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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

  Ο στόχος της παρούσης εργασίας είναι να αναλύσει το συνδικαλιστικό 

κίνηµα και να αναδείξει την προσπάθεια του στη διαµόρφωση της ευρωπαϊκής 

πολιτικής τόσο σε επίπεδο απασχόλησης όσο και κοινωνικής πολιτικής. Τα 

τελευταία χρόνια είναι εµφανές ότι το συνδικαλιστικό κίνηµα υπέστη µία βαθιά 

και έντονη µετάλλαξη.  Από αυτόνοµο ριζοσπαστικό κίνηµα έχει µεταβληθεί σε 

µια νέου τύπου συνδικαλιστική οργάνωση που λειτουργεί πολλές φορές 

παράλληλα µε την καπιταλιστική εξουσία και ως µέρος αυτής. ∆εν είναι λίγοι 

αυτοί που καταγγέλλουν το συνδικαλιστικό κίνηµα ως κάτι το αναχρονιστικό 

που µόνο εµπόδια δηµιουργεί στην ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών. 

Βέβαια, δε µπορούµε να αγνοήσουµε τις µεγάλες νίκες του συνδικαλιστικού 

κινήµατος, κυρίως σε θέµατα συλλογικών συµβάσεων που προσέφεραν 

προνόµια στους εργαζοµένους σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ένωση.  

   Τα τελευταία χρόνια, το συνδικαλιστικό κίνηµα βρήκε και άλλα πεδία δράσης 

και κατάφερε να εξελίξει και να επεκτείνει τον παραδοσιακό του ρόλο που 

περιοριζόταν στις µισθολογικές διεκδικήσεις και µέσω της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να καταφέρει να πετύχει συµφωνίες που έχουν να κάνουν µε το 

περιβάλλον, µε την καταπολέµηση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας και να 

γίνει ισότιµος κοινωνικός εταίρος στις συνοµιλίες για µια Ευρώπη διαφορετική. 

   Βέβαια, η αδυναµία συσπείρωσης των εργαζοµένων γύρω από τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλά και η µείωση της πυκνότητας των 

εργαζοµένων που συµµετέχουν αποτελούν αντικείµενο προβληµατισµού και 

διαλόγου για την αναθεώρηση των πολιτικών των ηγεσιών του 

συνδικαλιστικού κινήµατος. Ποτέ άλλοτε στον ευρωπαϊκό χώρο, το 

συνδικαλιστικό κίνηµα δεν έχει αµφισβητηθεί τόσο όσο στις µέρες µας. 

Σήµερα δεν τίθενται υπό αµφισβήτηση µόνο επιµέρους πλευρές ή 

συγκεκριµένα περιεχόµενα της συνδικαλιστικής δράσης. Αµφισβητούνται τα 

ίδια τα συνδικάτα ως θεσµός και, όπως είναι φυσικό, εγείρονται ερωτηµατικά 

για το µέλλον τους. 

   Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει το συνδικαλιστικό κίνηµα θεωρητικά, ορίζει το 

θεωρητικό υπόβαθρο για να µπορεί να κατανοήσει κάποιος τι είναι το 

συνδικαλιστικό κίνηµα . ∆ιατυπώνει κάποιες από τις απόψεις του Μαρξ και 
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του Γκράµσι για το συνδικαλισµό και εξετάζει το θέµα της αυτονοµίας των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και κατά πόσο είναι αυτό εφικτό. 

   Το δεύτερο κεφάλαιο προσεγγίζει ιστορικά το θεσµό που πέρασε από την 

απαγόρευση στη νοµιµότητα, από το περιθώριο στο προσκήνιο. Πως εν τέλει 

οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έφτασαν στο σηµείο να συναποφασίζουν και 

να διαµορφώνουν πολιτική. 

   Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζουµε τις στρατηγικές του συνδικαλιστικού 

κινήµατος κάνοντας µία αναφορά στο πιο ισχυρό όπλο των συνδικάτων που 

δεν είναι άλλο από την απεργία και τις διάφορες µορφές αυτής της τακτικής.  

   Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µία αναφορά στο συνδικαλιστικό κίνηµα στις 

χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, µε µία ανάλυση των µελών του κινήµατος σε 

χώρες της ένωσης καθώς και µια πρώτη ανάλυση του όρου των κοινωνικών 

εταίρων 

   Το πέµπτο κεφάλαιο προσεγγίζει την νέα εποχή στις διεκδικήσεις του 

συνδικαλιστικού κινήµατος µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 

συνδικαλιστικό κίνηµα µετά τις µεγάλες επιτυχίες του περασµένου αιώνα, 

δείχνει να αλλάζει και να µην ασχολείται αποκλειστικά και µόνο µε τις 

µισθολογικές αυξοµειώσεις αλλά πλέον εισέρχεται σε µια νέα εποχή οπού 

γίνεται ισότιµος κοινωνικός συνοµιλητής. 

   Τέλος στο έκτο κεφάλαιο βρίσκουµε τα συµπεράσµατα της παρούσας 

εργασίας καθώς και κάποιες προτάσεις για το µέλλον του συνδικαλιστικού 

κινήµατος καθώς πληθαίνουν οι φωνές που θέλουν το συνδικαλιστικό κίνηµα 

να πλησιάζει προς το τέλος του «ταξιδιού» του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΤΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

 

   Στο πρώτο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε τις θεωρίες γύρω από το 

συνδικαλιστικό κίνηµα, καθόσον πρέπει να ορίσουµε και να οριοθετήσουµε το 

αντικείµενο της µελέτης µας. Στον ελληνικό ακαδηµαϊκό χώρο οι µελέτες 

σχετικά µε το χαρακτήρα και την ιστορική διαδροµή του συνδικαλιστικού 

κινήµατος είναι περιορισµένες αριθµητικά σε σχέση µε αλλά αντικείµενα 

µελέτης της πολιτικής επιστήµης, όπως για παράδειγµα η πολιτική εξουσία και 

τα κόµµατα.  

 

1.1. Συλλογική ∆ράση 

 

      Η αρχική έννοια που πρέπει να διερευνήσουµε είναι η «συλλογική 

δράση». Κατ’ αρχήν, σύµφωνα µε τον Max Weber, η λέξη «δράση» εκφράζει 

«κάθε ανθρώπινη συµπεριφορά όταν και στο µέτρο που το δρών άτοµο της 

προσδίδει µια υποκειµενική σηµασία»˙ αυτή η «δράση» (ανοιχτή, εσωτερική, 

υποκειµενική, θετική παρέµβαση ή αποχή-αδράνεια) είναι κοινωνική «στο 

µέτρο που το δρών άτοµο (ή άτοµα) λαµβάνει υπόψη τη συµπεριφορά των 

άλλων και, ως εκ τούτου, αποκτά προσανατολισµό1». Το ζήτηµα της δράσης 

αναφέρεται πρώτα και κύρια σε επιστηµολογικά ερωτήµατα που συνήθως 

σχετίζονται και διατυπώνονται κοινωνιολογικά µε όρους σχετικής 

«ορθολογικότητας» του υποδειγµατικού δρώντος ατόµου-υποκειµένου σε 

οποιοδήποτε θεωρητικό σύστηµα (π.χ. ιδεαλισµός, υλισµός). Με τους όρους 

αυτούς τίθεται το ερώτηµα κατά πόσο τα πρότυπα δράσης είναι 

αποτελέσµατα της συνεχούς διαπραγµάτευσης µεταξύ σχετικά µεµονωµένων 

ατόµων ή είναι, τουλάχιστον κατά ένα µέρος, αποτέλεσµα της επιβολής 

(συναινετικά ή εξαναγκαστικά) πάνω στα άτοµα µιας ιδιόµορφης 

συλλογικότητας. Στην πιο απλή ερµηνεία της, «συλλογική δράση» είναι η 

έκφραση µιας οµάδας ανθρώπων µε ενιαία φωνή είναι, δηλαδή, µια µέθοδος 

                                                 
1 Weber, M. (1964). The Theory of Social and Economic Organization. NY: The Free Press, 
σελ. 88. 
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αντιµετώπισης προβληµάτων. Με άλλα λόγια, η συλλογική δράση µπορεί να 

γίνει κατανοητή ως το αποτέλεσµα της συγκρότησης ενός συλλογικού ορισµού 

µιας κατάστασης. Αυτός ο ορισµός περιλαµβάνει στοιχεία της κοινής νοητικής 

πεποίθησης (ποια γεγονότα αναγνωρίζονται από κοινού ως πραγµατικά και 

σχετικά), συναισθηµατικούς παράγοντες (όπως η µαταίωση των προσωπικών 

αναγκών) και το δεσπόζον κίνητρο των συµµετεχόντων στη δράση. Η κριτική 

προσέγγιση της συλλογικής δράσης µπορεί να προσφέρει µια θεωρητική 

κατανόηση των αντιφάσεων που ενυπάρχουν στην πραγµατική υλική ύπαρξη 

των υποκειµένων και τις νοµιµοποιήσεις της που περιορίζουν τους ορίζοντές 

της και στην πλήρη αυτοσυνείδηση των όσων υφίστανται αυτό που 

ονοµάζεται «εκµετάλλευση» και που συγκροτούν έτσι µια τάξη για τον εαυτό 

της µε σκοπό την κοινωνική αλλαγή. 

 

1.2. Η έννοια του συνδικάτου 

 

   Επίσης, πρέπει να ορίσουµε την έννοια του συνδικάτου. Ένας τυπικός και 

γενικά αποδεκτός ορισµός των συνδικάτων είναι αυτός των µαζικών 

εθελοντικών οργανώσεων των µισθωτών εργαζοµένων που έχουν ως έργο 

τους την εκπροσώπηση, την προάσπιση και την προώθηση, των 

συµφερόντων των µελών τους. Ο ορισµός αυτός, ωστόσο, µη παρέχοντας, 

στη γενικότητα του, πληροφορίες για το είδος της οργάνωσης, για τα 

συµφέροντα που εκπροσωπεί, για τις εσωτερικές διαδικασίες και λειτουργίες 

της, και για τους όρους και τις προϋποθέσεις επιτυχούς δράσης της, είναι 

ακόµα ελλιπής και ασαφής, και είναι δυνατόν να παραπέµπει σε πολύ 

διαφορετικές προσεγγίσεις του συνδικαλιστικού φαινοµένου. 

   Σε µια πρώτη ανάγνωση, και στο βαθµό που δεν αποτελεί αντικείµενο 

ειδικότερου προβληµατισµού η ιδιάζουσα θέση την οποία κατέχει η (µισθωτή) 

εργασία στις καπιταλιστικές κοινωνίες, ο ορισµός που παρατέθηκε 

παραπέµπει σε µια αντίληψη των συνδικάτων σαν µιας οποιαδήποτε 

οργανωµένης οµάδας πολιτών που επιδιώκει την προώθηση των ιδιαίτερων 

συµφερόντων της. Η αντίληψη αυτή, που είναι τυπική για τις διάφορες 

νεοκλασικές, νεοφελιµιστικές και πλουραλιστικές θεωρίες, θεµατοποιήθηκε ως 

ιδιαίτερο αντικείµενο στις θεωρίες των «οµάδων συµφερόντων» ή «οµάδων 

πίεσης.  
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   Εργατική ένωση ή συνδικάτο είναι η οργάνωση των εργατών για την 

προστασία των εργατικών δικαιωµάτων και τη βελτίωση της θέσης του σε µια 

δεδοµένη κοινωνία, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η οργάνωση των εργατών να 

επιβιώνει ανεξαρτήτως κοινωνικό-οικονοµικού συστήµατος. Συνεπώς, ένα 

εργατικό συνδικάτο είναι µια µορφή συλλογικής δράσης εργαζοµένων για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων που τους απασχολούν κατά κύριο λόγο µε 

την ιδιότητά τους ως µισθωτών εργαζοµένων. Με διαφορετικούς όρους, 

συνδικάτο είναι µια οργάνωση µισθωτών εργαζοµένων που ιδρύεται µε σκοπό 

την αντικατάσταση της ατοµικής διαπραγµάτευσης στην αγορά εργασίας από 

τη συλλογική διαπραγµάτευση, τη διασφάλιση ότι οι αµοιβές και οι συνθήκες 

εργασίας θα διέπονται από κανόνες που θα εφαρµόζονται µε συνέπεια για 

όλο το συνδικαλισµένο προσωπικό. Εποµένως, µε µια έννοια, το συνδικάτο 

είναι ένας θεσµός, δηλαδή σύνολο κοινωνικών κανόνων που ρυθµίζουν και 

προσανατολίζουν τη συµπεριφορά και που βασίζονται σε κυρώσεις σκοπός 

των οποίων είναι να εγγυηθούν τη συναίνεση από την πλευρά των 

υποκειµένων. Η διαφορά µεταξύ µιας οργάνωσης και ενός θεσµού έγκειται 

στο ότι η οργάνωση δρα σε αντίθεση µε το θεσµό. Αυτή η διφυής φύση του 

συνδικάτου ως οργάνωσης και θεσµού βρίσκεται στο επίκεντρο της µεγάλης 

θεωρητικής και µεθοδολογικής συζήτησης σχετικά µε το πώς µελετάµε τα 

συνδικάτα. 

   Από ποιον όµως προστατεύουν τα συνδικάτα τα εργατικά δικαιώµατα; Από 

πού απορρέουν αυτά τα εργατικά δικαιώµατα; Πώς προκύπτουν τα προς 

επίλυση προβλήµατα; Ο εργοδότης (employer) και ο εργάτης ή υπάλληλος 

(employee) συνάπτουν µία σχέση εργασίας που καλύπτεται νοµικά από ένα 

συµβόλαιο, τη «σύµβαση εργασίας». Εργάτης είναι κάθε πρόσωπο που 

προσλαµβάνεται από έναν εργοδότη για την εκτέλεση µιας συγκεκριµένης 

εργασίας. Ο εργάτης συνεισφέρει σε µια επιχείρηση την εργασία του και την 

δαηµοσύνη του. Η ξεχωριστή δραστηριότητα των εργατών δηµιουργεί την 

οικονοµική παραγωγή. Όµως, παρ’ όλο που οι εργάτες συµβάλλουν στην 

εξέλιξη και ανάπτυξη της επιχείρησης συνήθως δεν έχουν παρά ελάχιστη 

αυτονοµία και έλεγχο όσον αφορά την παραγωγική υποδοµή, την πνευµατική 

ιδιοκτησία και τα επιχειρηµατικά συµβόλαια. Οι εργάτες σχηµατίζουν κατ’ αυτό 

τον τρόπο µια ξεχωριστή κοινωνική τάξη, την εργατική, που έχει ένα κοινό 

συµφέρον το οποίο προκύπτει από την έλλειψη ιδιοκτησίας και ελέγχου των 
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µέσων παραγωγής. Το συνδικάτο αποτελεί µια βασική µορφή οργάνωσης των 

εργατών µιας επιχείρησης-εργοδότη ή ενός ολόκληρου κλάδου ή περιοχής 

που σκοπό έχει τη συλλογική διαπραγµάτευση είτε µε µεµονωµένο εργοδότη 

είτε µε εργοδότες συλλογικά σχετικά µε τους µισθούς, τις ώρες εργασίας και 

γενικότερα τους όρους και συνθήκες εργασίας. Εποµένως τα συνδικάτα είναι 

η οργανωµένη έκφραση του ενός εκ των κοινωνικών υποκειµένων που 

µετέχουν στο σύστηµα των εργασιακών σχέσεων. Με τον όρο εργασιακές 

σχέσεις αποδίδουµε το σύνολο των σχέσεων που σχηµατίζονται στο χώρο 

της εργασίας και ιδιαίτερα τους όρους και τους κανόνες που διέπουν τις 

συνθήκες εργασίας, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται οι 

αποφάσεις για την κατανοµή και το περιεχόµενο της διανοµής των καρπών 

της παραγωγής ανάµεσα στους εργοδότες και τους εργαζόµενους2. 

 

1.3. Ο Μαρξισµός για τα συνδικάτα 

 

Σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένη θεωρία για τα Συνδικάτα. Ούτε επίσης 

υπάρχει µια κοινά αποδεκτή άποψη για τη φύση και το ρόλο τον συνδικάτου 

στη σύγχρονη οικονοµία και κοινωνία. Βεβαίως δεν εννοούµε να ορίσουµε το 

Συνδικάτο νοµικά, να πούµε δηλαδή πότε αυτό και κάτω από ποιες 

προϋποθέσεις αποκτά νοµική προσωπικότητα, πότε µπορεί να δρα νόµιµα 

στα πλαίσια του συγκεκριµένου κοινωνικοπολιτικού συστήµατος. Νοµικούς 

ορισµούς για τα Συνδικάτα, για το συνδικαλιστικό κίνηµα γενικότερα, 

συναντάµε µ' αφθονία στους Αστικούς Κώδικες και τους Συνδικαλιστικούς 

Νόµους, καθώς επίσης και στα εγχειρίδια του Εργατικού και Συνδικαλιστικού 

∆ικαίου. Εκεί µπορούµε να βρούµε δηλαδή: Τι θεωρεί και τι αναγνωρίζει το 

κυρίαρχο κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα σαν συνδικαλιστική δράση· τι είδους 

συνδικαλισµός επιθυµεί ν' αναπτυχθεί στους κόλπους του· τι όρους και 

προϋποθέσεις θέτει το συγκεκριµένο κοινωνικό πολιτικό σύστηµα 

προκειµένου η συνδικαλιστική δράση να µη στρέφεται εναντίον του, να µην 

εµποδίζει την οµαλή και αποδοτική για το κεφάλαιο λειτουργία του. 

Το Συνδικαλιστικό Κίνηµα δεν υπήρξε όµως ανέκαθεν «θεσµισµένο» 

κοινωνικοπολιτικό κίνηµα. Το Συνδικάτο δεν υπήρξε ανέκαθεν ή δεν υπήρξε 

                                                 
2 Σπυρόπουλος, Γ. (1998). Εργασιακές σχέσεις: Εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον 
διεθνή χώρο. Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, σελ. 19-55. 
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µόνο νοµική κατηγορία, νοµικός θεσµός, θεσµός τον Κράτους, όπως έχει 

µετεξελιχθεί αυτό σήµερα σ' όλα τα κοινωνικοπολιτικά συστήµατα. Σ' αυτή τη 

«µετεξέλιξη του» από κοινωνικοοικονοµική οργάνωση ταξικής πάλης του 

προλεταριάτου σε σύγχρονο νοµικό, αστικό (κρατικό) θεσµό, µάλιστα 

δευτερεύουσας σηµασίας, θ' αναφερθούµε παρακάτω. 

  Κάθε προσπάθεια θεωρητικής προσέγγισης της φύσης και του ρόλου του 

σύγχρονου συνδικαλιστικού κινήµατος, χωρίς προηγούµενη θεµελίωση στη 

µέχρι τώρα µαρξιστική σκέψη για το ζήτηµα αυτό, αφ' ενός θ' αποτελούσε 

µεγάλη επιστηµονική και µεθοδολογική παράλειψη, αφετέρου θα µας 

οδηγούσε σίγουρα σε λαθεµένα συµπεράσµατα. Όµως παρόλο που δεν 

υπάρχει µια ολοκληρωµένη µαρξιστική αντίληψη για τα συνδικάτα, οι απόψεις 

των πιο σηµαντικών µαρξιστών θεωρητικών µπορούν ν' αποτελέσουν τη 

θεωρητική βάση για µια έρευνα σ' έκταση και βάθος πάνω στη φύση και το 

ρόλο του σύγχρονου συνδικαλιστικού κινήµατος.  

Οι ιδρυτές του επιστηµονικού σοσιαλισµού δεν µας άφησαν µια συστηµατική 

ανάλυση για τα συνδικάτα. Στα έργα τους όµως µπορούµε να δρούµε αρκετά 

στοιχεία19 που όλα τους µαζί µπορούν να µας δώσουν αυτό που ονοµάζουµε 

«αντίληψη των Μαρξ - Ένγκελς για τα Συνδικάτα». Ο Φ. Ένγκελς έγραψε γι ' 

αυτά κυρίως στην «Κατάσταση της Εργατικής Τάξης στην Αγγλία» (1845). Ο 

Κ. Μαρξ τις απόψεις του για τα συνδικάτα διατύπωσε αρχικά στην «Αθλιότητα 

της Φιλοσοφίας» (1847) και αργότερα στο «Κεφάλαιο», στο «Μισθός Τιµή 

Κέρδος» (1865) καθώς και σ' άλλα του έργα. Την οργάνωση των µισθωτών 

στις δικές του (εργατικές) ενώσεις ο Μαρξ ερµήνευσε σαν απάντηση 

(αντίσταση, άµυνα) των εργαζοµένων απέναντι στην αυξανόµενη δύναµη του 

κεφαλαίου και τις αυθαιρεσίες των κατόχων του. Στην πάλη ανάµεσα στη 

µισθωτή εργασία και το κεφάλαιο, την οποία χαρακτηρίζει «πραγµατικό 

εµφύλιο πόλεµο», αυτός βρίσκει τα στοιχεία, που είναι απαραίτητα «για τη 

µάχη που έρχεται». Στη διαδικασία εµφάνισης των συνδικάτων, σαν πρώτης 

ιστορικά µορφής εργατικής οργάνωσης, ο Μαρξ διαπιστώνει τη διαδικασία της 

ταξικής αφύπνισης της εργατικής τάξης, της ανάδειξης της «σε τάξη για τον 

εαυτό της». Τη «λογική βάση» της ταξικής ένωσης την αναζητεί στα 

πραγµατικά κοινωνικά συµφέροντα. Τα συµφέροντα, τα οποία οι ενωµένοι σε 

εργατικές οργανώσεις εργάτες υποστηρίζουν, γίνονται ταξικά συµφέροντα. Τα 



 10

συµφέροντα αυτά είναι αντίθετα στα συµφέροντα της αστικής τάξης, της τάξης 

που κατέχει τα µέσα παραγωγής. Έτσι λοιπόν η βασική ταξική σύγκρουση 

στην κοινωνία εµφανίζεται σαν σύγκρουση των διαφορετικών συµφερόντων. 

