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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι εργασιακές σχέσεις στο πλαίσιο του δημοσίου τομέα, ως αντικείμενο 
έρευνας, έχουν προσελκύσει ελάχιστους μελετητές στην ελληνική και διεθνή 
βιβλιογραφία σε σύγκριση με το αντίστοιχο πεδίο του ιδιωτικού τομέα, που 
αναφέρεται ως βιομηχανικές σχέσεις (industrial relations), εξαιτίας κυρίως 
των ιδιομορφιών που χαρακτηρίζουν τον δημόσιο τομέα διεθνώς. Οι 
διαδικασίες ρύθμισης των όρων και συνθηκών εργασίας παραδοσιακά 
χαρακτηρίζονταν από την ετεροβαρή παρουσία του κράτους - εργοδότη και η 
οποιαδήποτε ανάλυσή τους υπαγόταν περισσότερο στο πλαίσιο που όριζε το 
διοικητικό δίκαιο και λιγότερο σε εκείνο των θεωριών των εργασιακών 
σχέσεων (Treu, 1987). Στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη η απασχόληση στο 
δημόσιο τομέα υπόκειται σε διαφορετικές θεσμικές δομές και πρακτικές από 
την αντίστοιχη του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, το κλασσικό μοντέλο των 
εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο τομέα έχει γίνει αντικείμενο ριζικών 
αλλαγών κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η τάση που αναγνωρίζεται είναι προς 
τη συλλογική διαπραγμάτευση παράλληλα με την αποκέντρωση, ως προς τον 
προσδιορισμό των όρων και των συνθηκών απασχόλησης, μέσα σε ένα νομικό 
πλαίσιο που προσομοιάζει εκείνο του ιδιωτικού τομέα (Nomden, Farnham, 
Abbruciati, 2003). Παράλληλα, στις εργασιακές σχέσεις στο πεδίο του 
δημόσιου τομέα υφίσταται ένας μετασχηματισμός πιθανά όσο βαθύς όσο και 
εκείνος του ιδιωτικού τομέα. Οι ταυτόχρονες επιδράσεις των οικονομικών, 
τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών ωθούν προς τον επαναπροσδιορισμό 
της έννοιας των δημοσίων υπηρεσιών και συνεπώς του ρόλου των 
εργαζομένων σε αυτές. Οι σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της οικονομίας 
βρίθουν από περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων και απελευθέρωσης της αγοράς, 
ενώ η εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική πλήττει καταρχήν και κυρίως τα 
εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων, δεδομένης της ταύτισης του κράτους 
με τον εργοδότη γι αυτήν την κατηγορία εργαζομένων. Η είσοδος και 
εφαρμογή νέων τεχνολογιών απαιτεί την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζόμενους, η εισαγωγή της έννοιας της ευελιξίας και στο δημόσιο τομέα 
παράλληλα και με το αίτημα της αύξησης της αποδοτικότητας διαμορφώνουν 
το σύγχρονο περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται η συνδικαλιστική δράση.

Η παρούσα εργασία είναι το αποτέλεσμα της απόπειρας καταγραφής 
των διεκδικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους
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δημοσίους υπαλλήλους, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Δεδομένων, 
ασφαλώς, των πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών διαφορών που 
χαρακτηρίζουν τις κατά χώρα δημόσιες διοικήσεις η ακόλουθη ανάλυση θα 
περιοριστεί στην παρουσίαση των θεμάτων εκείνων που αποτελούν 
αντικείμενο κοινού προβληματισμού.

Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, η μεταρρύθμιση των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης, η εισαγωγή 
ευέλικτων μορφών απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, οι περιορισμοί στην 
κινητικότητα των εργαζόμενων στη δημόσια διοίκηση, η προσπάθεια για 
επίτευξη της ισότητας των φύλων στα πλαίσια της εργασίας και της 
συμμετοχής στις οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων αποτελούν θέματα 
υψηλής προτεραιότητας στην ατζέντα των εκπροσώπων των εργαζομένων 
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Προκειμένου, λοιπόν, να γίνουν 
κατανοητά από τον αναγνώστη όσα ζητήματα τα τελευταία χρόνια αποτελούν 
αντικείμενο συνδικαλιστικού προβληματισμού, στη συνέχεια της εργασίας 
αρχικά δίνεται ο ορισμός του δημόσιου τομέα και τα όρια αυτού, γίνεται μια 
παρουσίαση των δημοσίων διοικήσεων των ευρωπαϊκών κρατών, αναλύεται το 
πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στη συνέχεια καταγράφονται τα 
ποσοστά της συμμετοχής στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων 
υπαλλήλων σε επιλεγμένα κράτη και παρουσιάζεται η αντιπροσωπευτικότερη 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο ομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων και τέλος, 
συζητούνται τα ζητήματα που απασχολούν τον Ευρωπαίο δημόσιο υπάλληλο.
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2. ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, 
ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

2.1 Η Έννοια Και Το Εύρος Του Δημοσίου Τομέα

Η έννοια και το εύρος του δημοσίου τομέα καθορίζεται από το θεσμικό, 
πολιτικό και κοινωνικό σύστημα στο οποίο βασίστηκε η οργάνωση κάθε 
κράτους και για το λόγο αυτό ποικίλλει από χώρα σε χώρα ως προς την αρχή 
που ταυτίζεται με τον εργοδότη και τις υπηρεσίες που ανήκουν σε αυτόν αφ' 
ενός, και τους εργαζόμενους που καλύπτει αφ' ετέρου (Treu, 1987). Ωστόσο, 
το 1993 η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ο Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τα Ηνωμένα Έθνη, το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα συμφώνησαν σε έναν κοινό 
ορισμό για το δημόσιο τομέα σύμφωνα με τον οποίο σ' αυτόν 
περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες οι οποίες σε κάθε θεσμικό επίπεδο 
ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίως από τις δημόσιες αρχές, και 
αποτελείται από τον τομέα της γενικής διοίκησης και τον τομέα των δημοσίων 
επιχειρήσεων (Judith Kirton-Darling, 2004). Στην ανάλυση που θα 
ακολουθήσει ο τομέας της γενικής διοίκησης είναι εκείνος που θα μας 
απασχολήσει, και πιο συγκεκριμένα οι υποτομείς της κεντρικής διοίκησης και 
της περιφερειακής/τοπικής διοίκησης (ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
αυτοδιοίκησης). Βέβαια, ακόμα και αυτός ο διαχωρισμός της κεντρικής 
διοίκησης από μια ευρύτερη έννοια του δημόσιου τομέα αποδεικνύεται 
προβληματικός στις περιπτώσεις συγκεκριμένων οργανώσεων (όπως για 
παράδειγμα το διοικητικό μέρος πανεπιστημίων, μουσείων κλπ.). Σε αρκετά 
κράτη, εξάλλου, η δημόσια διοίκηση διαφέρει και ως προς την έκταση και ως 
προς τα χαρακτηριστικά της, καθιστώντας δύσκολη οποιαδήποτε, ποσοτική 
κυρίως, σύγκριση. Αυτές οι κατά κράτος διαφοροποιήσεις ως προς το μέγεθος 
και την εμβέλεια της ευρωπαϊκής, εθνικής, περιφερειακής και τοπικής 
διοίκησης εντείνονται ακόμα περισσότερο δεδομένου του δυναμικού τους 
χαρακτήρα, που συνεπάγεται αυξομειώσεις των κατά επίπεδο αρμοδιοτήτων. 
Η τάση που αναγνωρίζεται, εξάλλου, είναι η εκχώρηση εξουσιών από τις 
εθνικές διοικήσεις προς δύο κατευθύνσεις: σε ευρωπαϊκό και
περιφέρειακό/τοπικό επίπεδο. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται με συντομία οι 
πολιτικές - διοικητικές δομές του δημόσιου τομέα σε 5 ευρωπαϊκές χώρες και

4



δίνονται πληροφορίες για το διοικητικό επίπεδο ατο οποίο ανήκει η παροχή 
υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
ορισμένοι κλάδοι του δημόσιου τομέα, όπως η αστυνομία και ο στρατός, οι 
μεταφορές και τα πολιτιστικά ιδρύματα (θέατρα, μουσεία κλπ.), δεν 
συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Κράτος Κράτος Κράτος Κράτος Κράτος
Διοίκηση Διοίκηση Διοίκηση Διοίκηση Διοίκηση

Έρευνα Έρευνα Έρευνα Έρευνα Έρευνα

Εκπαίδευση Εκπαίδευση

Υγεία

Κρατίδιο Δημόσιες Περιφέρειες Επαρχίες
Διοίκηση επιχειρήσεις Διοίκηση Διοίκηση

Δημόσια σχολεία Υγεία Κοινωνικές Υγεία

Κοινωνικές Ταχυδρομεία Υπηρεσίες Κοινωνικές

Υπηρεσίες Υπηρεσίες

Τοπικές Αρχές Τοπικές Αρχές Τοπικές Αρχές Τοπικές Αρχές
Διοίκηση Διοίκηση Διοίκηση Διοίκηση

Νοσοκομεία Νοσοκομεία Κοινωνικές

Κοινωνικές Κοινωνικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Υπηρεσίες Δημόσια Σχολεία

Δημόσια Σχολεία

Πηνη: So re n Kaj Andersen, 2003, Public Sector Social Dialogue, Experiences from five 
present EU Member States, FAOS-Employment Relations Research Center, p.5

Σύμφωνα με τον πίνακα 1, λοιπόν, η ομοσπονδιακή δομή της 
Γερμανίας συνεπάγεται αυξημένη αυτονομία των δεκαέξι κρατιδίων και των 
τοπικών αρχών. Το μικρό μέγεθος της Δανίας (της μικρότερης από τις πέντε 
χώρες) εξηγεί την απουσία ενός μεσαίου επιπέδου διοίκησης. Η Μεγάλη 
Βρετανία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ανεξάρτητων δημόσιων 
επιχειρήσεων, όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας (National Health Service - 
NHS), οι οποίες όμως εποπτεύονται και συντονίζονται από τις κρατικές αρχές. 
Το πλέον συγκεντρωτικό σύστημα δημόσιας διοίκησης είναι εκείνο της 
Γαλλίας, στο οποίο σημαντικοί τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση ανήκουν
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στον κορμό της κεντρικής διοίκησης. Όμοια με τη Γαλλία, και στην Ιταλία οι 
κρατικές αρχές έχουν την σχετική κυριαρχία.

2.2 Η Έννοια Του Δημοσίου Υπαλλήλου

Σήμερα, στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών η έννοια του 
δημοσίου υπαλλήλου διακρίνεται σε δύο κατηγορίες εργαζομένων με σαφείς 
διαφοροποιήσεις ως προς τον τομέα (εκπαίδευση, υγεία, μεταφορές κλπ.) και 
το επίπεδο της διοίκησης στο οποίο εντάσσονται (κεντρική διοίκηση, τοπική 
αυτοδιοίκηση ή άλλοι οργανισμοί) και ακολούθως ως προς το νομικό πλαίσιο 
που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Η διάκριση αυτή δεν 
υπάρχει στην ελληνική δημόσια διοίκηση και γι αυτό στην ελληνική 
βιβλιογραφία δεν υιοθετούνται δύο διαφορετικοί ορισμοί για να αποδώσουν τη 
διαφοροποίηση αυτή. Αντίθετα, στην ξένη βιβλιογραφία ο όρος δημόσιος 
υπάλληλος μπορεί να αποδίδεται ως civil servant (κρατικός υπάλληλος) ή 
public servant (δημόσιος υπάλληλος)1, έχοντας διαφορετικό περιεχόμενο 
στην κάθε περίπτωση ανάλογα με το κράτος του οποίου η δημόσια διοίκηση 
παρουσιάζεται. Η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία και η Σλοβακία, για 
παράδειγμα, ανήκουν στις χώρες εκείνες που χρησιμοποιούν τις δύο έννοιες 
και εντάσσουν στην πρώτη (civil servant - κρατικός υπάλληλος) τους 
εργαζόμενους στην κεντρική διοίκηση και στη δεύτερη (public servant - 
δημόσιος υπάλληλος) τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα 
δημόσια σχολεία, τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας κλπ. (OECD, 2004).

2.3 Μοντέλα Απασχόλησης Στο Δημόσιο Τομέα

Δύο είναι τα βασικά μοντέλα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα στην 
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, και η εφαρμογή του καθενός από αυτά έχει 
καθοριστική επίδραση στην κουλτούρα των εργαζομένων στη δημόσια 
διοίκηση: πρόκειται για τα συστήματα καριέρας (career-based systems) 
και τα συστήματα κατεχόμενης θέσης (position-based systems). Στα 
συστήματα καριέρας, οι δημόσιοι υπάλληλοι παραμένουν υπό τη σκέπη του 
κράτους - εργοδότη σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Η 
πρόσληψη τους βασίζεται στα ακαδημαϊκά τους διαπιστευτήρια και/ή σε

1 Πρόκειται για αδόκιμους όρους που χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν στην ελληνική όσο το δυνατόν 
ακριβέστερα τις αγγλικές έννοιες. Στην εργασία γενικά θα χρησιμοποιείται ο όρος «δημόσιος υπάλληλος» 
και για τις δύο κατηγορίες εργαζομένων εκτός από τις περιπτώσεις όπου ρητά γίνεται ο διαχωρισμός αυτός .
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κάποιον εισαγωγικό διαγωνισμό. Μετά την πρόσληψη τους οι εργαζόμενοι 
τοποθετούνται αλλά και μετακινούνται κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας 
τους σε θέσεις διαφορετικού φορέα ή και διαφορετικού αντικειμένου 
απασχόλησης. Η προαγωγή τους στηρίζεται σε ένα βαθμολογικό σύστημα με 
κριτήριο κυρίως την αρχαιότητα ή τα προσόντα του υπαλλήλου και λιγότερο 
την απόδοσή του ή τη θέση του. Τα συστήματα καριέρας χαρακτηρίζονται από 
την μεγάλη έμφασή τους στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας. Στα συστήματα 
κατεχόμενης θέσης επιλέγεται ο καταλληλότερος υποψήφιος για την εκάστοτε 
θέση είτε με εξωτερική στρατολόγηση είτε με εσωτερική μετακίνηση. Αυτά τα 
συστήματα χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη δυνατότητα εισόδου στις 
υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.

Βέβαια στην πράξη, σε καμία δημόσια διοίκηση δεν εφαρμόζεται 
αποκλειστικά ένα από τα δύο συστήματα αφού προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες του ενός υιοθετούνται κάποιες από τις 
διαδικασίες του άλλου συστήματος. Η Τσεχία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιαπωνία 
και η Κορέα έχουν δημόσιες διοικήσεις που εφαρμόζουν κυρίως συστήματα 
καριέρας, ενώ τα συστήματα κατεχόμενης θέσης υιοθετήθηκαν κυρίως από 
χώρες που μεταρρύθμισαν το δημόσιο τομέα τους κατά τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες, όπως ο Καναδάς, η Ισλανδία, η Νέα Ζηλανδία, η Σουηδία, η 
Ελβετία και η Μεγάλη Βρετανία. Μάλιστα οι δύο τελευταίες χώρες
μετακινήθηκαν από ένα αμιγές σύστημα καριέρας σε ένα σύστημα 
κατεχόμενης θέσης μετά την ανασυγκρότηση των δημοσίων υπηρεσιών τους. 
Είναι ενδιαφέρουσα η διαπίστωση ότι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
υιοθέτησαν διαφορετικά συστήματα δημόσιας διοίκησης κατά τη μεταβατική 
τους περίοδο στις αρχές της δεκαετίας του '90. Η Τσεχία και η Πολωνία 
εφάρμοσαν συστήματα καριέρας, ενώ η Ουγγαρία και η Σλοβακία επέλεξαν 
συστήματα κατεχόμενης θέσης. Η πρόκληση για τα συστήματα καριέρας είναι 
η ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των 
σύγχρονων κοινωνιών, ενώ για τα συστήματα κατεχόμενης θέσης η 
εξυπηρέτηση του συλλογικού συμφέροντος. Τα συστήματα καριέρας τίθενται 
υπό αμφισβήτηση στις ανεπτυγμένες οικονομίες γιατί διέπονται από μια 
φιλοσοφία διαφορετική από εκείνη της ευρύτερης αγοράς εργασίας και γιατί 
θεωρούνται μειονεκτικά ως προς την προσέλκυση εργαζομένων με 
εξειδικευμένες δεξιότητες και την εφαρμογή ευέλικτων μεθόδων και για το

7



λόγο αυτό αναγνωρίζεται τα τελευταία χρόνια είναι μια γενική τάση 
μετάβασης σε συστήματα κατεχόμενης θέσης (OECD, 2004).
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3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Βέλγιο
Το βελγικό σύστημα δημοσίων υπηρεσιών είναι ένα σύστημα 

σταδιοδρομίας: ο δημόσιος υπάλληλος εισέρχεται στη δημόσια υπηρεσία 
στην αρχή της σταδιοδρομίας του και παραμένει σε αυτήν ως την ηλικία 
της σύνταξης.

Το προσωπικό του Ομοσπονδιακού Κράτους και των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που ανήκουν σε αυτό, χωρίζεται σε δύο 
κατηγορίες δημοσίων λειτουργών: στους «δημόσιους υπαλλήλους», στους 
οποίους εφαρμόζονται τα βασιλικά διατάγματα της 2ας Οκτωβρίου 1937, 
αποκαλούμενα «Καταστατικό Camu», και στους «μισθωτούς ιδιωτικού 
δικαίου», οι οποίοι συνδέονται με το δημόσιο οργανισμό-εργοδότη τους με 
σύμβαση εργασίας. Το άρθρο 1 του διατάγματος του 1937 ορίζει ότι «η 
ιδιότητα του δημοσίου λειτουργού αναγνωρίζεται σε κάθε πρόσωπο που 
απασχολείται οριστικά στις δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με το βελγικό 
δημόσιο δίκαιο, η αρχή της οργανικής δημόσιας υπηρεσίας είναι ο 
κανόνας, ενώ η συμβατική εργασία είναι η εξαίρεση. Η ανωτέρω αρχή 
υπάρχει τόσο στο βασιλικό διάταγμα που αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο των 
δημοσίων υπαλλήλων όσο και στη νομολογία. Το κριτήριο διάκρισης 
μεταξύ του μισθωτού ιδιωτικού δικαίου και του δημοσίου υπαλλήλου, είναι 
η πράξη που δημιουργεί τη σχέση εργασίας: σύμβαση ή μονομερής 
διοικητική πράξη. Στα ομοσπονδιακά υπουργεία, το 21% του προσωπικού 
είναι συμβασιούχοι, και το ποσοστό φτάνει το 35% στους δημόσιους 
οργανισμούς. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου επιτρέπουν 
περισσότερη ελαστικότητα και δικαιολογούνται από τον κοινωνικό ρόλο 
της κυβέρνησης, η οποία μπορεί έτσι να επιτύχει μείωση του ποσοστού 
ανεργίας. Λόγω των πολυάριθμων δυσλειτουργιών που διαπιστώθηκαν 
στη δημόσια διοίκηση στα τέλη της δεκαετίας του '90, η βελγική 
κυβέρνηση επινόησε και εφάρμοσε ένα μεγάλο πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, με τίτλο Κοπέρνικος, με στόχο την πραγματοποίηση 
ριζικών αλλαγών στη διοίκηση. Η «επανάσταση του Κοπέρνικου» αγγίζει 
τόσο τις οργανωτικές δομές της διοίκησης όσο και τη διοίκηση του 
προσωπικού και την ανωτέρα δημόσια διοίκηση. Όσον αφορά τη διοίκηση
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ανθρωπίνων πόρων, γίνεται εισαγωγή εννοιών του μάνατζμεντ 
προερχόμενες από τον ιδιωτικό τομέα (assessment, benchmarking κλπ.) 
και εφεξής ευνοείται η ανάδειξη των ικανοτήτων. Τα υπουργεία και οι 
διοικήσεις τους αναδιοργανώνονται και μετατρέπονται σε οριζόντιες ή 
κάθετες Ομοσπονδιακές Δημόσιες Υπηρεσίες (SPF). Τέλος, η 
μεταρρύθμιση Κοπέρνικος στοχεύει στην απόδοση μεγαλύτερης ευθύνης 
στους διοικούντες, οι οποίοι καθίστανται «Ανώτατοι Διευθυντές», με την 
εισαγωγή της θητείας. Η νέα οικουμενική κυβέρνηση ανακοίνωσε σαφώς 
από το φθινόπωρο του 2003 στην κυβερνητική συνθήκη της τη διακοπή 
κάποιων πρωτοβουλιών του συστήματος Κοπέρνικος, κυρίως αυτών που 
αναφέρονταν στην ανώτατη δημόσια διοίκηση (CSE-Developpement, 2004 
και Service Public Federal Personnel et Organisation, 2004).

Φινλανδία
To φιλανδικό σύστημα δημοσίων υπηρεσιών υπάγεται στο σύστημα 

κατεχόμενης θέσης. Ο Φιλανδός δημόσιος υπάλληλος προσδιορίζεται από 
τα καθήκοντα που αναλαμβάνει στη δημόσια διοίκηση. Εντούτοις, όπως 
συμβαίνει και σε άλλες χώρες, κάποιες θέσεις της διοίκησης εξαρτώνται 
από το σύστημα σταδιοδρομίας, όπως στην αστυνομία, τις ένοπλες 
δυνάμεις και το υπουργείο εξωτερικών. Με ένα νόμο του Αυγούστου 
1994, το νομοθετικό σώμα θέλησε να εξομοιώσει την κατάσταση των 
υπαλλήλων της κεντρικής διοίκησης. Ο εν λόγω νόμος προβλέπει ότι «η 
σχέση εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες είναι μια υπηρεσιακή σχέση 
δημοσίου δικαίου, στην οποία το Κράτος είναι ο εργοδότης και ο δημόσιος 
υπάλληλος ο εκτελεστής της εργασίας». Από τους 130.000 δημοσίους 
λειτουργούς το 2002, το 20% συνδέονται με τον εργοδότη τους με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού έχουν 
θέση δημοσίου υπαλλήλου. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας στην 
κεντρική διοίκηση προβλέπονται ως θέσεις αορίστου χρόνου. Ωστόσο, οι 
διορισμοί σε θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου είναι πλήρως νόμιμοι αν 
το απαιτεί η φύση της εργασίας. Η κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων 
διέπεται από το δημόσιο δίκαιο, αλλά οι κανόνες που εφαρμόζονται σε 
αυτούς είναι οι ίδιοι με εκείνους των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Οι 
όροι και συνθήκες απασχόλησης των δημοσίων υπαλλήλων μπορεί να 
αποτελόσουν αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης. Η συλλογική
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σύμβαση πρέπει να εγκρϊνεται από την κυβέρνηση. Ωστόσο, ένας νόμος 
καθορίζει το γενικό πλαίσιο στο οποίο δεν μπορεί να γίνεται παραβίαση 
των συμβάσεων. Παραδείγματος χάριν, προβλέπονται οι όροι της 
απόλυσης δημοσίων υπαλλήλων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, 
οι όροι και οι προϋποθέσεις μετάθεσης και απόσπασής τους (CSE- 
Developpement, 2004).

Γερμανία
Τα 4,9 εκατομμύρια Γερμανών δημοσίων λειτουργών (2002) είναι 

μοιρασμένοι, αφενός στο Ομοσπονδιακό Κράτος και, αφετέρου, στα 
κρατίδια (Lander) και τις άλλες τοπικές αρχές (περίπου 70%). Υπάρχει μια 
τάση προς την αύξηση των θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης. Το 
σύστημα δημοσίων υπηρεσιών είναι μικτό:

• Σύστημα σταδιοδρομίας για τους δημοσίους υπαλλήλους που 
υπάγονται στο παραδοσιακό δίκαιο δημόσιας διοίκησης,

• Σύστημα κατεχόμενης θέσης για τους υπαλλήλους και τους εργάτες 
που υπάγονται στο εργατικό δίκαιο, για τους οποίους η δυνατότητα 
μονομερούς λύσης εκ μέρους τους εργοδότη είναι ωστόσο πολύ 
περιορισμένη όταν ο εργαζόμενος αποδεικνύει απασχόληση 
ορισμένης διάρκειας.
Η γερμανική δημόσια διοίκηση περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες 

προσωπικού: τους δημοσίους λειτουργούς (Beamten), τους υπαλλήλους 
και τους εργάτες. Το άρθρο 33, εδάφιο 4, του Συντάγματος (Θεμελιώδους 
Νόμου), σύμφωνα με το οποίο 'κατά γενικό κανόνα, η άσκηση δημόσιων 
εξουσιών πρέπει να ανατίθεται μόνιμα σε μέλη της δημόσιας διοίκησης, οι 
οποίοι τίθενται σε μια σχέση υπηρεσίας και εμπιστοσύνης δημοσίου 
δικαίου' επιβάλλει για ορισμένα δημόσια καθήκοντα την προσφυγή σε 
οργανικό προσωπικό, δηλαδή σε δημοσίους υπαλλήλους. Οι τελευταίοι 
διορίζονται μονομερώς από το δημόσιο-εργοδότη τους. Η θέση εργασίας 
τους είναι εγγυημένη ισόβια. Αντίθετα, η κατάσταση των συμβασιούχων, 
υπαλλήλων και εργατών, (Arbeiter και Angestellte) βασίζεται σε σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η νομική τους κατάσταση βασίζεται στην 
ομοσπονδιακή συλλογική σύμβαση των συμβασιούχων 
(Bundesangestelltentarifvertrag) και στους εσωτερικούς κανονισμούς.
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Η δημόσια διοίκηση στηρίζεται στο σύνταγμα και σε διάφορους νόμους. 
Μεταξύ των συνταγματικών κειμένων που αναφέρονται άμεσα στις 
δημόσιες υπηρεσίες, αναφέρουμε τον Θεμελιώδη Νόμο (Grundgesetz, 
Συντάγματος), ο οποίος θέτουν την αρχή της ενιαίας κατάστασης των 
επαγγελματιών δημοσίων υπαλλήλων (Berufsbeamtentum) στο επίπεδο 
του ομοσπονδιακού κράτους, και των Lander (ομόσπονδων κρατιδίων), 
συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων. Το (ομοσπονδιακό) δίκαιο των 
δημοσίων υπαλλήλων (Beamtenrecht), με το οποίο ρυθμίζεται η 
κατάστασή τους, περιλαμβάνει ουσιαστικά το νόμο περί Δημόσιας 
Διοίκησης, ο οποίος εκδόθηκε την 31η Μαρτίου 1999
(Bundesbeamtengesetz, BBG). Ο κανονισμός περί αμοιβής των δημοσίων 
υπαλλήλων έχει επίσης μεγάλη σημασία, λόγω του ότι αφορά το σύνολο 
των δημοσίων υπαλλήλων: η αμοιβή είναι η ίδια στο σύνολο της 
επικράτειας, αλλά δεν είναι τόσο υψηλή στα νέα κρατίδια. Ο κανονισμός 
περί επαγγελματικής εξέλιξης είναι το βασικό κείμενο που αναφέρεται στο 
συγκεκριμένο ζήτημα. Τα ομόσπονδα κρατίδια, διαθέτουν επίσης 
νομοθετική αρμοδιότητα για τη δημόσια διοίκηση της επικράτειας τους. 
Εντούτοις, αυτοί οι νόμοι των κρατιδίων καταρτίζονται στο πλαίσιο του 
ομοσπονδιακού συντάγματος και της ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Έτσι, 
υπάρχει εγγύηση ομοιογένειας και, για κάποια ζητήματα, δεν υπάρχει 
κανένα περιθώριο ελιγμών για απόκλιση από το ομοσπονδιακό δίκαιο.

Μετά την επανένωση της Γερμανίας, το 1990, το σύστημα δημοσίων 
υπηρεσιών επεκτάθηκε και στην πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας 
(RDA). Το αποτέλεσμα ήταν κάποια προβλήματα οργάνωσης αλλά και 
κοινωνικών συγκρούσεων. Οι άλλοτε δημόσιοι υπάλληλοι της RDA 
υποχρεούνται να περάσουν κάποια τεστ ικανοτήτων προκειμένου να 
εισαχθούν στην ομοσπονδιακή δημόσια διοίκηση.

Εδώ και καιρό, ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης δεν αποτελεί 
προτεραιότητα για την Ομοσπονδιακή Γερμανία. Εντούτοις, υιοθετήθηκαν 
πρόσφατα τρία πλαίσια: για την ελαστικότητα στη λειτουργία των 
δημοσίων υπηρεσιών, την πιο ευέλικτη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες 
και την κινητικότητα. Κάποιες πρωτοβουλίες, όπως η ίδρυση της 
Ακαδημίας Bade-Wurtenberg, δίνουν εξίσου έμφαση στην εκπαίδευση και 
περαιτέρω επιμόρφωση των στελεχών (CSE-Developpement, 2004).
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Ιταλία
To 1993, η Ιταλία μεταρρύθμισε σε βάθος τη δημόσια διοίκησή της. 

Το νομοθετικό διάταγμα αρ. 29 του Φεβρουάριου 1993 καθιέρωσε τη 
μετατροπή της κατάστασης όλων σχεδόν των δημοσίων υπαλλήλων σε 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, η οποία διέπεται από τον Αστικό Κώδικα. Τα 
σημεία-κλειδιά της μεταρρύθμισης είναι τα εξής:

- υπαγωγή της πλειοψηφίας των δημοσίων υπαλλήλων στο ιδιωτικό 
δίκαιο (εκτός από τους γενικούς διοικητές, νομάρχες, διπλωμάτες)

- δικαιοδοσία του τακτικού δικαστή για τις διαφορές που τους 
αφορούν

- επέκταση του πεδίου συλλογικής διαπραγμάτευσης σε όλες τις 
υποθέσεις που δεν ρυθμίζονται αποκλειστικά από το νόμο ή τον 
κανονισμό. Το δημόσιο ως συμβαλλόμενος της διαπραγμάτευσης 
είναι εφεξής η αντίστοιχη δημόσια υπηρεσία.

Έτσι, όλοι οι συμβασιούχοι καθίστανται εφεξής προσωπικό της διοίκησης. 
Στους κόλπους του προσωπικού της διοίκησης, διακρίνουμε τις κατηγορίες 
των θέσεων εργασίας που δεν ιδιωτικοποιήθηκαν με στόχο τη διατήρηση 
της αυτονομίας τους (δικαστές έδρας και εισαγγελείς, καθηγητές 
πανεπιστημίου, στρατιωτικοί και αστυνομικοί, διπλωμάτες και νομαρχιακό 
σώμα). Οι ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται ως μη συμβασιούχοι 
δημόσιοι λειτουργοί σε αντίθεση με τους συμβασιούχους υπαλλήλους. Οι 
τελευταίοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: το προσωπικό (personate ή 
personate non dirigente ή personate dei livelli) και στους ανώτερους 
δημόσιους λειτουργούς (dirigenti), στους οποίους εφαρμόζονται οι ειδικές 
διατάξεις περί στρατολόγησης, εσωτερικής οργάνωσης και συλλογικών 
συμβάσεων. Στους κόλπους της κατηγορίας του προσωπικού, μπορεί να 
γίνει και μια άλλη διάκριση μεταξύ εκείνων που πρέπει να περάσουν 
εξετάσεις για να προσληφθούν, δηλαδή του ανώτερου προσωπικού, και 
εκείνων που δεν είναι υποχρεωμένοι να δώσουν εξετάσεις, δηλαδή, του 
κατώτερου προσωπικού. Τέλος, ο νόμος 145/2002 αναφορικά με τη 
μεταρρύθμιση της ανώτερης δημόσιας διοίκησης δημιούργησε την 
επονομαζόμενη κατηγορία των μέσων στελεχών (vicedirigenti) που 
αποτελείται από τα έμπειρα στελέχη, στους οποίους οι ανώτεροι δημόσιοι 
λειτουργοί μπορεί να μεταβιβάσουν κάποια καθήκοντα. Ωστόσο, η τήρηση 
των κανόνων δημοσίου δικαίου περί στρατολόγησης, ασυμβίβαστου και
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πολυθεσίας, χαρακτηρίστηκε από ειδικούς ότι πρόκειται για ιδιωτικοποίηση 
διαποτισμένη με δημόσιο δίκαιο. Μετά από αυτές τις μεταρρυθμίσεις 
δηλαδή, το ιταλικό σύστημα δημοσίων υπηρεσιών θεωρείται ότι είναι ένα 
σύστημα κατεχόμενης θέσης εργασίας και όχι ένα σύστημα σταδιοδρομίας 
(CSE-Developpement, 2004 και Dipartimento della Funzione Pubblica, 2004).

Λουξεμβούργο
Παραδοσιακά, το προσωπικό του δημοσίου (δηλαδή, το προσωπικό 

που ανήκει στην κεντρική διοίκηση εκτός από τα δημόσια ιδρύματα) 
κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες: τους δημοσίους λειτουργούς, τους 
υπαλλήλους και τους εργάτες. Το άρθρο 1 του τροποποιημένου νόμου της 
16ης Απριλίου 1979 που καθορίζει τη γενική κατάσταση των δημοσίων 
υπαλλήλων παρέχει έναν ορισμό της έννοιας του δημοσίου λειτουργού ή 
υπαλλήλου. Άλλος ορισμός εμφανίζεται στο άρθρο 1 του τροποποιημένου 
νόμου της 22ας Ιουνίου 1963 που καθορίζει το μισθολογικό καθεστώς των 
δημοσίων υπαλλήλων. Αυτοί οι δύο ορισμοί χαρακτηρίζουν τον δημόσιο 
υπάλληλο ως εξής: δημόσιος υπάλληλος είναι εκείνος στον οποίο ο νόμος 
αποδίδει ρητά αυτήν την ιδιότητα, εκείνος που απασχολείται ως στέλεχος 
της Δημόσιας Διοίκησης και εκείνος που έχει διοριστεί σε κάποιο αξίωμα 
δυνάμει μιας νομοθετικής διάταξης. Η δημόσια διοίκηση του
Λουξεμβούργου προσφέρει απασχόληση με το σύστημα της
σταδιοδρομίας. Χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι η πρόσβαση σε κάθε 
επάγγελμα προϋποθέτει βασική σχολική εκπαίδευση συγκεκριμένη και 
προσαρμοσμένη στα καθήκοντα που ασκούνται στους κόλπους αυτού του 
επαγγέλματος. Στη δημόσια διοίκηση του Λουξεμβούργου, γίνεται 
διάκριση ανάμεσα σε κάποια επίπεδα επαγγελμάτων που αντιστοιχούν στα 
επίπεδα σπουδών, δηλαδή: υπάρχει το κατώτερο επίπεδο (οι κατώτερες 
θέσεις), το μέσο επίπεδο (οι μέσες θέσεις που απαιτούν απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως απολυτήριο συν τρία έτη σπουδών) και 
το ανώτερο επίπεδο (οι ανώτερες θέσεις που απαιτούν τέσσερα έτη 
σπουδών - τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών).

Η ταξινόμηση των δημόσιων υπηρεσιών που προβλέπεται στον 
τροποποιημένο νόμο της 22ας Ιουνίου 1963 περιλαμβάνει τα εξής: γενική 
διοίκηση, δικαστικό σώμα, αστυνομία, εκπαιδευτικοί, θρησκευτικοί 
λειτουργοί, τελωνεία. Την 1η Ιανουάριου 2000, συνολικά 17.383 δημόσιοι
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υπάλληλοι ανήκαν στη δημόσια διοίκηση. Το Λουξεμβούργο είναι σίγουρα 
η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν έχει ξεκινήσει 
πολιτική μείωσης του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων αλλά αντίθετα 
παρουσιάζει σταθερή αύξηση του προσωπικού του Δημοσίου (αύξηση κατά 
0,03% το 1998, το 1999 και το 2000). Ένας νέος νόμος της 19ης Μαΐου 
2003, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2003, εισήγαγε 
μεταρρυθμίσεις στην κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων. Οι διάφορες 
καινοτομίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο νόμο αναφέρονται στη 
στρατολόγηση, την πρόσληψη και τις προαγωγές, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, την πειθαρχική διαδικασία και τις 
συντάξεις (CSE-Developpement, 2004 και Ministere de la Fonction Publique 
et de la Reforme Administrative, 2004).

