάστευσης, έχουµε και αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης, κάτι που κλείνει
θετικά τον κύκλο παραγωγή – διάθεση – κατανάλωση.
Το κυρίαρχο θέµα στον τοµέα µετανάστευση, είναι πιθανά η «ξενοφοβία» που
έντονα έχει αναπτυχθεί, αλλά από την άλλη πλευρά επιλύει ένα σηµαντικό πρόβληµα
που τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί στις δυτικές Κοινωνίες: τη Γήρανση του
Πληθυσµού , αλλά και για τον τόπο µας ιδιαίτερα την αναζωογόνηση της επαρχίας
και κυρίως των µικρών χωριών.
Οι συνέπειες της παράνοµης µετανάστευσης συνοψίζονται στα εξής: Οι
παράνοµοι µετανάστες αυξάνουν τον ανταγωνισµό στην αγορά εργασίας, στις
χαµηλά αµειβόµενες εργασίες και µειώνουν την εξουσία των εργατικών συνδικάτων.
Ταυτόχρονα, ζουν στο περιθώριο του κοινωνικού κράτους, αφού εργάζονται
ανασφάλιστοι (Duvell, 2006)50.
Οι µετανάστες, ακόµη και όταν έχουν ενσωµατωθεί πλήρως στη χώρα
υποδοχής, δεν αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως οι ηµεδαποί. Αν και το
διεθνές δίκαιο δέχεται ότι οι µετανάστες έχουν δικαίωµα στη µη διακριτική
µεταχείρισή τους, δε χαίρουν εκείνων των δικαιωµάτων που είναι στενά συνδεδεµένα
µε την έννοια της κρατικής κυριαρχίας, όπως τα πολιτικά δικαιώµατα του εκλέγειν
και του εκλέγεσθαι. Σε περίπτωση δε που καταδικαστούν για την τέλεση ποινικού
αδικήµατος, επιτρέπεται η απέλασή τους από το κράτος όπου διαµένουν και
εργάζονται χωρίς να απαιτείται το εν λόγω κράτος να αιτιολογήσει κατά τρόπο ειδικό
γιατί θεωρούνται κίνδυνος για τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια
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Duvell Franck, (2006), “Illegal immigration in Europe: Patterns, causes and consequences”, Talk

given at Universitet Stockholm Seminar on Irregulars, hidden and black labour, 26 November 2006,
pp. 8-11.
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υγεία, δηλαδή τους τρεις λόγους που παραδοσιακά ελέγχουν την κυκλοφορία των
ατόµων µεταξύ των κρατών (Μαγκλιβέρας, 2008)51.
Υπήρξε µια αισιόδοξη πρόβλεψη, ότι οι µετανάστες θα µπορούσαν να
αποτελέσουν µία λύση για το σύστηµα του Κράτους Πρόνοιας. Οι υπολογισµοί
ωστόσο έχουν δείξει πως πρέπει να εισρεύσουν στις χώρες αυτές αρκετά
εκατοµµύρια µετανάστες για να διατηρηθεί η σηµερινή κοινωνική ευηµερία σε
σχετικά επίπεδα. Επίσης, για να αποδώσει η χρησιµοποίηση της µετανάστευσης για
την τόνωση του Κράτους Πρόνοιας θα πρέπει οι µετανάστες όλοι να νοµιµοποιηθούν
για να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, κάτι που δε συµβαίνει δυστυχώς µιας και
πολλοί