Και η πάλη των συµφερόντων αυτών, ακριβέστερα η πάλη των φορέων της, 

της, µιας τάξης εναντίον της άλλης, είναι πάλη πολιτική. Αυτή είναι σε πολύ 

γενικές γραµµές, η ουσία της ανάλυσης του Μαρξ στη βάση της οποίας αυτός 

κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι η φύση και ο χαρακτήρας της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης των εργαζοµένων είναι βαθιά πολιτική. ∆ηλαδή ο Μαρξ 

αντελήφθη το συνδικάτο σαν ενεργό πολιτικό υποκείµενο για την αλλαγή των 

πραγµατικών κοινωνικοπολιτικών σχέσεων της ταξικής κοινωνίας. 

  Για τον καθορισµό του ρόλου των συνδικάτων στο καπιταλιστικό σύστηµα 

ίσως πιο σηµαντική είναι η εκτίµηση την οποία διατύπωσε για τα συνδικάτα ο 

Μαρξ στην Εισήγηση του στη Σύνοδο τον Γενικού Συµβουλίου της ∆ιεθνούς 

Ένωσης Εργατών (Α ' ∆ιεθνής) το 18653. Εκεί αναφέρει: «Η εργατική τάξη δεν 

θα πρέπει να υπερβάλλει την τελική αποτελεσµατικότητα των καθηµερινών 

αγώνων. ∆εν θα πρέπει να ξεχνά ότι παλεύει ενάντια στα αποτελέσµατα κι όχι 

ενάντια στις αιτίες αυτών των αποτελεσµάτων, ότι καθυστερεί βέβαια την 

προς τα κάτω κίνηση, δεν αλλάζει όµως την κατεύθυνση της, ότι χρησιµοποιεί 

καταπραϋντικά φάρµακα, που όµως δεν γιατρεύουν την αρρώστια. ∆εν θα 

πρέπει λοιπόν να κατατρίβεται αποκλειστικά σ' αυτόν τον αναπόφευκτο 

µικροπόλεµο, που ξεπηδά διαρκώς από τους ατέλειωτους σφετερισµούς του 

κεφαλαίου ή τις διακυµάνσεις στην αγορά, θα πρέπει η εργατική τάξη να 

καταλάβει ότι, µαζί µ' όλες τις αθλιότητες που της επιβάλλει το σηµερινό 

σύστηµα, εγκυµονεί ταυτόχρονα και τους υλικούς όρους και τις κοινωνικές 

µορφές που είναι απαραίτητες για έναν οικονοµικό µετασχηµατισµό της 

κοινωνίας». Και αµέσως παρακάτω: «θα πρέπει η εργατική τάξη να καταλάβει 

ότι αντί για το συντηρητικό σύνθηµα "ένα δίκαιο µεροκάµατο για µια δίκαιη 

εργάσιµη µέρα" θα πρέπει να γράψει στη σηµαία της το επαναστατικό 

σύνθηµα "κατάργηση του συστήµατος της µισθωτής εργασίας"». 

Η κεντρική ιδέα του παραπάνω αποσπάσµατος είναι πολύ σηµαντική για τον 

καιρό που διατυπώθηκε, καθώς και για τη σύγχρονη θεωρία και πράξη του 

                                                 
3 ∆ιάλεξη που έκανε ο Μαρξ στις 20 και 27 του Ιούνη 1865 σε δύο συνεδριάσεις του Γενικού 
Συµβουλίου της ∆ιεθνούς Ένωσης Εργατών. ∆ηµοσιεύτηκε αρχικά σαν χωριστή µπροσούρα 
µε τον τίτλο: «Αξία, τιµή και κέρδος», στο Λονδίνο, το 1889. 
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συνδικαλιστικού κινήµατος. Η θέση ότι το συνδικάτο τη δράση του δεν πρέπει 

να την κατευθύνει µόνο ενάντια στις συνέπειες του υπάρχοντος συστήµατος, 

αλλά και ενάντια στο ίδιο το σύστηµα της µισθωτής εργασίας, στο σύνολο του, 

έχει πολύ µεγάλη σηµασία για τη στρατηγική και την τακτική του σύγχρονου 

συνδικαλιστικού κινήµατος. Στην αντίληψη του Μαρξ και του Ένγκελς για το 

συνδικαλιστικό κίνηµα µπορούµε να διακρίνουµε δύο κυρίως φάσεις: Στην 

πρώτη, που διήρκεσε µέχρι το τέλος της δεκαετίας του περασµένου αιώνα, και 

οι δύο τόνιζαν τον πολιτικό ρόλο των συνδικάτων. Σε σχέση µε την οικονοµική 

λειτουργία των συνδικάτων, αυτοί πίστευαν ότι είναι χρήσιµη, αλλά ότι τα 

συνδικάτα έχουν πολύ µικρές δυνατότητες να επιδρούν ουσιαστικά στη 

βελτίωση των πραγµατικών µισθών. Τούτο δεν σηµαίνει ότι ο Μαρξ και 

Ένγκελς ήταν αντίθετοι µε την «προστατευτική λειτουργία» των συνδικάτων. 

Στο τέλος της δεκαετίας του '60 τον περασµένου αιώνα η θέση τους άλλαξε 

ριζικά: την περίοδο αυτή στα έργα τους αρχίζουν να γίνονται πολύ 

επιφυλακτικοί και ως προς τις πολιτικές δυνατότητες των συνδικάτων. Όλο και 

περισσότερο άρχισαν να κάνουν λόγο για «συµβιβασµούς», «οπορτουνισµό», 

«ανίκανους ηγέτες», «Εργατική Αριστοκρατία». Σε πολλά σηµεία υποστήριξαν 

ότι ιδιαίτερα στη Μ. Βρετανία όλο και περισσότερο 

είναι έντονη η διαδικασία της «αστικοποίησης της εργατικής τάξης». Στο 

γνωστό γράµµα του προς τον Κ. Μαρξ στις 7.10.1858 ο Ένγκελς ανάµεσα στ' 

άλλα αναφέρει: 

«... µπορούµε αληθινά να συµπεράνουµε ότι το αγγλικό εργατικό κίνηµα κάτω 

από την παλιά χαρτιστική (σ.σ. «το κίνηµα των χαρτιστών») παραδοσιακή του 

µορφή, θα πρέπει τελειωτικά να καταρρεύσει προτού να µπορέσει ν' ανελιχθεί 

προς µια νέα µακρόβια µορφή». Και αµέσως παρακάτω «... όλα εξηγούνται 

από το γεγονός ότι το αγγλικό προλεταριάτο αστοποιείται όλο και πιο πολύ κι 

ότι αυτό το έθνος, το πιο αστικό απ' όλα, θέλει λοιπόν, φαινοµενικά να φτάσει 

να διαθέτει µιαν αστική αριστοκρατία κι ένα αστικό προλεταριάτο δίπλα στην 

αστική τάξη»4. Στη φάση αυτή οι θεµελιωτές του επιστηµονικού σοσιαλισµού 

δεν πίστευαν στις σοβαρές απελευθερωτικές δυνατότητες των συνδικάτων, 

αλλά πρόσφεραν πλήρη υποστήριξη στη δράση τους για τη βελτίωση της 

υλικής κατάστασης της εργατικής τάξης. Ταυτόχρονα υποστήριξαν το σχετικό 

                                                 
4 Fr. Engels - Κ. Marx: Αλληλογραφία 1844-1860. Μέρος Α', εκδ. «Μπάϋρον», Αθήνα 1975, 
σελ. 181. 
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(περιορισµένο) χαρακτήρα της αποτελεσµατικότητας µιας τέτοιας δράσης. 

Ήδη στη γνωστή εισήγηση ενώπιον του Γενικού Συµβουλίου της Πρώτης 

∆ιεθνούς ο Μαρξ προειδοποιούσε ότι: 

«Οι εργατικές ενώσεις αποτυχαίνουν µερικά στο σκοπό τους, όταν δεν κάνουν 

σωστή χρήση της δύναµης τους. Αποτυχαίνουν ολοκληρωτικά στο σκοπό 

τους όταν περιορίζονται σε µικροπόλεµο ενάντια στα αποτελέσµατα του 

σηµερινού συστήµατος, αντί να προσπαθούν ταυτόχρονα να το αλλάξουν, 

αντί να χρησιµοποιούν τις οργανωµένες δυνάµεις τους σαν ένα µοχλό για την 

τελική απελευθέρωση της εργατικής τάξης, δηλαδή για την οριστική 

κατάργηση του συστήµατος της µισθωτής εργασίας». 

   Τέλος αξίζει να σηµειώσουµε ότι στην παραπάνω εξέλιξη των αντιλήψεων 

των Μαρξ-Ένγκελς για το συνδικαλιστικό κίνηµα άµεσα επέδρασε και η 

ανάπτυξη και πορεία του βρετανικού εργατικού κινήµατος. Από τα µέσα της 

δεκαετίας του '50 στους κόλπους του κινήµατος αυτού αναπτύχθηκαν 

διαφορετικές απόψεις και συγκροτήθηκαν διάφορες «τάσεις» και «ρεύµατα» 

σχετικά µε το ρόλο και τα µέσα πάλης των εργατικών οργανώσεων. 

   Μετά το θάνατο του Μαρξ (1883) και Ένγκελς (1895) οι σηµαντικότεροι 

εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Εργατικού Κινήµατος κατ' αρχήν αποδέχτηκαν 

σαν αφετηρία της δικής τους προβληµατικής, πάνω στο ζήτηµα των 

συνδικάτων, τη «χρονολογικά δεύτερη θέση» των Μαρξ Ένγκελς για τα 

συνδικάτα. Όλοι σχεδόν µε τη σειρά τους αµφισβήτησαν τη θέση ότι το 

συνδικάτο µπορεί να δράσει αποτελεσµατικά για το συµφέρον των µισθωτών 

στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήµατος. Με την εµφάνιση και ενίσχυση 

των πολιτικών κοµµάτων της εργατικής τάξης στα τέλη του περασµένου αιώνα 

η αµφισβήτηση αυτή γενικεύθηκε. Όλοι σχεδόν υποστήριξαν τον πρωτεύοντα 

ρόλο τον πολιτικού κόµµατος απέναντι στο συνδικάτο και ανέπτυξαν την 

άποψη για τη διάκριση (καταµερισµό) των ρόλων ανάµεσα στο πολιτικό 

κόµµα που δρα στην ανώτερη (πολιτική) σφαίρα και το συνδικάτο που δρα 

στην κατώτερη (οικονοµική) σφαίρα. Τέλος όλοι υποστήριξαν ότι το συνδικάτο 

χωρίς την υποστήριξη του πολιτικού κόµµατος δεν µπορεί να απεγκλωβιστεί 

από τα γρανάζια της κυρίαρχης αστικής οικονοµίας και ιδεολογίας. 
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1.4. Ο Γκραµσι για τον συνδικαλισµό 

 

   Ο Αντόνιο Γκράµσι (1891-1937), θεωρητικός του ιταλικού εργατικού 

κινήµατος κι ένα από τα φωτεινότερα µυαλά της νεώτερης πολιτικής σκέψης, 

συνέχισε τους προβληµατισµούς των Μαρξ - Ένγκελς για το ρόλο των 

συνδικάτων στα πλαίσια της αστικής κοινωνίας. 

  Για τον Αντόνιο Γκράµσι λοιπόν το Κόµµα είναι: «η ανώτερη ιεραρχία του 

ακαταµάχητου κινήµατος των µαζών». Το Κόµµα Ηγεµόνας ασκεί την πιο 

αποτελεσµατική δικτατορία, «τη ∆ικτατορία που γεννά το κύρος του, που 

πηγάζει από τη συνειδητή και αυθόρµητη αποδοχή µιας εξουσίας, που 

θεωρείται αναγκαία, για την επιτυχή έκβαση του τολµηρού του έργου». 

Κεντρικός πυρήνας ολόκληρης της θεωρίας του Γκράµσι είναι ότι η ταξική 

πάλη δεν µπορεί να έχει άλλο στόχο για την εργατική τάξη από το να 

κατακτήσει την πολιτική εξουσία (το κράτος). Γι αυτόν, όπως και για τους 

«κλασικούς του µαρξισµού», µόνο η δικτατορία της εργατικής τάξης, µπορεί 

να καταργήσει το καθεστώς της καπιταλιστικής παραγωγής, την ατοµική 

ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής επειδή µόνο έτσι µπορεί να καταργηθεί η 

εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Σα µηχανισµούς θεσµούς µε τους 

οποίους πραγµατοποιείται η επαναστατική αυτή διαδικασία θεωρούσε το 

συνδικάτο, το εργοστασιακό συµβούλιο και κατ' εξοχήν το κόµµα. 

   Είναι όµως αναµφισβήτητο γεγονός ότι ο Γκράµσι δεν έτρεφε ιδιαίτερη 

συµπάθεια για τη συνδικαλιστική δράση. Το συνδικαλισµό θεωρούσε µια 

«αστική νοµιµότητα», «τµήµα της καπιταλιστικής κοινωνίας» και δράση 

«σύµφυτη µε το καθεστώς της ατοµικής ιδιοκτησίας». Επιτέθηκε µάλιστα 

αυστηρά σ' όσους συνδικαλιστές πρόβαλλαν το σύνθηµα της αυτονοµίας των 

συνδικάτων, από το πολιτικό κόµµα. 

   Για τον Γκράµσι η συνδικαλιστική δράση αποκαλύπτεται «απόλυτα ανίκανη» 

να ξεπεράσει µε την εξουσία της και τα µέσα της την καπιταλιστική κοινωνία 

και να οδηγήσει το προλεταριάτο στη χειραφέτηση του. 

   «Ο συνδικαλισµός - έγραφε - δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια µορφή της 

καπιταλιστικής κοινωνίας και όχι ένα δυνητικό ξεπέρασµα αυτής της 

κοινωνίας. Ο συνδικαλισµός οργανώνει τους εργάτες, όχι σαν παραγωγούς 

αλλά σα µισθωτούς, δηλαδή σα δηµιουργήµατα του καπιταλιστικού 

καθεστώτος της ατοµικής ιδιοκτησίας, σαν πωλητές του εµπορεύµατος 
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εργασία. Ο συνδικαλισµός συνενώνει τους εργάτες ανάλογα µε τα εργαλεία 

της δουλειάς τους ή ανάλογα µε το υλικό που κατεργάζονται, δηλαδή ο 

συνδικαλισµός συνενώνει τους εργάτες µε βάση τη µορφή που τους δίνει το 

καπιταλιστικό καθεστώς, το καθεστώς του οικονοµικού ατοµικισµού». 

Και συµπληρώνει παρακάτω ότι: 

«το συνδικάτο... συµβάλλει στο να δυναµώσει η παρακάτω ψυχολογία, 

δηλαδή στο να τον αποµακρύνει ολοένα και περισσότερο από τη δυνατότητα 

να κατανοήσει τον εαυτό του σαν παραγωγό και τον οδηγεί στο να θεωρεί τον 

εαυτό του ένα είδος "εµπορεύµατος" µιας εθνικής και διεθνούς αγοράς, που 

µε το παιχνίδι του ανταγωνισµού καθορίζει την τιµή και την αξία του». 

Για τον Γκράµσι συνεπώς το συνδικάτο δεν έχει φύση «κοµµουνιστική» αλλά 

«ανταγωνιστική». Γι αυτό «δε µπορεί να είναι όργανο για µια ριζική ανανέωση 

της κοινωνίας». Αντίθετα γι' αυτόν το εργοστασιακό (εργατικό) συµβούλιο, 

αποτελεί τον πυρήνα οργάνωσης της εργατικής τάξης στον καπιταλισµό, 

καθώς και το µοντέλο του µελλοντικού προλεταριακού κράτους. Γι αυτό 

θεωρεί το συµβούλιο σαν «το πιο κατάλληλο όργανο για την αµοιβαία 

διαπαιδαγώγηση και την ανάπτυξη του νέου κοινωνικού πνεύµατος». 

 

1.5.  Ποιες είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 

 

  Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διακρίνονται σε πρωτοβάθµιες, 

δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες5. 

 

Πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι :  

 

• τα επιχειρησιακά ή κλαδικά σωµατεία που ιδρύονται από 20 

τουλάχιστον εργαζόµενους. Για την ίδρυση απαιτείται απόφαση του 

Πρωτοδικείου και εγγραφή στο βιβλίο σωµατείων. 

• Οι ενώσεις προσώπων σε επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι 40 

άτοµα και δεν  υπάρχει σωµατείο µε τους µισούς τουλάχιστον ως µέλη του. 

Την ένωση προσώπων συνιστούν 10 τουλάχιστον εργαζόµενοι µε ιδρυτική 

πράξη που καταθέτουν στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο και κοινοποιούν στον 

                                                 
5 Τσούµας Β., (2010),  Σωµατεία, Αθήνα, εκδ: Νοµική Βιβλιοθήκη 
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εργοδότη. Η ιδρυτική πράξη της πρέπει να αναφέρει το σκοπό της, δύο 

εκπροσώπους της και τη διάρκειά της που δεν υπερβαίνει τους 6 µήνες. 

• Τα τοπικά παραρτήµατα σωµατείων ευρύτερης ή πανελλαδικής 

έκτασης, που προβλέπονται από τα καταστατικά τους και µόνο για το 

δικαίωµα να γίνουν µέλη του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου. 

 

∆ευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι :  

 

• Οι Οµοσπονδίες, ενώσεις 2 τουλάχιστον σωµατείων του ίδιου ή 

συναφών κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ή επαγγελµάτων. 

• Τα Εργατικά Κέντρα, ενώσεις 2 τουλάχιστον σωµατείων και τοπικών 

παραρτηµάτων που έχουν την έδρα τους µέσα στην περιφέρεια του 

αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου. 

 

Τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (συνοµοσπονδίες) είναι :  

 

• Οι ενώσεις Οµοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων.  

Τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων είναι η Γενική 

Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.). 

  

1.6. Προστασία Συνδικαλιστικού ∆ικαιώµατος 

 

   Τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων προστατεύονται από το 

Σύνταγµα και τους νόµους. (Νόµος 1264/826 "Για τον εκδηµοκρατισµό του 

Συνδικαλιστικού Κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών 

ελευθεριών  των εργαζοµένων" όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 

τους νόµους 1915/90 και 2224/94).   

  Οι διατάξεις του ν.1264/82 εφαρµόζονται σε όλους τους εργαζόµενους που 

απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου τόσο στον 

ιδιωτικό τοµέα όσο και στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. ∆εν εφαρµόζεται για 

τις δηµοσιογραφικές και ναυτεργατικές οργανώσεις, για τις οποίες ισχύουν 

                                                 
6 http://etep.duth.gr/nomo-thesmika/N1264-1982.pdf 
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ειδικές διατάξεις. Για τους δηµόσιους υπάλληλους, υπάλληλους Ν.Π.∆.∆. και 

Ο.Τ.Α. εφαρµόζονται οι ειδικές ρυθµίσεις του άρθρου 30 του ν.1264/82. 

 

1.7.Σκοποί των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

 

   Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή 

των εργασιακών, οικονοµικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και 

συνδικαλιστικών συµφερόντων των εργαζοµένων7.  

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για την πραγµατοποίηση των σκοπών τους 

δικαιούνται µεταξύ άλλων :   

• Να αναφέρονται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτηµα που αφορά 

τους σκοπούς τους και τα συµφέροντα των µελών τους. 

• Να καταγγέλλουν στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της 

εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και των κανονισµών που αφορούν τις 

ίδιες και τα µέλη τους. 

   Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απαγορεύεται ν’ ασκούν κερδοσκοπική 

δραστηριότητα, µπορούν όµως χωρίς επιδίωξη κέρδους να συνιστούν 

καταναλωτικούς ή πιστωτικούς συνεταιρισµούς, να διατηρούν εντευκτήρια και 

βιβλιοθήκες και να παρέχουν µαθήµατα επιµόρφωσης των µελών τους.  

