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Οι Ευρωπαίοι Εργοδότες και Εργαζόμενοι υπογράφουν ιστορική συμφωνία 

 
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2022 – Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι και εργοδότες υπέγραψαν 

σήμερα πρόγραμμα εργασίας, περιλ. να διαπραγματευτούν νομικά δεσμευτική 

συμφωνία για την «Τηλεργασία και το δικαίωμα της αποσύνδεσης».  

Οι ETUC (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων), BusinessEurope 

(Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων), SGI Europe (Υπηρεσίες Γενικού 

Συμφέροντος στην Ευρώπη), και SMEunited (Ένωση Βιοτεχνιών και ΜΜΕ στην 

Ευρώπη) υπέγραψαν το Πρόγραμμα Εργασίας παρουσία του Εκτελεστικού 

Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis Dombrovskis σε τελετή την Τρίτη, 

28 Ιουνίου (15.30-45) στις Βρυξέλλες (5 Boulevard du Roi Albert II, 1210).  

 

Το Πρόγραμμα Εργασίας 2022-24 αποτελείται από 6 κοινές δράσεις. 

 

Τηλεργασία και δικαίωμα αποσύνδεσης 

Επανεξέταση και επικαιροποίηση της Αυτόνομης Συμφωνίας του 2002 για την 

Τηλεργασία που θα υποβληθεί προς έγκριση ως νομικά δεσμευτική συμφωνία 

κατ’εφαρμογήν μέσω Οδηγίας. 

Αυτό καταδεικνύει τη δέσμευση των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων να είναι 

βασικοί δρώντες στη διαμόρφωση της λειτουργίας των μελλοντικών αγορών 

εργασίας, και συνιστά την πρώτη φορά από το 2010 που μια τέτοια συμφωνία 

πρόκειται να εφαρμοστεί ως Οδηγία. 

 

Πράσινη Μετάβαση 

Πλαίσιο δράσεων για να διασφαλιστεί ότι μια δίκαιη μετάβαση, με κατάλληλη 

δημόσια χρηματοδότηση και επενδύσεις, δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και 

στηρίζει τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους κατά την προσαρμογή τους στην 

αλλαγή. 

 

Απασχόληση των νέων 

Κοινό σεμινάριο και δήλωση σε συνέχεια του «Πλαισίου Δράσεων για την 

Απασχόληση των Νέων», που θα διερευνήσει βέλτιστες πρακτικές, προκλήσεις, και 

εργαλεία για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των νέων. 

 

Ιδιωτικότητα και επιτήρηση ως προς την εργασία 

Κοινό σεμινάριο και κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και τις 

τεχνολογίες επιτήρησης στον χώρο εργασίας για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά 

με τις τάσεις και τη σημασία τους για τους κοινωνικούς εταίρους και τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα σε όλη την Ευρώπη. 

 

Καλύτερη σύζευξη δεξιοτήτων στην Ευρώπη   

Σεμινάριο και εν συνεχεία κοινό ερευνητικό έργο για την αποτελεσματική πρόσβαση 

σε κατάρτιση, την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε πληροφορίες για 
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τις δεξιότητες, και την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων και των 

ελλείψεων δεξιοτήτων.   

 

Θεσμική ενδυνάμωση 

Κοινό έργο για την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας των έργων θεσμικής 

ενδυνάμωσης και τον προσδιορισμό εμποδίων στην εφαρμογή υφιστάμενων 

αυτόνομων συμφωνιών-πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων.  
 

Σχολιάζοντας το Πρόγραμμα Εργασίας, ο Γενικός Γραμματέας της ETUC, Luca 

, είπε: «Οι συμφωνίες μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών αποτελούν το Visentini

θεμέλιο μιας αξιοπρεπούς κοινωνίας. Πρόκειται για μια φιλόδοξη συμφωνία ως 

προς τους στόχους που επιδιώκει και πραγματεύεται ορισμένες από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι και οι 

επιχειρήσεις». 
 

, είπε: «Ο κοινωνικός Ο Γενικός Διευθυντής της BusinessEurope, Markus J. Beyrer

διάλογος έχει να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στο να καταστούν οι αγορές 

εργασίας μας πιο παραγωγικές, ανταγωνιστικές, και ανθεκτικές. Αυτό το 

πρόγραμμα εργασίας δείχνει ένα κοινό εγχείρημα και δέσμευση σε μια εποχή 

ταχείας αλλαγής στην αγορά εργασίας». 
 

, είπε: «Ακόμα περισσότερο σε Η Γενική Γραμματέας της SGI Europe, Valeria Ronzitti

εποχή κρίσης, ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να επιφέρει συγκεκριμένα 

αποτελέσματα στην υποστήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων. Σε αυτό 

αποσκοπεί το Πρόγραμμα Εργασίας 2022-2024, περιλ. μέσω διαπραγματεύσεων 

που θα διασφαλίσουν μια δίκαιη και βιώσιμη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση σε 

όλη την ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εργοδοτών και των εργαζομένων 

στη βάση». 
 

, είπε: «Ένας καλός Η Γενική Γραμματέας της SMEunited, Véronique Willems

κοινωνικός διάλογος αποτελεί τον βέλτιστο τρόπο για την αντιμετώπιση των 

εργασιακών και κοινωνικών προκλήσεων. Οι ΜΜΕ και η ομάδα προσωπικού τους 

βασίζονται στους κοινωνικούς εταίρους για τον καθορισμό του σωστού πλαισίου 

για να εργαστούν και να λειτουργήσουν σε ένα κατάλληλο περιβάλλον. Αυτός είναι 

ο κοινός σκοπός μας με το εύστοχο Πρόγραμμα Εργασίας μας». 
 

, είπε: «Η συμφωνία να Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της ETUC, Esther Lynch

διαπραγματευτούμε μια Οδηγία της ΕΕ για την Τηλεργασία και το δικαίωμα 

αποσύνδεσης συνιστούν καλά νέα για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους 

ομοίως. Δείχνει ότι όπου υπάρχει βούληση, ακόμα και τα πιο δύσκολα ζητήματα 

μπορούν να επιλυθούν με εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις». 
 

Πηγή: https://www.smeunited.eu/news/european-employers-and-trade-unions-sign-

historic-deal- 

 Μετάφραση: Άννα Χαριλόγη 

https://twitter.com/SMEunited
https://www.smeunited.eu/news/european-employers-and-trade-unions-sign-historic-deal-
https://www.smeunited.eu/news/european-employers-and-trade-unions-sign-historic-deal-