εργοδότες

επιλέγουν

να

απασχολούν

παράνοµα

τους

µετανάστες

συµβάλλοντας στη διόγκωση της παραοικονοµίας µε τη χρήση του φτηνού εργατικού
δυναµικού που παρείχαν οι µετανάστες δηµιουργώντας το φαύλο ερώτηµα αν η
παραοικονοµία εξακολουθεί να υφίσταται εξαιτίας των µεταναστών ή αν υπάρχει
γιατί λόγω της φύσης της παρέχει τη δυνατότητα εργασιακής απασχόλησης σε
αυτούς.
Η διερεύνηση των συνεπειών της µετανάστευσης αφορά τόσο τη χώρα
προέλευσης µεταναστών, όσο και τη χώρα υποδοχής. Οι συνέπειες για τη χώρα τους
είναι θετικές. Περιορίζεται η πίεση από την πληθυσµιακή αύξηση, µειώνεται ο
αριθµός των ατόµων που αναζητούν εργασία, εισρέει εισόδηµα στη χώρα και σε
αρκετές περιπτώσεις η επιστροφή των µεταναστών συνδέεται και µε τη µεταφορά
γνώσεων.
Όταν αναφέρονται στις οικονοµικές επιπτώσεις της µετανάστευσης στη
διεθνή βιβλιογραφία εννοούν κυρίως τις επιδράσεις στην αγορά εργασίας. Πιστεύεται
ότι η χρησιµοποίηση µεταναστών αυξάνει την ανεργία των ανειδίκευτων εργατών,
από τη στιγµή που θεωρείται ότι υπάρχει πλήρης υποκατάσταση των ντόπιων
ανειδίκευτων εργατών από τους µετανάστες. Οι Bean et al. (1988) έδειξαν ότι στην
περίπτωση των Ηνωµένων Πολιτειών ότι η χρησιµοποίηση παράνοµων µεταναστών
είχε µία µικρή αρνητική επίπτωση στο ύψος των µισθών των ντόπιων εργατών. Ο
Card (1997) βρήκε επίσης ότι στην περίπτωση των Ηνωµένων Πολιτειών η είσοδος
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µεταναστών επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση των ντόπιων αλλά έχει πολύ µικρές
επιδράσεις στο ύψος των µισθών.
Στην περίπτωση της Ευρώπης έχουµε τη µελέτη των Winkelman και
Zimmermann (1993), η οποία αποδεικνύει ότι οι επιπτώσεις της µετανάστευσης στην
ανεργία δεν είναι σηµαντικές. Πιστεύεται ότι στην Ευρώπη οι µετανάστες
χρησιµοποιούνται ως ευέλικτη εφεδρεία σε περιπτώσεις που η κινητικότητα του
ντόπιου εργατικού δυναµικού είναι µικρή (Zimmermann 1995). Οι Boeri και
Bruecker (2001) µελετώντας τις επιπτώσεις από τη νόµιµη µετανάστευση λόγω της
διεύρυνσης της Ε.Ε. στις αγορές εργασίας των χωρών της Ε.Ε. βρήκαν ότι τόσο το
διεθνές εµπόριο, όσο και η κίνηση των κεφαλαίων δεν οδηγούν σε σηµαντική
εξοµοίωση των τιµών των παραγωγικών συντελεστών, συµπεριλαµβανοµένων και
των µισθών. Ως εκ τούτου η επίδραση στους µισθούς των χωρών της Ε.Ε., ακόµη και
της Αυστρίας και Γερµανίας που αναµένεται να δεχτούν πολύ περισσότερους
µετανάστες απ’ ότι οι άλλες χώρες, θα είναι πολύ µικρή. Οι Hartog και Zorlu (2005)
ανέλυαν τις επιπτώσεις των µεταναστών αγορά εργασίας, µελέτησαν µε ποιο τρόπο η
χρήση των µεταναστών επηρεάζει τους µισθούς των ντόπιων στην Ολλανδία, στη Μ.
Βρετανία και στη Νορβηγία. Και βρήκαν ότι υπάρχουν πάρα πολλές µικρές
επιπτώσεις που δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων σχετικά µε τη
συµπληρωµατικότητα ή την υποκατάσταση των ντόπιων από τους µετανάστες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Προτάσεις και συµπεράσµατα.
8.1 Συµπεράσµατα
Μετά την ανάλυση του φαινοµένου της µετακίνησης εργαζοµένων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, µπορούµε να συνοψίσουµε στα εξής:
Τα άτοµα µεταναστεύουν για οικονοµικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς,
θρησκευτικούς αλλά και για πολιτιστικούς λόγους. Συνοπτικά, τα αίτια της
µετακίνησης είναι:
•

Η παγκοσµιοποίηση

•

Οι διαφορές στους µισθούς

•

Οι διαφορές στις συνθήκες διαβίωσης στις διάφορες χώρες

•

Οι πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές στις χώρες προέλευσης, όπως για
παράδειγµα στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη

•

Η χρηµατοοικονοµική κρίση

•

Το άνοιγµα των οικονοµιών

•

Ο διεθνής ανταγωνισµός

•

Η διεθνοποίηση της παραγωγής

Η µετακίνηση δηµιουργεί νέες ισορροπίες τόσο στη χώρα υποδοχής, όσο και
στους εργαζόµενους. Οι εργαζόµενοι αποκτούν τη δυνατότητα να βρουν µια εργασία
σύµφωνη µε τα προσόντα και τις προσδοκίες τους, αλλά και να αυξήσουν το
εισόδηµά τους.
Οι χώρες υποδοχής απολαµβάνουν κι εκείνες τις θετικές συνέπειες της
µετακίνησης εργαζοµένων. Πιο συγκεκριµένα, εµφανίζουν:
•

Αύξηση του ΑΕΠ

•

Αντιµετώπιση των ελλείψεων στην αγορά εργασίας

•

Αύξηση της κατανάλωσης

•

Μεταφορά γνώσεων

•

Αύξηση του ανταγωνισµού

•

Αντιµετώπιση της γήρανσης του πληθυσµού
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Ταυτόχρονα, αντίθετα µε ό,τι πιστεύεται η µετακίνηση εργαζοµένων δεν
αυξάνει την ανεργία των ντόπιων εργαζοµένων. ∆εν θα πρέπει όµως να
παραβλέπουµε

και

κάποιες

αρνητικές

συνέπειες,

όπως

η

ξενοφοβία,

η

περιθωριοποίηση και η δυσκολία ενσωµάτωσης.