Επίσης µπορούν να δηµιουργούν ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση 

εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των µελών τους. 

 

1.8.Η αυτονοµία του συνδικάτου 

 

   Το ζήτηµα της αυτονοµίας του Συνδικαλιστικού Κινήµατος, του να 

οργανώνεται δηλαδή αυτό και να δρα ανεξάρτητα, σύµφωνα µε τους δικούς 

του νόµους και προσανατολισµούς (οικονοµικούς, πολιτικούς, ιδεολογικούς) 

τέθηκε αρκετές φορές και σε διάφορες ιστορικές συγκυρίες, στα πλαίσια του 

ευρωπαϊκού εργατικού κινήµατος. Ήδη από τις αρχές του περασµένου αιώνα, 

όταν τα πρώτα συνδικάτα άρχισαν να δηµιουργούνται κατ' αρχήν στην Αγγλία 

και ύστερα στις άλλες χώρες, το ζήτηµα της αυτόνοµης λειτουργίας και 
                                                 
7 Τζεκίνης Χρ. (1987), Το Εργατικό Συνδικαλιστικό Κίνηµα στην Ελλάδα (1870-1987), Αθήνα: 

Εκδ. Γαλαίος. 
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δράσης των οικονοµικών οργανώσεων της εργατικής τάξης, σε σχέση µε τις 

οργανώσεις των εργοδοτών (της αστικής τάξης) από τη µια µεριά και το 

κράτος από την άλλη, τέθηκε και άµεσα αντιµετωπίσθηκε: οι οικονοµικές 

οργανώσεις της εργατικής τάξης (συνδικάτα) είναι οργανώσεις οργανωτικά, 

λειτουργικά και ιδεολογικοπολιτικά, δηλαδή καθολικά, ανεξάρτητες από τις 

οργανώσεις της αστικής τάξης, συµπεριλαµβανόµενου και του ίδιου αστικού 

κράτους. 

   Αργότερα µε την εµφάνιση των πολιτικών οργανώσεων της εργατικής τάξης 

(πολιτικών κοµµάτων) το ζήτηµα της αυτονοµίας των οικονοµικών από τις 

πολιτικές οργανώσεις της εργατικής τάξης, των συνδικάτων από τα πολιτικά 

κόµµατα, επαναπασχόλησε τη θεωρία και την πρακτική του ευρωπαϊκού 

εργατικού κινήµατος. Έτσι από τις αρχές του 20ου αιώνα µέχρι σήµερα το 

ζήτηµα της σχέσης του συνδικάτου µε το πολιτικό κόµµα της εργατικής τάξης 

ήταν και παραµένει ένα από τα πιο σοβαρά αλλά ταυτόχρονα και πιο «λεπτά» 

και «ακανθώδη» ζητήµατα της θεωρίας και της πρακτικής τον εργατικού 

κινήµατος. 

   Μελετώντας την ιστορία των κοινωνικών αγώνων στην Ευρώπη µπορούµε 

να διαπιστώσουµε ότι το ζήτηµα της αυτονοµίας των συνδικάτων από τα 

πολιτικά κόµµατα της εργατικής τάξης, αναπτύχθηκε έντονα σε περιόδους 

σηµαντικών διεργασιών στο εσωτερικό των ίδιων των εργατικών πολιτικών 

κοµµάτων. Γιατί το ζήτηµα αυτό τις περισσότερες φορές συνέπεσε µε 

θεαµατικούς ιδεολογικοπολιτικούς αναπροσανατολισµούς των εργατικών 

πολιτικών κοµµάτων, µε την άσκηση απ' αυτά συντηρητικής (ρεφορµιστικής) 

πολιτικής, ή τέλος µε συγκρούσεις στην κορυφή των δύο οργανώσεων 

εκφράσεων του εργατικού κινήµατος. Ιδιαίτερα το ζήτηµα της αυτονοµίας των 

συνδικάτων αναπτύχθηκε στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα σαν 

άρνηση των τµηµάτων αυτών να συνεργήσουν στη συντηρητική στροφή, που 

προσπάθησε να τους επιβάλλει η σοσιαλδηµοκρατία, όταν ανέλαβε τη 

διακυβέρνηση ή συνέπραξε, µε συντηρητικά κόµµατα, σε συµµαχικές 

κυβερνήσεις. 

Την ίδια περίοδο αναπτύχθηκαν τα σηµαντικότερα ιδεολογικοπολιτικά 

ρεύµατα κι έδρασαν τα σπουδαιότερα κινήµατα, που πίστευαν και δρούσαν µε 

στόχο την απόλυτη αυτονόµηση των συνδικάτων από τα πολιτικά κόµµατα. 



 18

Τα πιο σηµαντικά κινήµατα ήταν: το Κίνηµα του «Συνδικαλισµού»8 (Trade 

Unionism, στην κυριολεξία, «Το Συνδικαλιστικό Κίνηµα» κατά το 

«Οικονοµίστικα» κλπ.), το Κίνηµα του «Βιοµηχανικού Ουνιονισµού»9 

(Industrial Unionism), το Κίνηµα του «Αναρχοσυνδικαλισµού»10 ή 

«Επαναστατικού Συνδικαλισµού» (Anarchosyndicalism) και ο 

«Γκιλντσοσιαλισµός11 ή Σοσιαλισµός των Συντεχνιών» (Guild Socialism) κ.ά. 

   Το «Συνδικαλίστικο Κίνηµα» αναπτύχθηκε κύρια στη Γαλλία, Ιταλία και την 

Ισπανία. Στη Γαλλία το ρεύµα αυτό, στις αρχές του αιώνα µας, κατόρθωσε να 

εξασφαλίσει απόλυτο έλεγχο στη Γενική Συνοµοσπονδία Εργασίας. ∆ική του 

πρωτοβουλία και νίκη υπήρξε η έκδοση του γνωστού Χάρτη της Αµιένης12, 

που υιοθετήθηκε στο Συνέδριό της Γενικής Συνοµποσπονδίας Εργασίας της 

Γαλλίας στην Αµιένη το 1906, και τάσσεται υπέρ της απόλυτης ανεξαρτησίας 

του συνδικαλιστικού κινήµατος. Στη Μ. Βρετανία το κίνηµα αυτό εµφανίζεται 

πριν την έναρξη του πρώτου παγκόσµιου πολέµου. Είχε σαφώς πιο 

διαλλακτική θέση απέναντι στο πολιτικό κόµµα της εργατικής τάξης. Στην 

Ισπανία και την Ιταλία το κίνηµα αυτό έδρασε κάτω από την επιρροή του 

Αναρχισµού. Το κοινό γνώρισµα των ιδεολογικοπολιτικών ρευµάτων και 

κινηµάτων αυτών ήταν ότι απέρριπταν την αναγκαιότητα της πολιτικής πάλης, 

                                                 
8 Το κίνηµα αυτό πρωτοεµφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γαλλία κι εξαπλώθηκε στις 
αρχές του αιώνα µας στις άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά και στην Αµερική. Απέρριπτε την 
αναγκαιότητα της πολιτικής πάλης, τον καθοδηγητικό ρόλο των πολιτικών κοµµάτων και της 
δικτατορίας τον προλεταριάτου. Υπεστήριξε ότι η απελευθέρωση της εργατικής τάξης µπορεί 
να επιτευχθεί µόνο µε την άµεση οικονοµική δράση των εργαζοµένων και πρωταρχικά µε τη 
γενική απεργία. 
9 Είναι η βορειοαµερικανική «έκφραση» του «Συνδικαλιστικού» Κινήµατος. Οι οπαδοί του 
κινήµατος αυτού θεωρούσαν το Συνδικάτο ως το πιο σηµαντικό (όχι το µοναδικό όµως) µέσο 
στην πάλη της εργατικής τάξης για την κατάργηση της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης, καθώς 
και τη βάση της µελλοντικής σοσιαλιστικής κοινωνίας. Σηµαντικότερος εκφραστής του υπήρξε 
αναµφισβήτητα ο γάλλος (µετανάστης στις ΗΠΑ) Ντανιέλ Ντε Λεόν. 
10 Εµφανίσθηκε στα τέλη του περασµένου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Αναπτύχθηκε κύρια 
στην Ισπανία, Ιταλία, ΗΠΑ και Ρωσία. Το κίνηµα αυτό απέρριπτε την πολιτική οργάνωση και 
δράση της εργατικής ταξικής πάλης, θεωρούσε το Συνδικάτο αποκλειστικό (µοναδικό) όργανο 
ταξικής πάλης. Σαν µέσα ταξικής πάλης θεωρούσε την ατοµική τροµοκρατία, το σαµποτάζ, 
καθώς και τη γενική απεργία. Ανάµεσα στους πιο σηµαντικούς εκπροσώπους του κινήµατος 
αυτού συγκαταλέγονται οι: Ζ. Σορέλ, Φ. Πελουτιέ, Χ. Λαγκαρντέλ, E. Μαλατέστα, Α. 
Λαµπριόλα, Β. Ντουρούτι, κ.ά. 
11 Εµφανίσθηκε τη δεύτερη δεκαετία του αιώνα µας κύρια στα πλαίσια του βρετανικού 
εργατικού κινήµατος. Είναι η βρετανική «έκφραση» του «Συνδικαλίστικου» Κινήµατος. ∆εν 
απέρριπτε απόλυτα το Κράτος και την πολιτική οργάνωση της εργατικής τάξης. Βασικός 
τύπος οργάνωσης και δράσης στα πλαίσια του κινήµατος αυτού είναι η «εθνική συντεχνία»: 
Συνδικάτο που περιλαµβάνει όλους τους εργαζοµένους σ' ορισµένο κλάδο της οικονοµίας, σ' 
εθνικό επίπεδο. Η γενική φυσιογνωµία του κινήµατος αυτού, όπως και γενικά τον βρετανικού 
εργατικού κινήµατος, υπήρξε ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, Τζ. Κβλ. 
12 Βλ. για κείµενο: «Η Συνδικαλιστική Ελευθερία. ∆ιεθνές Γραφείον Εργασίας». Μετάφρασις Ανδρέα 
Κυριακόπουλου, Αθήνα, 1965, σελ. 108-109 
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τον καθοδηγητικό ρόλο των πολιτικών κοµµάτων της εργατικής τάξης και της 

δικτατορίας του προλεταριάτου. Επίσης πίστευαν ότι, επειδή η λειτουργία και 

δράση των εργατικών πολιτικών κοµµάτων αναπότρεπτα οδηγεί στον ταξικό 

συµβιβασµό (συνεργασία) και στην άµβλυνση της ταξικής αντιπαλότητας 

(διάθεσης, συνείδησης), πρέπει η εργατική τάξη αποκλειστικά να 

προσανατολιστεί στο συνδικάτο, σαν όργανο ταξικής πάλης. Γι αυτό 

θεωρούσαν το συνδικάτο ως τη βάση (κύτταρο), ολόκληρης της σηµερινής και 

µελλοντικής κοινωνικής δοµής. Όλα τα παραπάνω κινήµατα αλλά και άλλα, 

λιγότερο σηµαντικά, που έδρασαν αµέσως µετά τον Β' παγκόσµιο πόλεµο δεν 

διαδραµάτισαν όπως ήταν φυσικό κανένα σηµαντικό ρόλο στη δράση του 

εργατικού κινήµατος και σύντοµα περιθωριοποιήθηκαν ή εξαφανίστηκαν. 

   Στις µέρες µας, στον απόηχο των µεγάλων συνδικαλιστικών επιτυχιών του 

20ου αιώνα και µετά την πλήρη ταύτιση του συνδικαλιστικού κινήµατος µε τα 

πολιτικά κόµµατα συντελείται µία τιτάνια προσπάθεια από την ηγεσία του 

κινήµατος για την πλήρη αυτονόµηση από τα πολιτικά κόµµατα. 

   Σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως στην Ελλάδα οι ηγεσίες των 

συνδικαλιστικών φορέων( σε όλες τις βαθµίδες τους) προήλθαν από τα 

«σπλάχνα» κάποιου κόµµατος. Με λίγα λόγια τα κόµµατα στη σύγχρονη 

ιστορία του συνδικαλιστικού κινήµατος και στην προσπάθεια τους να 

χειραγωγήσουν τη συνδικαλιστική δράση προσπάθησαν να ταυτοποιηθούν 

και να αφοµοιώσουν µέσα από την πολιτική τους το σύνολο του 

συνδικαλισµού. Τα τελευταία χρόνια, ‘όµως, και εν µέσω της µεγαλύτερης 

κρίσης που έχει βιώσει η παγκόσµια οικονοµία, µετά από τη λεηλασία των 

δικαιωµάτων των εργαζοµένων, η προσπάθεια απογαλακτισµού από τα 

κόµµατα είναι πιο εµφανής από ποτέ. Σήµερα το σύνολο του συνδικαλιστικού 

κινήµατος είναι πιο ώριµο από ποτέ για να κάνει µια νέα αρχή, να ξεκινήσει 

µία αυτόνοµη πορεία µε γνώµονα το συµφέρον των χιλιάδων εργαζοµένων 

µακρία από µικροπολιτικές σκοπιµότητες. 

  Η συζήτηση για την αυτονοµία του οικονοµικού (συνδικαλιστικού) από το 

πολιτικό κίνηµα της εργατικής τάξης ξαναφέρνει αναγκαστικά στην 

επικαιρότητα το ζήτηµα της φύσης, του ρόλου και της λειτουργίας των 

παραδοσιακών οργανώσεων της εργατικής τάξης. Ή διαφορετικά: δεν 

µπορούµε να µιλήσουµε για την αναγκαιότητα και το βαθµό της αυτονοµίας 

των συνδικάτων από τα πολιτικά κόµµατα, αν προηγούµενα δεν δούµε ποια 
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είναι πραγµατικά η κατάσταση που επικρατεί σήµερα µέσα στα ίδια τα 

συνδικάτα και τα πολιτικά κόµµατα. Ποια είναι η φύση και ο πραγµατικός 

ρόλος τους σήµερα. Αν δηλαδή δεν εξετάσουµε πριν τίνος συνδικάτου ζητάµε 

σε τελική ανάλυση την αυτονοµία και τίνος πολιτικού κόµµατος απαιτούµε τη 

µη παρέµβαση ή µη επέµβαση στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των 

συνδικάτων. Αποτελεί κοινή διαπίστωση λοιπόν, ότι οι παραδοσιακές 

οργανώσεις της εργατικής τάξης βρίσκονται σε βαθιά κρίση. ∆εν έχει να κάνει 

δηλαδή µόνο µε ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας των οργανώσεων 

αυτών. Ούτε βέβαια είναι συγκυριακή η αδυναµία τους να παρέµβουν για να 

προστατεύσουν τα οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα των εργαζοµένων. 

∆ιέρχονται κρίση ταυτότητας και θεωρίας, τακτικής και στρατηγικής. Κρίση 

καθολική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 

   Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια ιστορικής προσέγγισης του 

συνδικαλιστικού κινήµατος. Πως δηλαδή οι εργαζόµενοι κατόρθωσαν από την 

απαγόρευση να γίνουν θεσµός, µε ποιους τρόπους κατάφεραν να 

διεκδικήσουν αλλά και να κερδίσουν, πως πάλεψαν κάτω από συνθήκες 

πρωτόγνωρες µέχρι τη στιγµή να γίνει ο συνδικαλισµός θεσµός. 

 

2.1. Από την απαγόρευση στο θεσµό 

 

   Ιστορικά -όπως και θεωρητικά- τα συνδικάτα γεννιόνται ως αντίδραση των 

εργαζοµένων στην ατοµική αδυναµία τους να αντιπαρατεθούν 

αποτελεσµατικά στους εργοδότες. Ως αποτέλεσµα, δηλαδή, της 

συνειδητοποίησης ότι µπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους µόνο µέσα από 

τη συλλογική τους δράση. Είναι δηµιούργηµα της µισθωτής σχέσης εργασίας 

και της εµφάνισης µιας τάξης εργαζοµένων αποκοµµένων από τα µέσα 

παραγωγής, που η δυνατότητα επιβίωσης των ίδιων και της οικογένειάς τους 

εξαρτάται από την πώληση της εργασιακής τους δύναµης, που 

υποχρεώνονται κατά την εργασιακή διαδικασία να υποτάσσονται στους όρους 

και τους ελέγχους του αγοραστή της εργασιακής δύναµης, και που ζουν 

διαρκώς µε την αγωνία ότι µπορούν να χάσουν τη δυνατότητα αυτή είτε λόγω 

κάποιας δικής τους αδυναµίας (αρρώστια κλπ.), είτε λόγω άλλων 

αντικειµενικών συνθηκών που δεν µπορούν να ελέγξουν (τεχνολογικές 

αλλαγές κλπ.). Εµφανίζονται, έτσι, µε την ολοκλήρωση της µετάβασης από τη 

οικοτεχνική και βιοτεχνική παραγωγή στην εργοστασιακή παραγωγή, και µε 

την κοινωνική επικράτηση του καπιταλισµού ως κυρίαρχου τρόπου 

παραγωγής. 

   Οι άθλιες συνθήκες ζωής και εργασίας κατά τα πρώτα στάδια της 

εκβιοµηχάνισης προκαλούν πολύ νωρίς αυθόρµητες και σποραδικές 

αντιδράσεις των εργατών, που εκδηλώνονται, από τη µια µεριά, µε, συχνά, 

βίαιες κοινωνικές αναταραχές και, από την άλλη, µε τις πρώτες κινήσεις 

αλληλεγγύης µεταξύ τους (αλληλοϋποστήριξη, ταµεία αλληλοβοήθειας κλπ.).    
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Η δηµιουργία, ωστόσο, των πρώτων συνδικάτων -υπό διάφορες ονοµασίες, 

αλλά µε τη σύγχρονη έννοια του όρου (ως σταθερές συνενώσεις µισθωτών 

εργαζοµένων µε σκοπό τη βελτίωση της θέσης τους)- εντοπίζεται στις αρχές 

του 18ου αιώνα στην Αγγλία, όπου και περί τα τέλη του αιώνα αυτού 

χρησιµοποιείται για πρώτη φόρα η αγγλική έννοια του όρου συνδικάτο -trade 

union-, που δήλωνε τις αµιγείς και υπερτοπικές ενώσεις των εργατών ενός 

επαγγέλµατος, σε αντίθεση µε τις µεσαιωνικές, τοπικού, κυρίως, χαρακτήρα 

συντεχνίες, οι οποίες συγκέντρωναν όλους τους απασχολούµενους σε ένα 

επάγγελµα. Η ανάπτυξη του καπιταλισµού οδηγεί µέχρι το τέλος του 19ου 

αιώνα στην εξάπλωση των συνδικάτων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και 

στη Β. Αµερική13. 

   Η πρώτη περίοδος συγκρότησης της οργανωµένης εργασίας συµπίπτει µε 

τη σταδιακή εδραίωση του φιλελεύθερου κράτους δικαίου και χαρακτηρίζεται 

από τη στυγνή εκµετάλλευση των εργατών, τον πολιτικό αποκλεισµό τους 

(άρνηση δικαιώµατος ψήφου) και την απαγόρευση του συνδικαλισµού. Η 

πολιτική εξουσία, στο πλαίσιο των φιλελεύθερων ιδεών της εποχής (ανάδειξη 

της ιδιοκτησίας ως ιερού και αναφαίρετου ατοµικού δικαιώµατος, πάνω στο 

οποίο θεµελιώνεται η ελευθερία και η ισότητα των πολιτών, και βάσει του 

οποίου καθίσταται δυνατός ο διαχωρισµός του δηµόσιου από το ιδιωτικό και ο 

χωρισµός κράτους και κοινωνίας), αρκείται, σε ότι αφορά την οικονοµία, να 

προστατεύει την ιδιοκτησία και να διασφαλίζει, χωρίς να παρεµβαίνει, την 

ελεύθερη λειτουργία της αγοράς, ως του υποχρεωτικού, υπό τις συνθήκες του 

καπιταλιστικού καταµερισµού της εργασίας, µηχανισµού αποκατάστασης της 

σχέσης της εργασίας µε τα µέσα παραγωγής και άρα ως τη βάση για την 

υλική αναπαραγωγή της κοινωνικής ζωής. Ο αυτόπεριορισµός της πολιτικής 

εξουσίας στο ρόλο του εγγυητή των συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισµού στην 

αγορά εργασίας είχε στην πραγµατικότητα ως αποτέλεσµα την αναπαραγωγή, 

υπό το µανδύα της τυπικής ελευθερίας και ισότητας, της ανισότητας δύναµης 

κεφαλαίου και εργασίας και την εξαθλίωση των εργατών, οι οποίοι, κάτω και 

από την πίεση της µαζικής εισροής εργατικών χεριών που απελευθερώνονται 

από την ύπαιθρο, υποχρεώνονται να υποτάσσονται σε όλους τους όρους των 

                                                 
13  Στην Ελλάδα τα πρώτα εργατικά σωµατεία δηµιουργούνται το 1879 στην Ερµούπολη 
της Σύρου και µέχρι τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα εξαπλώνονται σε όλες τις 
πόλεις της χώρας. 
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εργοδοτών και να εργάζονται κάτω από απάνθρωπες συνθήκες για ένα µισθό 

που δεν επαρκούσε ούτε για τη διατροφή τους. Στη λογική της προστασίας 

του ατοµικού δικαιώµατος της ιδιοκτησίας (ως συγκροτησιακού δικαιώµατος 

της φιλελεύθερης κοινωνίας) και της ιδιωτικής περιουσίας που αυτή 

δηµιουργεί µέσα από την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς, εντάσσεται και η 

άρνηση του πολιτικού δικαιώµατος σε όσους δεν έχουν περιουσία (µέχρι τα 

τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα), καθώς και η απαγόρευση του 

συνδικαλισµού (στην Αγγλία, ουσιαστικά, µέχρι το 1871, στη Γερµανία το 

1869, στη Γαλλία το 1884, στην Ιταλία το 1890), εφόσον αυτός συνιστούσε µια 

µη επιτρεπτή µορφή υπερατοµικής εξουσίας που θέτει προσκόµµατα στην 

ελεύθερη λειτουργία της αγοράς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαµορφώνονται τα 

χαρακτηριστικά, ο ρόλος και οι αξίες του συνδικαλισµού αυτής της πρώτης 

περιόδου. 