Ολλανδία
To ολλανδικό σύστημα δημοσίων υπηρεσιών είναι ένα σύστημα 

κατεχόμενης θέσης εργασίας. Και αν ακόμη οι δημόσιοι υπάλληλοι 
επωφελούνται της σταθερότητας της θέσης εργασίας, καμία εξέλιξη στη 
σταδιοδρομία τους δεν είναι εγγυημένη γι' αυτούς. Αν επιθυμούν να 
εξελιχθούν, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να διεκδικήσουν άλλη θέση 
εργασίας. Εξάλλου, για να συλλάβει κανείς την έννοια του δημόσιου 
υπαλλήλου στην Ολλανδία, πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε μια 
λειτουργική προσέγγιση: δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί είναι όσοι 
εργάζονται στο δημόσιο τομέα. Ωστόσο, πολλοί ορισμοί συνυπάρχουν: - ο 
πρώτος ορισμός είναι σχετικά περιοριστικός: συμπεριλαμβάνει μόνο τους 
δημόσιους υπαλλήλους που εργάζονται άμεσα στα υπουργεία, τις επαρχίες 
και τις κοινότητες. Οι εν λόγω υπάλληλοι συγκεντρώνουν ποσοστό μόλις 
3,4% του συνόλου των απασχολούμενων, δηλαδή σχεδόν 950.000 άτομα. 
Ωστόσο, η έννοια αυτή μπορεί να επεκταθεί στο σύνολο των δημόσιων 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, κυρίως, των δικαστών, των 
στρατιωτικών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού των δημοσίων 
υπηρεσιών, το 1994: οι δημόσιοι λειτουργοί αντιπροσώπευαν τότε το 
11,4% του συνόλου των απασχολούμενων. Αν προσθέσουμε στον 
παραπάνω αριθμό το προσωπικό του συνόλου των οργανισμών που έχουν 
κρατική χρηματοδότηση, φτάνουμε σε σύνολο το 26% του εργατικού
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δυναμικού της Ολλανδίας, δηλαδή, επίπεδο παρόμοιο με εκείνο της 
Γαλλίας.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, δε γίνεται πλέον καμία 
διάκριση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού της δημόσιας 
διοίκησης.
Από το 1989 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα μεταρρύθμιση που στόχευε στην 
«εξομοίωση» της κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων με εκείνη των 
μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Το περιεχόμενο της ιδιότητας των 
δημοσίων υπαλλήλων πλησιάζει εκείνο του μισθωτού ιδιωτικού δικαίου, 
αλλά, η νομική τους υπόσταση όμως εμπίπτει στο δημόσιο δίκαιο και 
αρμόδιος δικαστής σε περίπτωση διαφορών είναι ο διοικητικός δικαστής.

Η ομοιογένεια μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε 
επίσης ως επακόλουθο της μεταρρύθμισης του 1994: το σύστημα των 
συντάξεων τροποποιήθηκε για να ευθυγραμμιστεί με το αντίστοιχο 
σύστημα των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, 'πως επίσης και οι ρυθμίσεις 
σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, ενώ οι μισθολογικές 
διαπραγματεύσεις αποκεντρώθηκαν σημαντικά. Τέλος, μετά την 1η 
Ιανουάριου 2001, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι ίδιο για όλους, 
δημόσιους υπάλληλους και μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα (CSE- 
Developpement, 2004 και Ministry of the Interior and Kingdom Relations, 
2004).

Πορτογαλία
To νομικό πλαίσιο των πορτογαλικών δημοσίων υπηρεσιών δεν 

αποτελεί αντικείμενο ενός ενιαίου κειμένου, μεθοδικού και ομοιογενούς, 
αλλά αντικείμενο διαφόρων νομοθετικών κειμένων, η ιεραρχία των 
οποίων ποικίλει: νόμοι, νομοθετικά διατάγματα, κανονισμοί, εγκύκλιοι. Το 
σύνταγμα θέτει επίσης κάποιες αρχές αναφορικά με τη στρατολόγηση 
(άρθρα 48 και 50).

Ανάλογα με το μόνιμο ή παροδικό χαρακτήρα των αναγκών που 
πρέπει να ικανοποιηθούν, η στρατολόγηση αναφέρεται σε δημοσίους 
υπαλλήλους ή σε συμβασιούχους. Το1999, η πορτογαλική δημόσια 
διοίκηση περιελάμβανε περίπου 708.000 υπαλλήλους.

Δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι που διορίζονται 
για να καταλάβουν μια μόνιμη θέση, αμειβόμενη με βάση τον

16



προϋπολογισμό του δημόσιου οργανισμού στον οποίο απασχολούνται. Ο 
όρος δημόσιος υπάλληλος περιλαμβάνει επίσης το προσωπικό των 
ενόπλων δυνάμεων, τους πυροσβέστες, τους δικαστές έδρας και τους 
εισαγγελείς, καθώς και το προσωπικό των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης.

Οι πορτογαλικές δημόσιες υπηρεσίες ακολουθούν το σύστημα 
σταδιοδρομίας. Η πρόσβαση σε αυτές επιτρέπει στους δημοσίους 
υπαλλήλους να υπηρετούν στις διάφορες θέσεις της δημόσιας διοίκησης 
αδιακρίτως με εξαίρεση κάποια ειδικά σώματα όπως το διπλωματικό σώμα, 
ο στρατός, τα σώματα ασφαλείας, η εκπαίδευση ή τα ιατρικά 
επαγγέλματα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται και 
απασχολούνται στις παραπάνω θέσεις δεν απολαμβάνουν την κινητικότητα 
που έχουν οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι.

Οι συμβασιούχοι στρατολογούνται για να εκτελέσουν καθήκοντα 
προσωρινά και εκτός του πλαισίου του προϋπολογισμού. Στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, η πορτογαλική κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή 
προγράμματα μονιμοποίησης αντίστοιχα με εκείνα που ακολούθησαν στη 
Γαλλία για την αντιμετώπιση της αύξησης του αριθμού των συμβασιούχων 
(μπορεί να πρόκειται για συμβασιούχους δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) 
(CSE-Developpement, 2004).

Ισπανία
Ο νόμος «Μέτρα για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης» της 

2ας Αυγούστου 1984 είναι ένα ιστορικό σημείο στης διαδικασία 
κατάργησης του συστήματος δημόσιας διοίκησης (σύστημα σταδιοδρομίας) 
του καθεστώτος του Φράνκο. Αντίθετα με πολλές αγγλοσαξονικές χώρες, 
η Ισπανία δεν ακολούθησε τα βήματα του New Public Management (της 
Νέας Δημόσιας Διοίκησης). Ωστόσο, η διαδικασία κατάτμησης της 
δημόσιας διοίκησης σε διοικητικές περιφέρειες, η οποία οδήγησε σε 
μεγάλη αποκέντρωση της κεντρικής εξουσίας επέτρεψε στη δημόσια 
διοίκησή να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου κράτους. Στην 
Ισπανία, δε γίνεται καμία διαφοροποίηση μεταξύ των εργαζομένων στις 
δημόσιες υπηρεσίες του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο 
μέτρο που το ίδιο νομικό σύστημα εφαρμόζεται στο σύνολο των δημοσίων 
υπαλλήλων.
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Το ισπανικό κράτος έχει δικαιοδοσία να θέτει τις βάσεις και τις 
αρχές της δημόσιας διοίκησης, αλλά η έκταση και η εμβέλεια τους 
μπορούν να περιοριστούν ή να αυξηθούν από τους κανόνες που 
θεσπίζουν, στο συγκεκριμένο τομέα, οι αυτόνομες κοινότητες 
(Comunidades Autonomas). Έτσι, αν και ο νόμος περί μεταρρύθμισης της 
δημόσιας διοίκησης της 2ας Αυγούστου 1984 εφαρμόζεται τόσο στην 
εθνική δημόσια διοίκηση όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, το ίδιο 
κείμενο προβλέπει ότι οι αυτόνομες κοινότητες μπορούν, στο ίδιο νομικό 
πλαίσιο, να ρυθμίζουν την δική τους δημόσια διοίκηση. Ομοίως, ο Νόμος 7 
της 2ας Απριλίου 1985 που θέτει τις βάσεις του συστήματος τοπικής 
αυτοδιοίκησης καθορίζει ότι οι αυτόνομες κοινότητες μπορούν να 
νομοθετούν για τη στρατολόγηση και την εκπαίδευση των δημοσίων 
υπαλλήλων τους και των υπαλλήλων των επαρχιών και των κοινοτήτων 
που βρίσκονται στα αντίστοιχα εδάφη τους.
Η νομική σχέση των Ισπανών δημοσίων υπαλλήλων με το κράτος ή 
κοινότητα - εργοδότη είναι ποικίλη:
α) δημόσιοι υπάλληλοι με σύστημα σταδιοδρομίας στην υπηρεσία του 
κράτους,
β) δημόσιοι υπάλληλοι με σύστημα σταδιοδρομίας στην υπηρεσία των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 
γ) δημόσιοι υπάλληλοι με σύστημα κατεχόμενης θέσης 
δ) συμβασιούχοι

α) Οι δημόσιοι υπάλληλοι σταδιοδρομίας, οι μισθοί ή οι αμοιβές των 
οποίων επιβαρύνουν το γενικό προϋπολογισμό του κράτους, είναι εκείνοι 
οι οποίοι, δυνάμει νόμιμου διορισμού, κατέχουν μόνιμες θέσεις είτε στους 
κόλπους της κεντρικής διοίκησης που περιλαμβάνει τα διάφορα υπουργεία 
και τους ανεξάρτητους οργανισμούς, είτε στους κόλπους των 
αποκεντρωμένων διοικήσεων. Το προσωπικό που τίθεται στην υπηρεσία 
των συνταγματικών οργάνων είναι επίσης δημόσιοι υπάλληλοι. Παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους στο Γενικό Συμβούλιο Δικαστικής Εξουσίας, στο 
Κοινοβούλιο, στο Συνταγματικό Δικαστήριο, στο Συνήγορο του Πολίτη 
(μεσολαβητή), και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Το εν λόγω προσωπικό 
βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς που υπάγεται επικουρικά στη γενική 
νομοθεσία των δημοσίων υπαλλήλων. Το στρατιωτικό προσωπικό των
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ενόπλων δυνάμεων είναι επίσης δημόσιοι λειτουργοί, αν και τα 
χαρακτηριστικά του νομικού συστήματος του στρατιωτικού επαγγέλματος 
ταιριάζουν σε ένα κλειστό σύστημα δημόσιας διοίκησης, το οποίο είναι 
δομημένο σε ιεραρχικές βαθμίδες και συνοδεύεται από περιορισμούς στην 
άσκηση κάποιων δικαιωμάτων που θίγουν κυρίως τα πολιτικά ή 
συνδικαλιστικά δικαιώματα. Οι υπάλληλοι της κρατικής, αυτόνομης ή 
τοπικής, αστυνομίας έχουν ειδική μεταχείριση, διαφορετική από εκείνη 
που προβλέπει ο Νόμος περί Ενόπλων Δυνάμεων και Προσωπικού 
Ασφαλείας (Νόμος 2/1986), επιβάλλοντας σε όλους τους αστυνομικούς το 
παραδοσιακό σύστημα ιεραρχικής οργάνωσης. Τέλος, ιδιαίτερο καθεστώς 
έχουν επίσης οι υπάλληλοι της σωματειακής διοίκησης, όπως οι 
γραμματείς του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου κλπ. η 
σταδιοδρομία των οποίων ελέγχεται από την κρατική διοίκηση, 
β) Οι δημόσιοι υπάλληλοι σταδιοδρομίας στην υπηρεσία των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων χωρίζονται στις τρεις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν μετατεθεί από την κρατική διοίκηση, 
οι οποίοι εργάζονται για λογαριασμό των αυτόνομων κοινοτήτων.

2. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι στρατολογούνται και εκπαιδεύονται
μέσα από πολύπλοκες διαδικασίες που αναλαμβάνονται από το 
κράτος και τις αυτόνομες κοινότητες, ασκούν τα καθήκοντά τους 
στις τοπικές διοικήσεις ή κατέχουν μία από τις τρεις ακόλουθες 
θέσεις ευθύνης: secretaries (γενικός γραμματέας), inventores
(ταμίας και φοροεισπράκτορας), depositaries (υπεύθυνος 
οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης προϋπολογισμού του 
οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης).

3. Τοπικοί δημόσιοι υπάλληλοι που ανήκουν στους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης, στρατολογούνται απευθείας από τις 
αυτόνομες κοινότητες, τις επαρχίες και τις κοινότητες, και 
χωρίζονται σε διάφορες ομάδες: γενική διοίκηση (διοικητικά
καθήκοντα), ειδική διοίκηση (μηχανικοί, αρχιτέκτονες, 
εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες υγείας), ειδικές υπηρεσίες 
(δημοτική αστυνομία κλπ).

γ) Οι δημόσιοι υπάλληλοι με σύστημα κατεχόμενης θέσης χαρακτηρίζουν 
δύο τύπους προσωπικού, οι οποίοι δεν κατέχουν μόνιμη θέση και, 
συνεπώς, δεν έχουν κυριολεκτικά την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.
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Αυτοί είναι: οι «αναπληρωτές», οι οποίοι διορίζονται προσωρινά, τόσο σε 
εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο για να καταλάβουν μόνιμες θέσεις σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ως τον οριστικό διορισμό ενός δημοσίου 
υπαλλήλου σταδιοδρομίας στη συγκεκριμένη θέση, και οι «δυνητικοί» 
δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι οι υπάλληλοι που διορίζονται και 
ανακαλούνται κατά διακριτική ευχέρεια για την εκτέλεση καθηκόντων 
πολιτικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω υπάλληλοι εγκαταλείπουν υποχρεωτικά 
τις θέσεις τους ταυτόχρονα με την πολιτική, εθνική ή τοπική αρχή που 
προέβη στο διορισμό τους.
δ) Οι συμβασιούχοι αποτελούν έναν τύπο προσωπικού πολύ συνηθισμένο 
στις δημόσιες διοικήσεις της Ισπανίας, στο βαθμό που, εκτός από τα 
καθήκοντα που ασκούν στο επίπεδο των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι τελευταίοι έχουν τη δυνατότητα 
να στρατολογούν έναν υπάλληλο σταδιοδρομίας ή συμβασιούχο για την 
άσκηση των ίδιων καθηκόντων. Αντιπροσωπεύοντας πάνω από το ήμισυ 
του δυναμικού των δημόσιων διοικήσεων της Ισπανίας, οι συμβασιούχοι 
είναι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις 
του εργατικού δικαίου που εφαρμόζονται στους μισθωτούς του ιδιωτικού 
τομέα. Ωστόσο, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των μόνιμων 
συμβασιούχων, οι οποίοι επιλέγονται με διαγωνισμούς και της οριστικής 
στρατολόγησής τους μπορεί να προηγείται μια δοκιμαστική περίοδος 
μεταβλητής διάρκειας, και των δημοσίων υπαλλήλων που 
στρατολογούνται με βάση μια σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για 
την άσκηση των καθηκόντων που δεν μπορούν να εκτελέσουν οι πρώτοι 
(CSE-Developpement, 2004). Στη συνέχεια καταγράφονται τα ποσοστά των 
διαφόρων κατηγοριών υπαλλήλων στους τομείς της δημόσιας διοίκησης.
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Κρατική διοίκηση
-Υπάλληλοι δημοσίου και δημοσίων οργανισμών
-Δυνάμεις ασφαλείας
-Ένοπλες δυνάμεις
-Δικαστικοί υπάλληλοι
Τοπική διοίκηση
Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 
Πανεπιστήμια

914.403 (44,8%) 
673.071 
122.635 

80.460 
40.237

621.616 (30,3%) 
425.881 (20,8%) 

80.460 (3.9%)
2.044.824ΣΥΝΟΛΟ:

Πηγή: Στατιστικό Δελτίο του Κεντρικού Αρχείου Προσωπικού, 1995

Σουηδία
Η σουηδική κεντρική διοίκηση αποτελείται από 270 κρατικές 

υπηρεσίες, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από την κυβέρνηση. Αυτή η αρχή 
της ανεξαρτησίας των κεντρικών κρατικών αρχών εισήχθηκε στις αρχές 
του 17ου αιώνα. To Riksdag (Κοινοβούλιο) και η κυβέρνηση θέτουν τους 
αντικειμενικούς στόχους και διαθέτουν έναν προϋπολογισμό για κάθε 
υπηρεσία. Ελέγχονται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους (3 έτη) και 
παρέχουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Η δομή και η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης είναι επίσης εξαιρετικά 
αποκεντρωμένη. Οι αρμοδιότητες του Κράτους ως εργοδότη ανατέθηκαν 
σε μεγάλο βαθμό στους υπηρεσιακούς διευθυντές. Αντικειμενικός στόχος 
ήταν η βελτίωση της αποτελεσματικότητας διασφαλίζοντας παράλληλα ότι 
η πλειοψηφία των λαμβανόμενων αποφάσεων πλησίαζαν περισσότερο 
τους υπαλλήλους τους οποίους αφορούσαν.

Η κεντρική διοίκηση περιλαμβάνει 250.000 υπαλλήλους2 σε σύνολο
1,3 εκατομμυρίων εργαζομένων στο δημόσιο τομέα (πληθυσμός 9 
εκατομμύρια, συνολικό εργατικό δυναμικό 4,3 εκατομμύρια). Οι 
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κομητείες και δήμοι, απασχολούν 
προσωπικό 250.000 και 840.000 ατόμων, αντίστοιχα.

Οι όροι και συνθήκες απασχόλησης των υπαλλήλων της κεντρικής 
διοίκησης μοιάζουν εξαιρετικά με τους όρους και τις συνθήκες 
απασχόλησης των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Οι υφιστάμενες 
διαφορές συνδέονται με την άσκηση της δημόσιας εξουσίας της

2 Η κυβέρνηση με τη στενή έννοια δεν απασχολεί περισσότερα από 4.500 άτομα.
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υπηρεσίας-εργοδότη. Οι εργαζόμενοι στη δημόσια διοίκηση της Σουηδίας 
μπορούν να χαρακτηριστούν στην πλειοψηφία τους ως συμβασιούχοι, 
καθώς συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας. Το 
θεσμικό τους πλαίσιο είναι δημοσίου δικαίου αν λάβουμε υπόψη μας ότι το 
Συμβούλιο Ευθύνης του Κράτους (αντίστοιχο με το Συμβούλιο της 
Επικράτειας) είναι αρμόδιο σε περίπτωση διαφοράς. Ωστόσο, οι κανόνες 
που εφαρμόζονται σε αυτούς είναι οι κανόνες που εφαρμόζονται και στους 
μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης 
(αμοιβή, εκπαίδευση, σύνταξη) αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων 
και συλλογικών συμβάσεων. Συνεπώς, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ένα 
υβριδικό θεσμικό πλαίσιο. Το σουηδικό σύστημα δημόσιας διοίκησης είναι 
ένα σύστημα κατεχόμενης θέσης εκτός από τους εργαζόμενους στη 
δικαιοσύνη (δικαστές και εισαγγελείς), την αστυνομία και το διπλωματικό 
σώμα, οι οποίοι χαίρουν ειδικού καθεστώτος και διαθέτουν κλασική 
εξέλιξη σταδιοδρομίας. Ο νόμος περί «συν-προσδιορισμού» στην εργασία 
εφαρμόζεται στην κεντρική διοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες 
υπηρεσίες έχουν καθήκον ενημέρωσης απέναντι στα συνδικάτα για την 
οικονομική διαχείριση και για τη διοίκηση του προσωπικού και πρέπει να 
ζητείται η γνώμη των αντιπροσωπευτικών συνδικάτων σε περίπτωση 
σημαντικών αλλαγών στα πεδία αυτά. Ωστόσο, τίποτα δεν εμποδίζει τους 
υπηρεσιακούς διευθυντές να λάβουν στη συνέχεια την απόφασή τους 
μονομερώς. Στην πραγματικότητα, η υποχρέωση διαπραγματεύσεων 
εφαρμόζεται όταν οι αποφάσεις θίγουν τις δημόσιες υπηρεσίες και τη 
διοίκηση, με την ιδιότητά τους ως εργοδοτών, στη σχέση τους με τους 
δημοσίους υπαλλήλους. Μετά το 1994, το Κράτος μεταβίβασε τις 
αρμοδιότητές του ως εργοδότη στη Σουηδική Υπηρεσία Κυβερνητικών 
Υπαλλήλων (SAGE). Η συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία αποτελείται από 
80 αντιπροσώπους που εκλέγονται από τις δημόσιες υπηρεσίες και 
διορίζονται από την κυβέρνηση, ελέγχεται και χρηματοδοτείται από τα 
μέλη της (η προσχώρηση είναι υποχρεωτική). Η επιτροπή είναι αρμόδια 
για να συντονίζει τα συμφέροντα των μελών της και να τους 
αντιπροσωπεύει κατά τη διάρκεια συλλογικών διαπραγματεύσεων σε 
κεντρικό επίπεδο ενώ, ακόμη, παρέχει στα μέλη της τεχνική υποστήριξη 
(CSE-Developpement, 2004).
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Μεγάλη Βρετανία
Η βρετανική δημόσια διοίκηση αποτελείται από δημοσίους 

υπαλλήλους (civil servants) ή αλλιώς υπαλλήλους του Στέμματος. 
Πρόκειται για δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι εργάζονται στα υπουργεία 
ή στις εκτελεστικές τους υπηρεσίες. Ετυμολογικά, ο όρος civil servant 
σημαίνει δημόσιος υπάλληλος. Σύμφωνα με την Επιτροπή Tomlin του 
1931, οι civil servants είναι «υπάλληλοι του Στέμματος οι οποίοι 
απασχολούνται με την αστική τους ιδιότητα και η αμοιβή των οποίων 
καταβάλλεται πλήρως και απευθείας με χρήματα που ψηφίζει το 
Κοινοβούλιο». Συνεπώς, πρόκειται για προσωπικό της εθνικής κυβέρνησης 
που απασχολείται στα τμήματα των υπουργείων και αποτελείται από 
περίπου 500.000 υπαλλήλους. Η άλλη σημαντική κατηγορία δημοσίων 
υπαλλήλων αποτελείται από υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι εν 
λόγω υπάλληλοι απασχολούνται σε συμβατική βάση, και για αυτούς 
εφαρμόζεται η γενική εργατική νομοθεσία. Οι συνθήκες εργασίας τους 
διαφέρουν σημαντικά από οργανισμό σε οργανισμό καθώς και στο 
εσωτερικό του ίδιου οργανισμού. Τα προσωπικό των φυλακών, των 
νοσοκομείων και των άλλων δημοσίων υπηρεσιών υπάγονται στο κοινό 
εργατικό δίκαιο και δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι (civil servants) 
stricto sensu.

Οι μεταρρυθμίσεις
Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν από τις πρώτες χώρες που προέβη στην 

εφαρμογή ενός προγράμματος μεταρρυθμίσεων, το οποίο ονομάστηκε 
New Public Management (ΝΡΜ - Νέα Δημόσια Διοίκηση). Τα βασικά 
στοιχεία του ΝΡΜ που πρόκειται να διαποτίσουν και να επηρεάσουν 
ολόκληρη τη βρετανική δημόσια διοίκηση είναι τα εξής:

- Η αποκέντρωση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να 
καταστεί η διοίκηση πιο ευέλικτη και πλησιέστερη στους πολίτες.

- Παροχή υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας στους χρήστες, και 
γενικότερα, τοποθέτηση του πολίτη στο επίκεντρο των οργανισμών 
και διοικήσεων.

- Βελτίωση της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.
- Ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου (CSE-Developpement, 2004)
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4. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές τόσο 
στον αριθμό όσο και στη σύνθεση του εργατικού δυναμικού του δημοσίου 
τομέα, κυρίως λόγω των δημογραφικών τάσεων και των πολιτικών 
εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Ως προς το ποσοστό των 
απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα, όπως καταδεικνύει και ο πίνακας που 
ακολουθεί η τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια είναι σε γενικές 
γραμμές πτωτική (π.χ. Ολλανδία, Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία) και ίσως σε 
κάποιες περιπτώσεις σταθεροποιητική (π.χ. Γαλλία, Φινλανδία). Οι λόγοι θα 
πρέπει να αναζητηθούν στις πολιτικές περιορισμού των δημοσίων δαπανών 
αλλά και στις δομικές μεταρρυθμίσεις και τις οργανωσιακές αλλαγές των 
δημοσίων διοικήσεων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Ποσοστό απασχόλησης στο δημόσιο τομέα

Καναδάς

Ιρλανδία

Γερμανία

Κορέα

Ισπανία Φινλανδία —Μ— Γαλλία

' Πορτογαλία mmmArmm Τουρκία ♦ “ ΗΠΑ

Πηνή: OECD, 2001, Highlights of public sector pay and employment trends, p.2
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ποσοστό απασχόλησης στο δημόσιο τομέα (%)

1985 1990 1997 1998 1999
Καναδάς 20.2 20.3 18.5 17.9 17.5
Τσεχία 15.3 15.3 15.4
Φινλανδία 25.3 23.2 25.0 24.3
Γαλλία 20.5 20.4 21.3
Γερμανία 15.5 15.1 12.9 12.6 12.3
Ελλάδα 7.2 6.9
Ουγγαρία 22.8 22.7 21.4
Ιρλανδία 20.2 17.4 15.9 14.6
Ισλανδία 14.6
Ιταλία 15.5 15.4 15.2
Κορέα 4.5 4.5 4.4 4.5
Λουξεμβούργο 8.0
Ολλανδία 15.1 12.9 12.6 12.4 12.2
Πορτογαλία 12.1 15.5 15.2
Ισπανία 13.8 14.0 15.7 15.5 15.2
Τουρκία 7.7 7.9 9.3 9.1
Μεγάλη Βρετανία 21.6 19.5 12.9 12.7 12.6
Η.Π.Α. 14.8 14.9 14.6 14.5 14.6

Πηνή: OECD, 2001, Highlights of public sector pay and employment trends, p.15

Ως προς την ηλικιακή δομή της απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση, 
παρατηρείται ότι στις περισσότερες χώρες οι εργαζόμενοι μέσης και 
μεγαλύτερης ηλικίας αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία, ενώ ιδιαίτερα 
χαμηλά είναι τα ποσοστά των νέων εργαζομένων. Στην ερμηνεία της τάσης 
αυτής αναφέρεται η γενική αύξηση της ηλικίας ένταξης στην παραγωγική 
διαδικασία λόγω σπουδών αλλά και η γήρανση του πληθυσμού.

25



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

Ποσοστό απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση κατά ηλικιακή ομάδα (%)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΝΟΡΒΗΠΑ ΚΟΡΕΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΗΠΑ ΕΛΛΑΔΑ

Π -19 ετών ■ 20-29 Π30-39 ^40-49 ■ 50-59 Π 60 και πάνω

Πηγή: OECD, 2001, Highlights of public sector pay and employment trends, p.3

To ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, το οποίο 
υπήρξε πάντα μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του ιδιωτικού, παρουσιάζει 
αυξητικές τάσεις στις περισσότερες χώρες τα τελευταία χρόνια. Ως προς την 
εξέλιξη των γυναικών όμως στη διοικητική ιεραρχία, αν και διαφαίνεται μια 
ελαφρά αυξητική τάση του ποσοστού της γυναικείας συμμετοχής στα ανώτερα 
επίπεδα ιεραρχίας, η αναλογία ανδρών-γυναικών στις θέσεις αυτές παραμένει 
αρνητική για τις γυναίκες εργαζόμενες.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3

Ποσοστό γυναικείας απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση (%)

'70 η---------------------------------------------------------------------------------------------------------

60-------------.....................................................

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΗΠΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΟΡΕΑ

□ 1990 ■ 1998, 1999 ή 2000

Πηνή: OECD, 2001, Highlights of public sector pay and employment trends, p.5
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Ποσοστό γυναικείας απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση (%)

Αυστρία
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

33.5 35.1 35.8 35.9 35.5 35.7 36.0 36.1
Καναδάς 59.0 56.0 57.0
Φινλανδία 57.6 57.5 58.9 58.8 59.8 60.0 60.1 60.1 60.9 61.1
Γαλλία 58.5
Γερμανία 42.7 49.1 49.5 49.6 50.0 50.1 50.1 50.1 50.2 50.2 50.3
Ελλάδα 43.7 43.6 49 48.1 48.4 47.4 49.7 50.6 49.8
Ουγγαρία 73.4 72.9 70.5 71.3 71.8 72.7 73.4 73.6 73.2
Ιρλανδία 44.0 44.0 46.0 48.0 49.0 50.0 50.0 51.0
Ιταλία 49.7 50.1
Κορέα 28.2 28.7 29.1 30.0 29.9 30.5 31.7 32.4 33.6 33.1
Ολλανδία 29.6 30.6 32.0 3.4 32.7 34.4 35.6
Νέα
Ζηλανδία

58.0 58.0 60.0

Νορβηγία 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 42.0 43.0
Πορτογαλία 59.4
Σουηδία 52.2 46.7 46.8 46.4 45.5 43.6 43.5 43.9 44.6 45.1 45.9
Τουρκία 34.2
ΗΠΑ 53.1 53.6 53.8 54.1 54.4 54.7 55.1 55.5 55.8 56.1 56.3

Ππνή: OECD, 2001, Highlights of public sector pay and employment trends, p.19
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4

Αναλογία ανδρών - γυναικών στη διοικητική ιεραρχία στη δημόσια διοίκηση

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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□ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σημείωση: Τα στοιχεία αφορού τον Μ.Ο. των δεδομένων των χωρών του Πίνακα 4

Πηνή: OECD, 2001, Highlights of public sector pay and employment trends, p.6
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Συμμετοχή γυναικών στα επίπεδα ιεραρχίας της δημόσιας διού<πσπς (%)
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000

ΓΑΛΛΙΑ
Διοικητικό Προσωπικό 56.9 58.2
Μεσαία Στελέχη 59.4 62.0
Ανώτερα Στελέχη 40.8 44.8
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Διοικητικό Προσωπικό 46.3 53.9 54.3
Μεσαία Στελέχη 42.7 51.3 51.3
Ανώτερα Στελέχη 24.5 28.0 33.1
ΕΛΛΑΔΑ
Διοικητικό Προσωπικό 43.7 47.4 49.8
Μεσαία Στελέχη 43.6 52.0 54.6
Ανώτερα Στελέχη 29.9 36.0 38.7
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Διοικητικό Προσωπικό 75.3 79.2
Μεσαία Στελέχη 59.4 62.6
Ανώτερα Στελέχη 48.3 53.5
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Διοικητικό Προσωπικό 73.6 74.0
Μεσαία Στελέχη 37.1 42.3
Ανώτερα Στελέχη 10.8 13.3
ΙΤΑΛΙΑ
Διοικητικό Προσωπικό
Μεσαία Στελέχη 23.0
Ανώτερα Στελέχη 12.0
ΚΟΡΕΑ
Διοικητικό Προσωπικό 18.4 22.9 25.9
Μεσαία Στελέχη 2.0 3.0 5.4
Ανώτερα Στελέχη 1.1 1.1 1.1
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Διοικητικό Προσωπικό 46.0 48.0 50.0
Μεσαία Στελέχη 22.0 23.0 24.0
Ανώτερα Στελέχη 16.0 17.0 15.0
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Διοικητικό Προσωπικό 80.9
Μεσαία Στελέχη 43.9
Ανώτερα Στελέχη 25.7
ΣΟΥΗΔΙΑ
Διοικητικό Προσωπικό 83.0 85.0 80.0
Μεσαία Στελέχη 34.0 40.0 48.0
Ανώτερα Στελέχη 10.0 13.0 20.0
ΤΟΥΡΚΙΑ
Διοικητικό Προσωπικό 37.0
Μεσαία Στελέχη 13.0
Ανώτερα Στελέχη 15.0
ΗΠΑ
Διοικητικό Προσωπικό 53.2 52.4 52.5
Μεσαία Στελέχη 15.2 21.1 28.1
Ανώτερα Στελέχη 11.1 19.2 24.4

Σημείωση: Η διάκριση των επιπέδων ιεραρχίας γίνεται με διαφορετικά κριτήρια για κάθε χώρα όπως 
βαθμός, επίπεδο αμοιβής ή επίπεδο σπουδών.

Ππνή: OECD, 2001, Highlights of public sector pay and employment trends, p.20,21
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5. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το κλασσικό μοντέλο των εργασιακών σχέσεων κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. Παράλληλα με την εισαγωγή της 
διαδικασίας της συλλογικής διαπραγμάτευσης από τα ευρωπαϊκά κράτη για 
την επίτευξη συλλογικών συμφωνιών, αναγνωρίζεται και η τάση 
αποκέντρωσης στον προσδιορισμό των όρων και των συνθηκών απασχόλησης 
(Neal, 2001).

Σημαντικό κριτήριο διαφοροποίησης ως προς την εφαρμογή του 
θεσμού της συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελεί το σύστημα απασχόλησης 
στη δημόσια διοίκηση κάθε χώρας. Τα ευρωπαϊκά κράτη που εφαρμόζουν 
συστήματα καριέρας στις δημόσιες διοικήσεις τους, όπως η Αυστρία, το 
Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και 
η Ισπανία συνήθως διακρίνονται και από μονομερή κρατικό καθορισμό της 
αμοιβής και των άλλων όρων εργασίας. Αντίθετα, οι χώρες που δεν 
εφαρμόζουν συστήματα καριέρας στις δημόσιες διοικήσεις τους, όπως η 
Δανία, η Φινλανδία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Μεγάλη Βρετανία 
προσφεύγουν στη συλλογική διαπραγμάτευση (Bossaert, Demmke, Nomdem, 
Polet, 2001).

Τα συστήματα καριέρας στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη βρίσκονται 
υπό συνεχή αμφισβήτηση τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ενώ παράλληλα οι 
εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο τομέα έχουν μετασχηματιστεί 
αναγνωρίζοντας όλο και περισσότερη σημασία στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και τις διμερείς μεθόδους προσδιορισμού των αμοιβών και 
των όρων απασχόλησης.

Με την άνοδο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ελάχιστοι είναι 
πλέον οι περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στις 
συνδικαλιστικές τους οργανώσεις. Η μοναδική χώρα που σκοπίμως επιχείρησε 
να περιορίσει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων υπήρξε 
η Μεγάλη Βρετανία κατά τη διάρκεια της θητείας της Margaret Thatcher. 
Ωστόσο, η εργατική κυβέρνηση εισήγαγε νομοθεσία σύμφωνα με την οποία 
αναγνωρίστηκε το δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων να μετέχουν στις 
αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις. Συνδεδεμένη με την αυξανόμενη 
σημασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης στο δημόσιο τομέα είναι και η 
κατάκτηση του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων να απεργούν. Οι μόνες
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εξαιρέσεις σε αυτόν τον γενικό κανόνα είναι οι κρατικοί υπάλληλοι στη 
Γερμανία, τη Δανία και την Αυστρία. Στη Δανία και την Αυστρία η απαγόρευση 
του δικαιώματος περιορίζεται όλο και περισσότερο εξαιτίας της πολιτικής της 
αναστολής πρόσληψης προσωπικού στη δημόσια διοίκηση υπό το καθεστώς 
του δημοσίου υπαλλήλου. Σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
δημόσιοι υπάλληλοι, εκτός κάποιων ειδικών κατηγοριών όπως οι εργαζόμενοι 
στην αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις, έχουν αναγνωρισμένο πλέον το 
δικαίωμα στην απεργία, ανεξάρτητα από τη θέση τους στη διοικητική 
ιεραρχία. Ωστόσο, από νομική άποψη, σε πολλές χώρες υπάρχει νομικό κενό 
ως προς το δικαίωμα απεργίας (Nomden, Farnham, Abbruciati, 2003).