8.2 Προτάσεις
Η κινητικότητα εργαζοµένων είναι και ένα θεµελιώδες δικαίωµα για τους
πολίτες της ΕΕ και ένα βασικό όργανο για την ανάπτυξη µιας Ευρωπαϊκής αγοράς
εργασίας. Βοηθά τους εργαζοµένους να ασχοληθούν µε τις κατάλληλες εργασίες,
υπερνικώντας

τις

δυσχέρειες

στην αγορά

εργασίας

και

επιτρέποντας

σε

περισσότερους ανθρώπους να βρουν καλύτερες εργασίες.
Από τα προηγούµενα κεφάλαια συµπεραίνουµε ότι οι επιπτώσεις της
µετακίνησης είναι θετικές. Εποµένως θα πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα για τους
εργαζόµενους της Ένωσης να µετακινηθούν, αλλά να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες
δοµές για να ελαχιστοποιηθούν τα εµπόδια της µετακίνησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
ήδη κάνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.
Εφόσον οι σύγχρονες οικονοµίες βασίζονται περισσότερο στη γνώση απ’ ό,τι
στις πρώτες ύλες και τη σωµατική εργασία, για να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τον
ανταγωνισµό των νέων αναδυόµενων οικονοµιών, η Ευρώπη πρέπει να δηµιουργήσει
τις θέσεις απασχόλησης που χρειάζονται σε µια δυναµική κοινωνία βασισµένη στη
γνώση. Γι’ αυτό απαιτούνται επενδύσεις στην εκπαίδευση και την επιστήµη, καθώς
και σε πολιτικές απασχόλησης που λαµβάνουν υπόψη τον ρυθµό των εξελίξεων και
την παγκόσµια οικονοµική κρίση. Οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται στενά για να
αντιµετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, έχοντας χαράξει κοινούς και αλληλένδετους
στόχους και πολιτικές.
Όµως, απαιτείται περισσότερη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και των
βασικών οικονοµικών φορέων για να διασφαλιστεί πλήρως ότι οι εργαζόµενοι
µπορούν πλήρως να ωφεληθούν από την κινητικότητα.
Σύµφωνα µε έρευνα του ΟΟΣΑ (2004)52, ορισµένες χώρες έλαβαν µέτρα για
τη διευκόλυνση της ένταξης των αλλοδαπών και των µεταναστών στις κοινωνίες
τους. Τα µέτρα αυτά συνοψίζονται στο τρίπτυχο «πληροφορίες, κίνητρα, κυρώσεις»
52

OECD, (2004), “Trends in International migration: SOPEMI”, 2004 Edition.
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και συµπεριλαµβάνουν τη δηµιουργία παρατηρητηρίων για την ένταξη των
µεταναστών (για παράδειγµα στη Γαλλία και την Πορτογαλία), τη µεταρρύθµιση των
προγραµµάτων ένταξης για τους νεοαφιχθέντες (στην Ολλανδία, τη Νορβηγία και τον
Καναδά) και την ενίσχυση των µέτρων για την καταπολέµηση των διακρίσεων (βλ.
κυρίως τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Οι χώρες µέλη επίσης µοιράζονται
την άποψη ότι ο καλύτερος έλεγχος των µεταναστευτικών ρευµάτων θα επιτρέψει τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και παραµονής των νόµιµων µεταναστών.
Για να αντιµετωπιστούν τα εµπόδια που υπάρχουν θα πρέπει να προωθηθούν
λύσεις που να καλύπτουν τέσσερις κύριες περιοχές:
• τη βελτίωση της υπάρχουσας νοµοθεσίας και των διοικητικών πρακτικών
στο

συντονισµό

κοινωνικής

ασφάλισης

και

στη

φορητότητα

συµπληρωµατικών συντάξεων
• την εξασφάλιση πολιτικής υποστήριξης από αρχές σε όλα τα επίπεδα,
• την ενίσχυση των ΕΥΑ (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης) ως µιας
στάσης κατάστηµα για την κινητικότητα εργασίας στην Ευρώπη, µε τη
βελτίωση των υπηρεσιών στις οµάδες-στόχους, όπως είναι οι µακροχρόνια
άνεργοι, νέοι εργαζόµενοι, οι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι, οι γυναίκες, οι
ερευνητές, οι αυτοαπασχολούµενοι εργαζόµενοι, οι εποχιακοί εργαζόµενοι
•

την

αύξηση

της

συνειδητοποίησης

των

δυνατοτήτων

και

των

πλεονεκτηµάτων της κινητικότητας εργασίας µεταξύ του ευρύτερου κοινού,
µε την οργάνωση των Ευρωπαϊκών εκθέσεων εργασίας και την υποστήριξη
πιλοτικών έργων.
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