  Η εκµετάλλευση των εργατικών στρωµάτων µέχρι σηµείου φυσικής 

εξαντλήσεως τους και η αποστέρηση, µε διοικητικά και κατασταλτικά µέσα, 

κάθε δυνατότητας τους να αλλάξουν ή έστω να επηρεάσουν τους «όρους του 

παιχνιδιού» (απαγόρευση των συνενώσεων των εργατών, άρνηση 

δικαιώµατος ψήφου), οδηγεί τα συνδικάτα στην αγωνιστική διεκδίκηση, 

αφενός, καλύτερων µισθών, περιορισµού του εργάσιµου χρόνου και 

βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, και αφετέρου αναγνώρισης της 

ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης και στη συνέχεια διεύρυνσης των 

συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, όπως και του πολιτικού δικαιώµατος της 

καθολικής ψηφοφορίας. Οι αγωνιστικές αυτές διεκδικήσεις σηµατοδοτούν, 

ευθύς εξαρχής, την, προς τα έξω, ταυτόχρονη οικονοµική και πολιτική 

λειτουργία των συνδικάτων (δίπλα στην εσωτερική λειτουργία τους ως 

οργανώσεων αλληλοϋποστήριξης και αλληλοβοήθειας των εργατών, ταµεία 

για άνεργους, αρρώστους κλπ.), και τα φέρνουν σε κατάσταση διαρκούς 

σύγκρουσής τόσο µε τους εργοδότες όσο και µε την ολιγαρχική πολιτική 

εξουσία. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η οργανωµένη εργασία διαµορφώνει 

µια ριζοσπαστική και έντονα συγκρουσιακή αντίληψη των κοινωνικών 

σχέσεων, ενώ, παράλληλα, έρχεται σε επαφή µε τις σοσιαλιστικές ιδέες και 

κινήσεις που εξαπλώνονται την ίδια εποχή στην Ευρώπη. 

   Σηµεία αναφοράς για την οργάνωση στα συνδικάτα αποτελούν η 

καθηµερινή εµπειρία της σύγκρουσης µε την πλευρά των εργοδοτών, η 
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ανάγκη των εργατών για κοινή εκπροσώπηση των συµφερόντων τους και η 

ελπίδα για ένα καλύτερο µέλλον. Από οργανωτική άποψη τα συνδικάτα 

σχηµατίζονται µε βάση το επάγγελµα -την ειδικότητα- των εργατών, πρώτα ως 

οργανώσεις ενός τόπου ή µιας περιοχής, για να µετεξελιχθούν αργότερα σε 

εθνικές οργανώσεις ενός επαγγέλµατος και να δηµιουργήσουν επιτροπές 

σύνδεσης και συντονισµού των εθνικών αυτών οργανώσεων σε κεντρικό 

επίπεδο. Η συνδικαλιστική αλληλεγγύη, η οποία αρχικά αναπτύσσεται στο 

πλαίσιο των συγκεκριµένων επαγγελµατικών οµάδων, θα εξαπλωθεί και θα 

αγκαλιάσει το σύνολο των µελών των συνδικάτων µε τη συγκρότηση µιας 

ταξικής συλλογικής ταυτότητας, που διευκολύνεται στην πρώτη αυτή περίοδο 

από τα σχετικά οµοιογενή χαρακτηριστικά και τις οµοιόµορφες, σε γενικές 

γραµµές, συνθήκες εργασίας και ζωής των µισθωτών εργαζοµένων (άνδρες, 

χειρώνακτες τεχνίτες, που εργάζονται για πολλές ώρες για ένα πολύ χαµηλό 

µισθό, ζουν κάτω από κοινές και κακές συνθήκες κατοικίας στην ίδια περιοχή, 

έχουν κοινές και περιορισµένες κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες 

κλπ). 

  Η συλλογική αυτή ταυτότητα στηρίζεται στη συνειδητοποίηση της κοινότητας 

των συµφερόντων όλων των εργατών, στην αίσθηση ότι ανήκουν σε µια 

κοινωνική τάξη µε σαφή όρια διαχωρισµού απέναντι σε άλλες (εργοδότες), 

στις µαχητικές διεκδικήσεις, καθώς και στη διαµόρφωση µιας κοινής εργατικής 

πολιτικής κουλτούρας, η οποία συνδέεται µε το όραµα για ένα διαφορετικό 

µέλλον και η οποία αναφέρεται στις αξίες της ελευθερίας, της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης (ως το αντίθετο των αγοραίων 

και ανταγωνιστικών συµπεριφορών),  ως  αξίες που συναρτώνται µε τα υλικά 

συµφέροντα της µισθωτής εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό το συνδικαλιστικό 

κίνηµα, το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς, ευνοούµενο από τη συγκέντρωση 

της παραγωγής σε µεγάλες µονάδες, κατανοεί τον εαυτό του ως εκπρόσωπο 

των γενικών συµφερόντων των µισθωτών εργαζοµένων, της εργασίας γενικά, 

και ως κίνηµα που δεν αποσκοπεί µόνο στη βελτίωση των συνθηκών ζωής 

και εργασίας των εργατών στο πλαίσιο του υπάρχοντος συστήµατος, αλλά και 

ως κοινωνικοπολιτικό κίνηµα χειραφέτησης της εργατικής τάξης. 

   Το «κοινωνικό ζήτηµα», όπως ονοµάστηκε, που δηµιουργήθηκε το 19ο 

αιώνα µε την κοινωνική εξαθλίωση µεγάλου µέρους του πληθυσµού και την 

οργανωµένη και έντονη αντίδραση της εργατικής τάξης, διέψευσε τις 
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φιλελεύθερες προσδοκίες ότι η ελεύθερη οικονοµία θα οδηγούσε στην 

αρµονική κοινωνική αυτορύθµιση, συνοχή και ευηµερία, και κατέστησε 

αναγκαία την επανατοποθέτηση του ζητήµατος των σχέσεων κράτους και 

οικονοµίας, καθώς και του ζητήµατος της κοινωνικής και πολιτικής θέσης των 

εργατικών στρωµάτων στο πλαίσιο της αστικής κοινωνίας. Από τα τέλη του 

19ου αιώνα, µέσα και από τους συνεχείς και σκληρούς αγώνες του εργατικού 

κινήµατος που θέτουν υπό αµφισβήτηση την κοινωνική σταθερότητα και την 

πολιτική εξουσία της αστικής τάξης, η κοινωνία συνολικά αρχίζει να 

συνειδητοποιεί ότι η ανεξέλεγκτη λειτουργία της αγοράς θίγει τους όρους της 

ίδιας της υλικής αναπαραγωγής της κοινωνικής ζωής και ότι η προστασία της 

εργασίας από την υπερεκµετάλλευση αποτελεί αναγκαίο όρο της κοινωνικής 

αναπαραγωγής14. Αποτέλεσµα της συνειδητοποίησης αυτής είναι η 

αµφισβήτηση των θεσµικών διευθετήσεων που συνδέονται µε την άναρχη 

καπιταλιστική ανάπτυξη και η παρέµβαση του κράτους στην οικονοµία, που 

σηµατοδοτεί τη σχετικοποίηση του απόλυτου χαρακτήρα του δικαιώµατος της 

ατοµικής ιδιοκτησίας και την ένταξη της σε ένα πλέγµα περιορισµών που 

αποσκοπούν στην προστασία της εργασίας. Το κράτος για να αντιµετωπίσει 

τις ολέθριες συνέπειες του ανεξέλεγκτου ανταγωνισµού στο εσωτερικό του 

κεφαλαίου, που οδηγούσε στην υπέρµετρη εκµετάλλευση της εργασιακής 

δύναµης, αναλαµβάνει, ως εξωτερική, σε σχέση µε την αγορά, δύναµη, να 

επιβάλλει γενικούς όρους χρησιµοποίησης της εργασιακής δύναµης, 

περιορίζοντας έτσι τη ελευθερία των συναλλαγών και αναγνωρίζοντας, µε 

αυτόν τον τρόπο, την ανισότητα δύναµης κεφαλαίου και εργασίας που 

καλύπτεται πίσω από τα ελεύθερα και ίσα άτοµα που συναλλάσσονται στην 

αγορά. 

   Η µεταστροφή που σταδιακά συντελείται στον τρόπο µε τον οποίο η 

κοινωνία ως οργανωµένο όλο αντιλαµβάνεται και αντιµετωπίζει τη σχέση 

εργασίας και ιδιοκτησίας, όταν οι έντονες κοινωνικές ανισότητες και αντιθέσεις 

και η εξαθλίωση µεγάλου µέρους του πληθυσµού αποστερούν τις 

πραγµατικές και λογικές προϋποθέσεις των φιλελεύθερων ιδεών της εποχής, 

και όταν οι αγώνες των εργαζοµένων απειλούν την πολιτική κυριαρχία της 

αστικής τάξης και την οικονοµική και κοινωνική της βάση, εκδηλώνεται αρχικά 

                                                 
14 Ψυχοπαίδης, Κ. (1999), Κανόνες και αντινοµίες στην πολιτική, Αθήνα. Κυρίως το κεφάλαιο 
Αξίες και δηµόσιος χώρος. 
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στην -περιορισµένη- παρέµβαση του κράτους στη λειτουργία της αγοράς 

εργασίας µε τη µορφή νοµοθετικών ρυθµίσεων. Τέτοιου τύπου παρεµβάσεις, 

που αποσκοπούν στη συντήρηση και αναπαραγωγή της εργασιακής δύναµης 

και αναφέρονται στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, τη µείωση του 

χρόνου εργασίας και την προστασία από κοινωνικούς κινδύνους (εργατικά 

ατυχήµατα, ασθένειες, γήρας κλπ.), εκδηλώνονται από το τελευταίο τέταρτο 

του 19ου αιώνα -νόµοι για τα εργοστάσια στην Αγγλία15, κοινωνική νοµοθεσία 

του Bismarck στη Γερµανία-, για να εξαπλωθούν, µε παράλληλη διεύρυνση 

του περιεχοµένου τους, µέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα σε όλες τις 

βιοµηχανικές χώρες. 

    

2.2. Οι µετασχηµατισµοί της συνδικαλιστικής οργάνωσης 

 

   Με τη σταδιακή ολοκλήρωση της εκβιοµηχάνισης των οικονοµιών, την 

εξάπλωση της µισθωτής εργασίας, τη συγκέντρωση της παραγωγής σε 

µεγάλες µονάδες, την ανάπτυξη νέων κλάδων, την εφαρµογή νέων 

τεχνολογιών και την επιστηµονική οργάνωση της παραγωγής, η εργατική τάξη 

χάνει την αρχική οµοιογένεια της και παρουσιάζεται πλέον έντονα 

διαφοροποιηµένη και διαστρωµατωµένη. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα 

στην ίδια επιχείρηση εργάζονται πολλές και διαφορετικές οµάδες και 

κατηγορίες µισθωτών, µε αισθητές διαφοροποιήσεις στο µισθό, τη θέση στην 

ιεραρχία της επιχείρησης, τις συνθήκες εργασίας, τον καταµερισµό του 

εργασιακού φόρτου κλπ.. Οι διαφοροποιήσεις µεταξύ των εργαζοµένων 

µεγαλώνουν και στο επίπεδο των διαφορετικών κλάδων και των διαφορετικών 

επιχειρήσεων, ενώ, παράλληλα, την ίδια περίοδο κάνει την εµφάνιση της -µε 

την έννοια του κοινωνικού προβλήµατος και τη σύγχρονη σηµασία της- η 

ανεργία, ως συνέπεια της µετατροπής της εργασίας σε «τακτική» 

απασχόληση, που επέβαλαν οι ανάγκες του νέου τρόπου οργάνωσης της 

παραγωγικής διαδικασίας16. Αποτέλεσµα των µεταβολών αυτών, σε 

                                                 
15 Νόµοι για τα εργοστάσια απαντώνται στην Αγγλία ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα. Μέχρι 
το 1867, ωστόσο, είναι εξαιρετικά αποσπασµατικοί και περιπτωσιολογικοί. Για µια συνοπτική 
εικόνα της ιστορικής εξέλιξης της εργατικής νοµοθεσίας  
  βλ. Πετρινιώτη Ξ., 1985. Κράτος και εργασιακές σχέσεις. Η πολιτική οικονοµία των 
εργασιακών σχέσεων, Αθήνα. 
16 Για το ζήτηµα αυτό της ανάδειξης της ανεργίας ως ιδιαίτερου, διακριτού, κοινωνικού 
προβλήµατος από το τέλος του 19ου αιώνα και τη σύνδεση του µε τη µετάβαση από την 
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συνδυασµό µε την κατάργηση επαγγελµάτων και ειδικοτήτων και τη 

δηµιουργία νέων, ήταν η αποδυνάµωση των παραδοσιακών συνδικαλιστικών 

οργανώσεων των ειδικευµένων εργατών και η υπονόµευση της παραδοσιακής 

οµοιοεπαγγελµατικής αρχής οργάνωσης των συνδικάτων, αφού πλέον 

οδηγούσε στον κατακερµατισµό της οργανωµένης εργασίας, ακόµα και στο 

πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, στην αναπαραγωγή του ανταγωνισµού των 

εργαζοµένων στο εσωτερικό της, καθώς και στον αποκλεισµό νέων 

στρωµάτων εργαζοµένων που δεν ανταποκρινόταν στα κριτήρια οργάνωσης 

των οµοιοεπαγγελµατικών συνδικάτων. Πρόκειται, κυρίως, για τα στρώµατα 

των ανειδίκευτων και ηµιειδικευµένων εργατών που εισρέουν µαζικά αυτήν 

την εποχή στη µεγάλη βιοµηχανία -συµπληρώνοντας ή και αντικαθιστώντας 

την παραδοσιακή και περισσότερο ειδικευµένη εργατική τάξη, η οποία 

προέρχονταν από τη µικρή βιοµηχανία και στην οποία είχε µέχρι τότε τις ρίζες 

του το συνδικαλιστικό κίνηµα- και που αναγκάζονται να δηµιουργήσουν τα 

δικά τους συνδικάτα. 

   Το συνδικαλιστικό κίνηµα αντέδρασε στις µεταβολές αυτές µε την υιοθέτηση 

της λεγόµενης «βιοµηχανικής αρχής» συνδικαλιστικής οργάνωσης, η οποία 

είχε στόχο την αντιµετώπιση της νέας όξυνσης του ανταγωνισµού µεταξύ των 

µισθωτών που προκαλούσε η καπιταλιστική ανάπτυξη, και η οποία 

διευκολύνθηκε από την ολοένα και µεγαλύτερη πρόσδεση της απασχόλησης 

των εργαζοµένων µε µια συγκεκριµένη επιχείρηση. Η αρχή αυτή προβλέπει 

την απευθείας οργάνωση και την ενιαία εκπροσώπηση όλων των 

εργαζοµένων -ανεξάρτητα από επάγγελµα, ειδικότητα, θέση κλπ.- σε καθέναν 

από τους οικονοµικούς κλάδους (ή σε παρεµφερείς κλάδους) από αντίστοιχες 

εθνικής εµβέλειας οργανώσεις, καθώς και την ενιαία συνδικαλιστική έκφρασή 

όλων των εργαζοµένων µιας επιχείρησης ή και ενός τόπου, µέσω 

συνδικαλιστικών δοµών που αναπτύσσουν οι κεντρικές οργανώσεις προς το 

σκοπό αυτό. Με αυτόν τον τρόπο βασικό κύτταρο σύνθεσης και συγκρότησης 

                                                                                                                                            
οικονοµία της «διπλής απασχόλησης» ή των «πολλαπλών απασχολήσεων», κατά τα πρώτα 
στάδια της εκβιοµηχάνισης, στην οικονοµία της «τακτικής απασχόλησης», της πρόσδεσης, 
δηλαδή, σε ένα επάγγελµα, έναν κλάδο, µια επιχείρηση, που συµβάδισε µε την πλήρη 
κυριαρχία της αγοράς εργασίας «ως µηχανισµού κατανοµής της κοινωνικής εργασίας και ως 
µηχανισµού αναπαραγωγής της εργασίας σε µια καθαρή µορφή µισθωτής απασχόλησης», 
βλ. αναλυτικά ∆εδουσόπουλος Α., 2000, Η κρίση στην αγορά εργασίας. Ρύθµιση - ευελιξίες - 
απορρύθµιση. Τόµος πρώτος: Θεωρίες της ανεργίας, Αθήνα .Κυρίως το πρώτο κεφάλαιο του 
πρώτου µέρους. 
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των προς εκπροσώπηση συµφερόντων των µισθωτών εργαζοµένων 

καθίσταται το εθνικής εµβέλειας «βιοµηχανικό» (κλαδικό) συνδικάτο, ενώ οι 

συνδικαλιστικές εκπροσωπήσεις σε επίπεδο επιχείρησης ή περιοχής 

αποτελούν παραρτήµατα του κεντρικού συνδικάτου και όχι αυτόνοµες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

 

   Γενικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι στρατηγική είναι το σύνολο των 

σχεδιασµένων χειρισµών για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. Έτσι, 

στρατηγική είναι το γενικό σχήµα διεξαγωγής ενός πολέµου, µιας πολιτικής 

αντιπαράθεσης ή µιας επιχειρηµατικής εκστρατείας για κατάκτηση εδαφών, 

εξουσίας, δύναµης κι επιρροής, µεριδίων αγοράς. Ως τακτική θα µπορούσαµε 

να ορίσουµε τον σχεδιασµό των µέσων επίτευξης στρατηγικών στόχων ενώ ο 

Καρλ φον Κλαούζεβιτς17 θα όριζε ότι τακτική είναι ο σχεδιασµός µιας 

ξεχωριστής µάχης. 

  Τέλος, θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε ότι η στρατηγική οδηγεί σε 

συνεπείς-συνεκτικές αποφάσεις εξασφαλίζοντας τη συνοχή µιας επιχείρησης, 

θέτει κατευθύνσεις, ορίζει την επιχείρηση, µειώνει την αβεβαιότητα, 

συγκεντρώνει την προσπάθεια και, τελικά, προσδίδει ένα βιώσιµο 

ανταγωνιστικό αποτέλεσµα. Στο βαθµό που µε τον όρο επιχείρηση εννοούµε 

γενικά κι αόριστα κάθε εγχείρηµα που έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα θα 

µπορούσε η περιγραφή αυτή να ισχύει σε κάθε περίπτωση αντιπαράθεσης 

είτε αυτή είναι στρατιωτική είτε πολιτική είτε οικονοµική/επιχειρηµατική. 

 

3.1. Απεργιακή δράση 

 

   Η απεργία είναι µια από τις δραστηριότητες των εργατικών συνδικάτων που 

βρίσκεται τελικά στο επίκεντρο όλων των στρατηγικών που εκπονούνται. Η 

επιστηµονική έρευνα στον τοµέα αυτό έχει πολλές φορές σταθεί στις επίσηµες 

στατιστικές σειρές για τις απεργίες. Ένας σοβαρός κίνδυνος µε τη χρήση 

αυτής της µεθοδολογίας είναι να αποδοθεί µε παραµορφωτικό τρόπο η 

πραγµατικότητα, µιας και χρησιµοποιούνται µόνο συνολικά στοιχεία και δεν 

λαµβάνονται υπόψη, ώστε να ερµηνευθεί καλύτερα η πραγµατικότητα, κλάδοι 

οικονοµικής δραστηριότητας, τοπικές ιδιαιτερότητες, άτυπες συγκρούσεις ή 

                                                 
17 Ο Καρλ Φίλιππ Γκότλιµπ φον Κλάουζεβιτς  (1 Ιουλίου 1780 - 16 Νοεµβρίου 1831) 
υπήρξε Πρώσος στρατιωτικός και συγγραφέας περί της θεωρίας και πρακτικής του πολέµου 
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ατοµικές στρατηγικές και τακτικές. Για την πληρέστερη κατανόηση, λοιπόν, 

της πραγµατικότητας θα χρειαστεί να λαµβάνουµε υπόψη µας όλα αυτά τα 

δεδοµένα που θα απεικονίσουν ευκρινέστερα τάσεις µέσα στην κοινωνία που 

δεν αποκαλύπτονται µε την απλή χρήση γενικών ποσοτικών στοιχείων χωρίς 

αναφορά στο συγκεκριµένο. 