Παρά την ύπαρξη αυτής της κοινής τάσης, η ιδιαίτερη φύση του 
κράτους στις εργασιακές σχέσεις παραμένει εμπόδιο στην ανάπτυξη των 
εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο τομέα κατά τον ίδιο τρόπο όπως στον 
ιδιωτικό τομέα. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, στο πεδίο των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων έχουν σημειωθεί ήττες. Παράδειγμα αποτελεί η άρνηση 
της ισπανικής κυβέρνησης, το 1997, να εφαρμόσει τη συμφωνία σχετικά με 
την αύξηση των μισθών όπως είχε συναφθεί από την προηγούμενη 
κυβέρνηση και τις οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Σε αρκετές χώρες 
μάλιστα η σημασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων περιορίζεται από τη 
δυνατότητα που έχουν οι κυβερνήσεις να δρουν μονομερώς όταν οι 
διαπραγματεύσεις με τις οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων αποτύχουν.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα των συλλογικών διαπραγματεύσεων η 
γενική τάση είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγούν σε άμεσα 
εφαρμόσιμες συλλογικές συμφωνίες. Η εφαρμογή των συλλογικών 
συμφωνιών είναι περισσότερο συχνή στην περίπτωση των εργαζομένων με 
συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, με εξαίρεση το Βέλγιο. Στα συστήματα καριέρας, 
σε γενικές γραμμές, οι όροι απασχόλησης καθορίζονται μονομερώς από την 
κυβέρνηση και/ή το κοινοβούλιο όταν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Σε 
αυτά τα συστήματα, ωστόσο, η διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης 
είναι κατοχυρωμένη νομικά, με διατάξεις μάλιστα που ορίζουν 
συγκεκριμένους κανόνες για τη διεξαγωγή της. Η μοναδική χώρα όπου η 
συλλογική διαπραγμάτευση ασο δημόσιο τομέα δεν έχει θεσμοθετηθεί είναι η 
Γερμανία. Στην πραγματικότητα όμως οι γερμανικές ομοσπονδίες δημοσίων 
υπαλλήλων έχουν διευρυμένη δυνατότητα να επηρεάζουν τις αποφάσεις 
σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησής τους. Η γερμανική
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περίπτωση καταδεικνύει φανερά το γεγονός ότι οι θεσπισμένοι κανόνες δεν 
αντιπροσωπεύουν πάντα την πραγματικότητα. Ανάλογες περιπτώσεις 
αποτελούν η Ελλάδα και η Πορτογαλία, όπου στην πράξη η διαδικασία της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης είναι περισσότερο ευέλικτη από ότι ο νόμος 
ορίζει.

Παρά τις ενδείξεις κοινών τάσεων, τα τελευταία χρόνια, στο πεδίο των 
εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο τομέα ανά την Ευρώπη, παραμένουν ακόμη 
σημαντικές αποκλίσεις. Βασικός λόγος αυτών των διαφοροποιήσεων στους 
θεσμούς και τις πρακτικές είναι τα ίδια τα συστήματα δημόσιας διοίκησης των 
ευρωπαϊκών κρατών. Η τάση προς την εφαρμογή διαδικασιών συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και μάλιστα σε όλο και περισσότερο αποκεντρωμένο επίπεδο 
συνδυάζεται με την επέκταση του εύρους της συλλογικής διαπραγμάτευσης 
ώοττε να συμπεριληφθούν περισσότερα θέματα.

5.1 Τα Επίπεδα των Διαπραγματεύσεων

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα κράτη προχωρούν στην 
αποκέντρωση της διαδικασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
αναγνωρίζοντας πλεονεκτήματα όπως την ευελιξία και την
προσαρμοστικότητα σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ή τοπικές 
ιδιαιτερότητες και συνεπώς την αύξηση της αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Ο μεγάλος κίνδυνος της 
αποκέντρωσης ωστόσο, είναι ο κατακερματισμός και η ανομοιογένεια 
(Farnham and Horton, 2000).

Στην πράξη, σε κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
εφαρμόζονται διαδικασίες συλλογικής διαπραγμάτευσης αμιγώς 
συγκεντρωτικές ή αποκεντρωμένες. Ο βαθμός βέβαια του συγκεντρωτισμού 
συνδέεται με την απαίτηση για κεντρικό έλεγχο θεμάτων όπως π.χ. οι 
περιορισμοί στην εισοδηματική πολιτική. Οι χώρες της Ε.Ε (των 15) μπορούν 
να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό συγκεντρωτισμού 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
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Κεντρικές συλλογικές διαπραγματεύσεις
Στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Αυστρία και την Πορτογαλία, 

οι αυξήσεις των μισθών αποφασίζονται κεντρικά και για όλους τους 
υπαλλήλους στη δημόσια διοίκηση. Στην Ισπανία, η αμοιβές των υπαλλήλων 
που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης με κάθε υπουργείο ή άλλο φορέα ξεχωριστά, ενώ για τους 
υπαλλήλους που εργάζονται στις Εθνικές Υπηρεσίες Υγείας (National Health 
Service - NHS) και τις τοπικές κυβερνήσεις της Μεγάλης Βρετανίας_οι αμοιβές 
ορίζονται σε κεντρικό επίπεδο.

Στη Γερμανία, το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων ορίζεται σε 
κεντρικό επίπεδο. Ο ομοσπονδιακός νόμος περί αμοιβών 
(Bundesbesoldungsgesetz) περιλαμβάνει διατάξεις για τα επίπεδα των 
αμοιβών και τα επιδόματα στις διάφορες βαθμίδες δημοσίων υπαλλήλων, οι 
οποίες εφαρμόζονται σε επίπεδο ομοσπονδιακό, κρατιδίων και στις τοπικές 
κυβερνήσεις. Συλλογικές συμφωνίες για τους υπαλλήλους που εργάζονται στο 
δημόσιο τομέα, αλλά δεν υπάγονται στο καθεστώς των δημοσιών υπαλλήλων 
(Arbeiter και Angestellte), συνάπτονται σε εθνικό επίπεδο επίσης. Οι 
γερμανικές συλλογικές συμφωνίες ορίζουν με ακρίβεια τους όρους και τις 
συνθήκες απασχόλησης (χρόνος εργασίας, έτη υπηρεσίας, αμοιβή, άδειες 
κλπ.). Σε κάθε περίπτωση το πεδίο εφαρμογής τους είναι πανεθνικό και δεν 
υπάρχουν διαφορές σε όσα ρυθμίζονται για τους δημοσίους υπαλλήλους σε 
ομοσπονδιακό επίπεδο ή επίπεδο κρατιδίων.

Στη Μεγάλη Βρετανία, μέσω εθνικών συλλογικών συμφωνιών 
διευθετούνται τα μισθολογικά ζητήματα για τους δημοσίους υπαλλήλους των 
Εθνικών Υπηρεσιών Υγείας (National Health Service - NHS) και των τοπικών 
κυβερνήσεων. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα οι τοπικές κυβερνήσεις να μην 
εφαρμόσουν τις συμφωνίες αυτές στο προσωπικό τους και χρήση αυτής της 
δυνατότητας έχει γίνει αρκετές φορές κατά το παρελθόν (Nomden, Farnham, 
Abbruciati, 2003).

Αποκεντρωμένες συλλογικές διαπραγματεύσεις
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι σε μεγάλο βαθμό 

αποκεντρωμένες στο σουηδικό και βρετανικό δημόσιο τομέα. Πράγματι, το 
σουηδικό παράδειγμα φανερώνει το πώς οι αποκεντρωμένες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις μπορούν να διεξάγονται με κάποια μορφή συντονισμού σε
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κεντρικό επίπεδο. Οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο φορέα/δημόσιας υπηρεσίας 
διεξάγονται μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων που 
καλύπτει ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση. Στη Σουηδία συναντάμε τρία είδη 
συλλογικών συμφωνιών: τη βασική συμφωνία, τη γενική συμφωνία και τις 
τοπικές συμφωνίες. Οι δύο πρώτες συνάπτονται σε κεντρικό επίπεδο μεταξύ 
του σουηδικού υπουργείου αρμόδιου για τους δημοσίους υπαλλήλους και τις 
εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Η βασική 
συμφωνία ρυθμίζει την ίδια τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, έχει 
διαχρονική ισχύ και κυρώνεται από την κυβέρνηση. Η γενική συμφωνία ορίζει 
τα επίπεδα των αμοιβών γενικά και άλλες γενικές ρυθμίσεις, όπως η 
διατήρηση της εργασιακής ειρήνης. Η τρέχουσα γενική συμφωνία ορίζει και το 
ελάχιστο ποσοστό αύξησης των μισθών. Οι τοπικές συμφωνίες ρυθμίζουν 
θέματα όπως οι μισθοί και οι όροι απασχόλησης με κριτήριο τις δεδομένες 
τοπικές συνθήκες και η διαπραγμάτευση γίνεται σε επίπεδο μεμονωμένων 
δημόσιων φορέων/υπηρεσιών μεταξύ της διοίκησης και των εκπροσώπων των 
εργαζομένων (Bossaert, Demmke, Nomdem, Polet, 2001). Οι αυξήσεις των 
αμοιβών βασίζονται σε αξιολόγηση των δεξιοτήτων, των αποτελεσμάτων και 
της απόδοσης της εργασίας των υπαλλήλων και δεν ορίζονται αυθαίρετα αλλά 
συνδέονται άμεσα με τις αλλαγές στο κόστος εργασίας του ιδιωτικού τομέα. 
Συνεπώς, καμία συμφωνημένη αύξηση των μισθών δεν μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί από το κράτος αν είναι μεγαλύτερη από εκείνη του ιδιωτικού 
τομέα.

Στη Μεγάλη Βρετανία από το 1994 οι διαδικασίες συλλογικής 
διαπραγμάτευσης είναι αποκεντρωμένες. Κάθε υπουργείο ή δημόσια υπηρεσία 
έχει ξεχωριστό μισθολογικό και βαθμολογικό σύστημα και εντός αυτών των 
πλαισίων η διοίκηση και τα σωματεία του κάθε οργανισμού συνάπτουν 
συμφωνίες.

Μερικώς αποκεντρωμένες συλλογικές διαπραγματεύσεις
Στο Βέλγιο, τη Δανία, την Ιρλανδία, τη Φινλανδία, την Ιταλία και την 

Ολλανδία, στο δημόσιο τομέα οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι μερικώς 
αποκεντρωμένες και σε μερικές περιπτώσεις διεξάγονται σε δύο επίπεδα.

Στο Βέλγιο, τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος για το σύνολο των 
δημοσίων υπαλλήλων συζητούνται σε εθνικό επίπεδο από μία τριτοβάθμια 
επιτροπή (A committee) για όλους τους δημόσιους φορείς. Στα θέματα αυτά
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περιλαμβάνονται η ομοσπονδιακή εργατική νομοθεσία για τους δημοσίους 
υπαλλήλους, η κοινωνική ασφάλιση, το συνταξιοδοτικό σύστημα, η 
μισθολογική κλίμακα, το θεσμικό πλαίσιο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
οι κατώτατες αμοιβές και οι ελάχιστες ημέρες κανονικών και ειδικών αδειών 
(γονική άδεια). Η ιδιαιτερότητα στην τριτοβάθμια επιτροπή (A committee) 
είναι η επίτευξη της συναίνεσης των εκπροσώπων έξι κυβερνήσεων (της 
ομοσπονδιακής, των κοινοτήτων και των περιφερειών) λόγω της ανόμοιας 
οικονομικής τους κατάστασης. Αυξήσεις μισθών πλέον του πληθωρισμού 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στα πλαίσια μιας δευτεροβάθμιας 
επιτροπής (Β committee) για όλους τους τομείς της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης και στα πλαίσια των πρωτοβάθμιων επιτροπών για κάθε μία από 
τις αρχές των κοινοτήτων και των περιφερειών.

Στη Δανία και την Ιρλανδία, οι αυξήσεις των βασικών μισθών 
αποφασίζονται σε κεντρικό επίπεδο ενώ τα ειδικά επιδόματα είναι αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε τοπικό επίπεδο. Στην Ιρλανδία, μάλιστα, αποφασισμένες 
αυξήσεις είναι αποτέλεσμα μιας εθνικής, κοινής συμφωνίας για τους 
εργαζόμενους στο δημόσιο και του ιδιωτικό τομέα.

Στο φινλανδικό δημόσιο τομέα οι βασικές μισθολογικές αυξήσεις 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε κρατικό επίπεδο, αλλά κάθε 
φορέας/υπηρεσία αποφασίζει περαιτέρω αυξήσεις με βάση τα αποτελέσματα 
και την απόδοση των υπαλλήλων.

Στην Ιταλία, η διαπραγμάτευση διεξάγεται σε οκτώ τομείς όπως 
σχεδιάστηκαν το 1983: τα υπουργεία (εκτός των υπουργείων υγείας και 
παιδείας), την αυτόνομη, κεντρική δημόσια διοίκηση, τους μη οικονομικούς 
δημόσιους οργανισμούς, τα ερευνητικά ινστιτούτα, τις εθνικές υπηρεσίες 
υγείας, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις περιφερειακές και τοπικές 
διοικήσεις. Με νόμο του 1993, οι όροι απασχόλησης για τα ανώτερα στελέχη 
και των οκτώ τομέων ρυθμίζονται με ξεχωριστές συμφωνίες. Συνεπώς, 
υπάρχουν δεκαέξι ομάδες διαπραγμάτευσης και αντίστοιχες συλλογικές 
συμφωνίες: οκτώ για τους διοικητικούς υπαλλήλους και οκτώ για τα ανώτερα 
στελέχη κάθε τομέα. Κλαδικές συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν διεξάγονται 
στις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία, το διπλωματικό σώμα και τα 
πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό τους προσωπικό. Από το 1998 
καθιερώθηκαν οι τοπικές συμφωνίες για κάθε δημόσιο φορέα με ιδιαίτερη
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σημασία αφού με αυτές καθορίζονται όροι απασχόλησης όπως το μη βασικό 
μέρος των μισθών και ο χρόνος εργασίας.

Το ολλανδικό σύστημα διαπραγματεύσεων των αμοιβών σε κλαδικό 
επίπεδο υφίσταται από το 1993. Οι δώδεκα τομείς στους οποίους διακρίνονται 
οι Ολλανδοί δημόσιοι υπάλληλοι είναι το προσωπικό των υπουργείων, οι 
δικαστικοί, οι εργαζόμενοι στους τομείς της άμυνας, της αστυνομίας, της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι υπάλληλοι των 
πανεπιστημίων, των ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης, των 
ερευνητικών ινστιτούτων, των πανεπιστημιακών νοσοκομείων, των επαρχιών, 
των δήμων και των εταιρειών ύδρευσης. Διαπραγματεύσεις σε ζητήματα 
κοινού ενδιαφέροντος στους διάφορους τομείς, όπως το ασφαλιστικό και 
συνταξιοδοτικό σύστημα, διεξάγονται μεταξύ των κρατικών αρχών και των 
σωματείων των εργαζομένων, στα πλαίσια του Συμβουλίου για την πολιτική 
για προσωπικό του δημοσίου τομέα, ενός διμερούς σώματος με ανεξάρτητο 
πρόεδρο(Νοιτιάθη, Farnham, Abbruciati, 2003).

5.2 Τα Αποτελέσματα των Διαπραγματεύσεων

Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων στο δημόσιο τομέα μπορούν να πάρουν τρεις μορφές: 
δεσμευτικές συλλογικές συμφωνίες, συμφωνίες ενσωματωμένες σε νομικά 
κείμενα και πολιτικές δεσμεύσεις ως συμφωνίες.

Δεσμευτικές συλλογικές συμφωνίες
Δεσμευτικές συλλογικές συμφωνίες για τους δημοσίους υπαλλήλους 

συναντούμε στη Δανία, τη Φινλανδία, την Ιταλία, την Ιρλανδία και τη 
Σουηδία. Σε χώρες όπου στο δημόσιο τομέα απασχολούνται δημόσιοι 
υπάλληλοι αλλά και προσωπικό που εργάζεται με άλλη σχέση εργασίας (civil 
servants vs public employees) οι τελευταίοι εργάζονται στη βάση συλλογικών 
συμφωνιών.

Στη Δανία και τη Φινλανδία ξεχωριστές συλλογικές συμφωνίες 
συνάπτονται για τους δημοσίους υπαλλήλους (civil servants) και το λοιπό 
προσωπικό του δημοσίου τομέα (public employees). Στη Δανία, όταν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για την ανανέωση των συλλογικών συμφωνιών 
για τους δημοσίους υπαλλήλους φτάσουν σε αδιέξοδο, τα θέματα της αμοιβής
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και των συνθηκών εργασίας, για μια δεδομένη περίοδο, ρυθμίζονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία, ενώ στην αντίστοιχη περίπτωση του λοιπού προσωπικού 
ο «δημόσιος διαμεσολαβητής» διευθετεί τις διαφορές και ορίζει τους νέους 
όρους απασχόλησης μόνο εφόσον και τα δύο μέρη συναινέσουν. Στην πράξη, 
βέβαια, ποτέ δεν χρειάστηκαν οι υπηρεσίες του διαμεσολαβητή.

Στην Ιταλία, οι συνθήκες απασχόλησης για τους δημοσίους υπαλλήλους 
ορίζονται σε εθνικές συμφωνίες με εξαίρεση το στρατιωτικό προσωπικό, τους 
αστυνομικούς, τους διπλωμάτες, τους πανεπιστημιακούς καθηγητές και 
ερευνητές. Εθνικές συλλογικές συμφωνίες συνάπτονται κάθε δύο έτη σε κάθε 
κλάδο, ωστόσο μόνο ένας περιορισμένος αριθμός από τους όρους των 
συμφωνιών ενσωματώνονται σε εθνικούς νόμους και κανονισμούς, όπως το 
σύστημα προσλήψεων και η διαδικασία των μετακινήσεων εντός του δημοσίου 
τομέα.

Το διπλό σύστημα εργασιακών σχέσεων στο γερμανικό δημόσιο τομέα 
αντικατοπτρίζεται σε δύο οριακές περιπτώσεις. Από τη μια πλευρά, 
δεσμευτικές συμφωνίες ισχύουν για την πλειοψηφία των εργαζομένων στο 
δημόσιο τομέα (Arbeiter και Angestellte), ενώ από την άλλη, σύμφωνα με τη 
γερμανική νομοθεσία οι δημόσιοι υπάλληλοι (Beamte) δεν έχουν κανένα 
δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης αφού διέπονται από μια «σχέση 
υπηρεσίας και πίστης» (Dienst und Treueverhaltniss) απέναντι στο γερμανικό 
κράτος. Παρ' όλες τις διαφορές που έχουν τα δυο συστήματα εργασιακών 
σχέσεων από νομική άποψη, η πραγματικότητα είναι ότι οι όροι και οι 
συνθήκες εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων αφενός και των εργαζομένων 
στο δημόσιο τομέα (Arbeiter και Angestellte) αφετέρου είναι εναρμονισμένες. 
Αυτή η διαδικασία «εξίσωσης» επιταχύνθηκε από τις στρατηγικές που 
υιοθέτησαν τα συνδικάτα τις δεκαετίες '60 και 70 και πέτυχαν, τελικά, την 
εφαρμογή της «αρχής της ευνοϊκότητας» (GOnstigkeitsprinzip), σύμφωνα με 
την οποία κάθε ευνοϊκή ρύθμιση για τη μία ομάδα εργαζομένων 
«μεταφέρεται» και εφαρμόζεται και για την άλλη (Nomden, Farnham, 
Abbruciati, 2003).

Συμφωνίες ενσωματωμένες σε νομικά κείμενα
Σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων για τους δημοσίους υπαλλήλους 

στην Ισπανία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία και την Αυστρία, οι συμφωνίες 
μεταξύ της κυβέρνησης και των συνδικάτων έχουν ισχύ μόνο από τη στιγμή
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που θα ενσωματωθούν σε νομικά κείμενα. Ο ισπανικός νόμος του 1998 για τη 
δημόσια διοίκηση δίνει σαφή και πλήρη αναγνώριση στη διαδικασία της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με αυτόν, η κυβέρνηση υποχρεούται 
να συμμορφώνεται με τα όσα ορίζονται στις συμφωνίες που συνάπτει με τα 
συνδικάτα. Ακόμη, στο ισπανικό δίκαιο προβλέπεται ο θεσμός της διαιτησίας 
για την επίλυση των εργασιακών διαφορών στη δημόσια διοίκηση. Η 
διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και 
τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην κεντρική διοίκηση έχει εφαρμοστεί 
επισήμως από το 1987, αλλά η εξέλιξη της ήταν περιορισμένη γιατί οι 
συμφωνίες έπρεπε να υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη 
συνέχεια αφού θα είχε προηγηθεί μια εκτενής διαδικασία ενσωμάτωσης τους 
σε νόμους τότε τίθονταν σε ισχύ. Αυτή η διαδικασία πάγωσε πολλές 
συμφωνίες που είχαν αρχικά επιτευχθεί.

Στην Ολλανδία, τα κεκτημένα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
δημοσίων υπαλλήλων δε μπορούν να μεταβληθούν χωρίς τη συναίνεση των 
συνδικάτων. Απαιτείται δηλαδή, η πλειοψηφία των αντιπροσωπευτικών 
συνδικαλιστικών οργανώσεων να έρθει σε συμφωνία με την κυβέρνηση. Σε 
κάθε συνδικαλιστική οργάνωση αντιστοιχεί μία ψήφος ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Υπουργός Εσωτερικών έχει την 
αποφασιστική ψήφο. Μια θεσμοθετημένη από το 1989 Συμβουλευτική και 
Διαιτητική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα της μεσολάβησης σε περιπτώσεις 
σύγκρουσης των απόψεων κυβέρνησης και σωματείων.

Η συλλογική διαπραγμάτευση στην πορτογαλική δημόσια διοίκηση 
συνδέεται με το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να συμμετέχουν 
στην διαμόρφωση της εργατικής νομοθεσίας, δικαίωμα που αναγνωρίζεται και 
από το Σύνταγμα της χώρας. Αυτό σημαίνει, όπως και οι ερμηνείες του 
πορτογαλικού συντάγματος επιβεβαιώνουν, ότι οποιαδήποτε διάταξη της 
εργατικής νομοθεσίας δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων των εργαζομένων τότε είναι αντισυνταγματική. Οι νόμοι για τις 
εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο τομέα ορίζουν ότι η πορτογαλική κυβέρνηση 
έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις συμφωνίες που συνάπτει με τα 
συνδικάτα. Στην πράξη όμως, σχεδόν ποτέ δεν έχουν διεξαχθεί 
διαπραγματεύσεις και δεν έχουν γίνει συμφωνίες με αποτέλεσμα η 
πορτογαλική κυβέρνηση να συνεχίζει να αποφασίζει μονομερώς τις διατάξεις 
των νόμων για τη δημόσια διοίκηση (Nomden, Farnham, Abbruciati, 2003).
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Πολιτικές δεσμεύσεις ως συμφωνίες
Οι συμφωνίες μεταξύ κυβέρνησης και συνδικαλιστικών οργανώσεων 

αποτελούν από μία άποψη πολιτική δέσμευση για τις κυβερνήσεις και ηθική 
δέσμευση για τα συνδικάτα στο Βέλγιο και τη Γαλλία. Στο Λουξεμβούργο, το 
ερώτημα αν το κράτος δεσμεύεται από τις συμφωνίες με τις οργανώσεις των 
εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, παραμένει αναπάντητο. Όσοι υποστηρίζουν 
ότι οι συμφωνίες είναι δεσμευτικές, χρησιμοποιούν το επιχείρημα ότι στην 
τρέχουσα κατάσταση ένα μέρος του πληθυσμού αποκλείεται από τις 
δεσμευτικές συλλογικές διαπραγματεύσεις, γεγονός που αποτελεί παραβίαση 
της βασικής αρχής του εργατικού δικαίου. Από την άλλη πλευρά, εάν οι 
συμφωνίες γίνουν δεσμευτικές αυτό θα περιόριζε τη νομοθετική εξουσία και 
συνεπώς θα υπονόμευε τις αρχές της κοινοβουλευτικής ανεξαρτησίας και της 
διάκρισης των εξουσιών.

Στην Ελλάδα, οι συμφωνίες μπορεί να είναι δεσμευτικές ή μη. 
Δεσμευτικές συλλογικές συμφωνίες μπορούν να συναφθούν για ζητήματα 
όπως η επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων, η υγιεινή και η ασφάλεια, η 
κοινωνική ασφάλιση και τα δικαιώματα των μελών των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων. Ωστόσο, συμφωνίες σχετικά με θέματα όπως οι μισθοί, οι 
συντάξεις και οι νέες θέσεις εργασίας δεν έχουν καμία νομική υπόσταση.

Στο δημόσιο τομέα της Μεγάλης Βρετανίας υπάρχει μια παράδοση 
συλλογικών διαπραγματεύσεων που καταλήγουν σε συλλογικές συμφωνίες με 
τις οποίες ορίζονται οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης. Ωστόσο δεν έχει 
υπάρξει μια γενική υποχρέωση των «δημόσιων εργοδοτών» (υπηρεσίες ή 
άλλοι φορείς) να συμμετάσχουν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι 
συλλογικές συμφωνίες δεν είναι νομικά δεσμευτικές για τα δύο μέρη, αλλά 
αποτελούν στην ουσία προτάσεις προς την κυβέρνηση.

Σε περιπτώσεις όπου οι συλλογικές διαπραγματεύσεις φτάσουν σε 
αδιέξοδο, οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, του Βελγίου και της Ελλάδας μπορούν 
να δράσουν μονομερώς. Σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχουν κανόνες σχετικά με 
το πότε πρέπει να συναφθεί μια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και 
συνδικάτων, αλλά και όταν μια τέτοια συμφωνία γίνει τότε από νομική άποψη, 
τουλάχιστον, δεν είναι δεσμευτική.

Στο Βέλγιο, η παράκαμψη των διαδικασιών διαπραγμάτευσης επηρεάζει 
τη νομιμότητα των υιοθετούμενων από την κυβέρνηση μέτρων και μπορεί να 
οδηγήσει σε παρέμβαση δικαστική αλλά και από το Συμβούλιο του Κράτους,
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σύμφωνα με το άρθρο 159 του βελγικού συντάγματος (Nomden, Farnham, 
Abbruciati, 2003).

Ο γαλλικός νόμος για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημοσίων 
υπαλλήλων δίνει τη δυνατότητα στη γαλλική κυβέρνηση να έρθει σε 
συνεννόηση με τις οργανώσεις των εργαζομένων πριν προχωρήσει στις 
γενικές μισθολογικές αυξήσεις, χωρίς όμως να ορίζει αυτή τη διαδικασία ως 
υποχρεωτική. Το 2002, η λευκή βίβλος για των κοινωνικό διάλογο 
παρουσιάστηκε από μια ανεξάρτητη επιτροπή, κατόπιν αιτήματος του 
υπουργού δημόσιας διοίκησης και σε αυτήν υπήρχαν προτάσεις για 
τροποποίηση του παραπάνω νόμου, ώστε να διευρυνθούν οι 
διαπραγματεύσεις και σε άλλα θέματα εκτός των μισθολογικών αλλά και να 
έχουν νομική υπόσταση οι διμερείς συλλογικές συμφωνίες (Fournier, 2002).

5.3 Η Αντιπροσωπευτικότητα των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έφερε νέες προκλήσεις για τις δημόσιες 
διοικήσεις των ευρωπαϊκών χωρών και τους εργαζόμενους σε αυτές. Κάποιες 
από αυτές είναι άμεσες καθώς προκύπτουν από οδηγίες και κανονισμούς 
σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα, τις δημόσιες συμβάσεις και άλλα 
ζητήματα, ενώ άλλες είναι έμμεσες όπως η ανταπόκριση στις προϋποθέσεις 
για την οικονομική σύγκλιση. Η αυξανόμενη επιρροή της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης στις εργασιακές σχέσεις και στην ίδια την εργασία των 
εργαζομένων στις κατά χώρα δημόσιες διοικήσεις αναζωπύρωσε το 
ενδιαφέρον των εμπλεκόμενων φορέων για κοινωνικό διάλογο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει, προς το παρόν, επισήμως μόνο μία 
επιτροπή κοινωνικού διαλόγου στο δημόσιο τομέα: αφορά τον τομέα της 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και συμμετέχουν μέλη της EPSU (European 
Federation of Public Sector Unions) και της EMCEF (European Mine, Chemical 
and Energy Workers' Federation) ως εκπρόσωποι των εργαζομένων και της 
Eurelectric αντιπροσωπεύοντας την πλευρά της εργοδοσίας. Η επιτροπή αυτή 
συστάθηκε επισήμως το 2000 αν και ανεπίσημες συζητήσεις είχαν ξεκινήσει 
από το 1995. Οι κοινωνικοί εταίροι υιοθέτησαν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα 
εργασίας και συμμετείχαν σε συζητήσεις για σειρά ζητημάτων όπως η δια βίου 
μάθηση, η ισότητα, οι απαιτούμενες στον κλάδο δεξιότητες, η υγεία και η 
ασφάλεια. Ωστόσο ανεπίσημες μορφές κοινής δράσης ή διαλόγου λαμβάνουν
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χώρα και σε άλλους τομείς όπως η εθνική διοίκηση, η τοπική διακυβέρνηση, η 
νοσοκομειακή περίθαλψη κ.α.

Η μετάβαση από τις ανεπίσημες επαφές στην καθιέρωση επισήμων 
επιτροπών κοινωνικού διαλόγου σε αρκετούς από τους τομείς της δημόσιας 
διοίκησης καθυστερεί κυρίως εξαιτίας του προβλήματος της 
αντιπροσωπευτικότητας. Παρόλο, μάλιστα, που το ζήτημα αυτό αφορά και τις 
δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η αντί πρόσω π ευτικότητα 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων φαίνεται να αποτελεί περισσότερο 
δυσεπίλυτο πρόβλημα. Η αντίληψη αυτή όμως κλονίζεται από τα ευρήματα 
έρευνας που διεξήγαγε η EPSU (European Federation of Public Sector Unions) 
to 2004 (Judith Kirton-Darling, 2004) και σύμφωνα με τα οποία η EPSU 
αποδεικνύεται η πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση για τους εργαζόμενους 
στο δημόσιο τομέα της διευρυμένης Ευρώπης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δύο 
ακόμα οργανώσεις διεκδικούν τη συμμετοχή τους στον κοινωνικό διάλογο ως 
εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων: η Eurofedop (European Federation of 
Public Service Employees) και η CESI (Europen Confederation of 
Independent Trade Unions).

5.3.1 Αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο

Η EPSU
Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία των συνδικαλιστικών οργανώσεων του 

δημοσίου τομέα (European Federation of Public Services Union-EPSU) 
ιδρύθηκε το 1978 και είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδία στα πλαίσια της ETUC 
(European Trade Union Confederation). Αντιπροσωπεύει πάνω από 193 
συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημοσίου τομέα και συνεπώς περίπου 8 
εκατομμύρια οργανωμένους εργαζομένους σε 33 χώρες, μέλη της Ε.Ε., 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες καθώς και κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου. Η EPSU καλύπτει τους υποτομείς και τις διαφορετικές 
επαγγελματικές κατηγορίες στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα με εξαίρεση τις 
ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, τις μεταφορές και την 
εκπαίδευση. Οι στόχοι της ομοσπονδίας είναι να εξετάσει όλα τα ζητήματα που 
αφορούν όσους απασχολούνται στις αρχές της εθνικής, περιφερειακής και 
τοπικής διοίκησης, στις επιχειρήσεις παραγωγής, διανομής και ανεφοδιασμού 
ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου και ύδρευσης, τις περιβαλλοντικές και
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κοινωνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες υγείας, και σε άλλους οργανισμούς των 
οποίων η αποστολή είναι να παρέχουν υπηρεσίες προς το κοινό. Περιλαμβάνει 
επίσης τις οργανώσεις των υπαλλήλων των διεθνών αντιπροσωπειών που 
ιδρύονται από τις ενώσεις των κρατών ή των κυβερνητικών αρχών. Στους 
στόχους της ομοσπονδίας περιλαμβάνεται η καθιέρωση των κατάλληλων 
δομών εργασιακών σχέσεων με τους εργοδότες του δημόσιου τομέα, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Σ' αυτό το πλαίσιο, οι σχέσεις π.χ με την EURELECTRIC, 
την ευρωπαϊκή οργάνωση για τις επιχειρήσεις στη βιομηχανία ηλεκτρικής 
ενέργειας, έχουν οδηγήσει στην καθιέρωση μιας επιτροπής κοινωνικού 
διαλόγου στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η EPSU και το Συμβούλιο των 
Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR-Council of European 
Municipalities and Regions) έχουν υποβάλει από κοινού αίτημα στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καθιέρωση μιας επιτροπής κοινωνικού διαλόγου 
για την τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Προσπάθειες έχουν καταβληθεί 
επίσης για την καθιέρωση κοινωνικού διαλόγου με τους Υπουργούς για τη 
Δημόσια Διοίκηση όπως και με τις αρμόδιες οργανώσεις εργοδοτών στον τομέα 
της υγείας (EPSU, 2004).

Η Eurofedop
Η Eurofedop (European Federation of Public Service Employees) 

ιδρύθηκε το 1966 στο πρώτο συνέδριο της διεθνούς ομοσπονδίας των 
υπαλλήλων στις δημόσιες υπηρεσίες, στη Βιέννη, από χριστιανοδημοκρατικά 
συνδικάτα της Ευρώπης. Τα 52 μέλη της είναι συνδικάτα του δημοσίου τομέα 
των ακόλουθων χωρών: Αυστρία, Αλβανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελβετία, 
Τσεχία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Κροατία, Ιταλία, 
Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος στόχος της Eurofedop είναι 
η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των συνδικάτων δημόσιων υπηρεσιών 
σε όλη την Ευρώπη και η αντιπροσώπευση των συμφερόντων των υπαλλήλων 
στις δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου να επιτευχθεί 
αυτό, η Eurofedop προωθεί την καθιέρωση ενός αντιπροσωπευτικού και 
πλουραλιστικού ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου, είτε τυπικά είτε ανεπίσημα, 
στο δημόσιο τομέα. Στην προσπάθεια ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 
μελών της έχουν δημιουργηθεί 9 Συμβούλια: Ταχυδρομικές υπηρεσίες και 
τηλεπικοινωνίες, τοπικές και περιφερειακές αρχές, υπουργεία, υγειονομικές
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υπηρεσίες, αστυνομία, οικονομικές υπηρεσίες, άμυνα, δικαιοσύνη, γυναίκες. 
Ο στόχος των Συμβουλίων συνίσταται κυρίως στην αμοιβαία παροχή 
πληροφοριών, την υιοθέτηση ψηφισμάτων σχετικά με τα αντίστοιχα ζητήματα 
του τομέα τους και την ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Eurofedop. Όλα τα συμβούλια συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 
Η Eurofedop είναι μέλος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Εργασίας (World 
Confederation of Labour) και αναγνωρίζεται από το Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας (International Labour Organisation) (Eurofedop, 2004).

5.3.2 Αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις σε εθνικό 
επίπεδο

Βασικός παράγοντας ελέγχου της νομιμότητας των συλλογικών 
συμφωνιών που συνάπτονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η 
αντιπροσωπευτικότητα των συμμετεχόντων στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Διάλογο. Οποιαδήποτε απόπειρα καταγραφής των αντιπροσωπευτικότερων 
οργανώσεων δυσχεραίνεται από την ύπαρξη διαφορετικών ορισμών και 
κριτηρίων στην δημιουργία των εθνικών συστημάτων συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και τον προσδιορισμό των πρωταγωνιστών στη διαδικασία 
αυτή. Το πρόβλημα, βέβαια, περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από την ύπαρξη 
ουσιωδών διαφορών στο ποιοι περιλαμβάνονται στην έννοια του δημοσίου 
υπαλλήλου: υπάλληλοι που υπηρετούν στη δημόσια διοίκηση υπό το 
καθεστώς του δημοσίου υπαλλήλου (civil servant) και ως έμμισθοι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου (public employees) έχουν συχνά 
διαφορετικά δικαιώματα (όπως π.χ η άρνηση του δικαιώματος της απεργίας 
στους Γερμανούς δημόσιους υπαλλήλους). Η διάκριση αυτή υφίσταται σε 
σχεδόν μισό από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, 

Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Ισπανία), ενώ στα υπόλοιπα κράτη 
είτε δεν υφίσταται είτε η διάκριση αυτή δεν έχει σημασία από άποψη 
συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Η προσπάθεια ελέγχου της αντιπροσωπευτικότητας των εκπροσώπων 
των δημοσίων υπαλλήλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο περνάει εκ των πραγμάτων 
από τον προσδιορισμό των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων σε εθνικό 
επίπεδο. Αυτή είναι και η βάση της απόπειρας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
ορίσει την αντιπροσωπευτικότητα: η συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
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Διάλογο είναι επισήμως εφικτή μόνο για εκείνες τις οργανώσεις των οποίων τα 
μέλη είναι αναγνωρισμένοι κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό επίπεδο.