   Ας ξεκινήσουµε, λοιπόν, από την προσπάθεια ορισµού της έννοιας της 

λέξης απεργία. Στην ηλεκτρονική έκδοση του λεξικού Merriam-Webster 

διαβάζουµε ότι απεργία είναι «η συλλογική άρνηση εργαζοµένων να 

εργαστούν υπό τους όρους που καθορίζουν οι εργοδότες.» Επίσης, οι 

απεργίες «µπορούν να προκύψουν από διαµάχες σχετικά µε τους µισθούς και 

τις συνθήκες εργασίας». Μπορεί να λάβουν χώρα «για αλληλεγγύη σε άλλους 

απεργούς εργαζόµενους, ή για καθαρά πολιτικούς λόγους.» Οι απεργίες 

οργανώνονται από τα εργατικά συνδικάτα, ενώ απεργίες µη εγκεκριµένες από 

τα συνδικάτα (άγριες και αυθόρµητες απεργίες – wildcat strikes) µπορούν να 

κατευθύνονται τόσο εναντίον της συνδικαλιστικής ηγεσίας όσο και κατά του 

εργοδότη.» Το δικαίωµα στην απεργία «χορηγείται θεωρητικά στους 

εργαζόµενους όλων σχεδόν των εκβιοµηχανισµένων κοινωνιών και η χρήση 

του ακολούθησε παράλληλο δρόµο µε αυτόν της ανόδου των εργατικών 

συνδικάτων κατά το 19ο αιώνα.» 

  Οι περισσότερες απεργίες αποσκοπούν στην επιβολή ενός κόστους στον 

εργοδότη για την παράλειψή του να ικανοποιήσει συγκεκριµένα αιτήµατα. Στη 

∆υτική Ευρώπη και αλλού, «οι εργάτες έχουν πραγµατοποιήσει γενικές 

απεργίες που αποσκοπούσαν στην επίτευξη αλλαγών στο πολιτικό σύστηµα 

αντί για την επίτευξη παραχωρήσεων από τους εργοδότες.» Ως γενική 

απεργία το ίδιο λεξικό ορίζει «την παύση της εργασίας από ένα σηµαντικό 

ποσοστό εργαζοµένων σε µια σειρά από κλάδους σε µια οργανωµένη 

προσπάθεια επίτευξης πολιτικών ή οικονοµικών στόχων. Η ιδέα της γενικής 

απεργίας που να εκτείνεται σε µια σειρά κλάδων έχει τις απαρχές της στη 

Βρετανία των αρχών του 19ου αιώνα και έγινε αντιληπτή ως τακτική στη 

διαδικασία της συλλογικής διαπραγµάτευσης ή, από πιο ριζοσπάστες 

στοχαστές, ως εργαλείο της κοινωνικής επανάστασης. Αξιοσηµείωτες γενικές 

απεργίες έγιναν στη Ρωσία κατά την Επανάσταση του 1905, στη Βρετανία το 

1926 (συνεχίστηκαν από διάφορα εργατικά συνδικάτα προς υποστήριξη των 
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απεργών ανθρακωρύχων) και στη Γαλλία το 1968 (πυροδοτήθηκε από τα 

φοιτητικά αιτήµατα για εκπαιδευτική µεταρρύθµιση). 

   Υπάρχουν διαφόρων ειδών απεργίες. Ο πιο κοινός είναι η απεργία ή η 

στάση εργασίας (walkout). Οι εργάτες ή δεν πηγαίνουν στη δουλειά ή φεύγουν 

από τη δουλειά. Το συνδικάτο οργανώνει µικρές οµάδες απεργών που 

περιφρουρούν την απεργία εµποδίζοντας την είσοδο απεργοσπαστών στους 

χώρους εργασίας (οµάδες περιφρούρησης, απεργιακές φρουρές-pickets).    

Ένα άλλο είδος είναι η κατάληψη (sit-down strike) του χώρου εργασίας και η 

παρεµπόδιση της χρήσης απεργοσπαστών και συναλλαγών µε το κοινό –

ιδιαίτερη µέριµνα σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Άλλα είδη είναι αυτά 

που προαναφέραµε, δηλαδή οι απεργίες αλληλεγγύης και οι γενική απεργία. 

Μια λιγότερο γνωστή αλλά διόλου ασήµαντη µορφή απεργίας είναι το 

µποϊκοτάζ, όπου οι µη απεργούντες εργάτες αρνούνται να χρησιµοποιήσουν 

εµπορεύµατα και αγαθά που παρήχθησαν από εταιρείες των οποίων το 

προσωπικό απεργεί. Τέλος, υπάρχουν οι απεργίες δικαιοδοσίας (jurisdiction 

strikes) όπου δύο συνδικάτα ανταγωνίζονται µεταξύ τους για το δικαίωµα 

εκπροσώπησης µιας οµάδας εργατών. 

   Η απεργία, λοιπόν, είναι µια µορφή κοινωνικής σύγκρουσης. Ως σύγκρουση 

ορίζεται ο αγώνας, η µάχη και η πάλη, «δηλαδή µια φυσική αντιπαράθεση 

ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα µέρη». Με µια πιο διευρυµένη έννοια, 

σύγκρουση είναι «αντιληπτή διάσταση ενδιαφερόντων» και «πεποίθηση ότι οι 

φιλοδοξίες των εµπλεκοµένων δεν µπορούν να επιτευχθούν ταυτόχρονα».18 

Αυτή η διευρυµένη έννοια της σύγκρουσης πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη 

συνέχιση της συζήτησης καθώς συµπαρασύρει µαζί της την έννοια της 

απεργίας στη διεύρυνση των σηµασιών της. 

 

3.2.Είδη Απεργίας 

 

    Η απεργία µπορεί να διακριθεί σε διάφορα είδη και µορφές µε κριτήρια 

διάφορους παράγοντες όπως το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα ή η στρατηγική 

που ακολουθείται. Επίσης µπορεί να διαχωριστεί ανάλογα µε τον φορέα που 

                                                 
18  Ρούµπιν Τζ., Προύιτ Ντ. και Χη Κιµ Σ. (1999) Η διευθέτηση της κοινωνικής σύγκρουσης: 
κλιµάκωση-αδιέξοδο-επίλυση. Αθήνα: Καστανιώτη-Ίδρυµα Ανδρέα Παπανδρέου, σελ. 31-32. 
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έχει αναλάβει την ευθύνη ή τέλος ανάλογα µε το είδος και τον αποδέκτη των 

αιτηµάτων. 

 

3.2.1. ∆ιακρίσεις ως προς το αποτέλεσµα 

    Η απεργία διακρίνεται βάσει του αποτελέσµατος σε διεκδικητική, 

προειδοποιητική, και απεργία διαµαρτυρίας. 

 

Α) ∆ιεκδικητική απεργία 

 

    Η διεκδικητική αποτελεί την κλασική µορφή απεργίας µε την οποία οι 

εργαζόµενοι προσπαθούν να πετύχουν τα αιτήµατα τους ασκώντας πίεση 

στην αντίπαλη εργοδοτική πλευρά. Η επίτευξη των αιτηµάτων λαµβάνει χώρα 

µέσω της κάµψης της βούλησης του εργοδότη και την συµφωνία του προς 

ικανοποίηση των αιτηµάτων και των διεκδικήσεων  των εργαζοµένων. 

Συνήθως είναι αόριστης διάρκειας και τελειώνει µόλις υποκύψει η εργοδοτική 

πλευρά ή εξαντληθούν οι αντοχές των εργαζοµένων. 

 

Β) Προειδοποιητική απεργία 

 

  Σε αντίθεση µε το προηγούµενο είδος, η προειδοποιητική απεργία δεν 

επιδιώκει την άµεση ικανοποίηση συγκεκριµένων αιτηµάτων. Αντίθετα 

αποσκοπεί στο να προβάλλει µε έντονο τρόπο και να διαδηλώσει τη βούληση 

των εργαζοµένων να διεκδικήσουν µε τρόπο αποφασιστικό, εφόσον χρειαστεί 

,την ικανοποίηση των αιτηµάτων τους. Με άλλα λόγια αποτελεί «µια επίδειξη 

δύναµης» προς την εργοδοτική πλευρά. Γι αυτό το λόγο πραγµατοποιείται 

κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων και έχει περιορισµένη διάρκεια. 

Προβληµατισµό έχει προκαλέσει η νοµιµότητα αυτού του είδους της απεργίας 

καθώς κατά κανόνα η απεργία ξεκινάει εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα 

δυνατά µέτρα επίλυσης των διαφορών µεταξύ των εµπλεκόµενων πλευρών. 
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Γ) Απεργία διαµαρτυρίας  

 

   Σε αυτή τη µορφή η απεργία αποτελεί το µέσο µε το οποίο οι εργαζόµενοι 

διαδηλώνουν ή εκφράζουν τη γνώµη τους ως προς ορισµένα εργασιακά 

θέµατα, προβάλλοντας συγκεκριµένα αιτήµατα για τα οποία επιδιώκει την 

ικανοποίηση αυτών αλλά και της γνώµης των απεργών για αυτά. Αρκετές 

φορές αποδέκτης αυτών των αιτηµάτων δεν είναι ο εργοδότης αλλά το 

κράτος. 

 

3.2.2. ∆ιακρίσεις ως προς την τακτική 

 

Α) Γενική απεργία 

 

   Γενική είναι η απεργία κατά την οποία συµµετέχουν σε αυτή το σύνολο των 

εργαζοµένων αποσκοπώντας να επιφέρουν τη µεγαλύτερη δυνατή ζηµιά στον 

εργοδότη και στο µικρότερο δυνατό χρονικό διάστηµα προς εξασφάλιση των 

αιτηµάτων τους. 

 

Β) Μερική και περιστροφική απεργία 

 

  Μερική είναι η απεργία κατά την οποία δεν απεργεί το σύνολο των 

εργαζοµένων αλλά ορισµένοι µισθωτοί που κατέχουν θέσεις κλειδιά στην 

επιχείρηση. Στο πλαίσιο της µερικής απεργίας οι εργαζόµενοι προσπαθούν να 

επιφέρουν στον εργοδότη τη µεγαλύτερη δυνατή ζηµιά µε το µικρότερο 

δυνατό τίµηµα για αυτούς. Αυτό επιτυγχάνεται µε το να µην απεργεί σύσσωµη 

η επιχείρηση αλλά ορισµένοι µόνο υπάλληλοι αλλά να ακινητοποιείται 

ολόκληρη η επιχείρηση. Γίνεται κατανοητό ότι η πίεση που ασκείται µε τη 

µερική απεργία είναι πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε τις άλλες µορφές. Τέλος η 

περιστροφική ή κυκλική απεργία αποτελεί το αποκορύφωµα αυτής της 

πρακτικής αφού µε αυτήν τα διάφορα τµήµατα της επιχείρησης απεργούν 

διαδοχικά, αλλά η επιχείρηση παραµένει πάντα κλειστή. 

 

 



 34

Γ) Στάσεις εργασίας και διαλείπουσα απεργία 

 

   ∆ιαλείπουσα είναι εκείνη η µορφή απεργίας που παρουσιάζει ασυνέχεια, 

δηλαδή η αποχή των απεργών από την εργασία τους διακόπτεται κατά 

διαστήµατα. Όταν αυτές οι αποχές καλύπτουν τµήµα του ηµερήσιου ωραρίου 

τότε η διαλείπουσα απεργία χαρακτηρίζεται ως στάσεις εργασίας. Εφόσον οι 

στάσεις εργασίας και η διαλείπουσα απεργία εµφανίζουν τα ίδια αιτήµατα και 

δεν µεταβάλλεται η περιοδικότητα των αποχών τότε θεωρείται ενιαία απεργία. 

 

∆) Λευκή η αφανής απεργία 

 

   Λευκή η αφανής είναι η µορφή απεργίας κατά την οποία οι εργαζόµενοι δεν 

απέχουν από την εργασία τους, αλλά παρέχουν εργασία µειωµένης 

ποσότητας. ∆ηλαδή η αποδοτικότητα της εργασίας είναι µειωµένη σε σχέση 

µε τη συνηθισµένη. Αυτή η µείωση µπορεί µα επιτευχθεί µε πολλούς τρόπους 

όπως η σχολαστική τήρηση των κανονισµών και διατυπώσεων εργασίας ή µε 

την επιβράδυνση του ρυθµού παραγωγής. Ζήτηµα έχει αποτελέσει η 

νοµιµότητα ή όχι της λευκής απεργίας. 

 

3.2.3. ∆ιακρίσεις ως προς το είδος – αποδέκτη 

 

Α)Πολιτική απεργία 

 

   Ασφαλέστερο κριτήριο της πολιτικής απεργίας έχει κριθεί ότι αποτελεί ο 

αποδέκτης των αιτηµάτων της. Βάσει αυτού του κριτηρίου πολιτική είναι η 

απεργία τα αιτήµατα της οποίας έχουν ουσιαστικά αποδέκτη το κράτος. Αυτό 

όµως το στοιχείο δεν επαρκεί , αλλά απαιτείται η συµπλήρωση του µε την 

προϋπόθεση ότι ο σκοπός της απεργίας αποτελεί η άσκηση πίεσης στην 

πολιτειακή βούληση, όπως αυτή εκδηλώνεται σε κάποια από τις 

σπουδαιότερες λειτουργίες της, δηλαδή τη νοµοθετική, ττην εκτελεστική ή την 

δικαστική. 
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Β)Απεργία Αλληλεγγύης 

    

   Απεργία αλληλεγγύης ή συµπάθειας είναι η απεργία που πραγµατοποιείται 

προς υποστήριξη µιας άλλης - κύριας απεργίας. Βλέπουµε δηλαδή ότι η 

απεργία αυτή προϋποθέτει µια άλλη στην ενίσχυση της οποίας αποσκοπεί. 

Έτσι, για µιας τέτοιας µορφής απεργία δεν αρκεί η ταξική αλληλεγγύη των 

εργαζοµένων ως δικαιολογητικός λόγος, αλλά αξιώνεται και µία κύρια 

απεργία. 

 

3.3. Αιτήµατα απεργίας 

 

      Τα αιτήµατα που µπορεί να λάβει µια απεργία είναι αυτά που 

προσδιορίζουν τον σκοπό του δικαιώµατος αυτού , όπως προσδιορίζεται και 

στο Σύνταγµα στο άρθρο 23 παρ.2 µε την γενική διατύπωση «προς 

διαφύλαξη και προαγωγή των οικονοµικών και εργασιακών εν γένει 

συµφερόντων των εργαζοµένων». Τα αιτήµατα, λοιπόν, µπορούν να 

ενταχτούν σε τέσσερεις µεγάλες κατηγορίες: 

• Εργασιακά συµφέροντα 

   Εργασιακά είναι τα συµφέροντα που συνδέονται µε τη ρύθµιση των όρων 

της εξαρτηµένης εργασίας, όσα δηλαδή αφορούν την πρόσληψη, την αµοιβή, 

τις συνθήκες παροχής και την λύση της εργασίας. Τα εργασιακά αιτήµατα 

µπορούν να έχουν όποιο περιεχόµενο θέλουν οι απεργοί όπως οικονοµικό ή 

µη, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι η απεργία. Για να έχουµε εργασιακά 

αιτήµατα απεργίας θα πρέπει η ικανοποίηση τους να έχει άµεσες επιπτώσεις 

στην εργασία και τους όρους µε τους οποίους αυτή παρέχεται. 

• Οικονοµικά συµφέροντα 

   Τα οικονοµικά συµφέροντα ως νόµιµα αιτήµατα της απεργίας µπορούν να 

λάβουν είτε αυτοτελή µορφή είτε να ταυτιστούν µε τα εργασιακά συµφέροντα. 

Αυτό το τελευταίο συµβαίνει όταν αναφέρονται σε κάθε µορφής αµοιβή, σε 

χρήµα η σε είδος, µε την παρεχόµενη εργασία. Ωστόσο όταν δεν συνδέονται 

µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, αλλά αφορούν τους εργαζόµενους ως 

κοινωνική οµάδα και την γενικότερη οικονοµική τους θέση µέσα στο 
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οικονοµικό σύστηµα, τότε αποκτούν αυτοτελή µορφή αναφερόµενα 

περισσότερο στα κοινωνικά συµφέροντα των εργαζοµένων. 

• Συνδικαλιστικά συµφέροντα 

Συνδικαλιστικά είναι τα συµφέροντα που σχετίζονται µε την άσκηση της 

συνδικαλιστικής ελευθερίας, µε κάθε τι που ενισχύει, διευκολύνει ή προάγει 

την συνδικαλιστική δράση και αλληλεγγύη µεταξύ των εργαζοµένων. 

Παράδειγµα τέτοιων αποτελούν η προστασία της συνδικαλιστικλης δράσης 

µέσα στην επιχείρηση, η µη απόλυση µισθωτών για τη συνδικαλιστική τους 

δράση και γενικά κάθε µέτρο που περιορίζει τη συνδικαλιστική δράση του 

προσωπικού 

 

Γράφηµα 1 

Ηµέρες εργασίας που χάθηκαν λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων (ανά 1000 

εργαζόµενους) 

(2005-2009) 

 

 

 

Στο Γράφηµα 1 καταγράφεται ο ετήσιος µέσος όρος των εργάσιµων ηµερών 

που χάθηκαν λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων (ανά 1.000 εργαζόµενους για 

τα έτη 2005-2009). Κατά το χρονικό διάστηµα 2005-2009, ο υψηλότερος 
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µέσος όρος καταγράφεται στη ∆ανία (χάθηκαν 159,4 ηµέρες ανά 1,000 

εργαζόµενους) και στη Γαλλία (132 ηµέρες). Ο χαµηλότερος µέσος όρος 

σηµειώνεται στην Αυστρία, όπου δε χάθηκε καµία ηµέρα και στην Εσθονία 

(0,1 ηµέρες). Ο µέσος όρος για τις 25 χώρες ήταν 30,6 χαµένες ηµέρες ενώ 

στα νέα Κράτη Μέλη (έντεκα χαµένες ηµέρες) ήταν µόνο το ένα τέταρτο του 

µέσου όρου που καταγράφηκε στην ΕΕ-15 µαζί µε τη Νορβηγία (43,6 ηµέρες). 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1 

Παραδείγµατα κινητοποιήσεων που είχαν εξαγγείλει απεργίες 

αλλά δεν πραγµατοποιήθηκαν 
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Στον Πίνακα 1, απεικονίζονται κάποια παραδείγµατα απεργιακών 

κινητοποιήσεων που, ενώ εξαγγέλθηκαν ή επαπειλήθηκαν τελικά δεν 

πραγµατοποιήθηκαν το 2009. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εξαγγελίες 

απεργιών αφορούν σε µισθολογικές αυξήσεις, ή σε διαµαρτυρίες για τις 

προγραµµατισµένες απολύσεις ή άλλες ενέργειες των εργοδοτών. Σε κάποιες 

άλλες περιπτώσεις περιλαµβάνουν τις πολιτικές απαιτήσεις, µε τα συνδικάτα 

να επιδιώκουν να επηρεάσουν την κυβερνητική πολιτική στο δηµόσιο τοµέα, ή 

και γενικότερα. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, οι απεργίες αναστάλθηκαν 

επειδή οι συνδικαλιστικές ενώσεις πέτυχαν το στόχο τους ή έστω έναν 

ικανοποιητικό συµβιβασµό µέσα από συζητήσεις µε την κυβέρνηση. 

   Με αυτόν τον τρόπο βλέπουµε ότι ακόµη και εν µέσω της µεγαλύτερης 

οικονοµικής κρίσης οι συνδικαλιστικές οργανώσεις µε µέσο πίεσης τις 

απεργιακές κινητοποιήσεις κατάφεραν να κάµψουν τις αντιστάσεις των 
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εθνικών κυβερνήσεων και να πετύχουν σηµαντικές νίκες. Κατάφεραν µέσω 

της διαπραγµάτευσης πριν την έσχατη λύση της απεργίας να σταµατήσουν 

σχέδια εθνικών κυβερνήσεων που έπλητταν τους εργαζοµένους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Τα συνδικάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

4.1. Τα συνδικάτα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

       Σήµερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικά, ένας περίπου 

στους τρεις εργαζόµενους είναι οργανωµένος σε κάποιο συνδικάτο. Ο 

αριθµός των απασχολούµενων µισθωτών που είναι συνδικαλισµένοι 

ανέρχεται περίπου στα 38 εκατοµµύρια, ενώ συνολικά τα µέλη των 

συνδικάτων (συµπεριλαµβανοµένων των συνταξιούχων και των άνεργων) 

φθάνουν περίπου στα 49 εκατοµµύρια. Τουλάχιστον, λοιπόν, από αριθµητική 

άποψη, το συνδικαλιστικό κίνηµα -παρά τις τάσεις µείωσης του βαθµού 

συνδικαλιστικής συµµετοχής που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες και τις 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις που υπάρχουν από χώρα σε χώρα- αποτελεί 

πάντα, µια µεγάλη δύναµη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια γενική εικόνα της 

κατάστασης του ευρωπαϊκού συνδικαλισµού και της βαρύτητας του σε κάθε 

χώρα προκύπτει από τη σκιαγράφηση ορισµένων βασικών µεγεθών και 

χαρακτηριστικών του σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

ακολουθεί: 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

Μέλη συνδικάτων: 1.407.000 

Κεντρικές Συνδικαλιστικές 

Οργανώσεις (ενιαία οργανωτική έκφραση): 

- ÖGB (Αυστριακή Οµοσπονδία Συνδικάτων). Εκπροσωπεί 13 συνδικάτα. 

Συγκεντρώνει το 100% των συνδικαλισµένων. Παραδοσιακά πλειοψηφεί η 

σοσιαλδηµοκρατική τάση. Κριτήρια οργάνωσης των εργαζοµένων: οικονοµικοί 

κλάδοι, αλλά διαχωρισµός στη βάση της διάκρισης εργάτες-υπάλληλοι. 

 

ΒΕΛΓΙΟ 

Μέλη συνδικάτων: 3.061.000 

Κεντρικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (ξεχωριστές οργανώσεις µε κριτήριο 

τον ιδεολογικοπολιτικό προσανατολισµό): 
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- CSC (Χριστιανική Συνοµοσπονδία Συνδικάτων). Εκπροσωπεί 17 συνδικάτα. 

Συγκεντρώνει το 54% των συνδικαλισµένων. Παραδοσιακά 

χριστιανοδηµοκρατικής τάσης. 

- FGTB (Γενική Οµοσπονδία Ελευθέρων Συνδικάτων). Συγκεντρώνει το 39% 

των συνδικαλισµένων. Παραδοσιακά σοσιαλιστικής τάσης. 

- CGSLB  (Κεντρική Ένωση Ελευθέρων Συνδικάτων Βελγίου). Ένα συνδικάτο. 

Συγκεντρώνει το 7% των συνδικαλισµένων. Φιλελεύθερης τάσης. 

Κριτήρια οργάνωσης των εργαζοµένων: οικονοµικοί κλάδοι, αλλά 

διαχωρισµός στη βάση της διάκρισης εργάτες-υπάλληλοι. 

 

ΓΑΛΛΙΑ 

Μέλη συνδικάτων: 2.214.000 

Κεντρικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (ξεχωριστές οργανώσεις µε κριτήριο 

τον ιδεολογικοπολιτικό προσανατολισµό και χαρακτηριστικά της 

απασχόλησης): 

- CFTD (Γαλλική ∆ηµοκρατική Συνοµοσπονδία Εργασίας). Εκπροσωπεί 20 

συνδικάτα. Ισχυρή παρουσία στον τοµέα των υπηρεσιών, στη χηµική 

βιοµηχανία και στη βιοµηχανία µετάλλου, καθώς και στους τεχνικούς και στα 

ανώτερα στελέχη. Παραδοσιακά σοσιαλιστικής τάσης. 

- CGT (Γενική Συνοµοσπονδία Εργασίας). Η δύναµη της βρίσκεται κυρίως 

στις κλασικές µεγάλες βιοµηχανίες και στο δηµόσιο τοµέα. Παραδοσιακά 

κοµµουνιστικής τάσης. 

- CGT-FO (Γενική Συνοµοσπονδία Εργασίας - Εργατική ∆ύναµη). Η δύναµη 

της βρίσκεται κυρίως στο δηµόσιο τοµέα και στους υπαλλήλους. Ευρύτητα 

ιδεολογικοπολιτικών τάσεων. 

- CFTC (Γαλλική Συνοµοσπονδία Χριστιανών Εργαζοµένων). Η δύναµη της 

βρίσκεται κυρίως στους δηµοσίους υπαλλήλους και στους ανώτερους 

υπαλλήλους. Παραδοσιακά χριστιανοδηµοκρατικής τάσης. 

- CFE-CGC (Γενική Συνοµοσπονδία Στελεχών). Οργανώνει αποκλειστικά 

υπαλλήλους και ειδικότερα ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, µηχανικούς κλπ. 

- UNSA (Εθνική Ένωση Ανεξάρτητων Συνδικάτων). Ισχυρή παρουσία στο 

δηµόσιο τοµέα. Σοσιαλιστικής τάσης. 

- διάφορες ανεξάρτητες οργανώσεις. 
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Κριτήρια οργάνωσης των εργαζοµένων: ετερογενή κριτήρια οργάνωσης 

(κλάδοι, υπο κλάδοι, επαγγέλµατα, υπάλληλοι-εργάτες, επίπεδο 

εκπαίδευσης). 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Μέλη συνδικάτων: 8.894.000 

Κεντρικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (ενιαία οργανωτική έκφραση µε 

εξαίρεση ένα µέρος των δηµοσίων υπαλλήλων και ένα µικρό µέρος των 

συντηρητικών τάσεων µελών των συνδικάτων): 

- DGB (Γερµανική Οµοσπονδία Συνδικάτων). Εκπροσωπεί 8 συνδικάτα. 

Συγκεντρώνει το 84% των συνδικαλισµένων. Κυριαρχεί παραδοσιακά η 

σοσιαλιστική τάση. 

- DBB  (Γερµανική Οµοσπονδία ∆ηµοσίων Υπαλλήλων). Συγκεντρώνει το 13% 

των συνδικαλισµένων. 

- CGB (Οµοσπονδία Χριστιανικών Συνδικάτων). Συγκεντρώνει το 3% των 

συνδικαλισµένων. Χριστιανοδηµοκρατικής τάσης. 

Κριτήρια οργάνωσης των εργαζοµένων: κυρίως οικονοµικοί κλάδοι. 

 

∆ΑΝΙΑ 

Μέλη συνδικάτων: 2.151.000 

Κεντρικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (ξεχωριστές οργανώσεις µε κριτήριο 

τον ιδεολογικοπολιτικό προσανατολισµό και χαρακτηριστικά της 

απασχόλησης): 

- LO (∆ανική Οµοσπονδία Συνδικάτων). Εκπροσωπεί 19 συνδικάτα. 

Συγκεντρώνει το 67% των συνδικαλισµένων. Οργανώνει εργάτες και 

υπαλλήλους από τον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα. Παραδοσιακά διατηρεί 

δεσµούς µε το σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα. 

- FTF (Ένωση ιδιωτικών και ∆ηµοσίων υπαλλήλων). Συγκεντρώνει το 17% 

των συνδικαλισµένων. Οργανώνει αποκλειστικά σχεδόν ανώτερους 

υπαλλήλους, κυρίως από το δηµόσιο τοµέα. 

- AC (Κεντρική Οργάνωση Πτυχιούχων). Συγκεντρώνει το 7% των 

συνδικαλισµένων. Οργανώνει εργαζόµενους µε ακαδηµαϊκή εκπαίδευση από 

τον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα. 
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- LH (Οργάνωση ∆ιευθυντικών Στελεχών). Συγκεντρώνει το 6% των 

συνδικαλισµένων. 

- ανεξάρτητες οργανώσεις συγκεντρώνουν το 3% των συνδικαλισµένων. 

Κριτήρια οργάνωσης των εργαζοµένων: ετερογενή κριτήρια οργάνωσης 

(κλάδοι, υποκλάδοι, επαγγέλµατα, υπάλληλοι-εργάτες, επίπεδο εκπαίδευσης). 

 

ΕΛΛΑ∆Α 

Μέλη συνδικάτων: 766.000 

Κεντρικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (ενιαία οργανωτική έκφραση των 

ιδεολογικοπολιτικών ρευµάτων, µε θεσµοθετηµένη όµως την ξεχωριστή 

συγκρότηση και λειτουργία κοµµατικών παρατάξεων στο πλαίσιο της ενιαίας 

οργάνωσης –ξεχωριστές οργανώσεις των εργαζοµένων στον ιδιωτικό και το 

δηµόσιο τοµέα): 

- ΓΣΕΕ (Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας). Εκπροσωπεί 65 κλαδικές 

ή επαγγελµατικές ενώσεις (οµοσπονδίες) και 85 αυτοτελείς ενώσεις τοπικού 

χαρακτήρα (εργατικά κέντρα), που µε τη σειρά τους εκπροσωπούν συνολικά 

περίπου 2.350 αυτοτελείς οργανώσεις φυσικών µελών (σωµατεία), τοπικής, 

κατά κανόνα, εµβέλειας. Συγκεντρώνει το 65% των συνδικαλισµένων. 

Οργανώνει εργαζόµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον ιδιωτικό 

και το δηµόσιο τοµέα. 

- Α∆Ε∆Υ (Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων). Εκπροσωπεί 

περισσότερες από 50 κλαδικές ή επαγγελµατικές ενώσεις (οµοσπονδίες), που 

µε τη σειρά τους εκπροσωπούν 1.260 περίπου αυτοτελείς οργανώσεις 

φυσικών 

µελών (συλλόγους), τοπικής, κατά κανόνα, εµβέλειας. Συγκεντρώνει το 35% 

των συνδικαλισµένων. Οργανώνει αποκλειστικά εργαζόµενους του δηµόσιου 

τοµέα µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου (δηµοσίους υπαλλήλους). 

Κριτήρια οργάνωσης των εργαζοµένων: εξαιρετικά ετερογενή κριτήρια 

οργάνωσης (κλάδοι, υποκλάδοι, επαγγέλµατα, επιχειρήσεις, υπάλληλοι-

εργάτες, επίπεδο εκπαίδευσης, περιοχές) σε διάφορους συνδυασµούς, µε 

έντονα τα οµοιοεπαγγελµατικά χαρακτηριστικά. 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Μέλη συνδικάτων: 7.751.000 
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Κεντρικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (ενιαία οργανωτική έκφραση): 

- TUC (Συνέδριο Συνδικάτων). Εκπροσωπεί 71 συνδικάτα. Συγκεντρώνει το 

86% των συνδικαλισµένων. Κυρίαρχη η σοσιαλδηµοκρατική τάση που το 

συνδέει παραδοσιακά µε το Εργατικό Κόµµα. 

- 157 ανεξάρτητες οργανώσεις συγκεντρώνουν το 14% των συνδικαλισµένων. 

Κριτήρια οργάνωσης των εργαζοµένων: εξαιρετικά ετερογενή κριτήρια σε 

διάφορους συνδυασµούς, µε κυρίαρχα τα οµοιοεπαγγελµατικά 

χαρακτηριστικά. 

 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

Μέλη συνδικάτων: 515.000 

Κεντρικές Συνδικαλιστικές 

Οργανώσεις (ενιαία οργανωτική έκφραση): 

- ICTU (Ιρλανδικό Συνέδριο Συνδικάτων). Εκπροσωπεί 48 συνδικάτα. 

Συγκεντρώνει το 97% των συνδικαλισµένων. Παραδοσιακά σοσιαλιστικής 

τάσης. 

- 40 περίπου ανεξάρτητες οργανώσεις συγκεντρώνουν το 3% των 

συνδικαλισµένων 

Κριτήρια οργάνωσης των εργαζοµένων: εξαιρετικά ετερογενή κριτήρια 

σε διάφορους συνδυασµούς, µε κυρίαρχα τα οµοιοεπαγγελµατικά 

χαρακτηριστικά. 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Μέλη συνδικάτων: 2.108.000 

Κεντρικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (ξεχωριστές οργανώσεις στη βάση 

ιδεολογικοπολιτικών προσανατολισµών): 

- CC.OO (Εργατικές Επιτροπές). Εκπροσωπεί 22 συνδικάτα. Συγκεντρώνει το 

45% των συνδικαλισµένων. Κοµµουνιστικών και άλλων αριστερών τάσεων. 

- UGT (Γενικό Συνδικάτο Εργαζοµένων). Συγκεντρώνει το 45% των 

συνδικαλισµένων. Σοσιαλιστικής τάσης. 

- USO (Συνδικαλιστική Ένωση Εργατών). Συγκεντρώνει το 3% των 

συνδικαλισµένων. 

- CGT (Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών), Συγκεντρώνει το 5% των 

συνδικαλισµένων, 



 45

- Υπάρχουν ακόµα 10 περίπου µικρά ανεξάρτητα συνδικάτα, καθώς και 

περιφερειακά συνδικάτα (όπως το ELA/STV -Αλληλεγγύη των Βάσκων 

εργαζοµένων), τα οποία συγκεντρώνουν ένα άγνωστο σήµερα αριθµό µελών. 

Κριτήρια οργάνωσης των εργαζοµένων: κυρίως οικονοµικοί κλάδοι. 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

Μέλη συνδικάτων: 11.266.000 

Κεντρικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (ξεχωριστές οργανώσεις µε κριτήριο 

τον ιδεολογικοπολιτικό προσανατολισµό): 

- CGIL (Ιταλική Γενική Συνοµοσπονδία Εργασίας). Εκπροσωπεί 15 συνδικάτα. 

Συγκεντρώνει το 48% των συνδικαλισµένων. Παραδοσιακά αριστερών και 

κοµµουνιστικών τάσεων. 

- CISL (Ιταλική Συνοµοσπονδία Συνδικάτων Εργασίας). 

Συγκεντρώνει το 37% των συνδικαλισµένων. Παραδοσιακά 

χριστιανοδηµοκρατικής τάσης. 

- UIL (Ιταλική Ένωση Εργασίας). Συγκεντρώνει το 15% των συνδικαλισµένων. 

Σοσιαλδηµοκρατικής τάσης. 

- Υπάρχουν ακόµα 15 περίπου µικρές ανεξάρτητες οργανώσεις µε άγνωστο 

αριθµό µελών. 

Κριτήρια οργάνωσης των εργαζοµένων: κυρίως οικονοµικοί κλάδοι. 

 

4.2 Η κατηγοριοποίηση των µελών των συνδικάτων 

 

Με βάση την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εργασιακές  σχέσεις , 

τα περισσότερα από τα συνδικάτα στην ΕΕ οργανώνονται µε βάση τον τοµέα 

και µε βάση το επάγγελµα. Ωστόσο η κατηγοριοποίηση των µελών µπορεί να 

γίνει µε βάση19: 

 

• Τον τοµέα 

• Την θέση στην παραγωγή 

• Το επάγγελµα 

• Την απασχόληση 

                                                 
19
Παλαιολόγος Ν, (2006) Εργασία και συνδικάτα στον 21ο αιώνα, Αθήνα, ΙΝΕ - ΓΣΕΕ 
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• Τον κλάδο 

• Τον τοπικό κλάδο 

Περισσότερες από µια µορφές κατηγοριοποίησης των µελών των συνδικάτων 

µπορούν να συνυπάρχουν στην ίδια χώρα. Σε όλες σχεδόν τις χώρες 

κυριαρχεί η κατηγοριοποίηση µε βάση τον τοµέα παραγωγής. Τα συνδικάτα 

των εργαζόµενων σε χειρονακτικές εργασίες που διατηρούσαν παραδοσιακά 

µια µεγάλη δύναµη, υποχωρούν έναντι των υπαλληλικών ενώσεων και των 

συνδικάτων του δηµόσιου τοµέα. 

 

4.3. Κατηγοριοποίηση των οµοσπονδιών 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ποικιλοµορφία της βάσης 

συγκρότησης/διαχωρισµού των συνοµοσπονδιών των εργατικών συνδικάτων. 

Έτσι, µε εξαίρεση τα αυτόνοµα συνδικάτα που δεν εντάσσονται σε κάποια 

συνοµοσπονδία, ο βασικός διαχωρισµός των συνοµοσπονδιών είναι: 

 

• πολιτικός 

• θρησκευτικός 

• περιφερειακός 

• επαγγελµατικός 

• µε βάση την απασχόληση 

• µε βάση τον τοµέα παραγωγής 

• µε βάση την θέση στην παραγωγή 

• ανάµεσα σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα 

 

   Ο πολιτικός διαχωρισµός των συνοµοσπονδιών κυριαρχεί σε 12 χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί ο θρησκευτικός σε 7 χώρες, ο 

διαχωρισµός µε βάση τον τοµέα παραγωγής σε 5 χώρες, ο διαχωρισµός µε 

βάση την θέση στην παραγωγή σε 5 χώρες, ο διαχωρισµός µε βάση το 

επάγγελµα σε 4 χώρες, µε βάση την απασχόληση σε 3 χώρες, ο διαχωρισµός 

ανάµεσα σε οµοσπονδίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα σε 3 χώρες 

και τέλος, ο περιφερειακός διαχωρισµός σε 1 χώρα.  

   Οι διάφορες µορφές διαχωρισµού των συνοµοσπονδιών συνυπάρχουν στις 
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διάφορες χώρες της ΕΕ. Έτσι συναντά κανείς µέχρι και τέσσερεις 

διαφορετικούς τύπους βάσης συγκρότησης των συνοµοσπονδιών να 

συνυπάρχουν στην ίδια χώρα. 

   Ταυτόχρονα, νέες οµάδες – στόχοι είναι κέντρο του ενδιαφέροντος για το 

εργατικό κίνηµα στις χώρες της ΕΕ. Στο Βέλγιο, στην Γερµανία και στην 

Σουηδία συνδικάτα παρέχουν την ιδιότητα του µέλους του συνδικάτου σε 

σπουδαστές που βρίσκονται στο «δρόµο» προς την οικονοµικά ενεργή ζωή. 

Σε πολλές χώρες, επίσης, εργατικές οργανώσεις, δείχνουν ενδιαφέρον να 

οργανώσουν στις γραµµές τους ελεύθερους επαγγελµατίες. 

 

4.4. Κοινωνικός εταιρισµός 

 

   O «κοινωνικός εταιρισµός» και οι ασαφέστεροι όροι όπως 

«διακύβευση» ή «διακυβέρνηση» είναι πια µέρος του καθηµερινού 

λεξιλογίου στις κοινωνικές επιστήµες, στην κεντρική πολιτική σκηνή και, 

βεβαίως, στον κόσµο των επιχειρήσεων. Η στρατηγική του κοινωνικού 

εταιρισµού θεωρείται ως εναλλακτική λύση σε σχέση µε το 

σκληροπυρηνικό Θατσερισµό που επιδίωκε την υπονόµευση ή/και την 

εξάλειψη των συνδικάτων. Η στρατηγική αυτή επιδιώκει να καταστήσει 

τα συνδικάτα συµµέτοχα και συνυπεύθυνα ως «συναρχιτέκτονες» του 

κοινωνικού εταιρισµού στο χώρο εργασίας.  

  Μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, εντείνεται η προσπάθεια των κυρίαρχων 

τάξεων να προσαρµόσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα συνδικάτα και τις 

λοιπές κοινωνικές οργανώσεις (αγροτών, επαγγελµατοβιοτεχνών κ.α.) στα 

κελεύσµατα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και στο στόχο της Οικονοµικής και 

Νοµισµατικής Ενοποίησης (ΟΝΕ). Το νέο ιδεολογικό δόγµα, o 

νεοφιλελευθερισµός, δεν µµπορεί να επιβληθεί δια της ανοιχτής ή της 

έµµεσης θεσµικής βίας. Η καταλληλότερη στρατηγική που προκρίθηκε, 

δηλαδή ο «κοινωνικός εταιρισµός» (“social partnership”) δεν γίνεται αποδεκτή 

χωρίς αντιρρήσεις. Ο «κοινωνικός διάλογος» (“social dialogue”) έρχεται να 

λειτουργήσει συµπληρωµατικά αλλά καθοριστικά στην αποδοχή αυτής της 

πολιτικής από τις κυριαρχούµενες τάξεις, καθώς θεωρείται ότι µε την απόδοση 



 48

θεσµικού ρόλου µε ηµίνοµοθετικό χαρακτήρα στη διαπραγµάτευση µµεταξύ 

των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο θα επέλθει 

κοινωνική ειρήνευση µε την µείωση των απαιτήσεων των εργαζοµένων στα 

πλαίσια της ανταλλαγής «απασχόλησης έναντι περιορισµού του κόστους 

εργασίας». Αυτή η στρατηγική δεν είναι καινούργια. Ήδη από τη Συνθήκη της 

Ρώµης, προβλέπεται ως όργανο εκπροσώπησης οργανωµένων συλλογικών 

συµφερόντων η «Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή» µε αρµοδιότητες 

λήψης αποφάσεων λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της τότε ΕΟΚ και της 

σηµερινής ΕΕ. Εκπροσωπούνται κατά το ένα τρίτο οι εργοδότες, κατά το ένα 

τρίτο οι εργάτες και το υπόλοιπο τρίτο απαρτίζεται από εκπροσώπους 

οργανωµένων συµφερόντων (µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελµατικές 

οµάδες, αγρότες, περιβαλλοντικές οργανώσεις κτλ). 