Είναι χρήσιμο πριν περάσουμε στην παρουσίαση των κατά χώρα 
αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων των δημοσίων 
υπαλλήλων να γίνει διάκριση ανάμεσα στις έννοιες αναγνωρισμένη και 
αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση. Η αναγνώριση είναι μια 
διαδικασία που συναντάται σε αρκετές χώρες με διάφορες μορφές. Στο 
Βέλγιο, η αναγνώριση μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης επιτυγχάνεται με την 
υποβολή στις δημόσιες αρχές του καταστατικού της και τη γνωστοποίηση των 
επίσημων εκπροσώπων της. Όμοια, η αμοιβαία αναγνώριση των κοινωνικών 
εταίρων σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί τη βασική προϋπόθεση 
συμμετοχής στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η αναγνώριση, όμως, δεν 
διασφαλίζει απαραίτητα τη νομιμότητα της αντιπροσώπευσης μιας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης σε διαδικασίες συλλογικής διαπραγμάτευσης. 
Αποτελεί, βεβαίως, ένα επιπρόσθετο κριτήριο του κύρους των οργανώσεων 
των δημοσίων υπαλλήλων. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα
αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν είναι ταυτόχρονα και 
αναγνωρισμένες. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα της μη 
εφαρμογής των συνταγματικών όρων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι 
«μη αναγνωρισμένες de facto οργανώσεις» χωρίς νομική υπόσταση.

Σε πολλά κράτη όπου ο πλουραλισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του 
οργανωσιακού τοπίου, κυρίως δηλαδή στις ηπειρωτικές και νότιες χώρες της 
Ευρώπης, η αντιπροσωπευτικότητα αποτελεί την νομική προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις επιτροπές
διαπραγμάτευσης, ενώ οι λοιπές, μη αντιπροσωπευτικές οργανώσεις μπορούν 
να έχουν ρόλο π.χ. παρατηρητή. Σε αντίθεση, το σκανδιναβικό μοντέλο 
εργασιακών σχέσεων έχει το μοναδικό χαρακτηριστικό να βασίζει την 
πρόσβαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις διαπραγματεύσεις στον 
αυτοπροσδιορισμό, την πρακτική και την παράδοση και σε οργανωσιακά 
Kprnpia(Judith Kirton-Darling, 2004).

ΑΥΣΤΡΙΑ
Στην Αυστρία, οι εργαζόμενοι στη δημόσια διοίκηση είναι περίπου 

489.000 συνολικά, εκ των οποίων στην κεντρική διοίκηση εργάζονται 
234.400 άτομα (7,55% του συνολικού αριθμού των μισθωτών υπαλλήλων
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της Αυστρίας), σε περιφερειακό επίπεδο 103.700 υπάλληλοι ενώ στους 
δήμους και σε τοπικό επίπεδο εργάζονται 151.000 άτομα.

Η OGB είναι ο μοναδικός αναγνωρισμένος εκπρόσωπος των 
εργαζομένων αν και στην πραγματικότητα αναγνωρίζεται στις σχετικές 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να μετέχουν στις διαπραγματεύσεις που αφορούν 
τον τομέα τους. Στον ιδιωτικό τομέα, η επιλογή των οργανώσεων που 
συμμετέχουν στη διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης για κάθε κλάδο 
ξεχωριστά γίνεται από τον Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων. Στο δημόσιο 
τομέα, παρόμοια τακτική ακολουθείται στις περιπτώσεις των συμφωνιών που 
διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο (π.χ. συλλογικές συμφωνίες σε κρατικές 
επιχειρήσεις). Στην Συνομοσπονδία Αυστριακών Εργατικών Σωματείων 
(OGB), ανήκουν η GdG (Gewerkschaft der Gemeindebediensteten) η 
συνδικαλιστική οργάνωση η οποία εκπροσωπεί τους υπαλλήλους των δήμων 
και η GOD (Gewerkschaft Offentlicher Dienst) η οποία έχει την αντίστοιχη 
αρμοδιότητα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η συμμετοχή των 
υπαλλήλων στις αυστριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις το 2000 ήταν 
263.500 υπάλληλοι, και η κατανομή τους στα τρία διοικητικά επίπεδα 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα (Judith Kirton-Darling, 2004).

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Συμμετοχή και συνδικαλιστική πυκνότητα στις αυστριακές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις

Εθνικό επίπεδο Περιφερειακό επίπεδο Τοπικό επίπεδο

Συνολικός αριθμός 

μελών
73.800 49.700 140.000

Συνδικαλιστική

πυκνότητα
31,5% 48% 93%

Πηνιϊ: Judith Kirton-Darling, 2004, Representativeness of public sector trade unions in Europe, 
State Administration and Local Government sectors, ETUI, Brussels, p.24

ΒΕΛΓΙΟ
To νέο-κορπορατιστικό μοντέλο των εργασιών σχέσεων στο δημόσιο 

τομέα, στο Βέλγιο, αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι η εκπροσώπηση των 
υπαλλήλων σε όλα τα επίπεδα διαπραγμάτευσης αποτελεί μονοπώλιο των 
αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η δομή του βελγικού
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συνδικαλισμού αντικατοπτρίζει τους βασικούς διαχωρισμούς της βελγικής 
κοινωνϊας:τη γλώσσα, τη θρησκεία και την τάξη αλλά και την ιδεολογία. Οι 
τρεις βασικοί πυλώνες της βελγικής κοινωνίας ο καθολικός, ο σοσιαλιστικός 
και ο φιλελεύθερος πυλώνας έχουν ο καθένας τη δική του εργατική 
συνομοσπονδία. Η θρησκεία και η τάξη και λιγότερο η γλώσσα επηρεάζουν 
ιδιαίτερα τη διαμόρφωση του συνδικαλιστικού τοπίου στο Βέλγιο. Σε αντίθεση 
με τα πολιτικά κόμματα, ωστόσο, τα οποία στο σύνολό τους διαχωρίζονται σε 
φλαμανδικές και γαλλόφωνες ομάδες, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
διατηρούν την εθνικό τους χαρακτήρα. Οι τρεις κυριότερες βελγικές 
συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημοσίου τομέα είναι η Ομοσπονδία των 
Χριστιανικών (καθολικών) Σωματείων του Δημοσίου Τομέα (CCOD/CCSP), η 
Γενική (σοσιαλιστική) Ένωση Δημοσίων Υπηρεσιών (ACOD/CGSP) και η 
Ελεύθερη (φιλελεύθερη) Ένωση Δημοσίων Υπηρεσιών (VSOA/SLFP).

Η ACOD/CGSP περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς στη δομή της: τις 
δημόσιες μεταφορές, τα ταχυδρομεία, τις τηλεπικοινωνίες, την εκπαίδευση, 
τον πολιτισμό, τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, την τοπική και περιφερειακή 
διοίκηση και τα υπουργεία και σύμφωνα με τα στοιχεία που η ίδια δίνει στην 
ιστοσελίδα της (http://www.acod.be ) αριθμεί περίπου 250.000 μέλη. Η 
CCOD/CCSP αποτελείται από τέσσερις τομείς (μεταφορές, κρατικά τραπεζικά 
ιδρύματα, τοπική και περιφερειακή διοίκηση και υπουργεία) που συνολικά 
αριθμούν περισσότερα από 120.000 μέλη (http://www.ccod.be). Η 
CCOD/CCSP δεν καλύπτει όμως τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση και τις 
δημόσιες επιχειρήσεις, και οι οποίοι αν και ανήκουν στη Γενική Χριστιανική 
Συνομοσπονδία Εργατικών Σωματείων (ACV/CSC), μέλος της οποίας είναι και 
η CCOD/CCSP, είναι οργανωμένοι ξεχωριστό. Πάντως, αθροιστικά οι 
χριστιανοδημοκρατικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων 
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των Βέλγων δημοσίων υπαλλήλων. Η 
VSOA/SLFP αποτελεί επαγγελματική οργάνωση και παρόλο που είναι η 
μικρότερη ομοσπονδία σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζεται αρκετά ισχυρή, 
όπως π.χ στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Αστυνομία.

Παρά το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τα πολιτικά κόμματα, οι βελγικές 
συνομοσπονδίες εργαζομένων κράτησαν τον ενωτικό τους χαρακτήρα, δεν 
έμειναν πλήρως ανεπηρέαστες από τη διαδικασία ομοσπονδοποίησης του 
Βελγίου. Οι κρατικοί μετασχηματισμοί ανάγκασαν την ACOD/CGSP και την 
CCOD/CCSP να προσαρμόσουν τις εσωτερικές δομές τους και πλέον η πρώτη
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είναι κυρίαρχη στις γαλλόφωνες περιοχές του Βελγίου ενώ η δεύτερη έχει την 
υπεροχή στην περιοχή της Φλάνδρας.

Για να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική μια συνδικαλιστική οργάνωση και 
να μπορεί νόμιμα να μετέχει στη διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης 
και στις αντίστοιχες κλαδικές επιτροπές, θα πρέπει να είναι μέλη της 
τουλάχιστον το 10% των εργαζομένων στον κλάδο. Η αντιπροσωπευτικότητα 
πιστοποιείται από μια ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου, αποτελούμενη από 
δικαστικούς, οι οποίοι εξετάζουν αν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
εξακολουθούν να ικανοποιούν το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας κάθε 
έξι χρόνια. Η ACOD/CGSP και η CCOD/CCSP πληρούν την προϋπόθεση της 
αντιπροσωπευτικότητας σε όλους τους τομείς εδώ και αρκετά χρόνια, όμως η 
VSOA/SLFP εξασφαλίζει το 10% των εργαζομένων να είναι μέλη της μόνο σε 
δύο τομείς (Judith Kirton-Darling, 2004).

ΓΑΛΛΙΑ
Οι δημόσιοι υπάλληλοι της Γαλλίας απέκτησαν το 1946 το δικαίωμα 

συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στην κεντρική δημόσια διοίκηση 
επτά είναι οι αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και επίσημοι 
συνομιλητές του κράτους όπως αυτό εκπροσωπείται με τον Υπουργό Δημόσιας 
Διοίκησης και το Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και Δημοσίων Υπηρεσιών: η 
Ενωτική Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (Federation Syndicale Unitaire-FSU), η 
Εθνική Ένωση Αυτόνομων Συνδικάτων (Union Nationale des Syndicats 
Autonomes-UNSA Fonctionnaires) η Γενική Εργατική Συνομοσπονδία 
(Confederation Generale du Travail-CGT), η Εργατική Δύναμη (CGT-Force 
Ouvriere-FO), η Γαλλική Δημοκρατική Εργατική Συνομοσπονδία 
(Confederation Frangaise Democratique du Travail-CFDT), η Γαλλική 
Συνομοσπονδία Χριστιανών Εργαζομένων (Confederation Frangaise des 
Travailleurs Chretiens-CFTC) και η Γαλλική Συνομοσπονδία Υπαλλήλων 
(Confederation Frangaise de Γ Encadrement- Confederation Generale des 
Cadres-CFE-CGC). Άλλες έξι είναι οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον γαλλικό εργατικό κώδικα, τα κριτήρια της 
αντιπροσωπευτικότητας είναι ανεξαρτησία από τον εργοδότη, αριθμός μελών 
και καταβεβλημένες συνδρομές (για τις οποίες δεν υπάρχουν αξιόπιστα
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στοιχεία), η εμπειρία της οργάνωσης και η στάση της κατά τη διάρκεια του 
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου (ένα κριτήριο χωρίς έννοια πλέον).

Έπειτα από μια μακρά περίοδο κατακερματισμού των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων στη Γαλλία, σε μια προσπάθεια ανακοπής της τάσης αυτής, με 
νόμο που ψηφίστηκε το 1996 θεσπίστηκαν τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία 
οι οργανώσεις των εργαζομένων θα θεωρούνται αντιπροσωπευτικές. 
Συνοπτικά, αντιπροσωπευτικές θεωρούνται οι οργανώσεις που θα κερδίσουν 
τουλάχιστον το 10% των ψήφων. Στους πίνακες που ακολουθούν 
παρουσιάζεται η δύναμη των συνδικαλιστικών οργανώσεων των δημοσίων 
υπαλλήλων της κεντρικής και της περιφερειακής/τοπικής διοίκησης στις 
εκλογές του 2001 (Judith Kirton-Darling, 2004).

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Αποτελέσματα εκλογών 2001: Κεντρική διοίκηση

Συνδικαλιστική Οργάνωση Αριθμός ψήφων Ποσοστό ψήφων

UNSA 133.274 20,6%

CGT 122.082 18,8%

FO 119.968 18,5%

CFDT 95.837 14,8%

FSU 41.051 6,3%

CGC 35.706 5,5%

CFTC 14.270 2,2%

Αλλοι 83.807 13%

Σημ.:Τα στοιχεία αφορούν την κεντρική διοίκηση και δεν συμπεριλαμβόνονται οι ψηφοφόροι δάσκαλοι, 
εργαζόμενοι στην France Telecom και τα Γαλλικά ταχυδρομεία
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Αποτελέσματα εκλογών 2001: Περιφερειακή/Τοπική διοίκηση

Συνδικαλιστική Οργάνωση Αριθμός ψήφων Ποσοστό ψήφων

CGT 185.671 31,6%

CFDT 154.386 26,3%

FO 124.874 21,2%

UNSA 56.402 9,6%

CFTC 35.690 6,1%

CGC 6.960 1,2%

Αλλοι 23.819 4%

Πηνή: Judith Kirton-Darling, 2004, Representativeness of public sector trade unions in Europe, 
State Administration and Local Government sectors, ETUI, Brussels, p.45

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Προτού προχωρήσουμε στην παρουσίαση των πληροφοριών για τις 

γερμανικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει 
να ξαναθυμίσουμε στον αναγνώστη ότι το σύστημα των εργασιακών σχέσεων 
στο δημόσιο τομέα της Γερμανίας χαρακτηρίζεται από την ιδιαιτερότητα του 
δυϊσμού του εργασιακού status (Dualismus der Beschaftigungsverhaltnisse), 
σύμφωνα με το οποίο στο δημόσιο τομέα εργάζονται μισθωτοί υπάλληλοι 
(Arbeiter και Angestellte) οι οποίοι εμπίπτουν στους κανόνες του ιδιωτικού 
εργατικού δικαίου και δημόσιοι υπάλληλοι (Beamte) οι οποίοι δεν έχουν 
δικαίωμα συλλογικής δράσης. Δεδομένων αυτών των ιδιομορφιών θα 
καταγραφούν στη συνέχεια στοιχεία σχετικά με τα γερμανικά συνδικάτα των 
υπαλλήλων που εργάζονται στο γερμανικό δημόσιο τομέα.

Δύο είναι οι μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Γερμανίας σε 
ομοσπονδιακό επίπεδο: η Γερμανική Ομοσπονδία Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων (Deutscher Gewerkschaftsbun-DGB) και η Γερμανική 
Ομοσπονδία Δημοσίων Υπαλλήλων (Deutscher Beamtenbund-DBB). Στις οκτώ 
οργανώσεις οι οποίες είναι μέλη στην DGB ανήκουν εργαζόμενοι τόσο στον 
ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, σε αντίθεση με την DBB η οποία έχει ως 
μέλη της δημοσίους υπαλλήλους (Beamte).

Μέχρι το 2001 η Ένωση Δημοσίων Υπηρεσιών, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών (Gewerkschaft Offentliche Dienste, Transport und Verkehr- 
OTV), η δεύτερη μεγαλύτερη οργάνωση μέλος της DGB, ήταν η 
σημαντικότερη οργάνωση των εργαζομένων και μαζί με την ανεξάρτητη
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Γερμανική Ένωση Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα (Deutsche 
Angestelltengewerkschaft-DAG) ανέπτυξαν κοινή δράση μέχρι τη στιγμή που 
συγχωνεύτηκαν στα τέλη της δεκαετίας του '90. Η OTV κάλυπτε ένα μεγάλο 
και ετερογενές οργανωτικό πεδίο, με τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών της 
να είναι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα. Το 2001 με μια σημαντική 
συγχώνευση η DAG και άλλες μικρότερες οργανώσεις ενσωματώθηκαν στην 
DGB δημιουργώντας την Ένωση Τομέα Υπηρεσιών (Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft-Ver.di) η οποία είναι σήμερα η μεγαλύτερη 
γερμανική συνδικαλιστική οργάνωση. Από το 2001, μάλιστα, η Ver.di μετέχει 
στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για το δημόσιο τομέα. Είναι αρκετά 
ενδιαφέρον ότι η Ver.di έχει στους κόλπους της εργαζόμενους από 
διαφορετικούς κλάδους τόσο του ιδιωτικού τομέα (Μ.Μ.Ε, μεταφορές, 
τηλεπικοινωνίες, λιανεμπόριο κλπ.) όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
Εξαιτίας της δομικής αναδιοργάνωσης της Ver.di δεν υπάρχουν ακριβή 
στοιχεία για τον αριθμό των μελών της ως σήμερα.

Τα μοντέλα οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο δεν ταιριάζουν ωστόσο με 
εκείνα σε υπερεθνικό επίπεδο, όχι επειδή αλλάζουν ταυτοχρόνως αλλά επειδή 
έχουν διαφορετικές κατευθύνσεις. Εξαιτίας του «πολύ-κλαδικού» χαρακτήρα 
της Ver.di έχει αυξηθεί η ανάγκη συντονισμού ετερογενών συμφερόντων. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι μικρότερο του 10% είναι το ποσοστό των μελών της 
Ver.di που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία είναι 
εργάτες και υπάλληλοι του δημοσίου τομέα (βλ. Πίνακα 8).

Από την άλλη πλευρά η DBB συγκεντρώνει περισσότερες από 50 
οργανώσεις και περίπου 1.200.000 μέλη (Πίνακας 9), και σύμφωνα με το 
καταστατικό της «...αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των εργαζομένων στις 
δημόσιες υπηρεσίες και τον ιδιωτικοποιημένο κλάδο των υπηρεσιών απέναντι 
στο Κοινοβούλιο, την Κυβέρνηση και το κοινό» (Judith Kirton-Darling, 2004). 
Επειδή η DBB δεν έχει συλλογική δράση ή το δικαίωμα να διαπραγματευτεί εκ 
μέρους των μελών της, εξαιτίας του προαναφερθέντος ιδιόμορφου νομικού 
καθεστώτος για τους Γερμανούς δημοσίους υπαλλήλους, δεν θεωρείται 
συνδικαλιστική οργάνωση υπό την συνηθισμένη έννοια του όρου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Κατανομή μελών της Ver.di ανάλογα με το είδος απασχόλησης

Υπάλληλοι στο δημόσιο τομέα 
(Angestellte)

1.500.000

Εργάτες στο δημόσιο τομέα (Arbeiter) 859.000
Δημόσιοι Υπάλληλοι (Beamte) 324.000
Αυτοαπασχολούμενοι 28.699
Άλλοι 81.346

Πηνή: Judith Kirton-Darling, 2004, Representativeness of public sector trade unions in Europe, 
State Administration and Local Government sectors, ETUI, Brussels, p.51

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Κατανομή μελών της DBB ανάλογα με το είδος απασχόλησης και το φύλο

1997 1998 1999 2000 2001

ΔΗΜΟΣΙΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

(BEAMTE)

798.603 850.582 867.534 870.294 878.182

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

(ANGESTELLTE)

298.733 309.232 302.172 302.649 299.897

ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

(ARBEITER)

19.378 24.244 32.185 32.299 33.014

ΣΥΝΟΛΟ 1.116.714 1.118.149 1.201.891 1.205.242 1.211.093

ΑΝΔΡΕΣ 786.300 832.521 844.220 845.182 847.164

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 330.414 351.628 357.671 360.060 363.929

Ππνή: Judith Kirton-Darling, 2004, Representativeness of public sector trade unions in Europe, 
State Administration and Local Government sectors, ETUI, Brussels, p.51

Στη Γερμανία, όπως και στις περισσότερες χώρες μέλη του ΟΟΣΑ η 
συνδικαλιστική πυκνότητα των δημοσίων υπαλλήλων είναι πολύ μεγαλύτερη 
από την αντίστοιχη των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι κατά τη 
δεκαετία του 1990 η συνολική συνδικαλιστική πυκνότητα εκτιμούταν περίπου 
στο 30%, οι εκτιμήσεις για τη συνδικαλιστική πυκνότητα των εργαζομένων 
στο δημόσιο τομέα άγγιζαν το 70%. Όπως έγινε προφανές και με τα όσα 
προηγουμένως αναφέρθηκαν η πλειοψηφία των εργατών και υπαλλήλων του 
δημοσίου τομέα (Arbeiter και Angestellte) είναι μέλη των οργανώσεων που 
υπάγονται στην DGB, ενώ οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι (Beamte) είναι
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μέλη των ενώσεων που συνδέονται με την DBB. Αυτή η αντιστοίχιση είναι 
αξιοσημείωτη δεδομένου ότι μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '90 οι 
περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι (Beamte) ήταν οργανωμένοι στα σωματεία 
της DGB. Στη δεκαετία του '90 η DBB υπήρξε η μοναδική οργάνωση σε 
υπερεθνικό επίπεδο που κατάφερε να αυξήσει τον απόλυτο αριθμό των μελών 
της ενώ ο συνολικός αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων μειώθηκε και άλλες 
οργανώσεις είχαν σημαντικές απώλειες (Judith Kirton-Darling, 2004).

ΙΤΑΛΙΑ
Στον ιταλικό δημόσιο τομέα εργάζονται περίπου τρία εκατομμύρια 

άτομα και σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία σε κάθε υποτομέα (comparto) 
αντιστοιχεί και μία συνδικαλιστική οργάνωση. Οι υποτομείς αυτοί είναι τα 
υπουργεία, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι μη οικονομικοί δημόσιοι οργανισμοί, 
τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια, τα σχολεία, τις τοπικές και 
περιφερειακές διοικήσεις, και τις υπηρεσίες υγείας και ο ακόλουθος πίνακας 
παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τον συνολικό αριθμό εργαζομένων, τον 
αριθμό των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τη συνδικαλιστική 
πυκνότητα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10
Συμμετοχή οτις ιταλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημοσίου τομέα

Υποτομέας
Αριθμός

υπηρεσιών
Αριθμός

εργαζομένων

Αριθμός
συνδικαλισμένων

εργαζομένων

Συνδικαλιστική 
πυκνότητα (%)

Δημόσιες
επιχειρήσεις

4 40.236 26.552 65,99

Μη
οικονομικοί

δημόσιοι
οργανισμοί

330 58.258 39.633 68,03

Υπουργεία 23 266.795 116.158 43,54

Ερευνητικά
ιδρύματα

114 15.788 8.166 51,72

Πανεπιστήμια 75 56.300 23.638 41,99

Σχολεία 1 981.919 387.540 39,47

Τοπικές και 
περιφερειακέ 
ς διοικήσεις

7.976 594.079 293.740 49,44

Υπηρεσίες
υγείας

352 525.105 268.836 51,20

Σύνολο 8.875 2.538.480 1.164.263 45,86

Πηνιί: Judith Kirton-Darling, 2004, Representativeness of public sector trade unions in Europe, 
State Administration and Local Government sectors, ETUI, Brussels, p.61

To άρθρο 39 του ιταλικού συντάγματος αποτελεί τη βάση της εξέλιξης 
του εργατικού δικαίου στους τομείς τόσο της δημόσιας όσο και ιδιωτικής 
απασχόλησης, αφού καθιερώνει την αρχή της ελευθερίας του συνδικαλίζεσθαι 
και ορίζει ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα έχουν νομική υπόσταση, θα 
αντιπροσωπεύονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους και θα 
συνάπτουν συλλογικές συμφωνίες δεσμευτικού χαρακτήρα. Η συνταγματική 
επιταγή παρέμεινε κενό γράμμα αφού δεν υπήρξε ποτέ η νομοθεσία που 
απαιτείται για την εφαρμογή της. Το αποτέλεσμα ήταν αφενός το ιταλικό 
σύστημα εργασιακών σχέσεων να χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και αφετέρου οι οργανώσεις αυτές να 
λειτουργούν σύμφωνα με όσα ορίζει ο αστικός κώδικας, χωρίς να έχουν τη 
δυνατότητα κτήσης νομικής υπόστασης και αναγνώρισης. Έτσι οι ιταλικές
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οργανώσεις των εργαζομένων είναι «μη αναγνωρισμένες de facto 
οργανώσεις» χωρίς νομική υπόσταση.

Η διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης είναι έγκυρη μόνο εάν 
σε αυτή συμμετέχουν οι αναγνωρισμένες ως αντιπροσωπευτικές, σύμφωνα με 
το νόμο 165/2001, συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, 
δυνατότητα συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται σε εθνικό 
επίπεδο έχουν μόνο οι οργανώσεις που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 5% κατά 
μέσο όρο ως ποσοστό εγγεγραμμένων μελών (επί του συνόλου των 
εργαζομένων που καλύπτει η εκάστοτε συμφωνία) και ως ποσοστό ψήφων 
στις τελευταίες εκλογές (για τον τομέα στον οποίο αναφέρεται η συλλογική 
συμφωνία). Στον Πίνακα 10 παρουσιάζεται η παρούσα κατάσταση ως προς 
την αντιπροσωπευτικότητα των ιταλικών εθνικών οργανώσεων των 
εργαζομένων στο δημόσιο τομέα (Judith Kirton-Darling, 2004).

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Αντιπροσωπευτικές ιταλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημοσίου τομέα

Υποτομέας
Αντιπροσωπευτικές Οργανώσεις και Ποσοστό 

Αντιπροσωπευτικότητας

Μη οικονομικοί δημόσιοι 
οργανισμοί

CILS FPI (32,83%), CGIL FP (19,28%), CSA di CISAL/FIALP 

(16,98%), UIL ΡΑ (14,45%), RdB parastato (9,25%)

Υπουργεία
CILS FPI (27,48%), CGIL FP (21,95%), UIL Stato 

(17,64%), Confusal/UNSA (12,21%)

Τοπικές και περιφερειακές 
διοικήσεις

CGIL FP enti locali (34,77%), FIST CISL (29,18%), UIL enti 

locali (16,20%), CSA (5,09%), Diccap Confsal (5,05%)

Πηνή; Judith Kirton-Darling, 2004, Representativeness of public sector trade unions in Europe, 
State Administration and Local Government sectors, ETUI, Brussels, p.63
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ΕΛΛΑΔΑ
Η πορεία της οργανωτικής συγκρότησης του συνδικαλιστικού κινήματος 

στο χώρο των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα, ήταν παράλληλη με τα 
συνδικαλιστικά τεκταινόμενα στο χώρο του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα της οικονομίας, ο οποίος σε τριτοβάθμιο επίπεδο εκφράζεται από τη 
ΓΣΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας). Οι κρατικές παρεμβάσεις 
από τα πρώτα ακόμη βήματα συνδικαλιστικής δράσης, εμπόδισαν την ενιαία 
εκπροσώπηση από ένα τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του συνόλου των 
εργαζομένων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, γεγονός που οδήγησε στην 
δημιουργία της Συνομοσπονδίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Σ.Δ.Υ) το 1926, 
σημερινή ΑΔΕΔΥ (Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων). Η 
ΑΔΕΔΥ συμμετέχει με εκπροσώπους της στην Εθνική Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), η οποία θεσμοθετήθηκε ως όργανο κοινωνικού 
διαλόγου μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων με το Νόμο 2232/94, ενώ από 
πολλά χρόνια πριν συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή.

Η συνδικαλιστική συγκρότηση οικοδομήθηκε σε παρόμοια βάση με αυτή 
των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, με βασικό κριτήριο 
οργάνωσης το επάγγελμα ή την περιφέρεια. Η συνδικαλιστική συγκρότηση 
στο χώρο του δημοσίων υπαλλήλων, ενώ παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με 
αυτή του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα που οργανωτικά καλύπτει 
η ΓΣΕΕ, εν τούτοις παρουσιάζει υψηλά ποσοστά συνδικαλιστικής πυκνότητας 
συγκριτικά με τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με το 30° Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, 
240.463 είναι μέλη των οργανώσεων της ΑΔΕΔΥ (30° Συνέδριο Νοέμβρης 
1998). Στο δημόσιο τομέα ο υψηλός δείκτης συμμετοχής στο συνδικάτο 
απορρέει, αφενός από το ασφαλές για τους μισθωτούς εργασιακό περιβάλλον, 
όπου ευνοεί την ανάπτυξη συνδικαλιστικής δράσης, αφετέρου από τους 
στενούς δεσμούς της πολιτικής των κομμάτων με τον τρόπο λειτουργίας του 
δημόσιου τομέα, όπου μέσω των συνδικαλιστικών παρατάξεων οι οποίες 
αποτελούν τους ιμάντες μεταβίβασης της πολιτικής των κομμάτων, ευνοεί την 
συνδικαλιστική ένταξη (Κολλιάς, 1999).

Έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ για τη 
συνδικαλιστική πυκνότητα στην Ελλάδα δίνει μια πρώτη εικόνα για την
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οργανωτική συγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος, η οποία 
χαρακτηρίζεται από πολυδιάσπαση και οργανωτική πανσπερμία στον ίδιο 
τομέα δραστηριότητας. Το πρόβλημα του κατακερματισμού και της 
πολυδιάσπασης των συνδικαλιστικών δυνάμεων, εντοπίζεται και στο 
συνδικαλιστικό χώρο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι σε τριτοβάθμιο 
επίπεδο εκπροσωπούνται από την ΑΔΕΔΥ. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στο χώρο 
ευθύνης δεκαέξι υπουργείων, λειτουργούν πάνω από πενήντα δευτεροβάθμιες 
συνδικαλιστικές ενώσεις. Με βάση τη παραπάνω διαπίστωση, αναλυτικά η 
συνδικαλιστική ένταξη αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

Οργανώσεις - μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΣΥ NT/ Μ Η ΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Δ.Ο.Ε. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο.Λ.Μ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΕ - Ο.Τ.Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ.

Π.Ο.Ε-Υ.ΕΘ.Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Κ.Α.

Π.Ο.Σ.ΥΠ.ΠΟ ΠΑΝΕΛ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΥΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΟΣΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΕΧΩΔΕ

ΠΟΠΟΚΠ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο.Τ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΟΣΕΥΠ-ΙΚΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

55



ΠΟΓΕΔΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Π.Ο.ΥΓ.Υ-ΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΜΕ-ΟΤΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Π.Ο.Σ.Υ.Π ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Π.Ο.Σ.Υ.ΜΕ ΠΑΝΕΛ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΠΤΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΟΜΔΥ-ΥΕΘΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ο.Σ.Υ.Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΣΥΠ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΠΟΜΗΔΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΗΜ/ΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΟΕΤΕΠ - Α.Ε.Ι
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΣΥΠΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΟΣΥΝΑΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Π.Ο.Υ.Ε.Ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΟΣΥΕΘΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΟΣΕ-

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΊΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο.Σ.ΥΠ.ΕΜ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ-
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΟΣ-ΕΟΚ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΠΝΟΥ

Ο.Σ.ΥΠ.Ε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΒΕΤ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΟΔΕΠΔΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π.Ο.Σ.Υ.ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σ.Π.Ε.Τ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΠΟΔΥΚΔΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛ. 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ.-

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Π.Ο.Ε.Ε.Κ. - I ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ - ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΥΕΦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ

Πηνιΐ: Ιστοσελίδα ΑΔΕΔΥ

Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός δευτεροβάθμιων συνδικαλιοτικών 
ενώσεων, αντικειμενικά δυσχεραίνει τη δυνατότητα αποτελεσματικής 
παρέμβασης, εφόσον ο συντονισμός από το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό 
όργανο είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί. Αρκετά χρήσιμη εμπειρία για το 
ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί να αποτελέσει η πρακτική των
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ευρωπαϊκών συνδικάτων, τα οποία προχωρούν σε ενοποίηση δευτεροβάθμιων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων για πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό 
συντονισμό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Γερμανίας όπου δέκα 
εκατομμύρια συνδικαλισμένοι αντιπροσωπεύονται από δεκαέξι δευτεροβάθμιες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις ενώ στην περίπτωση της Ελλάδας, το 1/3 
περίπου των 2 εκατομμυρίων μισθωτών αντιπροσωπεύονται από 180 
δευτεροβάθμιες οργανώσεις και 5000 περίπου πρωτοβάθμια σωματεία 
(Κολλιάς, 1999).

58



6. ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, η εισαγωγή ευέλικτων 
μορφών απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, οι περιορισμοί στην κινητικότητα 
των εργαζόμενων στη δημόσια διοίκηση, η προσπάθεια για επίτευξη της 
ισότητας των φύλων στα πλαίσια της εργασίας και της συμμετοχής στις 
οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, η μεταρρύθμιση των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης αποτελούν θέματα υψηλής 
προτεραιότητας στην ατζέντα των εκπροσώπων των εργαζομένων στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

6.1 Ο Εκσυγχρονισμός Της Δημόσιας Διοίκησης

Στη δημόσια συζήτηση συχνά γίνεται λόγος για την αναποτελεσματική, 
μη αποδοτική και πολυδάπανη δημόσια διοίκηση. Συχνά, βέβαια τέτοιου 
είδους κρίσεις προκύπτουν όντας σε ένα γενικότερο πλαίσιο ριζικών αλλαγών 
ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα. Αναζητώντας όμως στον ιδιωτικό τομέα για 
μοντέλα εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, δεν θα πρέπει να 
παραβλεφθεί ότι ο βασικός σκοπός της δημόσιας διοίκησης είναι η 
διακυβέρνηση (government) και όχι η διαχείριση (management) (OECD, 
2004). Αυτό σημαίνει ότι οι έννοιες της δικαιοσύνης, της ισότητας και της 
κοινωνικής συνοχής είναι θεμελιώδεις προκειμένου να διατηρηθεί η 
εμπιστοσύνη προς το κυβερνητικό και πολιτικό σύστημα και έπ'ουδενί δεν θα 
πρέπει να θυσιαστούν στο βωμό μιας καθολικής ριζικής διαδικασίας 
μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
συνεχίζουν να αντιλαμβάνονται τις δημόσιες υπηρεσίες ως τον ακρογωνιαίο 
λίθο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, άποψη που υιοθετήθηκε και στην 
ευρωπαϊκή συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997 (άρθρο 7δ). Ακόμα, βέβαια, και 
οι ίδιες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θεωρούν αναμφισβήτητη την ανάγκη 
εκσυγχρονισμού και προσαρμογής των δημοσίων υπηρεσιών στις σύγχρονες 
ανάγκες. Είναι ενδεικτικό ότι η ETUC (European Trade Union Confederation) 
στο 8° συνέδριο της το 1995 υποστήριξε ότι «προκειμένου να εκπληρώσουν 
τους στόχους τους και να εκσυγχρονιστούν ώστε να ικανοποιήσουν τις
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ανάγκες των πολιτών, οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να προσαρμοστούν στη 
νέα κατάσταση στην Ευρώπη...Ο δημόσιος τομέας είναι αντιμέτωπος με 
δομικές αλλαγές στην κοινωνία, οι οποίες θα επηρεάσουν το ρόλο του» 
(ETUC, 2004). Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, τα ίδια τα συνδικάτα 
υπήρξαν ενεργά στη διαδικασία του εκσυγχρονισμού, δίνοντας κατ' αυτόν τον 
τρόπο περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας μακροπρόθεσμα, όταν η εισαγωγή 
τέτοιων διαδικασιών γίνεται με τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ τα κοινά χαρακτηριστικά των διαδικασιών 
εκσυγχρονισμού που εφαρμόζονται σε πολλά από τα κράτη-μέλη του 
Οργανισμού είναι η εστίαση στα αποτελέσματα, η μεταβίβαση εξουσιών και η 
ευελιξία, η ενισχυμένη ευθύνη (accountability) και ο έλεγχος, ο 
προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πολίτη, η ενίσχυση της ικανότητας 
ανάπτυξης στρατηγικών και πολιτικών, η εισαγωγή του ανταγωνισμού και 
άλλων στοιχείων της ελεύθερης αγοράς και η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης (Martin, 1997).