   Ο όρος «κοινωνικοί εταίροι»,λοιπόν, χρησιµοποιείται ευρέως στην Ευρώπη 

και αναφέρεται στους αντιπροσώπους της διοίκησης και των εργαζοµένων 

(οργανώσεων εργοδοτών και συνδικάτα). Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν ένα 

µοναδικό ρόλο στην κοινωνική και οικονοµική διακυβέρνηση: εκπροσωπούν 

από όλες τις απόψεις τα συµφέροντα και τα προβλήµατα του κόσµου της 

εργασίας, από τις συνθήκες εργασίας έως την ανάπτυξη της συνεχούς 

κατάρτισης και συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού του µισθολογίου. 

Ειδικότερα, δικαιούνται να συµµετέχουν σε διάλογους για λογαριασµό των 

µελών τους, οδηγώντας ενδεχοµένως σε συλλογικές συµβάσεις για όλα τα 

θέµατα που καλύπτονται. Αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι απλά φερέφωνα των 

συµφερόντων της διοίκησης και των εργαζοµένων. Μπορούν επίσης να 

δεσµεύουν τα µέλη τους σε ορισµένες ενέργειες στις διαπραγµατεύσεις. Αυτό 

διαχωρίζει τον κοινωνικό διάλογο, την ευρύτερη διαδικασία συλλογικής 

διαπραγµάτευσης και διαβούλευσης, είτε είναι διµερής µεταξύ αυτόνοµων 

κοινωνικών εταίρων είτε τριµερής µε τις δηµόσιες αρχές, από έναν ευρύτερο 

δηµοκρατικό διάλογο µε οργανισµούς άλλων συµφερόντων. 

   Κατά συνέπεια, ο κοινωνικός διάλογος µπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό 

εργαλείο για την από κοινού επίλυση προβληµάτων. Εκτός από την τριµερή 

διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων µε την κυβέρνηση για θέµατα πολιτικής, 

ο διµερής διάλογος µεταξύ αντιπροσωπευτικών οργανισµών κοινωνικών 

εταίρων µπορεί να επιλύσει πολλές δυνητικές συγκρούσεις στον κόσµο της 

εργασίας, αυτόνοµα, που διαφορετικά θα έπρεπε να συζητηθούν και να 
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επιλυθούν στη σφαίρα της πολιτικής. Ο κοινωνικός διάλογος µπορεί να 

παρέχει σε εταιρίες και υπαλλήλους ένα σταθερό περιβάλλον στο οποίο θα 

ευδοκιµήσουν, και µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην πρόβλεψη και την 

επιτυχή διαχείριση των αλλαγών. 

   Στον τριµερή κοινωνικό διάλογο µπορούν να λάβουν µέρος συνδικάτα, 

οργανώσεις εργοδοτών και η κυβέρνηση, σε µια διαδικασία δηµόσιας 

συζήτησης στην οποία µπορούν να εξηγήσουν, να αιτιολογήσουν και να 

αναλάβουν µια ευρύτερη ευθύνη για τις ενέργειές τους. Πρόσφατα 

παραδείγµατα από αρκετά κράτη µέλη έχουν δείξει ότι ο τριµερής κοινωνικός 

διάλογος συµβάλλει σηµαντικά στον επιτυχή εκσυγχρονισµό της πολιτικής για 

την αγορά εργασίας. Αυτή η νέα προσέγγιση στον τριµερή διάλογο µπορεί να 

αναπτυχθεί σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

4.5. Κοινωνικοί εταίροι- Συνθήκη της Λισαβόνας 

 

   Οι κοινωνικοί εταίροι παίζουν βασικό ρόλο, µαζί µε τα κράτη µέλη, στην 

υλοποίηση των στόχων και των προτεραιοτήτων της στρατηγικής της 

Λισσαβόνας: 

– Πλήρης απασχόληση: Η επίτευξη πλήρους απασχόλησης, και η µείωση 

της ανεργίας και της αδράνειας µε την αύξηση της ζήτησης και προσφοράς 

εργασίας, έχει ζωτική σηµασία για τη διατήρηση της οικονοµικής ανάπτυξης 

και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

– Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία: Οι 

προσπάθειες για την ενίσχυση του ποσοστού απασχόλησης συµβαδίζουν µε 

τη βελτίωση της ελκυστικότητας των θέσεων εργασίας, της ποιότητας στην 

εργασία και την ανάπτυξη της εργασιακής παραγωγικότητας, και την µείωση 

του ποσοστού φτωχών εργαζόµενων. Οι συνέργιες ανάµεσα στην ποιότητα 

στην εργασία, την παραγωγικότητα και την απασχόληση θα πρέπει να τύχουν 

πλήρους εκµετάλλευσης. – Ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής: 

Απαιτείται αποφασιστική δράση για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την 

αποτροπή του αποκλεισµού από την αγορά εργασίας και την υποστήριξη της 

ολοκλήρωσης στην απασχόληση των µειονεκτούντων ατόµων, καθώς και τη 

µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων σε ότι αφορά στην απασχόληση, την 
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ανεργία και την εργασιακή παραγωγικότητα, ειδικότερα στις περιφέρειες που 

υστερούν. 

Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων αναφέρεται ειδικά στην κατευθυντήρια 

γραµµή 21 για την απασχόληση: Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασµό µε 

την ασφάλεια της απασχόλησης και να µειωθεί ο κατακερµατισµός της αγοράς 

εργασίας, λαµβανοµένου δεόντως υπόψη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, 

µε τη λήψη των ακόλουθων µέτρων: 

• προσαρµογή της νοµοθεσίας για την απασχόληση, επανεξέταση, εφόσον 

απαιτείται, των διαφόρων συµβατικών ρυθµίσεων και διατάξεων σχετικά µε το 

χρόνο εργασίας· 

• αντιµετώπιση του προβλήµατος της αδήλωτης εργασίας· 

•καλύτερη πρόβλεψη και θετική διαχείριση των αλλαγών, 

συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως των 

αλλαγών που συνδέονται µε το άνοιγµα των αγορών, έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί το κοινωνικό κόστος τους και να διευκολυνθεί η προσαρµογή· 

•προώθηση και διάδοση καινοτόµων και προσαρµόσιµων µορφών 

οργάνωσης της εργασίας, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η 

παραγωγικότητα στην εργασία, συµπεριλαµβανοµένης της βελτίωσης της 

υγείας και της ασφάλειας· 

•διευκόλυνση των αλλαγών του εργασιακού καθεστώτος, 

συµπεριλαµβανοµένων της κατάρτισης, της αυτοαπασχόλησης, της σύστασης 

επιχειρήσεων και της γεωγραφικής κινητικότητας. 

   Αναφορά στους κοινωνικούς εταίρους γίνεται και στην κατευθυντήρια 

γραµµή 22: Να εξασφαλιστεί µια εξέλιξη του κόστους εργασίας και να 

θεσπιστούν οι µηχανισµοί καθορισµού των µισθών, µε αναφορά στις ευθύνες 

των κοινωνικών εταίρων στο θέµα της µισθολογικής διαπραγµάτευσης, 

συµπεριλαµβανοµένης και της αποφυγής µισθολογικών διαφορών µεταξύ 

ανδρών και γυναικών. 

   Με αναφορά στις παραπάνω κατευθυντήριες γραµµές, οι κοινωνικοί εταίροι 

βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση για να συµβάλλουν θετικά στους 

παρακάτω τοµείς: 

• ανάπτυξη των ικανοτήτων εύρεσης κατάλληλης θέσης εργασίας των 

υπηρεσιών απασχόλησης 

• ανάπτυξη πολιτικών για την αποτροπή ελλείψεων δεξιοτήτων 



 51

• ενίσχυση της λειτουργίας των αγορών εργασίας µε βελτίωση των βάσεων 

δεδοµένων για θέσεις εργασίας και ευκαιρίες µάθησης, που θα πρέπει να 

διασυνδέονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρησιµοποιώντας σύγχρονες 

τεχνολογίες της πληροφόρησης και εµπειρίες που ήδη διατίθενται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο 

   Επιπλέον, οι κοινωνικοί εταίροι συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της 

ΕΕ µέσω πρωτοβουλιών στους παρακάτω τοµείς: της δια βίου µάθησης, της 

αύξησης του ποσοστού απασχόλησης, των ίσων ευκαιριών, της ενίσχυσης 

της πρόσβασης στην απασχόληση και τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας, 

της ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης των 

διακρίσεων, της συµφιλίωσης της εργασίας µε την οικογενειακή ζωή, και της 

ανάπτυξης δεικτών χωρίς διαχωρισµό των φύλων και µέτρων σύγκρισης, 

και της υποστήριξης στατιστικών βάσεων δεδοµένων για τη µέτρηση της 

προόδου στις δράσεις για τις οποίες ευθύνονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

       Τα συνδικάτα στην νέα εποχή διαπραγµάτευσης 

 

   Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται µε ένα έργο το οποίο πρόσφατα ανέλαβαν 

κοινωνικοί εταίροι: την καταπολέµηση των διακρίσεων και την προώθηση 

ίσων ευκαιριών στον τοµέα της απασχόλησης. Το έργο αυτό συνδέεται σαφώς 

µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την απαγόρευση των 

διακρίσεων λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 

γενετήσιου προσανατολισµού, φύλου, καθώς και για λόγους φυλετικής ή 

εθνικής καταγωγής. Μέχρι τώρα ο παραδοσιακός ρόλος των κοινωνικών 

εταίρων ήταν η διεξαγωγή συλλογικών διαπραγµατεύσεων, οι οποίες οδηγούν 

σε συλλογικές συµβάσεις που ρυθµίζουν τον τοµέα της εργασίας. Αυτός ο 

παραδοσιακός ρόλος, ωστόσο, έχει εξελιχτεί και επεκταθεί, όχι µόνο λόγω της 

παραµέτρου της «κοινωνικής ευθύνης» που έχει επηρεάσει το χαρακτήρα των 

επιχειρήσεων, αλλά και επειδή οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να αναλάβουν 

τα πολλαπλά καθήκοντα προώθησης της ίσης µεταχείρισης µε όποιον τρόπο 

µπορούν. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου νέου ρόλου, οι κοινωνικοί εταίροι 

αναπτύσσουν στενότερη συνεργασία µε άλλους φορείς της κοινωνίας των 

πολιτών, π.χ. ΜΚΟ, που επίσης στοχεύουν στην καταπολέµηση των 

διακρίσεων. 

   Η σηµασία αυτού του νέου ρόλου είναι αξιοσηµείωτη, επίσης, επειδή ο 

κύριος τοµέας που απαγορεύονται οι διακρίσεις είναι ο τοµέας της 

απασχόλησης. Οι κοινωνικοί εταίροι, ως φυσικοί ρυθµιστές του χώρου 

εργασίας, εµπλέκονται µε πολλούς τρόπους:  

(α) η ίση µεταχείριση µπορεί να αποτελέσει ζήτηµα των συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων και θέµα συµφωνίας µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων, 

ως µέρος της σύµβασης εργασίας,  

(β) οι κοινωνικοί εταίροι σε υψηλότερο επίπεδο (ευρωπαϊκό - εθνικό) 

αναλαµβάνουν το καθήκον να επικοινωνήσουν τις νέες υποχρεώσεις και τα 

δικαιώµατα στα µέλη τους ή τους κοινωνικούς εταίρους σε χαµηλότερο 

επίπεδο,  
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(γ) η ίση µεταχείριση αποτελεί ένα θέµα δράσης για τις εθνικές και ευρωπαϊκές 

αρχές. Επιπλέον,  

(δ) ο θεσµοθετηµένος κοινωνικός διάλογος αγκαλιάζει την καταπολέµηση των 

διακρίσεων και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για συνεχή πρόοδο στον 

τοµέα αυτό. 

   Με άλλα λόγια, το κεφάλαιο αυτό αποσκοπεί στην παροχή µιας καλύτερης 

γενικής εικόνας του τι έχουν κάνει µέχρι τώρα οι οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών για την καταπολέµηση των διακρίσεων, για την ευαισθητοποίηση 

των µελών τους, της κοινωνίας γενικά και για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

νοµοθεσίας και των πολιτικών από τις κυβερνήσεις. 

Οι πρωτοβουλίες που λαµβάνονται από τους εν λόγω κοινωνικούς εταίρους 

είναι, πρώτον, πολλές και, δεύτερον, ποικίλες. Το πρώτο µέρος είναι 

αφιερωµένο στις δράσεις τους. Το δεύτερο και το τρίτο µέρος αναφέρονται 

στο θεσµοθετηµένο κοινωνικό διάλογο, µέσω αναγνωρισµένων οργάνων ή 

οργανισµών, των οποίων η άποψη ζητείται συχνά από αρχές λήψης 

αποφάσεων. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) 

ιδρύθηκε το 1957 και είναι ένας από τους δύο συµβουλευτικούς οργανισµούς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από την αρµοδιότητά της να διατυπώνει 

Γνώµες σχετικά µε την προτεινόµενη νοµοθεσία της ΕΕ, η ΕΟΚΕ, ως γέφυρα 

µεταξύ της Ευρώπης και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, δίνει 

στους εκπροσώπους της µια επίσηµη πλατφόρµα όπου µπορούν να 

εκφραστούν. Στην Ελλάδα, ο οργανωµένος κοινωνικός διάλογος ανατέθηκε 

στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ) . Η ΟΚΕ 

ιδρύθηκε το 1994 µε βάση το ίδιο πρότυπο όπως και η ΕΟΚΕ. Με άλλα λόγια, 

η δοµή της ΟΚΕ είναι παρόµοια µε αυτήν της ΕΟΚΕ: τα µέλη της χωρίζονται 

σε τρεις (3) οµάδες: Εργοδότες, Εργαζόµενοι και ∆ιάφορα Συµφέροντα 

(αγρότες, αυτοαπασχολούµενοι, δικηγόροι, γιατροί, µέλη του Τεχνικού, 

Οικονοµικού και Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, καταναλωτές). Ο 

κύριος ρόλος της ΟΚΕ είναι να ενισχύσει τον κοινωνικό διάλογο µε τις Γνώµες 

και τις πρωτοβουλίες της. Από το 2001 η ΟΚΕ προβλέπεται ρητά από το 

ελληνικό Σύνταγµα. 
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5.1. Ο κοινωνικός διάλογος ως εργαλείο πολιτικής µέσω της κοινωνικής 

συναίνεσης 

 

 Ο κοινωνικός διάλογος µε τη συµµετοχή των κεντρικών ευρωπαϊκών 

κοινωνικών οργανώσεων των συνδικάτων (CES) και των εργοδοτών 

(Business Europe, CEEP, UEAPME), υπό τον όρο ότι καταλήγει σε 

συµφωνία, αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για άσκηση πολιτικής παρά τον µη 

άµεσα δεσµευτικό χαρακτήρα των σχετικών συµφωνιών. Σε αυτές τις 

συµφωνίες-πλαίσια συγκαταλέγονται:  

 

• ∆ιατοµεακές συµφωνίες: Σε αυτή την κατηγορία ανήκει η τέταρτη 

διατοµεακή συµφωνία-πλαίσιο µε θέµα τη δηµιουργία αγορών χωρίς 

αποκλεισµούς. Κεντρικά ζητήµατα της συµφωνίας αποτελούν οι όροι 

επανένταξης στην αγορά εργασίας µε την αντιµετώπιση της ανεργίας 

τριβής και µε την ανάδειξη της διασύνδεσης της εκπαίδευσης µε την αγορά 

εργασίας, της αναβάθµισης των προγραµµάτων µαθητείας και της 

πρακτικής άσκησης ως κύριων παραγόντων για την επίτευξη του στόχου.  

 

• Τοµεακές/κλαδικές συµφωνίες: Κατά το 2010 υπογράφονται 18 

τοµεακές κοινωνικές συµφωνίες σε επίπεδο κλάδων, οι οποίες αποτελούν 

το πλαίσιο για την υπογραφή σχετικών συµφωνιών σε εθνικό επίπεδο. 

Πρόκειται για 3 συµφωνίες στον κλάδο των κατασκευών και της γεωργίας 

αντίστοιχα, 2 συµφωνίες στους κλάδους της ηλεκτρικής ενέργειας, της 

θάλασσας/αλιείας και της πολιτικής αεροπορίας και, τέλος, από µία 

συµφωνία στους κλάδους του εµπορίου, των σιδηροδροµικών µεταφορών, 

της βιοµηχανίας/ εξόρυξης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ασφάλισης και 

της ξυλουργίας.  

 

• ∆ιάλογος ενόψει κοινωνικών συµφωνιών. Ο κοινωνικός διάλογος για 

επιµέρους ζητήµατα ενόψει υπογραφής κοινωνικών συµφωνιών λαµβάνει 

χώρα και µετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εύρεση 

λύσης σε κεντρικού χαρακτήρα πεδία. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται η 

πρόταση της Επιτροπής για διάλογο µε αντικείµενο τις αναδιαρθρώσεις. 
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Ωστόσο η διαφωνία των Ευρωπαίων εργοδοτών για µια κεντρικού 

χαρακτήρα συµφωνία στην Ευρώπη οδηγεί σε αδιέξοδο το διάλογο, αφού 

οι εργοδότες θεωρούν ότι το ζήτηµα των αναδιαρθρώσεων απαιτεί εθνικές 

λύσεις. Τέλος, σε διαφωνία καταλήγει επίσης ο διάλογος για τις 

επικουρικές συντάξεις, µε αποτέλεσµα η Επιτροπή να συντάσσει σχετικό 

«Πράσινο Βιβλίο» για επαρκή, βιώσιµα και ασφαλή συνταξιοδοτικά 

συστήµατα, θέτοντας σειρά προβληµατισµών, ώστε να καταλήξει µετά από 

νέα διαβούλευση στη συγγραφή «Λευκού Βιβλίου», κατά τη συνήθη 

διαδικασία των λειτουργιών της Ένωσης. 

 

5.2.Πλαίσο δράσεων για την ισότητα των φύλλων 

 

   Το Πλαίσιο ∆ράσεων για την Ισότητα των Φύλων συνήφθη το Μάρτιο του 

2005 µεταξύ της UNICE (τώρα BUSINESSEUROPE), της ΕΕΒΜΜΕ 

(Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνιών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων), του 

ΚΕΕ∆ (Ευρωπαϊκό Κέντρο Εργοδοτών και Επιχειρήσεων που παρέχουν 

∆ηµόσιες 

υπηρεσίες)και της EΣΣΟ (Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικαλιστικών 

Οργανώσεων. ∆ιαρθρώνεται γύρω από τέσσερις (4) προτεραιότητες που 

είναι: 

 

• το ζήτηµα των ρόλων των φύλων 

 

• η προώθηση των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

 

• η υποστήριξη της ισορροπίας ανάµεσα στην οικογενειακή και την 

επαγγελµατική ζωή 

 

• η αντιµετώπιση των διαφορών στις αµοιβές των δύο φύλων 

 

  Σύµφωνα µε ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, αυτές οι προτεραιότητες θα 

δώσουν την ευρωπαϊκή διαδικασία συντονισµού των πολιτικών περισσότερη 

«σαφήνεια, αποτελεσµατικότητα και ελκυστικότητα για τους 
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ενδιαφερόµενους». Το περιεχόµενο του Πλαίσιο ∆ράσης χωρίζεται σε 

τέσσερα (4) κεφάλαια: το πρώτο κεφάλαιο εισάγει την προσέγγιση των 

κοινωνικών εταίρων σχετικά µε το ζήτηµα της ισότητας των φύλων, το δεύτερο 

ασχολείται µε τις προκλήσεις, το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τις τέσσερις 

προτεραιότητες και το τέταρτο εξηγεί την παρακολούθηση του Π∆. 

   Μετά από την αναφορά στο βασικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι ευρωπαίοι 

κοινωνικοί εταίροι, τα συµβαλλόµενα µέρη ζητάνε από τους εθνικούς 

κοινωνικούς εταίρους να αναλάβουν δράση για την ισότητα των φύλων µέσα 

σε πλαίσιο πέντε (5) ετών. Για κάθε µία από τις τέσσερις (4) προτεραιότητες, 

οι κοινωνικοί εταίροι διατυπώνουν συγκεκριµένες προτάσεις για την επίτευξή 

τους. Επιπλέον, τα συµβαλλόµενα µέρη αποφάσισαν να καταρτίζουν ετήσια 

Έκθεση που δείχνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, όσον αφορά τις τέσσερις 

προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο Π∆. 

Η Έκθεση Αξιολόγησης του 2009 δηµοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2009. 