6.1.1 Οι πιέσεις για μεταρρυθμίσεις
Όσο διαφορετικές και αν είναι οι προσεγγίσεις για τη διοικητική 

μεταρρύθμιση από χώρα σε χώρα καθώς και τα πολιτικά, θεσμικά και 
εργασιακά πλαίσια στα οποία αυτές εξελίσσονται, υπάρχει παρόλ' αυτά ένα 
αυξανόμενα συγκλίνον σύνολο κοινών προκλήσεων. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις, μάλιστα, του ΟΟΣΑ «δεν είναι αναμενόμενη η εξάλειψη στο 
μέλλον των κινητήριων δυνάμεων πίσω από αυτές τις μεταρρυθμίσεις. 
Αντίθετα, οι πιέσεις για μεταρρυθμίσεις θα ενταθούν. Η επίτευξη μεγαλύτερου 
αποτελέσματος με λιγότερα μέσα θα εξακολουθήσει να είναι το 
χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος της δημόσιας διοίκησης.» (OECD/PUMA, 
1996). Οι πιέσεις αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως:
> Περιορισμένοι πόροι (προϋποθέσεις ΟΝΕ κλπ.)
> Δημογραφικοί παράγοντες (αύξηση του προσδόκιμου ζωής, 

μετανάστευση κλπ.)
> Δομικές οικονομικές αλλαγές (αύξηση του ποσοστού δομικής ανεργίας 

κλπ.)
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> Αλλαγές κοινωνικών σχέσεων και κουλτούρας (εξισορρόπηση 
επαγγελματικού και οικογενειακού βίου, αλλαγή του ρόλου των 
γυναικών, προσδοκίες σταδιοδρομίας κλπ.)

> Πιέσεις για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών (αύξηση των απαιτήσεων του 
πολίτη)

> Πιέσεις για καινοτομία (εφαρμογή τα τεχνολογίας στη δημόσια διοίκηση 
κλπ.)

> Πολιτικές πιέσεις (ισότητα ευκαιριών για περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες-γυναίκες, εθνικές μειονότητες, άτομα με αναπηρία)

6.1.2 Οι στάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων
Η διαδικασία του εκσυγχρονισμού των δημοσίων διοικήσεων ελλοχεύει 

τόσο ευκαιρίες όσο και απειλές για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και 
τις οργανώσεις τους. Εξετάζοντας, λοιπόν την προσέγγιση των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων στη διαδικασία αυτή καταγράφονται κατά 
περίπτωση διαφορετικές στάσεις. Η αντικατάσταση και στη δημόσια διοίκηση 
της διοίκησης προσωπικού από τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων συνεπάγεται 
την ανάγκη εξασφάλισης της δέσμευσης των εργαζομένων στις αξίες, τους 
σκοπούς και τους στόχους των οργανισμών. Αναγνωρίζεται, δηλαδή, η 
ανάγκη συμμετοχής των εργαζομένων σε κάθε απόπειρα μεταρρυθμίσεων. 
Παραδοσιακά, η συμμετοχή των εργαζομένων του δημοσίου τομέα συνδέεται 
με την έμμεση αντιπροσώπευση μέσω των συνδικάτων και περιορίζεται στα 
θέματα των εργασιακών σχέσεων και των όρων και συνθηκών απασχόλησης. 
Στην ηπειρωτική Ευρώπη όπου υπερισχύει η κορπορατιστική κουλτούρα είναι 
συνήθης η συγκρότηση συμβουλίων εργαζομένων και η εκπροσώπηση των 
εργαζομένων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Σε πολλές περιπτώσεις οι ενώσεις των εργαζομένων επιδιώκουν τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία εκσυγχρονισμού και σε αρκετές χώρες έχουν 
υπάρξει συμφωνίες προς αυτή την κατεύθυνση. Στη Σουηδία, οι δύο 
μεγαλύτερες οργανώσεις εργαζομένων στην τοπική διοίκηση η SKAF και η 
SKTF έχουν δημιουργήσει από το 1995 μια εταιρεία ανάπτυξης και διοίκησης, 
την Komanco, η οποία πουλά τις υπηρεσίες της στους δήμους και εκπονεί 
περίπου 60 projects κατά μέσο όρο το χρόνο (Martin, 1997).

Στη Μεγάλη Βρετανία, μια πανεθνική έρευνα (WERS) που διεξήχθη το 
1998, κατέγραψε στα πλαίσια της συμμετοχής των εργαζομένων του
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δημόσιου τομέα στη λήψη αποφάσεων πρακτικές όπως ομαδικές συσκέψεις 
(team briefings), περιοδικές εκδόσεις (newsletters), κύκλους ποιότητας 
(quality circles) κλπ. Ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
αναβαθμίστηκε με τη σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στο υπουργικό συμβούλιο 
(Cabinet Office) και τις τρεις κυριότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις των 
δημοσίων υπαλλήλων, με την οποία δεσμεύονται αμφότερες οι πλευρές για 
την διατήρηση μιας θετικής και αποτελεσματικής σχέσης. Σ'αυτό το πλαίσιο, 
το Συμβούλιο των Οργανώσεων των Δημοσίων Υπαλλήλων (Council of Civil 
Service Unions) βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση σχετικά με 
τις επιλογές αναφορικά με τη διοικητική μεταρρύθμιση. Συμφωνίες 
συνεργασίας σε επίπεδο υπηρεσιών και φορέων είναι εξαιρετικά διαδεδομένες. 
Όμοια είναι και η τάση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) όπου το πενταετές 
εθνικό πλάνο δράσης έχει τη συναίνεση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
Στην τοπική διοίκηση η συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες 
μεταρρύθμισης είναι είτε έμμεση, μέσω των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
είτε άμεση, στις περιπτώσεις όπου η συνδικαλιστική συμμετοχή είναι μικρή. Τα 
τοπικά συμβούλια δεσμεύονται από τη βρετανική νομοθεσία να λαμβάνουν 
υπόψη στις αποφάσεις τους στη γνώμη συμβουλευτικών επιτροπών στις 
οποίες συμμετέχουν και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
(Famham, Horton, White, 2003).

Στο Βέλγιο, αντίθετα, οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση υπό το 
πρόγραμμα Κοπέρνικος, αν και φαινομενικά παρουσιάστηκε ως ένα 
πρόγραμμα που θα είχε τη συμμετοχή και τη συναίνεση των εργαζομένων 
ωστόσο, τελικά αποδείχτηκε μια μη δημοκρατική απόπειρα εκσυγχρονισμού. Η 
κυβέρνηση διανέμοντας σε περίπου 10.000 δημοσίους υπαλλήλους ένα 
ερωτηματολόγιο επεδίωξε να προσδιορίσει τη στάση τους απέναντι στις 
προτάσεις του προγράμματος Κοπέρνικος, να καταγράψει τις αδυναμίες των 
υπηρεσιών και τις προτάσεις των εργαζομένων σε αυτές. Στη συνέχεια, 
υπήρξε η πρόθεση τακτικών επαναλήψεων της έρευνας σε μια περίοδο 
τεσσάρων ετών, προκειμένου να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα από την 
εφαρμογή του προγράμματος. Στην πράξη όμως η έρευνα επαναλήφθηκε μία 
μόνο φορά. Η εφαρμογή αυτής της διαδικασίας στόχευε δηλαδή στη 
δημιουργία εντύπωσης μιας «από τη βάση προς την κορυφή» προσέγγισης 
ενώ στην ουσία υπήρξε μια ελάχιστα συμμετοχική απόπειρα εκ των προτέρων
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νομιμοποίησης των αποφάσεων στα πλαίσια του προγράμματος Κοπέρνικος 
(Parys, 2003).

Οι μεταρρυθμίσεις του 1989 στη γαλλική δημόσια διοίκηση 
σχεδιάστηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή των 
υπαλλήλων και των ανώτερων στελεχών στη διαδικασία απευθύνοντας 
έκκληση στην αίσθηση καθήκοντος και δέσμευσής τους παρά υιοθετώντας μια 
«από την κορυφή προς τη βάση» προσέγγιση. Τα «υπηρεσιακά προγράμματα» 
λειτούργησαν με τη συμμετοχή των ανώτερων στελεχών στον καθορισμό των 
στόχων και την οργάνωση των υπηρεσιών τους. Μερικές χιλιάδες ξεχωριστών 
υπηρεσιών/φορέων συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Στην πράξη, βέβαια, η 
συμμετοχή αφορούσε περισσότερο τις συνθήκες οργάνωσης της εργασίας και 
δεν είχε τη συμμετοχή όλων των επιπέδων ιεραρχίας. Στη διαδικασία δεν 
συμμετείχαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και ο ρόλος τους ήταν μόνο 
συμβουλευτικός. Μετά από την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος όμως 
δεν εξασφαλίστηκε η συμμετοχή όλων των φορέων. Η εφαρμογή των 
«στρατηγικών προγραμμάτων» έχει ήδη ξεκινήσει, όμως η διάσταση της 
συμμετοχής των εργαζομένων έχει σταδιακά αφανιστεί οδηγώντας στο 
συμπέρασμα ότι τα προγράμματα αυτά υπήρξαν ένα αποτυχημένο πείραμα ως 
προς τη συμμετοχή των εργαζομένων (Jeannot, 2003).

6.2 Ποσοτική Ευελιξία
Παράλληλα με τις εξελίξεις στον ιδιωτικό τομέα αναφορικά με την 

εισαγωγή ευέλικτων μορφών απασχόλησης, φαίνεται ότι ανάλογα, ασφαλώς 
όμως όχι το ίδιο ραγδαία, αλλάζει και το τοπίο των εργασιακών σχέσεων στο 
δημόσιο τομέα. Το είδος της ευελιξίας που κατά κύριο λόγο εφαρμόζεται στις 
δημόσιες διοικήσεις των ευρωπαϊκών χωρών είναι η ποσοτική ευελιξία, 
συμβατική ευελιξία και ευελιξία χρόνου. Ως προς τη συμβατική ευελιξία η 
κατάσταση φαίνεται να είναι δεδομένη εδώ και αρκετά χρόνια: συμβάσεις 
αορίστου και ορισμένου χρόνου ή εποχιακή απασχόληση είναι μορφές 
απασχόλησης που στην πλειοψηφία των χωρών και δεδομένης της 
δυνατότητας που παρέχουν τα νομικά πλαίσια εφαρμόζονται εδώ και αρκετά 
χρόνια. Το είδος όμως της ευελιξίας που έχει πυροδοτήσει τη δημόσια 
συζήτηση και αποτελεί αντικείμενο συνδικαλιστικού προβληματισμού είναι η 
ευελιξία του χρόνου εργασίας. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι
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ρυθμίσεις σχετικά με το χρόνο εργασίας γίνονται είτε μέσω της εθνικής 
νομοθεσίας είτε μέσω συλλογικών συμφωνιών. Οι ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις του δημοσίου τομέα αναγνωρίζουν τη μεγάλη σημασία της 
αναδιοργάνωσης και της μείωσης του χρόνου εργασίας ως παράγοντα 

διατήρησης αλλά και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, βελτίωσης των 
εργασιακών συνθηκών, αύξησης της παραγωγικότητας, προαγωγής του 

ελεύθερου χρόνου και των ίσων ευκαιριών. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα οι 

νέες διευθετήσεις του χρόνου εργασίας είναι αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών 
και προτάσεων των ίδιων των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Ο χρόνος εργασίας στα κράτη της Ευρώπης ρυθμίζεται είτε μέσω 

συλλογικών συμφωνιών, είτε μέσω της νομοθεσίας. Μάλιστα, σε αρκετές 
χώρες η υιοθέτηση νέας νομοθεσίας ήταν απόρροια της ενσωμάτωσης της 
Κοινοτικής Οδηγίας 93/104 ΕΚ)3 για το χρόνο εργασίας στα εθνικά δίκαια. Η 
ανάγκη εισαγωγής ευέλικτων μορφών απασχόλησης και εκσυγχρονισμού των 
δημοσίων υπηρεσιών έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση νέων και καινοτόμων 
προσεγγίσεων στην αναδιοργάνωση και τη μείωση του χρόνου εργασίας στο 

δημόσιο τομέα. Η ανάπτυξη της μερικής απασχόλησης ιδιαίτερα στην 
Ολλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Σουηδία, τη Δανία και τη Γερμανία, και της 

προσωρινής απασχόλησης, κυρίως στην Ισπανία (το 1996 ήταν το 36% της 

συνολικής απασχόλησης), δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστες τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις ως προς τη χάραξη της στρατηγικής τους. Το αποτέλεσμα ήταν να 
περιλαμβάνονται στη διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης στο 
δημόσιο τομέα ολοένα και περισσότερα θέματα εισαγωγής ευελιξίας, 
αναδιοργάνωσης και μείωσης του χρόνου εργασίας, αναγνωρίζοντας την 
ανάγκη διατήρησης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το χρόνο εργασίας είχαν θετική 
έκβαση, κυρίως στις Σκανδιναβικές χώρες, την Ολλανδία, τη Γαλλία και τη 
Γερμανία. Όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στις ευρωπαϊκές χώρες 
επιδιώκουν τη μείωση του χρόνου εργασίας, έχοντας, ωστόσο, διαφορετικές 

απόψεις αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα στη μείωση του χρόνου εργασίας 

και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

3 Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993 περί ορισμένων πλευρών της διευθέτησης 
του χρόνου εργασϊας.Τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2000.
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Ως αποτέλεσμα της ύπαρξης διαφορετικών συστημάτων εργασιακών 
σχέσεων στα ευρωπαϊκά κράτη, έχουν υιοθετηθεί διαφορετικές προσεγγίσεις 
στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Συνοπτικά, καταγράφονται οι 
ακόλουθες τάσεις:
Φ Σε ορισμένες χώρες το βασικό στοιχείο της πολιτικής για το χρόνο 

εργασίας είναι η μείωση των ωρών εργασίας κυρίως ως μηχανισμός για την 

ενίσχυση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (π.χ. Γαλλία, Φινλανδία), 
ενώ σε άλλες είναι η εισαγωγή «θετικής ευελιξίας», η ευέλικτη διευθέτηση 
του χρόνου εργασίας, όπως η εφαρμογή πολιτικών βελτίωσης της 
ποιότητας του εργασιακού και οικογενειακού βίου (μέσω π.χ. της αύξησης 
του χρόνου των γονικών αδειών) και η προαγωγή των ίσων ευκαιριών 
(π.χ. Ιρλανδία, Σουηδία και Νορβηγία).

Φ Το εντεινόμενο αίτημα για μείωση του χρόνου εργασίας και την εφαρμογή 
ευέλικτων διευθετήσεών του έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη μεγάλου 
αριθμού συλλογικών συμφωνιών για την ικανοποίησή του.

Φ Οι συμφωνίες με αντικείμενο το χρόνο εργασίας, τα τελευταία χρόνια, δεν 
αφορούν τόσο συμβατικές μειώσεις του χρόνου εργασίας όσο την 
εισαγωγή ευέλικτων διευθετήσεων του όπως π.χ. τα προγράμματα 
διακοπής της εργασίας (leave schemes), οι λογαριασμοί εργάσιμων ωρών 
(time banking) κλπ.

Φ Σημαντική τάση της πολιτικής για τον χρόνο εργασίας είναι η σύναψη 
ατομικών συμφωνιών (π.χ για την εφαρμογή των προγραμμάτων 
ανταλλαγής χρόνου εργασίας (time swapping) ή λογαριασμών εργάσιμων 
ωρών (time banking)). Αν και αυτού του είδους οι συμφωνίες είναι 
σημαντικές γιατί διευρύνουν τα όρια των επιλογών των εργαζομένων, 
ωστόσο, απαιτείται να συνάπτονται εντός ενός πλαισίου που ορίζεται από 
την εθνική νομοθεσία ή τις κεντρικές συλλογικές συμφωνίες και με το 
οποίο τίθενται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται στις 
ατομικές συμφωνίες.

Φ Αν και τα τελευταία χρόνια δε φαίνεται να υπάρχει αύξηση των 

υπερωριών. Ωστόσο η τάση που παρατηρείται είναι αυτές να μειωθούν 

ακόμη περισσότερο προκειμένου να μειωθεί το κόστος εργασίας. Αντ' 
αυτού εφαρμόζονται πολιτικές μερικής απασχόλησης ή οι λογαριασμοί 
εργάσιμων ωρών (time banking).
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Φ Το σύστημα της βάρδιας, το οποίο εφαρμόζεται εκτεταμένα στους τομείς 
που απαιτούν 24ωρη παροχή υπηρεσιών (όπως οι υπηρεσίες υγείας), τα 
τελευταία χρόνια εφαρμόζεται και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. 
Στη Φινλανδία,η εισαγωγή της 6ωρης βάρδιας (το μοντέλο 6+6) αποτελεί 
μέρος της πολιτικής μείωσης του χρόνου εργασίας, δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας και βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών και της 

εξυπηρέτησης των πολιτών.
Φ Διαφορετικές στρατηγικές έχουν υιοθετηθεί από τα ευρωπαϊκά κράτη 

προκειμένου να προωθήσουν ή να μειώσουν τη μερική και την προσωρινή 
απασχόληση. Αίτημα των περισσοτέρων συνδικαλιστικών οργανώσεων 
πάντως αποτελεί άρση των διαχωρισμών ανάμεσα στους εργαζόμενους με 
πλήρη και μερική απασχόληση (Pillinger, 2000).

ΑΥΣΤΡΙΑ

Το νομικό πλαίσιο
Με το νόμο περί χρόνου εργασίας (1997) δίνεται η δυνατότητα 

διευθέτησης του χρόνου εργασίας με αυξημένη ημερήσια και μειωμένη 
εβδομαδιαία απασχόληση, με μέγιστο χρόνο εργασίας 48 ώρες εβδομαδιαία 
και εκτεταμένες περιόδους αδειών, μέσω κλαδικών συλλογικών συμφωνιών. 
Οι αυστριακοί εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου 
εργασίας τους σε βάση τεσσάρων εβδομάδων η οποία μπορεί να επεκταθεί, 
υπό ορισμένες συνθήκες, σε δώδεκα μήνες. Ο νόμος αυτός ισχύει για το 
σύνολο των εργαζομένων, με εξαίρεση ορισμένες κατηγορίες δημοσίων 
υπαλλήλων.

Οι συλλογικές συμφωνίες
Το Φεβρουάριο του 1997 συνάφθηκε μια εθνική συλλογική συμφωνία 

για τον χρόνο εργασίας επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο που έχουν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις στις ατυπικές μορφές απασχόλησης. Η 
συμφωνία αυτή, μάλιστα, θεωρείται σπουδαία νίκη για την προσέγγιση του 
κοινωνικού διαλόγου στις εργασιακές σχέσεις και οδήγησε στην ψήφιση του 

προαναφερθέντα νόμου το Μάιο του 1997. Από τότε μια σειρά συλλογικών 

συμφωνιών σχετικά με το χρόνο εργασίας έχουν συναφθεί στο δημόσιο 
τομέα. Ο τυπικός χρόνος εργασίας ορίζεται στις 40 ώρες την εβδομάδα, με 

δυνατότητα επέκτασής του για μια συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς. Στην
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πράξη, οι συλλογικές συμφωνίες ορίζουν τον μέσο χρόνο εργασίας στις 38,5 
ώρες.

Οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Η άποψη των αυστριακών οργανώσεων των εργαζόμενων στο δημόσιο 
τομέα είναι ότι η μείωση του χρόνου εργασίας θα οδηγήσει στη δημιουργία 
νέων θέσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή η OGB ζητά περαιτέρω μείωση του 
χρόνου εργασίας σε 35 ώρες την εβδομάδα χωρίς παράλληλη μείωση των 

αποδοχών στα πλαίσια της ενίσχυσης της ευελιξίας του χρόνου εργασίας 
(Pillinger, 2000).

ΒΕΛΓΙΟ

Το νομικό πλαίσιο
Από το 1999 ο μέγιστος χρόνος εργασίας σύμφωνα με τη βελγική 

νομοθεσία είναι 39 ώρες εβδομαδιαίως (από 40 ώρες που ίσχυε ως τότε), ενώ 
παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα αύξησης του ημερήσιου και εβδομαδιαίου 

χρόνου εργασίας, αλλά και μείωσης αυτού σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης 
(restructuring).

Οι συλλογικές συμφωνίες
Οι διαπραγματεύσεις για το χρόνο εργασίας κορυφώθηκαν το 1996 

έπειτα από την κατάρρευση της διαδικασίας του βελγικού κοινωνικού 
διαλόγου. Οι συλλογικές συμφωνίες επιτρέπουν την μειωμένη, πλέον των 39 
ωρών που προβλέπει η νομοθεσία, απασχόληση και μάλιστα στην 

πραγματικότητα ο μέσος όρος εργασίας την εβδομάδα για το δημόσιο τομέα 
είναι 38 ώρες.
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0/ θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Οι δύο μεγαλύτερες βελγικές συνδικαλιστικές οργανώσεις πιέζουν για 

μεγαλύτερες μειώσεις του χρόνου εργασίας σε συλλογικό και εξατομικευμένο 
επίπεδο προκειμένου να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Η θέση αυτή φανερώνει 
την αυξανόμενη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και αποτυπώνεται 
στην ανάπτυξη στρατηγικών εκ μέρους των συνδικάτων που συνδέουν την 
αναδιανομή του εισοδήματος και της εργασίας με την πρόωρη 

συνταξιοδότηση. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία των Χριστιανικών (καθολικών) 
Σωματείων του Δημοσίου Τομέα (CCOD/CCSP) ο χρόνος εργασίας θα πρέπει 

να είναι 38 ώρες την εβδομάδα, χωρίς υπερωρίες, ενώ η Γενική 

(σοσιαλιστική) Ένωση Δημοσίων Υπηρεσιών (ACOD/CGSP) προχωρά ακόμη 
περισσότερο υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να καθιερωθεί τετραήμερη εργασία 
με 32 ώρες εβδομαδιαίως προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (Pillinger, 2000).

ΔΑΝΙΑ

Το νομικό πλαίσιο
Από το 1991 ο νόμος προβλέπει 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα για 

τους Δανούς εργαζόμενους.
Οι συλλογικές συμφωνίες
Οι ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας στη Δανία είναι συνήθως αποτέλεσμα 

συλλογικών συμφωνιών, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δανία, εξάλλου, 
είναι σε μεγάλο βαθμό αποκεντρωμένες και υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα 
απόκλισης από τις κλαδικές συμφωνίες για τον χρόνο εργασίας. Ο μέσος 
χρόνος εργασίας είναι 37 ώρες την εβδομάδα.

Οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων
Από το γύρο των συλλογικών διαπραγματεύσεων του 1987 και 

εντεύθεν η μείωση του χρόνου εργασίας δεν υπήρξε θέμα υψηλής 
προτεραιότητας για τα συνδικάτα της Δανίας. Τα θέματα σχετικά με το χρόνο 
εργασίας που προτάσσουν πλέον είναι η εξάλειψη των διακρίσεων για τους 

εποχικούς και μερικώς απασχολούμενους, η εναρμόνιση εργασίας και 

οικογενειακής και κοινωνικής ζωής, η αύξηση των επιλογών στη διευθέτηση 

του χρόνου εργασίας και η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και της 

ποιότητας των υπηρεσιών (Pillinger, 2000).
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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Το νομικό πλαίσιο
Από το 1996 η φινλανδική νομοθεσία ορίζει ότι ο τυπικός χρόνος 

εργασίας είναι 8 ώρες ημερησίως και 40 ώρες εβδομαδιαίως. Παράλληλα 
δίνεται η δυνατότητα ευέλικτης διευθέτησης του χρόνου απασχόλησης σε 
μηνιαία βάση.

Οι συλλογικές συμφωνίες

Σε κλαδικό επίπεδο οι συλλογικές συμφωνίες οριοθετούν τον 
εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας στο δημόσιο τομέα στις 35 με 38 ώρες. 
Καινοτόμες απόπειρες διευθέτησης του χρόνου εργασίας έχουν γίνει στη 
δημόσια διοίκηση της Δανίας με στόχο την ανακατανομή της εργασίας_μέσω 
προγραμμάτων εναλλαγής θέσης (Job rotation) , μείωση των ωρών εργασίας 
και την εθελοντική μερική απασχόληση. Όλες αυτές οι προσπάθειες 

στοχεύουν στη μείωση του ποσοστού ανεργίας, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας, στην αντιμετώπιση του εργασιακού 
στρες, την εναρμόνιση της εργασίας και της οικογενειακής ζωής και την 

εξασφάλιση ισότιμου ρόλου στην κοινωνία για άνδρες και γυναίκες.
Οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων
Οι δύο από τις τρεις φινλανδικές συνομοσπονδίες συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, η SAK και η STKK έχουν θέσει μακροπρόθεσμούς στόχους 
μείωσης του χρόνου εργασίας με σκοπό τον περιορισμό της ανεργίας. Η SAK 
υποστηρίζει την καθιέρωση 30 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας και τη μετάβαση 
στο μοντέλο 6+6 ώρες απασχόλησης ημερησίως. Η STTK έχει προτείνει τη 
μετάβαση στο 35ωρό χωρίς παράλληλη μείωση των αμοιβών εκτιμώντας, 

μάλιστα, ότι η μείωση των ωρών θα αντισταθμιζόταν κατά το ήμισυ από την 
αύξηση της παραγωγικότητας και κατά το ήμισυ από την πρόσληψη νέων 
εργαζομένων (Pillinger, 2000).

ΓΑΛΛΙΑ

Το νομικό πλαίσιο

Με νόμους του 1998 και του 2002 έχει καθιερωθεί η 35ωρη 

εβδομαδιαία απασχόληση, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση 

και άλλες ευέλικτες ρυθμίσεις. Ο δημόσιος τομέας όμως εξαιρείται αυτού του 

πλαισίου.
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0/ συλλογικές συμφωνίες
Οι συλλογικές συμφωνίες ήταν ο σημαντικότερος θεσμός εισαγωγής 

μορφών ευέλικτης εργασίας και εφαρμογής του 35ωρου σε ορισμένους 
κλάδους του δημόσιου τομέα. Η διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης γίνεται σε 
επίπεδο κλάδου ή οργανισμού.

Οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Οι γαλλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν διαφορετική στάση 

απέναντι στις ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας όπως διατυπώθηκαν στο νόμο 
του 1998. Η Γαλλική Δημοκρατική Εργατική Συνομοσπονδία (CFDT) και η 
Γαλλική Συνομοσπονδία Χριστιανών Εργαζομένων (CFTC) υποστήριξαν την 
εισαγωγή του νέου νόμου διεκδικώντας η CFDT ακόμη περαιτέρω μείωση του 

χρόνου εργασίας στις 32 ώρες ανά εβδομάδα και τη διευθέτηση του χρόνου 
εργασίας σε ετήσια βάση, και η CFTC τη διατήρηση των αμοιβών για τις 35 
ώρες εργασίας στα ίδια επίπεδα (με τις αμοιβές για τις 40 ώρες), μέσω της 
αύξησης των κερδών που θα συνεπαγόταν η αναμενόμενη αύξηση της 
παραγωγικότητας. Αντίθετα η Γενική Εργατική Συνομοσπονδία (CGT) και η 

Εργατική Δύναμη (CGT-FO) υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμα της μείωσης 

του χρόνου εργασίας θα απορροφούσε πόρους από τα ασφαλιστικά ταμεία, 
εναντιώθηκαν στον εν λόγω νόμο. Η CGT-FO μάλιστα είναι αντίθετη σε κάθε 
μορφή ευελιξίας στην εργασία και η CGT διεκδικεί την εφαρμογή του 35ωρου 
χωρίς παράλληλη μείωση των αμοιβών (Pillinger, 2000).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Το νομικό πλαίσιο
Ο χρόνος εργασίας για τους Γερμανούς εργαζόμενους ρυθμίζεται με 

νόμο του1994 και δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής ευέλικτων διευθετήσεων 
μέσω συλλογικών συμφωνιών, συμφωνιών των Συμβουλίων Εργαζομένων 
(Work Councils) ή ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Οι συλλογικές συμφωνίες
Ο πραγματικός χρόνος εργασίας ορίζεται μέσω κλαδικών συμφωνιών. 

Οι υπάλληλοι (white-collars) και οι χειρωνάκτες στο δημόσιο τομέα έχουν τη 

δυνατότητα μείωσης του χρόνου εργασίας τους μέσω των συλλογικών 

συμφωνιών ενώ τα ανώτερα στελέχη (officials) μέσω των νομικών 

ρυθμίσεων. Ωστόσο, κατά τις δεκαετίες '80 και '90 η μείωση του χρόνου 

εργασίας είχε περιορισμένα αποτελέσματα ως προς τη δημιουργία νέων
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θέσεων εργασίας. Στο δημόσιο τομέα, στο πλαίσιο της διεύρυνσης των 
επιλογών και προτιμήσεων των εργαζομένων και της αναδιοργάνωσης και 
βελτίωσης της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών η συζήτηση για το χρόνο 

εργασίας αναζωπυρώθηκε. Τον Απρίλιο του 1998, σε μια νέα συλλογική 
συμφωνία για 3,3 εκατομμύρια εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, 
αποφασίστηκε μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς όμως να υλοποιηθούν ποτέ 
εξαιτίας της συνεπαγόμενης μείωσης των αμοιβών.

Οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Η μεγαλύτερη γερμανική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζόμενων 
στο δημόσιο τομέα η Ver.di αναφέρει ότι για ορισμένες κατηγορίες δημοσίων 
υπαλλήλων στις τοπικές διοικήσεις (αυτών που διέπονται από όσα ορίζει ο 
νόμος και όχι από τους όρους των συλλογικών συμφωνιών) εξακολουθεί να 

ισχύει η εργάσιμη εβδομάδα των 40 ωρών ενώ και η DGB ισχυρίζεται ότι η 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση προτίθεται να επεκτείνει το ωράριο εργασίας και 
στους δημόσιους υπαλλήλους της κεντρικής διοίκησης. Αυτή η νέα ρύθμιση 
εάν εφαρμοστεί συνεπάγεται αύξηση κατά 1,5 ώρα την εβδομάδα στον 
ισχύοντα χρόνο εργασίας (38,5 ώρες). Προσθέτει ακόμη ότι αν και τα 
συνδικάτα βρίσκονται εν μέσω διαπραγματεύσεων για το νέο σύστημα 
αμοιβών από τον προσεχή Φεβρουάριο, οπότε λήγει και η τρέχουσα 27μηνη 
συμφωνία, έχουν ήδη αποφασιστεί περικοπές στις αμοιβές κατά τις ημέρες 

αργίας καθώς και αύξηση του χρόνου εργασίας από τις 38,5 στις 41 ώρες. Η 
Ver.di επισημαίνει επίσης σχετικά με το χρόνο εργασίας στο γερμανικό 

δημόσιο τομέα ότι η αύξηση του χρόνου εργασίας θα οδηγήσει σε αύξηση της 
ανεργίας, μείωση της παραγωγικότητας και δυσαρμονία του εργασιακού και 
οικογενειακού βίου (EPSU, 2004).

ΕΛΛΑΔΑ

Το νομικό πλαίσιο
Νόμος του 1990 προβλέπει μέγιστο χρόνο εργασίας 48 ώρες την 

εβδομάδα και 8 ώρες ημερησίως, ενώ με το νόμο 3250/2004 για την «Μερική 

απασχόληση απτό Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου» εισάγεται η μερική απασχόληση και στον ελληνικό δημόσιο τομέα.

Οι συλλογικές συμφωνίες

Οι συλλογικές συμφωνίες στο δημόσιο τομέα προβλέπουν απασχόληση 

των υπαλλήλων για 37,5 ώρες την εβδομάδα. Αν και στην Ελλάδα δεν έχουν
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σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις ως προς την εφαρμογή ευέλικτων 
διευθετήσεων του χρόνου εργασίας, η καθιέρωση της μερικής απασχόλησης 
έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις της ΑΔΕΔΥ (Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων 
Δημοσίων Υπαλλήλων).

Οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημοσίου τομέα υποστηρίζουν την 
εφαρμογή του 35ωρου και εκτιμούν ότι μια τέτοια διευθέτηση θα είχε ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με την 
ΑΔΕΔΥ η οποία διαφώνησε με το περιεχόμενο του νόμου για τη μερική 

απασχόληση, η εισαγωγή του θεσμού της μερικής απασχόλησης στο δημόσιο 
τομέα φαίνεται να μην συντελεί στην ουσιαστική αντιμετώπιση της ανεργίας 
αλλά στην στατιστική μείωση και ανακύκλωσή της. Αυτό συμβαίνει διότι, η 
μειωμένη απασχόληση μέχρι 20 ημέρες την εβδομάδα (χωρίς κατώτατο όριό) 
συνεπάγεται ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα, ενώ η προσωρινότητα στην 
απασχόληση ενισχύει το φαινόμενο της ουσιαστικής καταστρατήγησης 

εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων καλύπτοντας πάγιες κοινωνικές 

ανάγκες χωρίς ωστόσο την προοπτική της «μονιμοποίησης». Το καθεστώς της 

προσωρινότητας αυτής η οποία δεν απορρέει από τη φύση της εργασίας 
αποτελεί σημαντικό αρνητικό παράγοντα και εντάσσει τους συμβασιούχους σε 
μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία με κυρίαρχο στοιχείο την ανασφάλεια και 
την διαρκή προσδοκία για την ανανέωση των συμβάσεων (EIRO, 2004).

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Το νομικό πλαίσιο
Ο νόμος του 1997 για την «Οργάνωση του χρόνου εργασίας» 

(Organization of Working Time Act) ορίζει το μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο 
απασχόλησης στις 48 ώρες, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σύναψης 
συλλογικών συμφωνιών σε τοπικό επίπεδο με τις οποίες ο χρόνος εργασίας 
μπορεί να κατανέμεται σε ετήσια βάση.

Οι συλλογικές συμφωνίες

Ο χρόνος εργασίας στον ιρλανδικό δημόσιο τομέα είναι από τους 

μικρότερους στην Ε.Ε. (32 ώρες/εβδομάδα για τους εργαζόμενους στην 

τοπική διοίκηση και την εκπαίδευση, 343/4 ώρες για τους δημοσίους 

υπαλλήλους και 39 ώρες για τους χειρωνάκτες με αποτέλεσμα οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις να αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στα ζητήματα
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αμοιβών σε σχέση με τα θέματα του χρόνου εργασίας. Το πρόγραμμα 
«Πρωτοβουλία Στρατηγικής Διοίκησης» (Strategic Management Initiative) 
ξεκίνησε το 1996 με στόχο τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών και 
την ανάπτυξη ευέλικτων ρυθμίσεων στην απασχόληση, και δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στο ρόλο των κοινωνικών εταίρων και την εθνική συλλογική 
διαπραγμάτευση.

Οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Αν και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων δεν 

διεκδικούν μείωση του χρόνου εργασίας, ωστόσο αντιλαμβάνονται θετικά τις 
ευέλικτες διευθετήσεις του χρόνου εργασίας, όπως οι γονικές άδειες, ο 

επιμερισμός της θέσης εργασίας (job-sharing)4-nou έχει ξεκινήσει ήδη να 
εφαρμόζεται- και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση 
(Pillinger, 2000).

ΙΤΑΛΙΑ

Το νομικό πλαίσιο
Με νόμο του 1997 (ο πρώτος από το 1923 σχετικά με το χρόνο 

εργασίας) ορίστηκε μέγιστος χρόνος απασχόλησης 40 ώρες την εβδομάδα.
Οι συλλογικές συμφωνίες
Στη διακλαδική συμφωνία του 1997 ενσωματώθηκαν όσα ορίζονται 

στην Κοινοτική Οδηγία για το χρόνο εργασίας (Οδηγία 93/104 ΕΚ) . Οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις εμφανίζονται θετικές ως προς τη μείωση των 
υπερωριών και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση. Οι 
συλλογικές συμφωνίες σε τοπικό επίπεδο υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικές για 
την εισαγωγή ευέλικτων ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας.
Οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Όλες οι ιταλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις περιλαμβάνουν στα 
αιτήματά τους την εφαρμογή του 35ωρου και στο δημόσιο τομέα. Η CGIL 
(Confederazione Generale Italiana del Lavoro) διεκδικεί τη γενική μείωση του 
χρόνου εργασίας στις 35 ώρες την εβδομάδα. Η CISL (Confederazione Italiani 

Sindacati Lavoratori) επιδιώκει την αύξηση των γονικών αδειών και των 

αδειών για επιμόρφωση και την παροχή φορολογικών και ασφαλιστικών 

κινήτρων ώστε να μειωθεί ο χρόνος εργασίας στις 35 ώρες (Pillinger, 2000).

4 η περίπτωση στην οποία δύο(συνήθως)η περισσότερα άτομα μοιράζονται μια θέση εργασίας,καθώς και τον 
αντίστοιχο μισθό και τις αντίστοιχες συνθήκες,εργαζόμενα βάσει συγκεκριμένου προσυμφωνηθέντος 
προγράμματος 100 words for equality:Glossary on equality between women and men (DG V,1998)
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Το νομικό πλαίσιο

Από το 1970 ο νόμος ορίζει μέγιστο χρόνο εργασίας 40 ώρες την 
εβδομάδα και 8 ώρες ημερησίως. Δίνεται, ακόμη, η δυνατότητα εργασίας 
μέχρι 9 ώρες την ημέρα κατανέμοντας το σύνολο των ωρών σε 5 εργάσιμες 
ημέρες και για κάποιες εξαιρέσεις, όπως ορίζει το Υπουργείο Εργασίας, μέχρι 
10 ώρες την ημέρα.

Οι συλλογικές συμφωνίες και οι θέσεις των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων

Με αρκετές συλλογικές συμφωνίες σε κλαδικό επίπεδο έχει καθιερωθεί 
η μειωμένη εβδομάδα εργασίας ενώ τόσο η OGB-L (Onofhangege 
Gewerkschaftsbond Letzebuerg) όσο και η LCGB (Letzebuerger Chreschtleche 

Gewerkschafts Bond) έχουν ανάμεσα στις προτεραιότητές τους τη 
διαπραγμάτευση για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση 
(Pillinger, 2000).

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Το νομικό πλαίσιο
Με τη νομοθεσία του 1996, με την οποία ενσωματώθηκε η Κοινοτική 

Οδηγία 93/104/ΕΚ στο ολλανδικό δίκαιο, δίνεται η δυνατότητα μείωσης του 
χρόνου εργασίας στις 35 ώρες την εβδομάδα και τίθενται περιορισμοί στην 
εισαγωγή της ευελιξίας στην εργασία, για την οποία θα πρέπει να υπάρχουν 
συλλογικές συμφωνίες ή η συναίνεση των Συμβουλίων Εργαζομένων (Works 
Councils), ενώ παράλληλα προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων 

με καθεστώς μερικής απασχόλησης.
Οι συλλογικές συμφωνίες
Η εθνική συλλογική συμφωνία του 1996 εισήγαγε τον διπλό στόχο 

εισαγωγής της ευελιξίας και την κατοχύρωση της ασφάλειας των 
εργαζομένων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων 
υπήρξαν ιδιαίτερα δραστήριες ως προς τη σύναψη συμφωνιών για τη μείωση 

του χρόνου εργασίας σε αρκετούς κλάδους του δημόσιου τομέα.

Οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Τα θέματα που συνδέονται με το χρόνο εργασίας υπήρξαν πάντα 

προτεραιότητα για τις ολλανδικές ενώσεις εργαζομένων. Ο στόχος ήταν η 

καθιέρωση της εργασίας 36 ωρών και 4 ημερών την εβδομάδα να οδηγήσει
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στην ανακατανομή της εργασίας. Η FNV (Federatie Nederlandse 
Vakbeweging) και η ABVAKABO υποστηρίζουν ότι η ανακατανομή της 
εργασίας είναι σημαντική για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την 
προώθηση της μερικής απασχόλησης (Pillinger, 2000).

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Το νομικό πλαίσιο

Ο νόμος του 1997 για την «Προστασία του Εργαζόμενου και το 
Εργασιακό Περιβάλλον» (Arbeidsmiljploven, AML) ορίζει μέγιστο χρόνο 

εργασίας τις 40 ώρες την εβδομάδα, ενώ για τους εργαζόμενους με το 
σύστημα της βάρδιας ο χρόνος αυτός είναι μικρότερος. Μέσω συλλογικών 
συμφωνιών επιτρέπονται μεταβολές στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο 
απασχόλησης.

Οι συλλογικές συμφωνίες
Μέσω των κλαδικών και των διακλαδικών συμφωνιών έχει μειωθεί ο 

πραγματικός χρόνος εργασίας και έχουν εφαρμοστεί ευέλικτες διευθετήσεις 
του, όπως π.χ. η κατανομή του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση. Οι 

συλλογικές συμφωνίες συνήθως αφορούν τους εργαζόμενους με πλήρη και με 

μερική απασχόληση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου διευθετούνται 

συνταξιοδοτικά ζητήματα.
Οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων
Η μείωση του χρόνου εργασίας υπήρξε προτεραιότητα της LO-N 

(Landsorganisasjonen I Norge) από το 1997, οπότε και το αίτημα 
διατυπώθηκε στο πρόγραμμα δράσης της οργάνωσης. Ανάμεσα στις 
διεκδικήσεις της καταγράφονται η μείωση του ετήσιου (συνολικού) χρόνου 
εργασίας μέσω αύξησης των αδειών και κατάργησης των υπερωριών, μείωση 
της εργάσιμης εβδομάδας, μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και η 
εφαρμογή ενός προγράμματος λογαριασμού εργάσιμου χρόνου (time 
account) με το οποίο ο εργαζόμενος θα είχε τη δυνατότητα κατανομής του 
χρόνου εργασίας κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου (Pillinger, 2000).

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Το νομικό πλαίσιο

Σε νόμο του 1996 ενσωματώθηκε η Κοινοτική Οδηγία 93/104/ΕΚ και 

ορίστηκε η μείωση του χρόνου εργασίας από 44 σε 40 ώρες ενώ παράλληλα
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προβλέφθηκε η δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε τετράμηνη 
βάση. Με το διάταγμα 159/96 αποφασίστηκε η σταδιακή μείωση των 40 
ωρών σε 35, κατά μία ώρα ετησίως ως το 1999.

Οι συλλογικές συμφωνίες

Ο νόμος του 1996 άνοιξε το δρόμο για τη σύναψη μεγάλου αριθμού 
συλλογικών συμφωνιών οι οποίες προέβλεπαν τη μείωση του εβδομαδιαίου 
χρόνου εργασίας αλλά και μείωση της μερικής απασχόλησης.

Οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων
Στην Πορτογαλία το αίτημα της μετάβασης στην εργάσιμη εβδομάδα 

των 40 ωρών και στη συνέχεια των 35 ωρών υπήρξε βασικό αίτημα της CGTP 

(Confederagao Geral de Trabalhadores Portugueses) και της UGT-P (Uniao 
Geral de Trabalhadores), ωστόσο η εφαρμογή του νόμου του 1996 οδήγησε 
σε διαφωνίες σε ορισμένους κλάδους σχετικά με τους σκοπούς που 
εξυπηρετούσε η εισαγωγή του εν λόγω νόμου. Υπήρξε η άποψη ότι ο νόμος 

αυτός ήταν ένας μηχανισμός για την εισαγωγή της ευελιξίας στο χρόνο 
εργασίας και όχι τη μείωση του χρόνου εργασίας αφού ήταν ακόμα ασαφές αν 

στην έννοια του χρόνου εργασίας περιλαμβάνονταν και τα διαλείμματα. 
Τελικά, θεωρήθηκε ότι στον χρόνο εργασίας δεν περιλαμβάνονταν τα 
διαλείμματα και έτσι ο χρόνος εργασίας δεν μειώθηκε απαραίτητα σύμφωνα 
με τη νομοθεσία (Pillinger, 2000).

ΙΣΠΑΝΙΑ

Το νομικό πλαίσιο
Από το 1994 ο νόμος δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης αρκετών θεμάτων 

σχετικών με την απασχόληση μέσω συλλογικών συμφωνιών, ανάμεσα στα 
οποία και μερικά ζητήματα αναφορικά με το χρόνο εργασίας. Ο μέγιστος 
χρόνος εργασίας είναι, σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, 9 ώρες 
ημερησίως και 40 ώρες εβδομαδιαίως και μπορεί να κατανεμηθεί σε ετήσια 
βάση.

Οι συλλογικές συμφωνίες

Οι συλλογικές συμφωνίες στο δημόσιο τομέα αφορούν κυρίως την 

προστασία των εργαζομένων με ατυπικές μορφές απασχόλησης, ιδιαίτερα των 

προσωρινά απασχολούμενων, τη μείωση των υπερωριών και τη διευθέτηση 

του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση. Το 50% των συλλογικών συμφωνιών
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του 1995 περιείχαν διατάξεις για μείωση των υπερωριών, το 1997 μια 
διακλαδική συμφωνία έδινε τη δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευσης για 
τα ζητήματα του χρόνου εργασίας , ενώ από το 1997 και έπειτα οι συλλογικές 

συμφωνίες εστιάζουν στην εισαγωγή της ευελιξίας στην εργασία με σκοπό τη 
διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και/ή τη δημιουργία νέων.

Οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων
Η CC.00 (Confederacion Sindical de Comisiones Obreras) και η UGT-S 

(Union General de Trabajodores) διεκδικούν τη μακροπρόθεσμη εφαρμογή 
του 35ωρου, τον περιορισμό των υπερωριών αλλά και την επέκταση των 

ρυθμίσεων στους προσωρινά και τους μερικώς απασχολούμενους (Pillinger, 
2000).

ΣΟΥΗΔΙΑ

Το νομικό πλαίσιο
Νόμος του 1992 για το χρόνο εργασίας ορίζει μέγιστο χρόνο εργασίας 

τις 8 ώρες ημερησίως και 40 εβδομαδιαία ο οποίος μπορεί να κατανεμηθεί σε 

μηνιαία βάση (4 εβδομάδες), ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα 
απόκλισης μέσω συλλογικών συμφωνιών σε εθνικό επίπεδο.

Οι συλλογικές συμφωνίες
Από το 1996 η μείωση του χρόνου εργασίας έχει αναδειχτεί σε 

σημαντικό στοιχείο των συλλογικών συμφωνιών στο δημόσιο τομέα. Η 
αυξημένη ανεργία, μάλιστα, οδήγησε στη σύναψη συλλογικών συμφωνιών για 
τη μείωση του χρόνου εργασίας με στόχο την ανακατανομή του χρόνου 
εργασίας και ιδιαίτερα την παροχή στους μερικώς απασχολούμενους της 
δυνατότητας αύξησης των εργάσιμων ωρών τους.

Οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων
Από τη δεκαετία του '80 ακόμη οι συνδικαλιστικές οργανώσει και τα 

πολιτικά κόμματα περιλαμβάνουν στις διεκδικήσεις τους τη μείωση του 
χρόνου εργασίας αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις της λήψης ενός τέτοιου 
μέτρου στην απασχόληση. Στη Σουηδία η προσέγγιση του θέματος αυτού 

συνδέεται αφενός με τη βελτίωση της ευημερίας και την προαγωγή των ίσων 

ευκαιριών και αφετέρου με την ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης. Οι 

κοινωνικοί εταίροι δεν θεωρούν τη γενική, συνολική μείωση του χρόνου 

εργασίας ως τον αποτελεσματικότερο τρόπο μείωσης της ανεργίας, αλλά 

θεωρούν ότι δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για μεγαλύτερη
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ευελιξία στον ατομικό χρόνο εργασίας με την αύξηση των γονικών και άλλων 
αδειών, προάγουν την ισότητα των φύλων (Pillinger, 2000).

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Το νομικό πλαίσιο

Από το 1998 ισχύει στη Μεγάλη Βρετανία νομοθεσία αναφορικά με το 
χρόνο εργασίας, θέτοντας για πρώτη φορά ρυθμίσεις για το ζήτημα αυτό. Στο 

νόμο αυτό ενσωματώνεται η Κοινοτική Οδηγία 93/104/ΕΚ και ορίζεται 
μέγιστος χρόνος εργασίας 48 ωρών την εβδομάδα, παρέχοντας, ωστόσο, τη 
δυνατότητα στους εργαζόμενους να εξαιρούνται των διατάξεων αυτών έπειτα 
από ατομική συμφωνία με τον εργοδότη. Επιτρέπεται ακόμη η υιοθέτηση 
ευέλικτων ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας ως αποτέλεσμα ατομικής 

διαπραγμάτευσης.

Οι συλλογικές συμφωνίες
Στη Μεγάλη Βρετανία ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων στο δημόσιο 

τομέα διέπεται από συλλογικές συμφωνίες τοπικού επιπέδου. Πριν από την 
εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας για το χρόνο εργασίας ο μοναδικός τρόπος 
ρύθμισης του θέματος αυτού ήταν οι συλλογικές συμφωνίες, στις οποίες 
δίνονταν βαρύτητα περισσότερο στην υιοθέτηση ευέλικτων διευθετήσεων του 

χρόνου εργασίας, όπως η ευρύτερη χρήση της βάρδιας, παρά στη μείωση του.
Οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων
Οι ενώσεις των εργαζομένων του δημοσίου τομέα θεώρησαν την 

εισαγωγή της κοινοτικής οδηγίας και την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο 
ιδιαίτερα σημαντική στην αλλαγή της παράδοσης της πολύωρης απασχόλησης. 
Ωστόσο, το θέμα της μείωσης του χρόνου εργασίας εξακολουθεί να 
περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων των 
δημοσίων υπαλλήλων (Pillinger, 2000).

Συνοπτικά, τα στοιχεία αναφορικά με το χρόνο εργασίας και τις μορφές 

ευέλικτων διευθετήσεων του κατά κράτος, συνολικά και για κάθε υποτομέα 

παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13

Ώρες εργασίας στις δημόσιες διοικήσεις, 1996/97

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

Ώρες εβδομάδα 
(σύμφωνα με 
τη νομοθεσία)

40

40
(39 από το 

1999)

Ώρες/ημέρα 
(σύμφωνα με 

τις
συλλογικές
συμφωνίες)

Μ.Ο.
ωρών/εβδομάδα 

(σύμφωνα με 
τις συλλογικές 

συμφωνίες)

Ετήσιες ώρες 
(συλλογικές 
συμφωνίες)

Συμφωνίες
ευελιξίας

Οδηγία
χρόνου

εργασίας

8-10 38,5
Με νόμο του 

1997 παρέχεται 
η δυνατότητα

✓
✓

1997

7,36 38
Με νόμο του 

1996 παρέχεται 
η δυνατότητα

V
✓

1996

ΔΑΝΙΑ 37 7-10 37 ✓ ✓ V
1996

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 40 7-8 35-38 ✓ ✓
1996

ΓΑΛΛΙΑ
39

(35 από το 
2000)

7-10 32-39 ✓ s ✓
1996

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 48 7-8 37,5

✓
για μερικούς 
τομείς της 
δημόσιας 
διοίκησης

S ✓
1994

ΕΛΛΑΔΑ 40 7,5 37,5
✓

πρόκειται να 
εισαχθεί

για μερικούς 
τομείς της 
δημόσιας 
διοίκησης

✓

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 48 7 32-39 ✓ ✓ ✓
1997

ΙΤΑΛΙΑ 48 7-8 36 ✓ ✓
1997

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 40 8 40 ■n
ΜΑΛΤΑ 40 8 40

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 45 8 36 ή λιγότερο ✓ V ✓
1996

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 40 7,5 37,5 ✓ mn ✓
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 40 ■■ 35 ✓ m ✓

ΙΣΠΑΝΙΑ 40 7,5 37,5 mmi V ✓

ΣΟΥΗΔΙΑ 40 8 40 ✓ S ✓
1998

ΕΛΒΕΤΙΑ 45 40
ΜΕΓΑΛΗ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 48 7,5 37,5 ✓ V ✓
1998

«τ : έχουν εισαχθεί συμφωνίες ή/και νομοθεσία

Πηνή: Jane Pillinger, 2000, Working Time in 
Public Services, ETUI, Brussels, p.30

Europe: A European Working Time Policy in the
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14

Χρόνος εργασίας στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας

Ώρες

εργασίας

/εβδομάδα

Μερική

Απασχόληση

(%)
Σύνολο- 

Γ υναίκες

Δυνατότητα

Μερικής

Απασχόλησης

Συμφωνίες 

μείωσης 

του χρόνου 

εργασίας

Δημιουργία

νέων

θέσεων

εργασίας:

Μειωμένο

Ωράριο

Γονική

άδεια

Συμφωνίες

Ευελιξίας

ΑΥΣΤΡΙΑ 25,5 30,6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ΒΕΛΓΙΟ 34,8 44,4 ✓ ✓ ✓ ✓

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 38,5* 27,9 33,9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ΔΑΝΙΑ 39,9 42,3 ✓ ✓ V ✓ ✓

*για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων (π.χ.προσωπικό στην πτέρυγα επειγόντων περιστατικών) 
εξακολουθεί να ισχύει η εβδομάδα των 56 ή 48 εργάσιμων ωρών.

Ππνή: Jane Pillinger, 2000, Working Time in Europe: A European Working Time Policy in the 
Public Services, ETUI, Brussels, p.76

80



ΠΙΝΑΚΑΣ 15

Χρόνος εργασίας στις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις

Ώρες

εργασίας

/εβδομάδα

Μερική

Απασχόληση

(%)*

Δυνατότητα

Μερικής

Απασχόλησης

Συμφωνίες 

μείωσης 

του χρόνου 

εργασίας

Δημιουργία

νέων

θέσεων

εργασίας:

Μειωμένο

Ωράριο

Γονική I Συμφωνίες 

άδεια I Ευελιξίας

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 36-38

ΓΑΛΛΙΑ 35-39

•'Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Πηνή: Jane Pillinger, 2000, Working Time in Europe: A European Working Time Policy in the 
Public Services, ETUI, Brussels, p.84,85
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16

Χρόνος εργασίας στην εθνική/κεντρική και ευρωπαϊκή διοίκηση

Ώρες
εργασίας

/εβδομάδα

Μερική
Απασχόληση

(%)

Δυνατότητα
Μερικής

Απασχόλησης

Συμφωνίες 
μείωσης του 

χρόνου 
εργασίας

Γονική
αδεια

Συμφωνίες
Ευελιξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ππνή: Jane Pillinger, 2000, Working Time in Europe: A European Working Time Policy in the 
Public Services, ETUI, Brussels, p.106
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6.3 Κινητικότητα

Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της εσωτερικής αγοράς στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζομένων. Η θεμελιώδης αυτή ελευθερία αποτελεί ήδη, σε μεγάλο βαθμό, 
μια απτή πραγματικότητα. Έτσι, το κατοχυρωμένο από τις ιδρυτικές Συνθήκες 
(άρθρα 39-42 Συνθήκης ΕΚ/ΕΕ)5 δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης όλων των 

πολιτών των κρατών-μελών, όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τις 
λοιπές συνθήκες εργασίας εντός της Ε.Ε., ρυθμίζεται λεπτομερώς από μια 

σειρά πράξεων του παράγωγου κοινοτικού δικαίου, οι οποίοι εγγυούνται τη 
γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα των ευρωπαίων πολιτών, καθώς 
και το ελάχιστο επίπεδο της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης στο επιλεγέν 
κράτος απασχόλησης.

Οι εργαζόμενοι λοιπόν, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις αγορές 
εργασίας όλων των κρατών-μελών και κυρίως σε εκείνες με τη μεγαλύτερη 
ζήτηση και ως εκ τούτου με τις καλύτερες συνθήκες αμοιβών και διαβίωσης. 
Τυχόν αντιρρήσεις από τις εθνικές αρχές για το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων, κυρίως για λόγους δημόσιας τάξης και 

ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, δικαιολογούνται μόνο σε ιδιαίτερα σοβαρές 

περιπτώσεις και στα πλαίσια των ορίων που προβλέπονται από το κοινοτικό 
δίκαιο και υπόκεινται στον έλεγχο του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.

Πέραν από τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις για λόγους δημόσιας τάξης, 
δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας, η παρ. 4 του άρθρου 39 της 
Συνθήκης ΕΚ/ΕΕ δικαιολογεί ακόμη μία απόκλιση από τον κανόνα της ίσης 
μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση. Ειδικότερα, η εν

51. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων θα διασφαλίζεται εντός της Κοινότητας.
2. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνεπάγεται την κατάργηση κάθε διακρίσεως λόγω ιθαγένειας 
μεταξύ των εργαζομένων των κρατών-μελών, όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους άλλους 
όρους της εργασίας.
3. Με την επιφύλαξη των περιορισμών που δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας τάξεως, δημόσιας 
ασφάλειας και δημόσιας υγείας, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων περιλαμβάνει το δικαίωμα τους: 
α] να αποδέχονται κάθε πραγματική προσφορά εργασίας, β] να διακινούνται ελεύθερα για το σκοπό αυτό 
εντός της επικράτειας των κρατών-μελών, γ] να διαμένουν σε ένα από τα κράτη-μέλη με το σκοπό να 
ασκούν εκεί ορισμένη εργασία σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που 
διέπουν την απασχόληση των εργαζομένων υπηκόων αυτού του κράτους-μέλους, δ] να παραμένουν στην 
επικράτεια ενός κράτους-μέλους και μετά την άσκηση σε αυτά ορισμένης εργασίας, κατά τους όρους που 
θα αποτελόσουν αντικείμενο κανονισμών εφαρμογής που θα εκδώσει η Επιτροπή.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται προκειμένου για απασχόληση στη 
δημόσια διοίκηση.
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λόγω διάταξη εξαιρεί την απασχόληση στο δημόσιο τομέα από τη θεμελιώδη 
αρχή της ελεύθερης διακίνησης και εγκατάστασης των εργαζομένων.

Έως πρόσφατα, τα κράτη-μέλη οχυρωμένα πίσω από την εξαίρεση της 
παρ. 4 του άρθρου 39 της Συνθήκης ΕΚ/ΕΕ, και χρησιμοποιώντας την ασπίδα 
της ιθαγένειας, είχαν καταστήσει την εθνική δημόσια διοίκηση «φρούριο 
απόρθητο» για κάθε ευρωπαίο πολίτη που επιθυμούσε να ασκήσει και σ' 
αυτόν το χώρο το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και 
εργασίας. Ωστόσο, η δημιουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και η 
εγκαθίδρυση της Οικονομικής & Νομισματικής Ένωσης, συνέβαλλαν στο να 
αναδείξουν το ζήτημα της πρόσβασης των ευρωπαίων πολιτών σε θέσεις 
απασχόλησης των εθνικών δημόσιων διοικήσεων σε πρωτεύον ζήτημα. Αυτό 

συνέβη διότι η μη-εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

εργαζομένων στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, αφενός δεν επιτρέπει την 
πλήρη υλοποίηση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, αφετέρου, παρεμποδίζει την 
αποτελεσματική εφαρμογή μιας σειράς άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών και 
πολιτικών που αποσκοπούν στην προώθηση της κατάρτισης, της εκπαίδευσης, 

και της απασχόλησης.
Το πρόβλημα αυτό το διέγνωσαν κατ' αρχήν τα κοινοτικά όργανα. Τόσο 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικαλούμενα την 
ανάγκη της ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και στον ευαίσθητο χώρο της δημόσιας διοίκησης, ανέπτυξαν 
μεθοδική δράση προς την κατεύθυνση του ανοίγματος των εθνικών 

διοικήσεων σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες ανεξαρτήτως της ιθαγένειας 
τους. Όμως, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ήταν εκείνο το 
όργανο, που στο πλαίσιο μιας «εξελικτικής ερμηνείας» των διατάξεων του 
κοινοτικού δικαίου, επιχείρησε να περιορίσει τον απόλυτο χαρακτήρα της 
εξαίρεσης της παρ. 4 του άρθρου 39, υιοθετώντας δύο βασικά κριτήρια για 
την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο με μια 
σειρά αποφάσεών του περιόρισε την εξαίρεση αυτή μόνο για εκείνες τις θέσεις 
εργασίας στη δημόσια διοίκηση που συνεπάγονται την άμεση ή έμμεση 

συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και αφορούν καθήκοντα, 

αρμοδιότητες ή ευθύνες που έχουν ως αντικείμενο τη διαφύλαξη των γενικών 

συμφερόντων του κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων. Σε όλες δε τις 

υπόλοιπες δημόσιες θέσεις, η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών πρέπει να 

είναι ελεύθερη.
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Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. κινούμενα στο πνεύμα της προαναφερθεϊσας 
νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προχώρησαν, το 
κάθε ένα ξεχωριστά, στην υιοθέτηση ειδικής νομοθεσίας, με την οποία 
απαλείφθηκε η ιθαγένεια ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε ορισμένες 
θέσεις απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, παρά το εύρος των 
διαφόρων εθνικών ρυθμίσεων, η ουσιαστική πραγμάτωση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων στο χώρο της δημόσιας διοίκησης προσκρούει 

σε εμπόδια και φραγμούς των οποίων η εξουδετέρωση δεν έχει ακόμη 
επιτευχθεί. Πρόκειται για τα προβλήματα που προκαλούν κυρίως τα γλωσσικά 
εμπόδια, η απαίτηση κατοχής ορισμένου διπλώματος ή τίτλου σπουδών, 
καθώς και εκείνα που σχετίζονται με την αναγνώριση της αποκτηθείσης 
προϋπηρεσίας και την κοινωνική ασφάλιση. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι 
συνθήκες της Ε.Ε. δεν ρυθμίζουν τα θέματα της δημόσιας διοίκησης, 
αποτρέπει την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των κοινοτικών οργάνων 
για την προώθηση δεσμευτικών κανόνων (κανονισμών ή οδηγιών) 

προκειμένου να επιτευχθεί η ολοσχερής εξάλειψη των ποικίλων διοικητικών 

και νομικών φραγμών.
Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί ότι την τελευταία δεκαετία έχει 

αναπτυχθεί, σε άτυπο επίπεδο, μια στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών σχετικά με τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας 
διοίκησης. Ειδικότερα, το ζήτημα της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, καθώς 
και η εν γένει διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του, αποτελούν 
αντικείμενο εξέτασης της ομάδας εργασίας «Human Resources Working 
Group», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί ήδη από το 1995. Η εν λόγω 

ομάδα εργασίας, που τελεί υπό την αιγίδα των Γενικών Διευθυντών αρμόδιων 
για θέματα δημόσιας διοίκησης6, είναι ένα φόρουμ συζήτησης και ανταλλαγής 
ιδεών, αλλά και ένα όργανο που επιδιώκει το συντονισμό των επιμέρους 
εθνικών πολιτικών και πρακτικών επί των θεμάτων διαχείρισης προσωπικού 
προκειμένου να επιτυγχάνονται κοινές ρυθμίσεις με ομοιόμορφη εφαρμογή σε 
όλα τα κράτη-μέλη.

Παράλληλα, από την πλευρά των εργαζομένων, η Επιτροπή Εθνικής και 

Ευρωπαϊκής Διοίκησης της EPSU (EPSU Standing Committee on National and 

European Administration-EPSU/NEA) βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την

6 Η Ελλάδα εκπροσωπείται στο Human Resources Working Group μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
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ομάδα εργασίας «Human Resources Working Group» και θέτει τα ακόλουθα 
ζητήματα, ως προς την ελεύθερη πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στις 
δημόσιες διοικήσεις των κρατών - μελών της Ε.Ε., για διαπραγμάτευση στον 
ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο. Πιο συγκεκριμένα, η θέση της EPSU είναι ότι η 
παρ. 4 του άρθρου 39 της Συνθήκης ΕΚ/ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί. 
Εναλλακτικά, όμως, υποστηρίζει την διαδικασία της προοδευτικά πλήρους 
κατάργησης των περιορισμών για συγκεκριμένες δημόσιες θέσεις, εκτός από 

εκείνες που πραγματικά συνδέονται με τα εθνικά συμφέροντα. Ως προς την 
υπέρβαση των δεδομένων εμποδίων για την πλήρη εφαρμογή της ελεύθερης 

μετακίνησης η EPSU ενθαρρύνει τη συμμετοχή των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων στις εθνικές προσπάθειες και προτείνει τα εξής (EPSU, 2000):

Q Αναγνώριση διπλωμάτων
Όσα πτυχία αναγνωρίζονται ως κατάλληλα για την κατάληψη μιας θέσης 
στη δημόσια διοίκηση της χώρας καταγωγής θα πρέπει αυτόματα να 
θεωρούνται επαρκή και στις αντίστοιχες θέσεις άλλων κρατών - μελών της 
Ε.Ε.

\Δ Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Το ζήτημα που προκύπτει αναφορικά με την αναγνώριση της 
προϋπηρεσίας είναι εάν ένας υπάλληλος που έχει ξεκινήσει από έναν 
κατώτερο βαθμό και στη συνέχεια έχει εξελιχθεί στην ιεραρχία της 

δημόσιας διοίκησης της χώρας καταγωγής έχει τη δυνατότητα να έχει ως 
σημείο εκκίνησης στη χώρα που επιθυμεί να μετακινηθεί την αντίστοιχη 
βαθμίδα της ιεραρχίας. Η EPSU θεωρεί άτι το θέμα αυτό χρήζει ιδιαίτερης 
προσοχής, δεδομένου ότι μια ευνοϊκή για τους μετακινούμενους 
υπαλλήλους ρύθμιση μπορεί να μεροληπτεί εις βάρος των πολιτών του 
κράτους που δεν θα είχαν το ίδιο δικαίωμα και δυνατότητα στη χώρα τους. 
Q Αναγνώριση επαγγελματικής εμπειρίας
Η EPSU υποστηρίζει την άποψη ότι η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 
θα πρέπει να μοριοδοτείται στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού από 
τρίτες χώρες, στις εθνικές δημόσιες διοικήσεις. Προτείνει μάλιστα την 

υιοθέτηση κοινών αρχών από τα κράτη - μέλη στα πλαίσια του κοινωνικού 

διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΕΙ Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τις τρέχουσες εθνικές νομοθεσίες 

για τα συνταξιοδοτικά ζητήματα ως ένα από τα κυριότερα εμπόδια στην
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κινητικότητα των εργαζομένων. Την ευθύνη κατάρτισης ενός κοινού, 
ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου έχουν τα συνδικάτα και οι εργοδότες. Έπειτα 
από δέκα χρόνια με αντιξοότητες, υιοθετήθηκε ατις 12 Μαρτίου του 2003 
Οδηγία7 σχετικά με τη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων που μετακινούνται εντός της Ε.Ε., η οποία απευθύνεται στα 
ασφαλιστικά ιδρύματα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η Οδηγία δεν 
προβλέπει τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διοίκηση και τις 

στρατηγικές επενδυτικές επιλογές των ασφαλιστικών ταμείων, γεγονός 
που προκάλεσε την αρνητική κριτική των συνδικάτων(Ι_θ3ί, 2004).

Η παρούσα κατάσταση αναφορικά με το θέμα της δυνατότητας 
μετακίνησης των Ευρωπαίων δημοσίων υπαλλήλων παρουσιάζεται στη 
συνέχεια (Mobility/ Human Resources Working Group):

ΑΥΣΤΡΙΑ

Οι αρχές που ορίστηκαν μετά την ερμηνεία του άρθρου 39 της 

Συνθήκης ΕΚ/ΕΕ από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ενσωματώθηκαν στην αυστριακή νομοθεσία για τη δημόσια διοίκηση. Από τη 
νομοθεσία δεν ορίζονται θέσεις προσβάσιμες και για πολίτες της Ε.Ε. άλλης 
εθνικότητας, ούτε όμως και θέσεις που προορίζονται αποκλειστικά για τους 
Αυστριακούς πολίτες. Έτσι ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
θέσης οι αυστριακές αρχές αποφασίζουν τη δυνατότητα ή μη πρόσβασης για 
αλλοεθνείς υπαλλήλους.

ΒΕΛΓΙΟ

Όλοι οι πολίτες της Ε.Ε. είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες θέσεις, εκτός 

από ορισμένες εξαιρέσεις που αποφασίζουν οι δημόσιες αρχές (συνήθως στις 

διπλωματικές υπηρεσίες ή το Υπουργείο Οικονομικών).
ΔΑΝΙΑ

Σε γενικές γραμμές, η απασχόληση στη δημόσια διοίκηση δεν αποτελεί 
αποκλειστικό δικαίωμα των Δανών πολιτών. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι 
το Σύνταγμα τις Δανίας θέτει ως προϋπόθεση της απασχόλησης στη δημόσια 
διοίκηση τη δανική υπηκοότητα. Για το λόγο αυτό οι Ευρωπαίοι πολίτες 

μπορούν να εργαστούν στη δανική δημόσια διοίκηση με όρους όμοιους με 

εκείνους των Δανών χωρίς όμως να έχουν, από νομική άποψη, την ιδιότητα 

του δημοσίου υπαλλήλου, υπό τη στενή έννοια του όρου. Περιορισμοί στην

7 Directive 2003/41/EC - 2000/0260 (COD) LEX 440, PE-CONS 3630/03.
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πρόσβαση επιβάλλονται μόνο σε περιπτώσεις οπού οι δημόσιες θέσεις 
σχετίζονται με τη διασφάλιση του συμφέροντος του κράτους, όπως π.χ. στα 
Υπουργεία Άμυνας, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Το φινλανδικό Σύνταγμα και ο νόμος για τους δημοσίους υπαλλήλους 
ορίζει σαν γενικό κανόνα ότι οι Φιλανδοί πολίτες έχουν πρόσβαση στις θέσεις 

εργασίας στη δημόσια διοίκηση, ωστόσο δεν υπάρχουν περιορισμοί στην 
απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

ΓΑΛΛΙΑ

Με το νόμο 91-715 ορίζεται το προοδευτικό άνοιγμα όλων των 
δημοσίων θέσεων στους Ευρωπαίους πολίτες με εξαίρεση εκείνες που 
βρίσκονται ψηλά στη διοικητική ιεραρχία. Ήδη έχουν γίνει αρκετά βήματα 
προς αυτήν την κατεύθυνση.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Με τροποποίηση του νόμου για τους δημοσίους υπαλλήλους, το1993, 

επιτρέπεται σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να υπηρετήσουν ως δημόσιοι 
υπάλληλοι (Beamte) στη χώρα με εξαίρεση θέσεις στους τομείς της άμυνας, 

της δικαιοσύνης, του οικονομικού ελέγχου κ.α. Όσον αφορά τους υπαλλήλους 
που εργάζονται στο δημόσιο τομέα (Arbeiter και Angestellte) δεν υφίσταται 
κανένας περιορισμός.

ΕΛΛΑΔΑ

Με την θέσπιση του νόμου 2431/1996 έχει πλέον επιτραπεί ο διορισμός 
ή η πρόσληψη πολιτών που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της 
Ε.Ε. σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα. Ο εν λόγω διορισμός ή η 
πρόσληψη, γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν και για τους 
Έλληνες πολίτες, σε κλάδους ή ειδικότητες, οι αρμοδιότητες των οποίων δεν 
συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας, 
καθώς και άσκηση καθηκόντων που έχουν ως αντικείμενο τη διασφάλιση των 
γενικών συμφερόντων του Κράτους ή άλλων δημοσίων φορέων. Οι ανωτέρω 

κλάδοι ή ειδικότητες καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα. Έως σήμερα έχουν 

εκδοθεί ανάλογα προεδρικά διατάγματα για ένα ευρύ φάσμα φορέων του 

Δημοσίου Τομέα.

Στα ανωτέρω προεδρικά διατάγματα, κατ' εφαρμογή των κριτηρίων που 

ορίζει ο νόμος, προσδιορίζονται σαφώς οι θέσεις προσωπικού ανά υπηρεσία,
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που επιφυλάσσονται μόνο στους Έλληνες πολίτες, καθώς και οι αντίστοιχες 
θέσεις που είναι «ανοικτές» στους πολίτες των υπολοίπων κρατών-μελών της 
Ε.Ε. Κατ' εξαίρεση οι εν λόγω πολίτες δεν μπορούν να καταλαμβάνουν 
ορισμένες θέσεις ή να ασκούν συγκεκριμένα καθήκοντα διότι συνεπάγονται, 
ως εκ της φύσεώς τους, την άμεση ή έμμεση άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. δεν μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης στις ένοπλες δυνάμεις, στα σώματα 
ασφαλείας, στο δικαστικό και διπλωματικό σώμα, καθώς και στις περισσότερες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Και αυτό γιατί οι θέσεις αυτές 
συνεπάγονται την άσκηση καθηκόντων που έχουν ως αντικείμενο τη 

διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους και προϋποθέτουν εκ 
μέρους των κατόχων τους, την ύπαρξη ιδιαίτερης σχέσης αλληλεγγύης προς 
το κράτος, καθώς και την αμοιβαιότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 
αποτελούν το θεμέλιο του δεσμού της ιθαγένειας.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Στην ιρλανδική δημόσια διοίκηση η πρόσβαση είναι, σε γενικές γραμμές, 

ελεύθερη στους πολίτες της Ε.Ε. με εξαίρεση τις θέσεις εκείνες που 
θεωρούνται συνδεδεμένες με τη διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος 
(Υπουργεία Άμυνας, Δικαιοσύνης, Εξωτερικών κ.α.). Όσον αφορά τον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν υφίσταται κανένας περιορισμός ως προς την 
υπηκοότητα των υπαλλήλων.

ΙΤΑΛΙΑ

Η ιταλική εθνικότητα δεν αποτελεί προϋπόθεση για την κατάληψη θέσεων 

στη δημόσια διοίκηση εκτός από συγκεκριμένες θέσεις που συνεπάγονται 

συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και ορίζονται ρητά.
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Με νόμο του 1999 θεσμοθετήθηκε η πρόσβαση των πολιτών της Ε.Ε. σε 
δημόσιες θέσεις στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, της υγείας, των 
επίγειων μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της διανομής ενέργειας. Οι 
υπόλοιπες θέσεις, ακόμα και αν δεν συνεπάγονται την άσκηση δημόσιας 

εξουσίας, είναι ανοιχτές αποκλειστικά για τους πολίτες της χώρας.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Στη δημόσια διοίκηση της Ολλανδίας όλες οι θέσεις είναι προσβάσιμες για 

τους Ευρωπαίους πολίτες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικούς
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κανονισμούς που αφορούν τις θέσεις που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με την 
εθνική ασφάλεια ή άλλα εθνικά συμφέροντα.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Νόμος του 1998 ορίζει ότι όλες οι θέσεις στη δημόσια διοίκηση είναι 
ανοιχτές για τους Ευρωπαίους πολίτες εκτός από εκείνες που συνεπάγονται 
την άσκηση εξουσίας και τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων. Ο νόμος, 
βέβαια, δεν προσδιορίζει ποιες ακριβώς είναι αυτές οι θέσεις κι έτσι το 

πορτογαλικό συνταγματικό δικαστήριο εξειδικεύει τους τομείς και τις θέσεις 

που είναι αποκλειστικά προσβάσιμες από τους Πορτογάλους και οι δημόσιες 
αρχές αποφασίζουν κατά περίπτωση.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Από 1-1-2000 οι πολίτες των κρατών - μελών της Ε.Ε. έχουν πρόσβαση 
με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους Ισπανούς σε όλες τις θέσεις 
εργασίας στη δημόσια διοίκηση (κεντρική, περιφερειακή και τοπική), με 
εξαίρεση τις θέσεις εκείνες που συνεπάγονται την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Ο γενικός κανόνας σχετικά με την πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών 
στη σουηδική δημόσια διοίκηση, είναι ότι, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων (όπως 
ορίζεται από το Σύνταγμα και το νόμο για την απασχόληση στη δημόσια 
διοίκηση), όλες οι θέσεις είναι ανοιχτές γι αυτούς. Ας σημειωθεί, ακόμη, ότι η 
κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει αν κάποιες θέσεις θα 
πληρώνονται αποκλειστικά από Σουηδούς πολίτες.

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Στη Μεγάλη Βρετανία δεν έχει εισαχθεί νομοθεσία σχετικά με την 
ενσωμάτωση της ερμηνείας του άρθρου 39 της Συνθήκης ΕΚ/ΕΕ από το 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, έχουν 

οριστεί ενδεικτικά κριτήρια για το ποιες θέσεις θα είναι ανοιχτές αποκλειστικά 
για τους Βρετανούς πολίτες. Τα κριτήρια αυτά έχουν περισσότερο 
συμβουλευτικό χαρακτήρα και συνεπώς εξετάζεται κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά.

Στο μέτρο που το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εξελίσσεται 

συνεχώς, οι εθνικές διοικήσεις θα καλούνται όλο και περισσότερο να 

εφαρμόσουν ένα ευρύ φάσμα κοινοτικών ρυθμίσεων. Η όλο και μεγαλύτερη
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αυτή ευρωπαϊκή διάσταση που αποκτά το έργο της εθνικής δημόσιας 
διοίκησης, θα επιβάλλει σταδιακά μεταξύ των άλλων προσαρμογών ή 
μεταρρυθμίσεων και την πλήρη απελευθέρωση της απασχόλησης στο δημόσιο 
τομέα, με την κατάργηση κάθε άμεσης ή έμμεσης διάκρισης σε βάρος των 
πολιτών των κρατών-μελών.

6.4 Ισότητα των Φύλων

Η ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο και είναι μια από τις κύριες 

προτεραιότητες της EPSU. Περίπου το 35% των γυναικών που εργάζονται με 

πλήρη απασχόληση στην Ε.Ε. εργάζονται στο δημόσιο τομέα σε σύγκριση με 
το 22% των ανδρών. Οι γυναίκες, επομένως, και ως εργαζόμενοι και ως 
χρήστες δημόσιων υπηρεσιών, είναι τα πρώτα θύματα των περικοπών στις 
δημόσιες υπηρεσίες ιδιαίτερα στις κοινωνικές υπηρεσίες, την υγειονομική 

περίθαλψη, τις υπηρεσίες πρόνοιας και τη διοίκηση. Οι επιπτώσεις των 
δημοσιονομικών περιορισμών και των ιδιωτικοποιήσεων στη γυναικεία 
απασχόληση υπονομεύουν προηγούμενες κατακτήσεις αναφορικά με τα 
δικαιώματα των γυναικών και την πρόσβαση τους στην απασχόληση και την 
εκπαίδευση. Παράλληλα, ο «αποσυνδικαλισμός», ο «τεμαχισμός» των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και η εξατομίκευση των αμοιβών και των 
συνθηκών εργασίας συνιστούν ακόμα ένα εμπόδιο στη βελτίωση της 

επαγγελματικής ζωής των γυναικών. Η απόκλιση του επιπέδου των αμοιβών 
ανάμεσα στα δύο φύλα είναι ωστόσο μικρότερη στο δημόσιο τομέα απ' ότι 
στον ιδιωτικό στις περισσότερες χώρες. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό 
δεδομένου ότι σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε. το επίπεδο αμοιβών των 
εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα γυναικών είναι αρκετά υψηλότερο από το 
αντίστοιχο στον ιδιωτικό.

Η βασική πολιτική της EPSU για την ισότητα των φύλων, της οποίας οι 
αρχές και οι στόχοι καθορίστηκαν στην δήλωση της Γενικής Συνέλευσης του 
2000 και στο ψήφισμα της EPSU για την ισότητα στις αμοιβές το 2002 
συνίσταται στα εξής στοιχεία (EPSU, 2002):

• ίση αντιπροσώπευση των γυναικών στις συνδικαλιστικές οργανώσεις 

και τις θέσεις λήψης αποφάσεων

• ανταλλαγή των πληροφοριών και έλεγχος των αποκλίσεων αμοιβών

• πρόσβαση των γυναικών στην απασχόληση και βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας
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• κοινωνικός διάλογος και συλλογικές διαπραγματεύσεις
• μείωση της απόκλισης της αμοιβής από 2 ως 5% ως το 2007
Στη γενική συνέλευση της EPSU το 2000 η καθιερώθηκε Επιτροπή 

ισότητας των φύλων. Τα μέλη της Επιτροπής προέρχονται από την 
Εκτελεστική Επιτροπή της EPSU. Τα ζητήματα προτεραιότητας της επιτροπής 
είναι:

• οι συλλογικές διαπραγματεύσεις με έμφαση στην ταυτόχρονη 

αντιμετώπιση της απόκλισης των επιπέδων των αμοιβών και τις χαμηλές 
αμοιβές

• οι συντάξεις
• η εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας της Ε.Ε για την ίση 

μεταχείριση (2002)
• ο κοινωνικός διάλογος
• οι εκστρατείες για επαρκώς χρηματοδοτούμενες ποιοτικές δημόσιες 

υπηρεσίες ανταποκρινόμενες στο αίτημα της εξισορρόπησης εργασιακού και 

οικογενειακού βίου
• η τακτική αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων των δημόσιων υπηρεσιών 

ως προς τις πολιτικές ισότητας των φύλων

6.4.1 Οι εξελίξεις στο επίπεδο της Ε.Ε.

Νομοθεσία
Τα όργανα της Ε.Ε. έχουν δεσμευθεί επανειλημμένα για την 

ενσωμάτωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στις 

πολιτικές και τις δραστηριότητες της Ε.Ε.. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) 

αναφέρεται στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, προβλέποντας θετικά μέτρα 
δράσης. Στο ίδιο πνεύμα, η Κοινοτική Στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων (2001-2005) αναγνωρίζει την ισότητα ως αναπόσπαστο τμήμα της 
οικονομικής, κοινωνικής, και δημοκρατικής ανάπτυξης. Άλλωστε, η 
συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την ισότητα είναι προϋπόθεση για την 

απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της Ε.Ε..

Από την άποψη της νομοθεσίας, η κυριότερη εξέλιξη είναι η 

αναθεώρηση της οδηγίας που καθιερώνει την ίση μεταχείριση μεταξύ των 

γυναικών και των ανδρών σε σχέση με την πρόσβαση στην απασχόληση, την 

επαγγελματική κατάρτιση και την προαγωγή, και τις συνθήκες εργασίας. Η
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διετής διαδικασία αναθεώρησης ολοκληρώθηκε το 2002 και στις βασικές 
τροποποιήσεις περιλαμβάνει διατάξεις για την έμμεση διάκριση, τις 
σεξουαλικές παρενοχλήσεις, τον κοινωνικό διάλογο και τη συλλογή 
δεδομένων. Η προθεσμία για την ενσωμάτωση στα εθνικά δίκαια είναι μέχρι 
τον Οκτώβριο του 2005.

Οι οδηγίες για την απασχόληση

Η προηγούμενη πενταετής στρατηγική για την απασχόληση έχει 
αποδειχθεί χρήσιμη στο πεδίο της ισότητας των φύλων ειδικά μέσω των 

ετήσιων συστάσεων στα κράτη μέλη. Το 2003 οι οδηγίες απασχόλησης 
αναθεωρήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις όπως η ταχεία 

οικονομική αλλαγή, η γήρανση του πληθυσμού και η διεύρυνση. Η Επιτροπή 
προτείνει τρεις βασικούς στόχους για τη μελλοντική στρατηγική: την πλήρη 

απασχόληση, την προαγωγή της ποιότητας και της παραγωγικότητας της 
εργασίας και η διασφάλιση της συνοχής. Οι συγκεκριμένες προτεραιότητες, 
που εμπεριέχουν όταν είναι δυνατόν και ποσοτικούς στόχους, περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων και την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας.
Η Συνταγματική Συνθήκη της Ε.Ε.
Η EPSU χαιρετίζει την ενσωμάτωση του χάρτη των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων της ΕΕ στη νέα συνταγματική Συνθήκη. Το κεφάλαιο 3 του 

χάρτη υπό τον τίτλο "Ισότητα" περιέχει άρθρα που αναφέρονται στην αρχή 
της μη-διάκρισης, στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε κάθε τομέα 
και στο δικαίωμα της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Η αγορά εργασίας
Η αγορά εργασίας της ΕΕ συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από υψηλή 

αντιπροσώπευση των γυναικών στις δημόσιες υπηρεσίες και σε θέσεις 
εργασίας μερικής απασχόλησης και χαμηλόμισθες. Οι στατιστικές της 
EUROSTAT αναφέρουν ότι οι μέσες ωριαίες αποδοχές των γυναικών που 

απασχολούνται στο δημόσιο τομέα είναι κατά 13% χαμηλότερες από εκείνες 
των ανδρών (1998) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον ιδιωτικό τομέα είναι 

23%. Όσο πιο υψηλό το επίπεδο προσόντων, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

απόκλιση. Αν και ο δημόσιος τομέας είναι ως ένα ορισμένο βαθμό καλύτερος 

εργοδότης για τις γυναίκες από τον ιδιωτικό τομέα αυτή η τάση είναι πιθανό 

να αναστραφεί.
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6.4.2 Οι δράσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι αλλαγές στα συστήματα αμοιβών 
και οι στόχοι των διαπραγματεύσεων

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις διαδραματίζουν έναν βασικό ρόλο 
στην προώθηση της προόδου στα θέματα ισότητας. Η δέσμευση της EPSU για 
τη μείωση της απόκλισης των αμοιβών από 2 ως 5% μέχρι το 2007 ελέγχεται 
κάθε έτος στη διάσκεψη για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις της EPSU. Τα 
στοιχεία όσον αφορά την κατάσταση στις υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε. 
χώρες είναι ιδιαίτερα απογοητευτικά, ενώ και η πλειοψηφία των χωρών της 

Ε.Ε. πρέπει να αναπτύξουν ένα δυναμικότερο και ποσοτικοποιημένο 
πρόγραμμα για να μειωθεί το πρόβλημα της ανισότητας των φύλων. Έχουν 
υπάρξει, εντούτοις, διάφορες αξιοσημείωτες εξελίξεις στο δημόσιο τομέα 
σχετικά με την αλλαγή των αμοιβών και την εξέλιξη στην ιεραρχία μέσω των 
προγραμμάτων ισότητας και των συστημάτων αξιολόγησης της εργασίας.

Οι χαμηλοί μισθοί είναι καθοριστικός παράγοντας στη διατήρηση της 
απόκλισης των αμοιβών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% όλων των 

υπαλλήλων, δηλ. περίπου 16.5 εκατομμύριο άνθρωποι, είναι χαμηλόμισθοι, εκ 

των οποίων το 70% είναι γυναίκες8. Εξάλλου, σε μερικές χώρες (μέχρι τώρα 
περιορίζεται στη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστρία) υπάρχει ο κίνδυνος 
σύνδεσης του περιορισμού των μισθολογικών ανισοτήτων και της μείωσης του 
επιπέδου των αμοιβών και για τα δύο φύλα. Η διττή προσέγγιση στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, αύξησης των χαμηλών αμοιβών και μείωσης 
των ανισοτήτων, είναι επομένως απαραίτητη.

Η πλειοψηφία των συνδικαλιστικών οργανώσεων αντιλαμβάνεται τη 
διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης ως την αποτελεσματικότερη οδό 
για την επίτευξη της ισότητας των αμοιβών των δύο φύλων. Υπάρχει, ωστόσο, 
απουσία προόδου σε μερικές χώρες ως προς την ενσωμάτωση των ζητημάτων 
ισότητας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ σε άλλες υπάρχουν θετικές 
εξελίξεις στο πεδίο αυτό. Κάποια θετικά παραδείγματα καταγράφονται στην 
Τσεχία, τη Λετονία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη 

Γαλλία, τη Νορβηγία και τη Μεγάλη Βρετανία.

8 EUROSTAT, 2000. Ως χαμηλόμισθος υπάλληλος ορίζεται ο/η υπάλληλος ο/η οποίος έχει μηνιαία αμοιβή 
μικρότερη από το 60% του μέσου μισθού στη χώρα του/της. Μόνο οι υπάλληλοι που απασχολούνται 
τουλάχιστον 15 ώρες εβδομαδιαίως λαμβάνονται υπόψη.
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9 στην Ιρλανδία, η μείωση της απόκλισης των αμοιβών ανδρών και 
γυναικών υπαλλήλων αποτελεί στόχο της εθνικής συμφωνίας των 
κοινωνικών εταίρων

• στη Γερμανία, η Ver.di συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για τη δομική 
μεταρρύθμιση του συστήματος αμοιβών για τους εργαζομένους του 
δημόσιου τομέα με δηλωμένη την πρόθεση μιας ουδέτερης ως προς το 
φύλο δομής αμοιβών

9 στη Σουηδία, οι κοινωνικοί εταίροι σε επίπεδο δήμων και επαρχιών, 
έχουν προωθήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης οδηγιών για μια πολιτική 
αμοιβών χωρίς προκαταλήψεις

9 στη Φινλανδία, προσαρμογές στα επίπεδα των αμοιβών στη δημόσια 
διοίκηση, έχουν γίνει σε ατομικό επίπεδο μέσω ενός «επιδόματος 
ισότητας»

9 στον τομέα της ενέργειας στην Τσεχία και στον τομέα της υγείας στη 
Λετονία οι συνδικαλιστικές ενώσεις υπογραμμίζουν τη σημασία των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων ως προς τη βελτίωση της αμοιβής των 
χαμηλόμισθων εργαζομένων

9 στη Μεγάλη Βρετανία, ένα νέο σύστημα αμοιβής που εφαρμόζεται στον 
τομέα της υγείας, το οποίο περιλαμβάνει αξιολόγηση της εργασίας και 
αναθεώρηση των επιπέδων των αμοιβών, αναμένεται να οδηγήσει στη 
μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές των δύο φύλων

# στη Γαλλία, οι ενώσεις των εργαζομένων στους τομείς της ενέργειας 
έχουν υπογράψει μια συμφωνία στα πλαίσια της προώθησης της ισότητας 
των φύλων στην αμοιβή, την εξέλιξη σταδιοδρομίας, την πρόσληψη, τον 
χρόνο εργασίας και την κατάρτιση (EPSU/PSI, 2004)

Ο κοινωνικός διάλογος
Τα όργανα της Ε.Ε. στηρίζονται όλο και περισσότερο στον κοινωνικό 

διάλογο για να αναπτύξει την κοινωνική τους ατζέντα. Το πρόγραμμα 
εργασίας των κοινωνικών εταίρων για τα έτη 2003-2005 περιλαμβάνει 
διάφορα θέματα για διαπραγμάτευση αναφορικά με την ισότητα των φύλων.

Ένα πρόγραμμα δράσης για την ισότητα των φύλων 2004-2008 έχει 

συνταχτεί από την EPSU βασισμένο στις παραπάνω πολιτικές και γύρω από τις 
εξής ομάδες-στόχους:

• εργοδότες
• όργανα της Ε.Ε.
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• συνδικάτα
• κοινωνικά κινήματα γυναικών

Στρατηγικές των συνδικαλιστικών οργανώσεων για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος της ανισότητας των αμοιβών

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημοσίου τομέα στην προσπάθεια 
αντιμετώπισης του προβλήματος της ανισότητας των αμοιβών των δύο φύλων 
έχουν υιοθετήσει στρατηγικές οι οποίες περιλαμβάνουν:

£1 χρησιμοποίηση του νόμου: οι υποθέσεις που επιλύονται δικαστικά 
έχουν βοηθήσει κάποιες φορές να αποσαφηνίσουν την έννοια της ίσης 

αμοιβής. Αυτή η μέθοδος ωστόσο είναι συνήθως μακρόχρονη και 

δαπανηρή για τις συνδικαλιστικές ενώσεις που υποστηρίζουν τις 
υποθέσεις αυτές

ΕΙ αντιμετώπιση της μεροληπτικής βαθμολόγησης στην αξιολόγηση της 
εργασίας των γυναικών

£] διεκδίκηση αυξήσεων στο βασικό μισθό δεδομένου ότι με τον τρόπο 
αυτό ενισχύεται το εισόδημα των χαμηλόμισθων γυναικών 

13 προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου στην 
ατζέντα περιλαμβάνονται τα θέματα των αμοιβών 

Q εκπαίδευση των γυναικών-μελών συνδικαλιστικών οργανώσεων για την 
βελτίωση των διαπραγματευτικών τους ικανοτήτων (EPSU/PSI, 2004)

6.5 Τα Συνταξιοδοτικά Συστήματα

Οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν οι πρώτοι που είχαν τη διαβεβαίωση του 
κράτους για κάποιου είδους ασφάλεια κατά τη συνταξιοδότησή τους μέσω της 
παροχής συντάξεων οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες τους όταν αυτοί δεν 
θα είναι σε θέση να εργαστούν πλέον. Η υποχρέωση αυτή θεωρείται μια απλή 
ανταπόδοση για τις υπηρεσίες τους προς την πολιτεία, και η οποία 
δικαιολογείται από την ειδική φύση της εργασίας στο δημόσιο τομέα. Αυτό 

βέβαια έχει πολλές φορές τεθεί υπό αμφισβήτηση σε ορισμένες χώρες 

(Σουηδία, Φιλανδία, Ολλανδία, Ιταλία), όπου το status του δημοσίου 

υπαλλήλου τείνει να προσομοιάσει σε μεγάλο βαθμό με εκείνο του υπαλλήλου 

του ιδιωτικού τομέα.
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Τα συνταξιοδοτικά συστήματα χρειάζεται να προσαρμοστούν σε αυτή 
την τάση της εργασίας στο δημόσιο τομέα, σε συνδυασμό με τις οικονομικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα και οι 
οποίες προκύπτουν από δημογραφικούς (αύξηση της ηλικίας του εργατικού 

δυναμικού και του προσδόκιμου επιβίωσης) και οικονομικούς (έλεγχος του 
δημόσιου ελλείμματος) παράγοντες. Σ' αυτό το πλαίσιο, τόσο τα παλιά όσο και 
τα νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ξεκινήσει διαδικασίες 

μεταρρύθμισης. Στις περισσότερες χώρες αυτές οι μεταρρυθμίσεις είχαν 
ξεκινήσει αρχικά στον ιδιωτικό τομέα, και στη συνέχεια επεκτάθηκαν και στο 
δημόσιο. Η εφαρμογή τους πάντως δεν ήταν εύκολη διαδικασία, γιατί τα 
μέτρα τα οποία ήταν απαραίτητο να ληφθούν ήταν συνήθως μη δημοφιλή και 
συνεπάγονταν πολιτικό κόστος. Οι αντιδράσεις των συνδικάτων στη Γαλλία, 
την Ιταλία, την Αυστρία και τη Γερμανία απέδειξαν το πόσο ευαίσθητο είναι το 
ζήτημα αυτό.

Η αρχή της επικουρικότητας σημαίνει ότι τα κράτη- μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να νομοθετούν για 

τη ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων. Η Ε.Ε. μπορεί μόνο να παρεμβαίνει 
όταν τα κράτη- μέλη δεν μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στους στόχους 

της δράσης που έχει προγραμματισθεί. Πάντως, έχοντας να αντιμετωπίσει τις 
κοινές προκλήσεις που προκύπτουν από τη γήρανση του πληθυσμού, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Laeken (Δεκέμβριος 2001) έβαλε τα θεμέλια για 
την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε έντεκα 
κοινούς στόχους οι οποίοι υπάγονται σε τρία κύρια κεφάλαια: τη διάσωση της 
ικανότητας των συστημάτων να ανταποκρίνονται στους κοινωνικούς τους 
στόχους, τη διατήρηση της οικονομικής τους βιωσιμότητας και την 
ανταπόκριση στις αλλαγές των κοινωνικών αναγκών.

6.5.1 Επιγραμματική αναφορά των διαφόρων συνταξιοδοτικών

συστημάτων

Αν και τα συνταξιοδοτικά συστήματα στην Ευρώπη χαρακτηρίζονται 

από ποικιλία, έχουν παρόμοια συγκρότηση και αντιμετωπίζουν τις ίδιες 

προκλήσεις. Το πρώτο επίπεδο της σύνταξης (πρώτος πυλώνας) καλύπτει τα 

δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα τα οποία συνδέονται με το εισόδημα (και 

με τη διαμονή στη Φιλανδία, για παράδειγμα), το δεύτερο επίπεδο
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περιλαμβάνει τα επαγγελματικά συστήματα και το τρίτο αναφέρεται στα 
συνταξιοδοτικά προγράμματα που υλοποιούνται από ιδιωτικούς φορείς.

Σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, η δομή του 
συνταξιοδοτικού συστήματος είναι σε μεγάλο βαθμό διαφορετική εξαιτίας της 
ύπαρξης διαφορετικών κατηγοριών εργαζομένων στο δημόσιο τομέα (μόνιμοι 
και συμβασιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι) και της αναλογίας των επαγγελματικών 
συστημάτων στα συνταξιοδοτικά συστήματα των δημοσίων υπαλλήλων. Μια 
διαφορά μπορεί να αποτυπωθεί μεταξύ τριών συστημάτων:

- Τα βασικά συνταξιοδοτικά συστήματα, τα οποία απευθύνονται σε όλους τους 
εργαζόμενους. Αυτά εφαρμόζονται στην Ιρλανδία, στη Μ. Βρετανία, στη 
Φιλανδία και στην Ολλανδία. Σε αυτές τις χώρες οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν 

προνόμια όμοια με αυτά των υπολοίπων εργαζομένων. Το μεγαλύτερο μέρος 

των συντάξεων καλύπτεται από τα επαγγελματικά ταμεία, ενώ μπορούν 

επίσης να περιλαμβάνουν ειδικές παροχές για τους δημοσίους υπαλλήλους 
(Ιρλανδία, Ολλανδία).
-Τα συνταξιοδοτικά συστήματα όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι καλύπτονται από 
το βασικό ασφαλιστικό σύστημα που καλύπτει και τους υπαλλήλους του 
ιδιωτικού τομέα, με τις ίδιες με αυτούς παροχές. Οι συμπληρωματικές 

συντάξεις είναι προαιρετικές (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία).

- Τα ειδικά ασφαλιστικό συστήματα όπου το βασικό σύστημα παρέχεται 

αποκλειστικά στους δημοσίους υπαλλήλους. Διαφέρει από το γενικό σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης το οποίο εφαρμόζεται στους υπαλλήλους του ιδιωτικού 
τομέα (Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γαλλία και Ισπανία). Η 
χρηματοδότηση του συστήματος συνήθως γίνεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Σε αυτές τις χώρες, οι επαγγελματικές συντάξεις, 
προαιρετικές ή υποχρεωτικές, μπορεί να καλύπτουν συγκεκριμένες μόνο 
κατηγορίες υπαλλήλων (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία κ.α.).

Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτή η ταξινόμηση δεν καλύπτει όλες τις 
κατηγορίες των εργαζομένων. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στις ένοπλες 
δυνάμεις και στην αστυνομία μπορούν να έχουν επιπλέον παροχές από ειδικές 

διευθετήσεις όσον αφορά το συνταξιοδοτικά τους σύστημα. Αυτές οι 

κατηγορίες δείχνουν να μην έχουν επηρεαστεί από τις μεταρρυθμίσεις που 

γίνονται τόσο στα νέα όσο και στα παλιά κράτη- μέλη της Ε.Ε. (Leal, 2004).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΧΩΡΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ

ΠΟΣΟ

ΒΑΣΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
63 με κυρώσεις 

65 χωρίς κυρώσεις
40 χρόνια 75%

0 τελευταίος μισθός 
συμπεριλαμβανομένου 

ν των επιδομάτων

ΑΥΣΤΡΙΑ 60 40 χρόνια 80%

Το 2003 οι 12 
«καλύτεροι» μήνες 

Το 2004 οι24 
«καλύτεροι» μήνες

ΒΕΛΓΙΟ
65 με δυνατότητα 

πρόωρης 
συνταξιοδότησης

75%
0 μέσος όρος των 

μισθών της 
τελευταίας δεκαετίας

ΔΑΝΙΑ
Από τα 60 

(θεσμικό όριο: 70)
37 χρόνια

Μεταξύ 40 και 
70% (κατά 
μέσο όρο 

57%)

0 τελευταίος μισθός 
+ ο αριθμός των 
ετών υπηρεσίας

ΙΣΠΑΝΙΑ

65
οικειοθελής

συνταξιοδότηση στα 60 
δυνατότητα συνέχισης 
της εργασίας ως τα 70

35 χρόνια 100%

Ρύθμιση των αμοιβών 
κάθε έτους από το 

Υπουργείο 
Οικονομικών

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
65 με δυνατότητα 

πρόωρης 
συνταξιοδότησης

40 χρόνια 60%
0 μέσος όρος των 

μισθών της 
τελευταίας δεκαετίας

ΓΑΛΛΙΑ
60 με δυνατότητα 

συνέχισης της εργασίας
37,5 χρόνια 75%

Η αμοιβή των 
τελευταίων 6 μηνών

ΕΛΛΑΔΑ 65 35 χρόνια 60%

Οι μισθοί των 
τελευταίων 5 ετών 
εξαιρουμένων των 

επιδομάτων/αριθμός 
των μηνών 
ασφάλισης

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Ελάχιστο όριο στα 60 

και μέγιστο στα 65
40 χρόνια 50%

Οι 12 τελευταίοι 
μήνες

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 65 τουλάχιστον 40 χρόνια 70%
0 τελευταίος ετήσιος 

μισθός

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
60 με δυνατότητα 

συνέχισης της εργασίας 
ως τα 70

36 χρόνια 100% 0 βασικός μισθός

ΜΕΓΑΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

65
πρόωρη

συνταξιοδότηση στα 60 
δυνατότητα συνέχισης

40 χρόνια 50%
0 «καλύτερος» 

μισθός των 
τελευταίων 3 ετών

99



της εργασίας ως τα 70

ΣΟΥΗΔΙΑ 61 τουλάχιστον 30 χρόνια
10% (μόνο 

συμπληρωματι 
κό)

Ο μέσος όρος των 
μισθών της 

τελευταίας 5ετίας 
(μέχρι ένα ανώτατο 

όριο)

Πηγή: Protection for public sector employees in Europe - CSE, 2001

6.5.2 Μεταρρυθμίσεις συνταξιοδοτικών συστημάτων

Τα συνταξιοδοτικά συστήματα των δημοσίων υπηρεσιών έχουν υποστεί 
μεταβολές οι οποίες είναι αποτέλεσμα τόσο των γενικών μεταρρυθμίσεων όσο 
και των συνακόλουθων προσπαθειών των κρατών- μελών να ευθυγραμμίσουν 
τις διευθετήσεις του δημόσιου τομέα με αυτές του ιδιωτικού. Στόχος τους 
είναι, μεταξύ άλλων, να αυξήσουν την ηλικία συνταξιοδότησης και να 
επανεξετάσουν τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.

Η πολιτική «τυποποίησης» (standarisation) των δημοσίων υπηρεσιών, 
η οποία εφαρμόστηκε το 1989 στην Ολλανδία, στόχευε στη βαθμιαία 
ενσωμάτωση των δημοσίων υπαλλήλων στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
και σύνταξιοδότησης του ιδιωτικού τομέα. Η ενσωμάτωση αυτή έχει 
ενεργοποιηθεί από 1/1/2001.

Στην Ιταλία, οι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί από το 1995 
υπάγονται σε συνταξιοδοτικά σύστημα όμοιο με αυτό των υπαλλήλων του 
ιδιωτικού τομέα.

Στο Λουξεμβούργο, ακολουθώντας τη μεταρρύθμιση του 1998, το 
συνταξιοδοτικά σύστημα που εφαρμόζεται στους δημοσίους υπαλλήλους έχει 
αλλάξει και έχει πάρει τη μορφή του γενικού συστήματος.

Έχοντας μέχρι τώρα ισχύσει περισσότερο ευνοϊκά συστήματα, η 
επανεξέταση των μεθόδων υπολογισμού του ύψους των συντάξεων του 
δημόσιου τομέα και η αύξηση του χρόνου εργασίας για τη θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος (Γαλλία, Πορτογαλία, Ελλάδα κλπ.) έχουν ως 
αποτέλεσμα τη μείωση του ύψους της βασικής συντάξεως. Στην Πορτογαλία, 
για παράδειγμα, για μεγάλο χρονικό διάστημα το σύστημα εισφορών των 

δημοσίων υπαλλήλων επέτρεπε την εξασφάλιση σύνταξης ίση με το 100% 

των εισφορών στην περίπτωση συμπλήρωσης 36 ετών υπηρεσίας. Από το 
1993 όμως και έκτοτε οι νέοι δημόσιοι υπάλληλοι υπόκεινται στους ίδιους 
κανόνες με αυτούς που ανήκουν στο γενικό σύστημα.
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Οι νέοι κανόνες που έχουν θεσπιστεί για τους δημοσίους υπαλλήλους 
τείνουν γενικά να είναι δυσμενείς. Στο Λουξεμβούργο, για παράδειγμα, το 
επίπεδο των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων ελαττώθηκε κατά 13%. 
Στην Αυστρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε πτώση του 
επιπέδου των συντάξεων μεγαλύτερη του 10%. Από την άλλη πλευρά, στην 
Ισπανία το συμπληρωματικό σύστημα για τους υπαλλήλους στην τοπική 
διοίκηση ενσωματώθηκε το 1993 στο γενικό σύστημα, το οποίο περιέργως 
ήταν περισσότερο προνομιακό από αυτό των δημοσίων υπαλλήλων.

Τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν αυξήσει τον αριθμό των 
ετών επί των οποίων υπολογίζεται το ύψος των επιδομάτων και έχουν 
μεταβάλλει το ποσό που λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του δια-βίου 
εισοδήματος επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να δώσουν κίνητρα ατούς 
εργαζόμενους να παραμείνουν για περισσότερο χρόνο ενεργοί στην αγορά 

εργασίας. Η Γαλλία, μαζί με την Ιταλία, τη Σουηδία και τη Γερμανία είναι 
ανάμεσα στις χώρες όπου οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν σε μείωση της τάξης 

περίπου των 20% στη βασική σύνταξη. Αυτό καταδεικνύει ότι οι 

μεταρρυθμίσεις αυτές συνίστανται στην αλλαγή κάποιων παραμέτρων που 
επηρεάζουν τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων χωρίς να αλλάζει 
καθόλου η ίδια η λογική των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μισθοί αναφοράς για τον υπολογισμό της 
σύνταξης έχουν μεταβληθεί. Πράγματι, ο τελευταίος μισθός, ο οποίος μέχρι 

πρόσφατα αποτελούσε τη βάση υπολογισμού της σύνταξης, έχει πλέον 
αντικατασταθεί από τον μέσο όρο των μισθών περισσότερων ετών. Στην 

Ιταλία, για παράδειγμα, ο υπολογισμός των συντάξεων των δημοσίων 
υπαλλήλων βασίζεται σε ολόκληρη τη σταδιοδρομία του εργαζομένου, ενώ 
από το 2008 τα κριτήρια θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα είναι τα 
ίδια για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Στην Ελλάδα, ο νόμος του 2002 
για την κοινωνική ασφάλιση προβλέπει ότι από την 1η Ιανουάριου 2008 το 
ύψος της σύνταξης που αντιστοιχεί στα χρόνια εργασίας θα υπολογίζεται με 

βάση τη μέση μηνιαία αμοιβή των τελευταίων 5 ετών υπηρεσίας. Στη 

Φινλανδία, από τον Αύγουστο του 2003 η μεταρρύθμιση προβλέπει μια νέα 

μέθοδο υπολογισμού των συντάξεων, όπου η βάση θα είναι ο μέσος όρος των 

μισθών του εργαζομένου καθ' όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού του βίου. 
Στη Γερμανία, τα μέτρα που πρότεινε το 2003 η Επιτροπή RCirup (επιτροπή
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που συγκροτήθηκε με σκοπό την μελέτη και την υποβολή προτάσεων για τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος) στοχεύουν στην αύξηση των 
ετών εργασίας (40 χρόνια) και τη μείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 
Οι τροποποιήσεις αυτές, μάλιστα, εφαρμόζονται ακόμα και στους ήδη 
συνταξιούχους, ενώ μέχρι το 2030 το μέγιστο ποσό της σύνταξης που σήμερα 
ανέρχεται στο 75% του μισθού θα φτάσει το 71,75%. Στην Αυστρία, 
πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η ελάχιστη περίοδος προϋπηρεσίας για τη 
θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα αυξηθεί από τα 15 στα 40 
χρόνια σταδιακά από το 2004 ως το 2028. η κυβέρνηση ακόμα προτίθεται να 
μειώσει το ισχύον ποσοστό επί του μισθού, με το οποίο υπολογίζεται το ποσό 
των συντάξεων, και το οποίο σήμερα είναι 80% (το μέγιστο). Εξάλλου, οι 
τρέχουσες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα στη Γαλλία, την Ελλάδα, την 
Ιταλία, την Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο είναι βέβαιο ότι θα διέπονται 
από λιγότερο ευνοϊκές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις.

Από τη δεκαετία του '90 ακόμη, υπήρξε σαφής η πρόθεση των 
κυβερνήσεων να εξομοιώσουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα που ισχύουν για 
τους δημοσίους υπαλλήλους με εκείνα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. 
Τέτοια είναι και η περίπτωση των μεταρρυθμίσεων του 1993 και 1995 στη 
Φινλανδία, οι οποίες είχαν σκοπό την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, και σύμφωνα με τις οποίες το ετήσιο ποσοστό 
επί του οποίου υπολογιζόταν το ποσό της σύνταξης μειώθηκε από 2 σε 1,5% 
(του μέσου μισθού για κάθε χρόνο από τα τελευταία 10 χρόνια εργασίας). 
Στην ίδια λογική και τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα για τους 
δημοσίους υπαλλήλους, τα οποία ήταν περισσότερο προνομιακά σε σχέση με 
εκείνα των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, έχουν πάψει πλέον να 
προσφέρουν ειδικά πλεονεκτήματα. Στην Ιταλία, οι προϋποθέσεις για τα 
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθώς και οι όροι υπολογισμού των 
συντάξεων για τους δημοσίους υπαλλήλους βαθμιαία ευθυγραμμίζονται με τα 

αντίστοιχα συστήματα του ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα, σε 10 χρόνια, οι μόνες 
διαφορές ανάμεσα σε εργαζομένους στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα 

συναντώνται μόνο σε ελάχιστες, ειδικές περιπτώσεις (Leal, 2004).

Αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης
Η θεσπισμένη ηλικία συνταξιοδότησης αποτελεί ένα καθοριστικό 

παράγοντα στον υπολογισμό του ύψους της συντάξεως των εργαζομένων.

102



Προς το παρόν, στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. κυμαίνεται μεταξύ της ηλικίας των 
60 και 65 χρόνων. Πάντως, στην πράξη η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης 
βρίσκεται κάτω από τα όρια αυτά. Το γεγονός αυτό δημιουργεί οικονομική 
επιβάρυνση στα συνταξιοδοτικά συστήματα τα οποία θα πρέπει να πληρώνουν 
συντάξεις νωρίτερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και υφίσταται τόσο 
στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αρκετά από τα κράτη-μέλη, παλιά 
και νέα, αντί να δώσουν κίνητρα στους εργαζόμενους να εργαστούν μέχρι το 
τέλος των προβλεπόμενων ηλικιακών ορίων, προτίμησαν πρώτα να αυξήσουν 
τα όρια αυτά και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να περιορίσουν την πρόωρη 
συνταξιοδότηση. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, η ηλικία συνταξιοδότησης έχει 
αυξηθεί από τα 57 στα 65 χρόνια. Στη Φιλανδία είχε θεσπιστεί το όριο των 63 
ετών από το 1993, ενώ το 1995 στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων αυξήθηκε 
στα 65 έτη. Από τα μέσα της δεκαετίας του '90 τα νέα κράτη μέλη προώθησαν 
μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν στην αύξηση του ορίου ηλικίας 
συνταξιοδότησης κατά 2 έως 3 χρόνια για τους άνδρες και κατά 3 έως 8 
χρόνια για τις γυναίκες και είχαν ως αποτέλεσμα αυτή να κυμαίνεται τώρα 
μεταξύ των 62 και 63 ετών, ανάλογα με τη χώρα.

Τα θεσπισμένα όρια επαναπροσδιορίζονται ως ένα σημείο με σκοπό τη 
μεγαλύτερη ευελιξία. Για παράδειγμα, στη Σουηδία είναι δυνατή η 
συνταξιοδότηση από τα 61 έτη, αλλά απαιτείται ένας συγκεκριμένος αριθμός 
ετών εργασίας για τη δυνατότητα πλήρους σύνταξης. Στην Αυστρία οι 
μεταρρυθμιστικές προτάσεις θέτουν τα όρια ηλικίας στα 55 έτη για τις 

γυναίκες και στα 60 για τους άνδρες, με την προϋπόθεση όμως να έχουν 40 
και 45 έτη εργασίας αντίστοιχα (Leal, 2004).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18
ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΩΡΑ
Μ.Ο. ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΟ 2000/2001

ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 57,5 65

ΒΕΛΓΙΟ 58,1 Άνδρες: 65 
Γυναίκες: 62

ΓΑΛΛΙΑ 58,7 60

ΙΤΑΛΙΑ 60,4 Άνδρες: 65 
Γυναίκες: 60

ΕΛΛΑΔΑ 60,4 65

ΑΥΣΤΡΙΑ 60,9 Άνδρες: 65 
Γυναίκες: 60

ΙΣΠΑΝΙΑ 61,4 65

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 61,6 65

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 61,7 65

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 62,2 65

ΣΟΥΗΔΙΑ 63,2 65

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 63,2 Άνδρες: 65 
Γυναίκες: 60

ΔΑΝΙΑ 63,6 65

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 64,3 65

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 64,5 65

Πηγή: Lettre de Γ Observatoire des retraites, Juillet 2003, no 13 (France)

Περιορισμός της πρόωρης συνταξιοδότησης
Αυτή η ευελιξία όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης δεν είχε 

ιδιαίτερες επιδράσεις στην πρόωρη συνταξιοδότηση που οφείλεται σε λόγους 
όπως η ασθένεια, η αναπηρία και οι ιδιαιτερότητες κάποιων επαγγελμάτων. Τα 
κράτη-μέλη επομένως ενήργησαν με στόχο τον περιορισμό της πρόωρης 
συνταξιοδότησης. Εξαιτίας του αυξημένου αριθμού ατόμων που διεκδικούσαν 
προνόμια για λόγους αναπηρίας και ασθένειας, η Ολλανδία, η Μ. Βρετανία, η 
Φιλανδία και η Δανία έχουν περιορίσει τους όρους για πρόσβαση σε αυτά τα 
προνόμια. Την ίδια στιγμή κάποιες χώρες εφαρμόζουν πολιτικές με στόχο το 

βαθμιαίο περιορισμό της πρόωρης συνταξιοδότησης και στους δύο τομείς.
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αλλά με μεγαλύτερη έμφαση στο δημόσιο. Στην Αυστρία η πρόωρη 
συνταξιοδότηση πρόκειται να καταργηθεί από το 2014.

Τα μέτρα για τον περιορισμό της πρόωρης συνταξιοδότησης στοχεύουν 
στο να αποτρέψουν τους εργαζόμενους από το να εγκαταλείπουν την εργασία 
τους πριν την θεσμικά ορισμένη ηλικία συνταξιοδότησης μέσα από τη σύνδεση 
του ύψους της σύνταξής τους με τα χρόνια εργασίας, και ειδικότερα τη 
μείωση αυτής κατά ένα ποσοστό ανάλογο των ετών που υπολείπονται από το 

καθορισμένο όριο συνταξιοδότησης. Αυτές οι μειώσεις του ποσού της 
συντάξεως εφαρμόζονται στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην 
Ολλανδία και στη Φιλανδία. Στη Γαλλία, οι δημόσιοι υπάλληλοι που 
συνταξιοδοτούνται πρόωρα από το 2006 θα υφίστανται μειώσεις στο ύψος 
των συντάξεών τους. Το ποσοστό μείωσης έχει καθοριστεί να φτάσει το 5% 
για κάθε έτος πρόωρης αποχώρησης από την εργασία, από το 2015. Στην 
Ισπανία η μείωση ενδέχεται να φτάσει το 8% και στη χώρα μας το 6%. Στην 
Ιταλία υπολογίζεται το ποσοστό αυτό να ανέρχεται στο 13% αν ένας 

εργαζόμενος αποχωρήσει 7 χρόνια νωρίτερα. Μέσα από αυτό το μέτρο η 
ιταλική κυβέρνηση στοχεύει στην ευθυγράμμιση του δημόσιου με τον ιδιωτικό 
τομέα. Η κατάσταση είναι ίδια στην Πορτογαλία και στο Λουξεμβούργο.

Στη βάση των στόχων που έχουν τεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Λισσαβόνας, τα κράτη- μέλη διαφώνησαν στο αν η αύξηση των ορίων ηλικίας 
είναι δικαιολογημένη και απαραίτητη. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, υψηλότερα 
όρια συνταξιοδότησης θα μπορούσαν να διαφυλάξουν την ισορροπία μεταξύ 
της διάρκειας των ετών εργασίας και συνταξιοδότησης και να επιτρέψουν οι 
συντάξεις να παραμείνουν σε ικανοποιητικά επίπεδα, χωρίς να απαιτηθεί 
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Στην πράξη, βέβαια, τα κράτη-μέλη 
προχώρησαν σε αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Η αλληλεγγύη μεταξύ 
των γενεών, αλλά και εντός κάθε γενεάς, δεν αποδεικνύεται επαρκής. Σ' αυτή 
την περίπτωση, οι κίνδυνοι εναποτίθενται στους μελλοντικούς συνταξιούχους 
οι οποίοι θα πρέπει να παραμένουν περισσότερα χρόνια στην εργασία τους αν 

επιθυμούν ένα λογικό επίπεδο διαβίωσης όταν συνταξιοδοτηθούν (Leal, 

2004).

Ανάπτυξη των επαγγελματικών συντάξεων

Σε αρκετές χώρες η εισαγωγή συμπληρωματικών συντάξεων ενισχύεται 

με την παροχή φορολογικών κινήτρων. Η μελέτη αυτών των
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συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων περιλαμβάνει τη μορφή 
τους, την εφαρμογή τους και τους διάφορους τρόπους λειτουργίας τους. 
Οποιονδήποτε πυλώνα και αν συμπληρώνουν (πρώτο ή δεύτερο πυλώνα), 
στόχος τους είναι η αντιστάθμιση της μείωσης του ποσού της βασικής 
σύνταξης.

Το ποσοστό επί των μισθών με το οποίο προσδιορίζεται το ποσό των 
συντάξεων για τους δημοσίους υπαλλήλους μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

αρκετά υψηλό, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η εφαρμογή των 
συμπληρωματικών συστημάτων να τύχει μεγάλης απήχησης. Οι 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των κρατών-μελών οδηγούν σε περιορισμό 
των ποσοστών αυτών, αν και αυτοί διαφέρουν μεταξύ των χωρών από 50% 
έως 70% του μέσου ή του τελικού μισθού. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, 
βρίσκεται στο 80% και στη χώρα μας αγγίζει το 100%, ενώ στην Ιταλία θα 
σημειώσει κάθετη πτώση από το 67,3% που ήταν το 2000 στο 48% το 2050, 
συμπεριλαμβάνοντας όλες τις κατηγορίες εργαζομένων. Τέλος, στη Γερμανία, 
για τους δημοσίους υπαλλήλους με πλήρη καριέρα, πρόκειται να πέσει από το 

75% στο 71,5% το 2007.
Η χρονική στιγμή της εισαγωγής των επαγγελματικών συντάξεων 

διαφέρει για κοινωνικούς, ιστορικούς και πολιτικούς λόγους. Μια διαφορά 
μπορεί να διαφανεί μεταξύ δύο κατηγοριών χωρών: αυτών που μόλις 
πρόσφατα δημιούργησαν συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά συστήματα και 
αυτών που τα είχαν για κάποιο χρονικό διάστημα. Στη δεύτερη αυτή 
κατηγορία, τα συμπληρωματικά συστήματα για τους υπαλλήλους του 
δημόσιου τομέα μπορεί να καλύπτουν το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών 
(στην Ολλανδία με το ΑΒΡ) ή τις κρατικές και τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες 
ξεχωριστά (π.χ. Φιλανδία, Σουηδία και Ιρλανδία). Αυτά τα συμπληρωματικά 
συστήματα μπορεί επίσης να καλύπτουν διαφορετικούς τομείς των δημοσίων 
υπηρεσιών (Μ. Βρετανία), όπου συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων 
υπαλλήλων (πυροσβέστες, δάσκαλοι και κάποιοι επαγγελματίες υγείας) έχουν 
τα δικά τους ειδικά συνταξιοδοτικά συστήματα. Τέλος, σε κάποιες 

περιπτώσεις, τα συμπληρωματικά συστήματα είναι οργανωμένα πάνω σε 

γεωγραφική βάση, όπως στις αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας. Τα κράτη- 

μέλη που πρόσφατα εφάρμοσαν συμπληρωματικά ασφαλιστικά συστήματα για 

τους δημοσίους υπαλλήλους, το έκαναν πρωτίστως για οικονομικούς λόγους.
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Στη Γαλλία, τα επιπρόσθετο κόστος για τη χρηματοδότηση του 
συνταξιοδοτικού συστήματος των δημοσίων υπαλλήλων από τώρα έως το 
2020 έχει υπολογιστεί στα 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μεταρρύθμιση της 21ης 
Αυγούστου 2003 παρήγαγε επιπρόσθετα συνταξιοδοτικά συστήματα, τα 
προνόμια των οποίων πρέπει να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό της 
σύνταξης των δημοσίων υπαλλήλων. Τα συστήματα αυτά είναι υποχρεωτικά 
και συνυπάρχουν με τα αποταμιευτικά συνταξιοδοτικά συστήματα, στα οποία 
οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να συνεισφέρουν προαιρετικά. Οικονομικές 

έρευνες απέδειξαν ότι η ασφάλεια ζωής ήταν σε πολλές περιπτώσεις 
περισσότερο συμφέρουσα από τα συνταξιοδοτικά ταμεία (OECD, 2002).

Εισαγωγή των αποθεματικών ταμείων (reserve funds)

Η ανάγκη να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, οδήγησε ορισμένα κράτη- μέλη στην εισαγωγή 
των αποθεματικών ταμείων. Στην πραγματικότητα, αυτά βρίσκονταν μεταξύ 
των εναλλακτικών που προτάθηκαν από το Συμβούλιο της Ε.Ε. σαν απάντηση 

στα οικονομικά προβλήματα τόσο των βασικών όσο και των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων στην Ευρώπη. Αυτά τα «ταμεία εξομάλυνσης» 

επιτρέπουν τη συγκέντρωση πόρων με σκοπό την αναπλήρωση των 

ελλειμμάτων που δημιουργήθηκαν στα συνταξιοδοτικά συστήματα και των 
προβλημάτων που θα προκύψουν από την υπογεννητικότητα. Εγγυούνται τη 
διατήρηση του επιπέδου των συντάξεων για τους τωρινούς συνταξιούχους και 
αποτρέπουν την αύξηση των εισφορών για τις επόμενες γενιές εργαζομένων. 
Αν και εισήχθησαν κυρίως για τον ιδιωτικό τομέα, κάποια από αυτά 

αναφέρονται ειδικά στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα.
Μια διάκριση μπορεί να διαφανεί μεταξύ των δύο ομάδων των χωρών:

1. Αυτών που έχουν εφαρμόσει τα αποθεματικά ταμεία πρόσφατα, όπως η 
Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία για το γενικό 
σύστημα, ενώ αποκλειστικά για τον ιδιωτικό τομέα η Νορβηγία, το 
Βέλγιο, η Γερμανία και η Γαλλία.

Οι χώρες αυτές επέλεξαν να δημιουργήσουν ταμεία με την υιοθέτηση 

διαφόρων κανόνων για τη διοικητική οργάνωση, το ταμειακό και οικονομικό 

μάνατζμεντ, συνυπολογίζοντας την κατάσταση του προϋπολογισμού και τη 

δομή των συνταξιοδοτικών τους συστημάτων.
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Κάποια ταμεία είναι αφιερωμένα εδικά στα συνταξιοδοτικά ταμεία των 
δημοσίων υπαλλήλων (όπως στη Γερμανία και στη Φιλανδία), ενώ κάποια 
άλλα εν μέρει μόνο (όπως στην Ιρλανδία).

2. Αυτών που τα έχουν εφαρμόσει από παλιότερα, όπως το 
Λουξεμβούργο, η Σουηδία, η Δανία, και η Φιλανδία, όπου οι όροι και οι 

συνθήκες για την τμηματική χρηματοδότηση έχουν θεσπιστεί.
Για αυτές τις χώρες, η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού τους συστήματος 

τις οδήγησε στην αλλαγή των κανόνων της οικονομικής διαχείρισης των ήδη 
υπαρχόντων αποθεματικών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των 
επενδύσεων (Leal, 2004).

6.5.3 Ο Ρόλος Των Κοινωνικών Εταίρων

Οι αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις συνταξιοδοτικές 
μεταρρυθμίσεις

Στην Ευρώπη, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ανησυχούν για τις 
μακροχρόνιες επιπτώσεις που μπορούν να έχουν τα μεταρρυθμιστικά μέτρα 

στα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων του δημοσίου τομέα. Η μείωση 
του επιπέδου των συντάξεων και η αμφισβήτηση αυτών που θεωρούνται 
κεκτημένα κοινωνικά δικαιώματα, όπως π.χ. το όριο ηλικίας για 
συνταξιοδότηση, έχουν προκαλέσει την αντίδραση των ενώσεων των 
εργαζομένων του δημοσίου τομέα. Οι θέσεις που υιοθετούνται και οι 
εναλλακτικές που προτείνονται από τα συνδικάτα εξαρτώνται ασφαλώς από τη 
δυνατότητα διαπραγμάτευσης των όρων και συνθηκών εργασίας με τους 

λοιπούς κοινωνικούς εταίρους. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, η 
κυβέρνηση έχει τη νομική υποχρέωση ενσωμάτωσης των συλλογικών 
συμφωνιών στην εθνική νομοθεσία, ωστόσο ελλείψει συναφθείσας 
συμφωνίας, η κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα να νομοθετεί ορίζοντας 
μονομερώς τις σχετικές διατάξεις. Η SINTAP (Sindacato dos Trabalhadores da 
Administragao POblica), πορτογαλική συνδικαλιστική οργάνωση δημοσίων 
υπαλλήλων, αντιδρώντας στις μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού 

συστήματος υποχρέωσε την κυβέρνηση να αυξήσει το επίπεδο των συντάξεων 

κατά 4 ως 10% κατά περίπτωση. Στη Γαλλία, η πλειοψηφία των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων υποστηρίζει ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν 

διαφορετικές πολιτικές για τη χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα, πολιτικές
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που θα προάγουν την απασχόληση και την αγοραστική δύναμη των 
εργαζομένων.

Οι χώρες όπου μόλις πρόσφατα ενισχύθηκε ο θεσμός της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης στο δημόσιο τομέα, όπως π.χ. η Ελλάδα, εξαιρούν από την 
ατζέντα των διαπραγματεύσεων μισθολογικά και συνταξιοδοτικά θέματα.

Στη Γερμάνια, για ορισμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις, η λύση των 
προβλημάτων του συνταξιοδοτικού συστήματος δεν έγκειται στην επιμήκυνση 

της ασφαλιστικής περιόδου αλλά στη διεύρυνση της βάσης των 
συμβαλλόμενων. Έχοντας για παράδειγμα το ελβετικό μοντέλο, προτείνουν 
να συμμετέχουν στις εισφορές του συστήματος υποχρεωτικών εισφορών οι 

αυτοαπασχολούμενοι και εκείνη η κατηγορία των δημοσίων υπαλλήλων των 
οποίων οι συντάξεις χρηματοδοτούνται από τις φορολογικές προσόδους. Η 
DGB (Deutscher Gewerkschaftsbun) στην κυβερνητική πρόταση για αύξηση 
του ορίου ηλικίας στα 67 αντιπρότεινε την αρχική αύξηση του πραγματικού 
ορίου αποχώρησης από την αγορά εργασίας πριν την αύξηση του θεσμικού 
ορίου (Βλ. πίνακα 17) από τα 65 στα 67. Ωστόσο, όλες αυτές οι προτάσεις 

έχουν ήδη απορριφθεί από τη γερμανική κυβέρνηση.
Στην Αυστρία, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων 

υπαλλήλων, ιδιαίτερα η GOD, υποστηρίζουν ότι προκειμένου η εναρμόνιση 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να 

είναι δίκαιη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως το μέγιστο 
ποσοστό των εισφορών και το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση που θα πρέπει 
να είναι το ίδιο για άνδρες και γυναίκες(Ι_θ3ί, 2004).

Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη διοίκηση των ασφαλιστικών
ταμείων
Η διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα 

υπαγορεύει την ανάγκη συμμετοχής των συνδικάτων στη διαχείριση των 
ασφαλιστικών ταμείων. Στην Ολλανδία, μέλη των ενώσεων των εργαζομένων 
στο δημόσιο τομέα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση των 

ασφαλιστικών τους ταμείων, όντας μεταξύ των διαχειριστών που έχουν την 

ευθύνη είτε οι ίδιοι να αποφασίζουν για τις επιλεγμένες επενδυτικές πολιτικές 

των ταμείων, είτε να επιλέγουν τα εξειδικευμένα στελέχη στα οποία 

ανατίθεται η διοίκηση των ταμείων.
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Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στις χώρες της Νότιας Ευρώπης και 
στα νέα κράτη-μέλη της Ε.Ε. δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ωστόσο, σε 
μερικές από αυτές τις χώρες, όπως στη Γαλλία (PREFON) και την Ιταλία 
(Fondo Εερθΐϊθ-ασφαλιστικό ταμείο για δασκάλους), οι κοινωνικοί εταίροι 
έχουν συμμετάσχει στην εισαγωγή των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών 
ταμείων στα πλαίσια των διορθωτικών κινήσεων για την καταστρατήγηση των 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων.

Στον ιδιωτικό τομέα συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά συστήματα 
μπορούν να καθιερωθούν είτε έπειτα από εργοδοτική πρωτοβουλία, όπως π.χ. 

στη Γερμανία, την Ιρλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία, είτε μέσω κλαδικών 
συλλογικών συμφωνιών, όπως στην Ολλανδία και τη Δανία, είτε μέσω 
εθνικών συμφωνιών, όπως στη Σουηδία και τη Γαλλία. Αντίστοιχη είναι και η 

διαφοροποίηση στο δημόσιο τομέα. Στην Ιταλία το Fondo Esperia- 
συμπληρωματικό ασφαλιστικό ταμείο για δασκάλους, ιδρύθηκε με μια 
συλλογική συμφωνία. Στη Γερμανία, η συμπληρωματική σύνταξη για τους 

συμβασιούχους του δημοσίου τομέα είναι επίσης αποτέλεσμα των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που κατέληξαν στη 
συλλογική συμφωνία για τον έλεγχο αυτού του συστήματος την 1η Μαρτίου 
του 2002. Στη Φινλανδία, το μέλλον των συνταξιοδοτικών συστημάτων που 
βασίζονται στο εισόδημα εξαρτάται από την έκβαση των διαπραγματεύσεων 
ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους η οποία θα μετασχηματιστεί σε νόμο του 

κράτους. Νομοθετικές μεταρρυθμίσεις σχετικά με τα ασφαλιστικά ταμεία δεν 

μπορούν να γίνουν χωρίς την προηγούμενη διαπραγμάτευση μεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων.

Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα, τα συμπληρωματικά συστήματα 
εμπίπτουν στο θεσμικό πλαίσιο του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και 
είναι υπό την επίβλεψη διαφόρων υπουργείων. Είναι, δηλαδή, στην ευχέρεια 
του νομοθέτη η καθιέρωση ή μη συμπληρωματικών συντάξεων (Leal, 2004).

Κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στις 12 Μαρτίου του 2003 υιοθετήθηκε Οδηγία9 σχετικά με τη 

διασφάλιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που 

μετακινούνται εντός της Ε.Ε., η οποία απευθύνεται στα ασφαλιστικά ιδρύματα

9 Directive 2003/41/EC - 2000/0260 (COD) LEX 440, PE-CONS 3630/03.
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του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ωστόσο την αρνητική κριτική των 
συνδικάτων προκάλεσε το γεγονός ότι η Οδηγία δεν προβλέπει τη συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων στη διοίκηση και τις στρατηγικές επενδυτικές 

επιλογές των ασφαλιστικών ταμείων.

111



7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο ρόλος των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα μεταβάλλεται ανάλογα 
με τις αλλαγές του περιβάλλοντος - οικονομικού, κοινωνικού, τεχνολογικού - 
της εργασίας. Οι διαδικασίες ρύθμισης των όρων και συνθηκών εργασίας στο 
δημόσιο τομέα, που κάποτε ήταν στην αποκλειστική δικαιοδοσία του κράτους, 
προϋποθέτουν πλέον την ενεργή παρουσία των εκπροσώπων των 

εργαζομένων μέσω του θεσμού της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Παράλληλα 
με την εισαγωγή της διαδικασίας της συλλογικής διαπραγμάτευσης από τα 

ευρωπαϊκά κράτη για την επίτευξη συλλογικών συμφωνιών, αναγνωρίζεται και 
η τάση αποκέντρωσης στον προσδιορισμό των όρων και των συνθηκών 

απασχόλησης, ενώ με την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, 

ελάχιστοι είναι πλέον οι περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή των δημοσίων 
υπαλλήλων στις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις. Ωστόσο, παρά τις ενδείξεις 
κοινών τάσεων, τα τελευταία χρόνια, στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων στο 
δημόσιο τομέα ανά την Ευρώπη, παραμένουν ακόμη σημαντικές αποκλίσεις. 
Βασικός λόγος αυτών των διαφοροποιήσεων στους θεσμούς και τις πρακτικές 
είναι τα ίδια τα συστήματα δημόσιας διοίκησης των ευρωπαϊκών κρατών. Η 
τάση προς την εφαρμογή διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης και 

μάλιστα σε όλο και περισσότερο αποκεντρωμένο επίπεδο συνδυάζεται με την 
επέκταση του εύρους της συλλογικής διαπραγμάτευσης ώστε να 

συμπεριληφθούν περισσότερα θέματα.
Η μετάβαση από τις ανεπίσημες επαφές στην καθιέρωση επισήμων 

επιτροπών κοινωνικού διαλόγου σε αρκετούς από τους τομείς της δημόσιας 

διοίκησης καθυστερεί κυρίως εξαιτίας του προβλήματος της 
αντιπροσωπευτικότητας. Παρόλο, μάλιστα, που το ζήτημα αυτό αφορά και τις 
δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η αντιπροσωπευτικότητα 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων φαίνεται να αποτελεί περισσότερο 
δυσεπίλυτο πρόβλημα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι οργανώσεις που διεκδικούν 
τη συμμετοχή τους στον κοινωνικό διάλογο ως εκπρόσωποι των δημοσίων 

υπαλλήλων είναι η EPSU, η Eurofedop και η CESI. Σε εθνικό επίπεδο 

οποιαδήποτε απόπειρα καταγραφής των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων 

δυσχεραίνεται από την ύπαρξη διαφορετικών ορισμών και κριτηρίων στην 

δημιουργία των εθνικών συστημάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης και τον 
προσδιορισμό των πρωταγωνιστών στη διαδικασία αυτή. Το πρόβλημα,
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βέβαια, περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από την ύπαρξη ουσιωδών διαφορών 
στο ποιοι περιλαμβάνονται στην έννοια του δημοσίου υπαλλήλου: υπάλληλοι 
που υπηρετούν στη δημόσια διοίκηση υπό το καθεστώς του δημοσίου 
υπαλλήλου (civil servant) και ως έμμισθοι εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού 
δικαίου (public employees) έχουν συχνά διαφορετικά δικαιώματα. Η διάκριση 
αυτή υφίσταται σε σχεδόν μισό από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. (Αυστρία, Βέλγιο, 
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Ισπανία), ενώ στα 

υπόλοιπα κράτη είτε δεν υφίσταται είτε η διάκριση αυτή δεν έχει σημασία από 
άποψη συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Τα συνδικάτα του δημοσίου τομέα στην Ευρώπη έχουν εντάξει στην 
ατζέντα τους ζητήματα όπως ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, η 
εισαγωγή ευέλικτων μορφών απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, οι περιορισμοί 
στην κινητικότητα των εργαζόμενων στη δημόσια διοίκηση, η προσπάθεια για 
επίτευξη της ισότητας των φύλων στα πλαίσια της εργασίας και της 

συμμετοχής στις οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων και η μεταρρύθμιση 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης. Παρά την 
ύπαρξη, όμως, κοινών ερεθισμάτων η συνδικαλιστική δράση για την 
ανταπόκριση στις προκλήσεις που θέτουν για τους εργαζόμενους τα 
παραπάνω θέματα είναι διαφορετική σε κάθε χώρα.

Η διαδικασία του εκσυγχρονισμού των δημοσίων διοικήσεων 
συνεπάγεται τόσο ευκαιρίες όσο και απειλές για τους εργαζόμενους στο 
δημόσιο τομέα και τις οργανώσεις τους. Η προσέγγιση των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων στη διαδικασία αυτή αποκαλύπτει διαφορετικές στάσεις κατά 
περίπτωση. Η αντικατάσταση και στη δημόσια διοίκηση της διοίκησης 

προσωπικού από τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων συνεπάγεται την ανάγκη 
εξασφάλισης της δέσμευσης των εργαζομένων στις αξίες, τους σκοπούς και 
τους στόχους των οργανισμών. Αναγνωρίζεται, δηλαδή, η ανάγκη συμμετοχής 
των εργαζομένων σε κάθε απόπειρα μεταρρυθμίσεων. Παραδοσιακά, η 
συμμετοχή των εργαζομένων του δημοσίου τομέα συνδέεται με την έμμεση 
αντιπροσώπευση μέσω των συνδικάτων και περιορίζεται στα θέματα των 

εργασιακών σχέσεων και των όρων και συνθηκών απασχόλησης. Στην 

ηπειρωτική Ευρώπη όπου υπερισχύει η κορπορατιστική κουλτούρα είναι 

συνήθης η συγκρότηση συμβουλίων εργαζομένων και η εκπροσώπηση των 

εργαζομένων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
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Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι ρυθμίσεις σχετικά με το χρόνο 
εργασίας γίνονται είτε μέσω της εθνικής νομοθεσίας είτε μέσω συλλογικών 
συμφωνιών. Μάλιστα, σε αρκετές χώρες η υιοθέτηση νέας νομοθεσίας ήταν 
απόρροια της ενσωμάτωσης της Κοινοτικής Οδηγίας 93/104 ΕΚ για το χρόνο 
εργασίας στα εθνικά δίκαια. Οι ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις του 
δημοσίου τομέα αναγνωρίζουν τη μεγάλη σημασία της αναδιοργάνωσης και 

της μείωσης του χρόνου εργασίας ως παράγοντα διατήρησης αλλά και 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών, 
αύξησης της παραγωγικότητας, προαγωγής του ελεύθερου χρόνου και των 
ίσων ευκαιριών. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα οι νέες διευθετήσεις του 
χρόνου εργασίας είναι αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών και προτάσεων των 
ίδιων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η ανάγκη εισαγωγής ευέλικτων 
μορφών απασχόλησης και εκσυγχρονισμού των δημοσίων υπηρεσιών έχουν 

οδηγήσει στην υιοθέτηση νέων και καινοτόμων προσεγγίσεων στην 
αναδιοργάνωση και τη μείωση του χρόνου εργασίας στο δημόσιο τομέα. Η 
ανάπτυξη της μερικής απασχόλησης ιδιαίτερα στην Ολλανδία, τη Μεγάλη 
Βρετανία, τη Σουηδία, τη Δανία και τη Γερμανία, και της προσωρινής 
απασχόλησης, κυρίως στην Ισπανία ασφαλώς είχε αντίκτυπο στη χάραξη της 
στρατηγικής των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Το αποτέλεσμα ήταν να 
περιλαμβάνονται στη διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης στο 

δημόσιο τομέα ολοένα και περισσότερα θέματα εισαγωγής ευελιξίας, 
αναδιοργάνωσης και μείωσης του χρόνου εργασίας, αναγνωρίζοντας την 
ανάγκη διατήρησης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 
Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το χρόνο εργασίας είχαν θετική έκβαση, 
κυρίως στις Σκανδιναβικές χώρες, την Ολλανδία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. 
Όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στις ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν τη 
μείωση του χρόνου εργασίας, έχοντας, ωστόσο, διαφορετικές απόψεις 
αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα στη μείωση του χρόνου εργασίας και τη 
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Η δημιουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και η εγκαθίδρυση της 

Οικονομικής & Νομισματικής Ένωσης, συνέβαλλαν στο να αναδείξουν το 

ζήτημα της πρόσβασης των ευρωπαίων πολιτών σε θέσεις απασχόλησης των 

εθνικών δημόσιων διοικήσεων σε πρωτεύον ζήτημα. Αυτό συνέβη διότι η μη- 

εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο χώρο 

της δημόσιας διοίκησης, αφενός δεν επιτρέπει την πλήρη υλοποίηση της
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ενιαίας εσωτερικής αγοράς, αφετέρου, παρεμποδίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή μιας σειράς άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών και πολιτικών που 
αποσκοπούν στην προώθηση της κατάρτισης, της εκπαίδευσης, και της 
απασχόλησης. Ως προς την υπέρβαση των δεδομένων εμποδίων για την 
πλήρη εφαρμογή της ελεύθερης μετακίνησης η EPSU ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις εθνικές προσπάθειες και 
προτείνει αναγνώριση των διπλωμάτων της προϋπηρεσίας και τής 
επαγγελματικής εμπειρίας και ρύθμιση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών 
θεμάτων.

Οι επιπτώσεις των δημοσιονομικών περιορισμών και των

ιδιωτικοποιήσεων στη γυναικεία απασχόληση υπονομεύουν προηγούμενες 
κατακτήσεις αναφορικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την πρόσβαση 
τους στην απασχόληση. Παράλληλα, η μείωση της συνδικαλιστικής 
συμμετοχής και συνεπώς της δύναμής τους, η αποκέντρωση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η εξατομίκευση των αμοιβών και των συνθηκών 

εργασίας συνιστούν ακόμα ένα εμπόδιο στη βελτίωση της επαγγελματικής 

ζωής των γυναικών. Η πλειοψηφία των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

αντιλαμβάνεται τη διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης ως την 
αποτελεσματικότερη οδό για την επίτευξη της ισότητας των αμοιβών των δύο 
φύλων. Υπάρχει, ωστόσο, απουσία προόδου σε μερικές χώρες ως προς την 
ενσωμάτωση των ζητημάτων ισότητας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ 
σε άλλες υπάρχουν θετικές εξελίξεις στο πεδίο αυτό. Οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις του δημοσίου τομέα στην προσπάθεια αντιμετώπισης του 

προβλήματος της ανισότητας των αμοιβών των δύο φύλων έχουν υιοθετήσει 
στρατηγικές οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρησιμοποίηση του νόμου, την 
αντιμετώπιση της μεροληπτικής βαθμολόγησης στην αξιολόγηση της εργασίας 
των γυναικών, τη διεκδίκηση αυξήσεων στο βασικό μισθό, την προώθηση της 

συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες της συλλογικής διαπραγμάτευσης 
και την εκπαίδευση των γυναικών-μελών συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Τα συνταξιοδοτικά συστήματα χρειάζεται να προσαρμοστούν στις 

οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δημόσια συνταξιοδοτικά 

συστήματα και οι οποίες προκύπτουν από δημογραφικούς (αύξηση της ηλικίας 

του εργατικού δυναμικού και του προσδόκιμου επιβίωσης) και οικονομικούς 

(έλεγχος του δημόσιου ελλείμματος) παράγοντες. Σ' αυτό το πλαίσιο, τόσο τα 

παλιά όσο και τα νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ξεκινήσει
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διαδικασίες μεταρρύθμισης. Η εφαρμογή τους πάντως δεν ήταν εύκολη 
διαδικασία, γιατί τα μέτρα τα οποία ήταν απαραίτητο να ληφθούν ήταν 
συνήθως μη δημοφιλή και συνεπάγονταν πολιτικό κόστος. Οι αντιδράσεις των 
συνδικάτων στη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Γερμανία απέδειξαν το 
πόσο ευαίσθητο είναι το ζήτημα αυτό. Οι τάσεις στις μεταρρυθμίσεις των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων συνοψίζονται στην αύξηση του ορίου ηλικίας 
συνταξιοδότησης, στον περιορισμό της πρόωρης συνταξιοδότησης, στην 
ανάπτυξη των επαγγελματικών συντάξεων και στην εισαγωγή των 
αποθεματικών ταμείων (reserve funds). Στην Ευρώπη, οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις ανησυχούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις που μπορούν να 

έχουν τα μεταρρυθμιστικά μέτρα στα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων 

του δημοσίου τομέα. Η μείωση του επιπέδου των συντάξεων και η 
αμφισβήτηση αυτών που θεωρούνται κεκτημένα κοινωνικά δικαιώματα, όπως 
π.χ. το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση, έχουν προκαλέσει την αντίδραση 
των ενώσεων των εργαζομένων του δημοσίου τομέα. Οι θέσεις που 
υιοθετούνται και οι εναλλακτικές που προτείνονται από τα συνδικάτα 

εξαρτώνται ασφαλώς από τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης των όρων και 
συνθηκών εργασίας με τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους.

Η συλλογική διαπραγμάτευση για όσα ζητήματα στην παρούσα εργασία 
παρουσιάστηκαν ως κοινές προκλήσεις για το σύνολο των ευρωπαϊκών 
χωρών, είναι χρήσιμο να διεξαχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο -εφόσον ασφαλώς 
επιλυθεί το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης κυρίως εκ μέρους των 
εργαζομένων - προκειμένου αφενός να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
μοντέλο και αφετέρου να επιτευχθεί συντονισμός της δράσης των ευρωπαίων 

δημοσίων υπαλλήλων.
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