Επισηµαίνει, για παράδειγµα, ότι σε κάποια κράτη µέλη της ΕΕ, οι κοινωνικοί 

εταίροι έχουν συνεργαστεί µε τις δηµόσιες αρχές για τη διαµόρφωση ή την 

αναθεώρηση της υπάρχουσας νοµοθεσίας για την ίση µεταχείριση. Εξηγεί, 

επίσης, ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα για να 

υποστηρίξουν την προτεραιότητα της ισορροπίας της επαγγελµατικής και της 

προσωπικής ζωής. Οι δράσεις στον τοµέα αυτό έχουν πραγµατοποιηθεί µε 

διάφορους τρόπους, οι οποίοι περιλαµβάνουν τη σύναψη του Π∆, ευέλικτες 

ρυθµίσεις εργασίας, συµµετοχή στα προγράµµατα της ΕΕ, όπως το EQUAL ή 

το ΕΚΤ ή βελτίωση της χρήσης των συστηµάτων περίθαλψης. Τέλος, η 

Έκθεση Αξιολόγησης του 2009 αναφέρει την καταλυτική επίδραση που είχε το 

Π∆ στον επηρεασµό της πολιτικής της ΕΕ για τις ίσες ευκαιρίες. Στην 

πραγµατικότητα, οι στόχοι του Π∆ καθορίστηκαν στον Χάρτη Πορείας 2006-

2010 για την Ισότητα των Φύλων, στην Ανακοίνωση του 2008 µε τίτλο 

«Αντιµετώπιση της µισθολογικής διαφοράς µεταξύ ανδρών και γυναικών» και 

στη ∆ιαβούλευση της Επιτροπής του 2007 σχετικά µε την ισορροπία της 

επαγγελµατικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής. 
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5.3. Συµφωνία-πλαίσιο για τη Γονική Άδεια 

 

Αυτή η Συµφωνία Πλαίσιο συνήφθη για πρώτη φορά το ∆εκέµβριο του 1995 

µεταξύ της UNICE (τώρα BUSINESSEUROPE), του Κ.Ε.Ε.∆. και της Ε.Σ.Σ.Ο. 

Ο λόγος αυτής της συµφωνίας ήταν η βελτίωση της ισορροπίας µεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, µε τη δηµιουργία ενός πλαισίου, το 

οποίο θα παρέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη γονική άδεια και ως εκ 

τούτου, θα εξασφαλίζει ίση µεταχείριση µεταξύ ανδρών και γυναικών. 

  Μετά τη Συµφωνία Πλαίσιο του 1995, η Οδηγία 96/34/ΕC του Συµβουλίου, 

της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, 

που συνήφθη από την UNICE, το ΚΕΕ∆ και την ΕΣΣΟ, ήρθε το 1996 για να 

καταστήσει τη Συµφωνία Πλαίσιο νοµικά δεσµευτική για όλα τα κράτη µέλη 

της ΕΕ. Αναγνωρίζοντας την καταλυτική επίδραση που αυτή η Συµφωνία 

Πλαίσιο έχει στα κράτη µέλη, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι αποφάσισαν να 

αναθεωρήσουν τη Συµφωνία Πλαίσιο. Αυτή η αναθεωρηµένη Συµφωνία 

Πλαίσιο, που απευθύνεται σε όλους τους εργαζοµένους, θα εντάξει νέα 

στοιχεία ώστε να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η ίση κατανοµή ευθυνών στην 

οικογενειακή ζωή µεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Τον Ιούνιο του 2009, τα ίδια συµβαλλόµενα µέρη συνήψαν νέα Συµφωνία, 

αναθεωρώντας την υπάρχουσα και καλώντας τα όργανα λήψης αποφάσεων 

της ΕΕ να ξεκινήσουν µια διαδικασία ώστε να καταστεί νοµικά δεσµευτική. 

Αυτό έγινε µέσω της Οδηγίας 2003/38/ΕU του Συµβουλίου της 8ης Μαρτίου 

2010, για την εφαρµογή της αναθεωρηµένης Συµφωνίας-Πλαισίου για τη 

γονική άδεια, που συνήφθη από τους BE, ΕΕΒΜΜΕ, ΚΕΕ∆ και ΕΣΣΟ και που 

καταργεί την Οδηγία 96/34/ΕC. Η αναθεωρηµένη ΣΠ διαρθρώνεται γύρω από 

δύο (2) κύρια κεφάλαια: το πρώτο αποτελεί έναν πρόλογο και το δεύτερο 

αναλύει το περιεχόµενό του µε έξι (6) ρήτρες που εξηγούν τις λεπτοµέρειες 

της συµφωνίας. Αυτή η Συµφωνία Πλαίσο ζητά από τους κοινωνικούς 

εταίρους και / ή τα κράτη µέλη να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η οµαλότερη δυνατή επιστροφή στην εργασία µε τη δυνατότητα 

να επιλέξουν, κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου, ευέλικτα ωράρια 

εργασία. 

 

 



 58

5.4. Συµφωνία - πλαίσιο για Αγορές Εργασίας Χωρίς Αποκλεισµούς 

 

Αυτή η Συµφωνία-πλαίσιο (ΣΠ) υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2010 από την 

BUSINESSEUROPE (BE), την ΕΕΒΜΜΕ, το ΚΕΕ∆ και την EΣΣΟ. Μέσω 

αυτής της αυτόνοµης ΣΠ, τα υπογράφοντα µέρη τονίζουν την απαραίτητη 

συµβολή των αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισµούς στην οικονοµική 

ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή. Για το λόγο αυτό, επιθυµούν να 

ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία και να προωθήσουν αγορές εργασίας χωρίς 

αποκλεισµούς, ώστε να επωφεληθούν πλήρως από τα οφέλη που 

προσφέρουν. Η υιοθέτηση της ΣΠ προέκυψε από τα δύο (2) Ευρωπαϊκά 

Προγράµµατα Εργασίας Κοινωνικού ∆ιαλόγου που έλαβαν χώρα µεταξύ 

2006-2008 και 2009-2010 και από την Ανάλυσης Κοινής Αγοράς Εργασίας - 

και στα δύο συµµετείχαν οι προαναφερθέντες ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι. Η 

ΣΠ χωρίζεται σε έξι (6) κεφάλαια, που εισάγουν το πλαίσιο που οδήγησε στην 

υιοθέτησή της, το πεδίο εφαρµογής και τους επιδιωκόµενους στόχους, καθώς 

και τα εµπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για την επίτευξή τους και, τέλος, 

περιγράφουν τις δράσεις των κοινωνικών εταίρων, την εφαρµογή της ΣΠ και 

τη διαδικασία παρακολούθησης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ΣΠ για τις Αγορές 

Εργασίας Χωρίς Αποκλεισµούς δεν καλύπτει µια συγκεκριµένη οµάδα 

ανθρώπων - και έτσι όχι µόνο άτοµα που ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες - 

αλλά δίνει ένα γενικό πλαίσιο για την ένταξη στην αγορά εργασίας. 

  Στο εισαγωγικό µέρος, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι αναγνωρίζουν το 

ρόλο που διαδραµατίζουν στην προσπάθειά τους να βρουν λύσεις για τη 

βελτίωση των αγορών εργασίας στην Ευρώπη, οι οποίες είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν. Ωστόσο, τονίζουν 

ότι η επίτευξη αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισµούς είναι θέµα κατανοµής 

ευθυνών µεταξύ εργοδοτών, εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους, 

αντίστοιχα. Επίσης αναφέρουν ότι πρέπει να αναπτυχθεί µια συλλογική 

απάντηση στην πρόκληση αυτή, µέσω συνεργειών µεταξύ των δηµοσίων 

αρχών και όλων των άλλων εµπλεκόµενων παραγόντων. Στο πλαίσιο αυτό, 

προσθέτουν στην ΣΠ Παράρτηµα µε έναν µη εξαντλητικό κατάλογο 

συστάσεων που απευθύνονται σε δηµόσιες αρχές και άλλους παράγοντες. Οι 

συστάσεις αυτές θα βοηθήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη της νοµοθεσίας και 

των πολιτικών, ως προς την υποστήριξη των προσπαθειών και των ενεργειών 
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που αναλαµβάνονται από τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ παράλληλα 

εξασφαλίζει τη συµµετοχή τους στον κατάλληλο βαθµό. Πιο συγκεκριµένα, 

στις συστάσεις πολιτικής οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι περιλαµβάνουν, 

µεταξύ άλλων, µέτρα για την εξασφάλιση ισότιµης πρόσβασης στην υγεία, την 

εκπαίδευση, τη στέγαση και την κοινωνική ασφάλιση, ως µέσο για την 

αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού. Ζητούν, επίσης, µια πιο 

αποτελεσµατική χρήση των οικονοµικών µέσων, π.χ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο (ΕΚΤ), στην ενίσχυση και εφαρµογή πολιτικών για την προώθηση της 

ένταξης των ευπαθών οµάδων στην απασχόληση. 

Αυτή η ΣΠ καλύπτει και περιγράφει έναν κατάλογο εµποδίων που 

αντιµετωπίζουν τα άτοµα κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Τα 

εµπόδια που πρέπει να αντιµετωπιστούν λαµβάνουν χώρα σε διάφορα 

επίπεδα πριν από την είσοδο στην αγορά εργασίας, αλλά κατοχυρώνονται µ’ 

αυτήν. Σχετίζονται, κυρίως, µε τις µεθόδους πρόσληψης που πρέπει να είναι 

αποτελεσµατικότερες, για την αποφυγή κάθε είδους διακρίσεων, ή µε την 

ενηµέρωση για τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας, τα προγράµµατα κατάρτισης 

και το περιεχόµενο των θέσεων εργασίας. Ωστόσο, σχετίζονται επίσης, µε τις 

µεθόδους εκπαίδευσης που πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 

τρέχουσας αγοράς εργασίας, καθώς και στις συνθήκες εργασίας και τον 

οργανισµό. 

   Τέλος, όσον αφορά τις συγκεκριµένες δράσεις των κοινωνικών εταίρων, 

αυτές περιλαµβάνουν κυρίως: 

 

• εκστρατείες για την προώθηση της διαφορετικότητας στο χώρο 

εργασίας, 

• «εφαρµογή αποτελεσµατικών µεθόδων πρόσληψης και πολιτικών 

ενσωµάτωσης, καθώς και εξασφάλισης κατάλληλων συνθηκών 

εργασίας για την υποδοχή και την υποστήριξη των νεοεισερχοµένων 

στην επιχείρηση»15, 

• εισαγωγή των επιµέρους σχεδίων ανάπτυξης των ικανοτήτων, που 

εργοδότης και εργαζόµενος θα εκπονήσουν για τον καθορισµό των 

ικανοτήτων που απαιτούνται για µια δεδοµένη εργασιακή κατάσταση 
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και των δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση των ικανοτήτων του 

εργαζοµένου. 

 

5.5. Η Θέση της ΕΣΣΟ 

    

  Οι παρατηρήσεις της EΣΣΟ δηµοσιεύθηκαν το ∆εκέµβριο του 2007 κατά τη 

διάρκεια της διαβούλευσης που δροµολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, προκειµένου να συγκεντρώσει απόψεις και γνώµες σχετικά µε την 

ανάγκη προώθησης υποχρεώσεων µη διάκρισης εκτός του τοµέα της 

απασχόλησης. Για την EΣΣΟ, η καταπολέµηση των διακρίσεων εκτός του 

χώρου εργασίας έχει ισχυρές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και 

αντίστροφα, αφού τα δύο είναι αλληλένδετα. Εξηγεί ότι «η µη διάκριση εκτός 

της απασχόλησης αποτελεί συχνά προϋπόθεση για την ισότητα στο χώρο 

εργασίας», δίνοντας ως παράδειγµα τις διακρίσεις στην εκπαίδευση. Στις 

παρατηρήσεις της, η EΣΣΟ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα και τη 

σπουδαιότητα της ύπαρξης ενός νοµοθετικού πλαισίου, χαρακτηρίζοντάς το 

ως «απαραίτητη προϋπόθεση». 

 Θεωρεί ότι η νοµοθεσία και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν είναι 

το µόνο κίνητρο, ώστε οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν καλές πρακτικές και, 

γενικότερα, να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την καταπολέµηση των 

διακρίσεων. Επιπλέον, η νοµοθεσία πρέπει να αναπτυχθεί παράλληλα µε την 

εγγύηση ότι οι δηµόσιες αρχές θα την εφαρµόσουν σωστά και θα πρέπει να 

συµπληρωθεί µε τις δράσεις και τις δραστηριότητες των κοινωνικών εταίρων. 

Η ΕΣΣΟ κάνει έκκληση για ένα ενιαίο όργανο ως κατάλληλο µέσο για την 

καλύτερη ρύθµιση του ζητήµατος των πολλαπλών διακρίσεων. Εξηγεί, 

επίσης, ότι µια ενιαία ευρεία πρωτοβουλία προσφέρει καλύτερη προστασία 

για τους ανθρώπους που υφίστανται διάκριση για «λιγότερο δηµοφιλείς» 

λόγους, π.χ. θρησκεία, αρκεί να περιλαµβάνει, επίσης, ειδικές διατάξεις 

σχετικά µε την αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων κάθε µιας από τις διάφορες 

µορφές διακρίσεων. Μια άλλη βασική θέση είναι ότι η νέα νοµοθεσία πρέπει 

να στοχεύει, πάνω απ 'όλα, στη βελτίωση και ενίσχυση του υφιστάµενου 

νοµικού πλαισίου, ενσωµατώνοντας παράλληλα και νέες µορφές διακρίσεων 

και ειδικά την ιθαγένεια και την συµµετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Όσον αφορά το ρόλο των κοινωνικών εταίρων, η ΕΣΣΟ τον θεωρεί ως σαφώς 
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συµπληρωµατικό προς την νοµοθεσία της ΕΕ. Επιπλέον, προβλέπει για µια 

επισκόπηση του τρόπου µε τον οποίο έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα ο 

κοινωνικός διάλογος σχετικά µε τη µη διακριτική µεταχείριση και τους λόγους 

οι οποίοι έχουν καλυφθεί:  

(α) πρώτον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΣΣΟ αναφέρει το θετικό αντίκτυπο 

που είχε το Π∆ µε µια διαδικασία παρακολούθησης και ζητά να ενισχυθεί 

περαιτέρω η σύναψη τέτοιων συµφωνιών, σε τοµείς που δεν καλύπτονται 

ακόµη (ρατσισµός και ξενοφοβία, εργαζόµενοι που ανήκουν σε εθνικές 

µειονότητες κλπ.),  

(β) δεύτερον, σε τοµεακό επίπεδο ΕΕ, ο κοινωνικός διάλογος εστιάστηκε 

κυρίως στο θέµα της ισότητας των φύλων, (γ) τρίτον, σε εθνικό επίπεδο, η 

ΕΣΣΟ σηµειώνει ότι τα θέµατα ισότητας - και κυρίως ισότητας των φύλων - 

αντιµετωπίζονται µέσω συλλογικών διαπραγµατεύσεων και άλλων κοινών 

δράσεων. 

   Η EΣΣΟ εξέφρασε τις ίδιες απόψεις στην Κοινή ∆ήλωση (Κ∆) 

«Καταπολέµηση των διακρίσεων και εγγύηση ισότητας για όλους» µε την 

Κοινωνική Πλατφόρµα, που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2009. Η Κ∆ – η 

οποία απευθυνόταν στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και στη σουηδική 

κυβέρνηση, η οποία ανέλαβε την προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2009 - διαρθρώνεται γύρω από 

συγκεκριµένες προτάσεις για νέες νοµικές και πολιτικές πρωτοβουλίες, που τα 

δύο µέρη θεωρούν ότι θα εξασφαλίσουν µεγαλύτερη ισότητα σε όλη την 

Ευρώπη. Μια από τις προτάσεις ήταν η επέκταση της ευρωπαϊκής 

νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων για όλους τους λόγους, σε όλους τους τοµείς 

της ζωής. Η EΣΣΟ και η Κοινωνική Πλατφόρµα απορρίπτουν το επιχείρηµα 

του «κόστους» ως δικαιολογία για τη µη εφαρµογή της νοµοθεσίας σε εθνικό 

επίπεδο. Μια άλλη πρόταση ήταν να συµπεριληφθούν λόγοι όπως η 

κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, η συµµετοχή σε 

συνδικαλιστικές οργανώσεις ή οι πολιτικές απόψεις. 
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5.6. Τα αιτήµατα της EΣΣΟ για στοχευµένες πρωτοβουλίες 

 

Α) Για ∆ιακινούµενους εργαζόµενους 

 

Τον ∆εκέµβριο του 2010 η EΣΣΟ εξέδωσε Ψήφισµα σχετικά µε την ίση 

µεταχείριση και τη µη διάκριση των διακινούµενων εργαζοµένων (στο εξής το 

Ψήφισµα) . Στο ψήφισµα η EΣΣΟ κάνει µια κριτική αξιολόγηση του ισχύοντος 

νοµικού πλαισίου της ΕΕ, το οποίο διέπει και καθορίζει τους κανόνες σχετικά 

µε την απασχόληση των διακινούµενων εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η EΣΣΟ επιχειρηµατολογεί µε βάση τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου 

της ΕΕ, η οποία αποκαλύπτει την αδυναµία του ισχύοντος νοµικού πλαισίου 

για δηµιουργία µιας σαφούς ιεράρχησης µεταξύ θεµελιωδών κοινωνικών 

δικαιωµάτων και οικονοµικών ελευθεριών. Για να επιλύσει αυτήν την 

αµφισηµία, η EΣΣΟ ζητά την συµπερίληψη ενός Πρωτοκόλλου Κοινωνικής 

Προόδου στις Συνθήκες, στο οποίο θα δηλώνεται σαφώς, µεταξύ άλλων, η 

επικράτηση των κοινωνικών δικαιωµάτων έναντι των οικονοµικών ελευθεριών 

και των κανόνων του ανταγωνισµού. Επιπλέον, η EΣΣΟ επικρίνει την 

επιδίωξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περαιτέρω 

ελευθέρωση της ενιαίας αγοράς, εις βάρος κυρίως της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης και του νέου νοµικού πλαισίου, όπως προβλέπεται από τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας. Τονίζει, επίσης, το γεγονός ότι οι έννοιες της 

κοινωνικής προόδου, της κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς, της ισότητας και 

της µη διάκρισης, κατοχυρώνονται όλες στη Συνθήκη της Λισαβόνας και στον 

Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. Για τις τρεις προτάσεις της 

Οδηγίας σχετικά µε τους διακινούµενους εργαζοµένους, Η Κ∆ της ΕΣΣΟ και 

της Κοινωνικής Πλατφόρµας, που αναφέρεται πιο πάνω πρότεινε, επίσης, µια 

καλύτερη νοµική προστασία των µεταναστών. 

   Οι τρεις  νέες προτάσεις, που αναφέρονται στο ψήφισµα, είναι οι παρακάτω: 

 

(1) Οδηγία για θέσπιση ενιαίας διαδικασίας αίτησης µε σκοπό την έκδοση µιας 

ενιαίας άδειας που επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων χωρών να ζουν και να 

εργάζονται στην επικράτεια ενός κράτους µέλους και τη θέσπιση κοινής βάσης 

δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους τρίτων χωρών που ζουν νόµιµα σε ένα 

κράτος µέλος. 
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(2) Οδηγία που καθορίζει τους όρους εισόδου και παραµονής των υπηκόων 

τρίτων χωρών για σκοπούς εποχιακής εργασίας. 

 

 η EΣΣΟ διαφωνεί µε τη νοµική βάση. ∆εδοµένου ότι οι προτάσεις της 

Οδηγίας δεν αφορούν µόνο την κυκλοφορία των διακινούµενων εργαζοµένων, 

αλλά και τα δικαιώµατά τους, η EΣΣΟ θεωρεί ότι η χρήση µόνο του Αρ. 79 της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΣΛΕΕ) σχετικά µε τη 

µετανάστευση, ως µια λανθασµένη επιλογή. Σύµφωνα µε την EΣΣΟ, η 

επιλογή αυτή επέτρεψε στην ΕΕ να αποφύγει τη διαβούλευση µε τους 

κοινωνικούς εταίρους (άρθρο 154 ΣΛΕΕ) και, ως εκ τούτου, πρέπει να 

προστεθεί και η κοινωνική πολιτική στη νοµική βάση της οδηγίας. Επιπλέον, 

απαιτεί «ένα οριζόντιο µέσο ρύθµισης των ζητηµάτων αρχής για τους 

εργαζόµενους εντός της ΕΕ, καθώς επίσης και για τους εργαζόµενους εκτός 

ΕΕ που µεταναστεύουν εντός της, µε βάση την αρχή της ίσης µεταχείρισης και 

του αγώνα κατά των διακρίσεων». 

   Επιπλέον, η EΣΣΟ πιστεύει ότι, πριν καταλήξει κανείς σε οποιαδήποτε νέα 

πρωτοβουλία για τη µετανάστευση και την εποχιακή εργασία, είναι 

απαραίτητο να αναπτυχθούν πρώτα τα απαραίτητα µέτρα κοινωνικής 

στήριξης. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την ενίσχυση των 

ευρωπαϊκών και εθνικών νοµοθεσιών για την κοινωνική και επαγγελµατική 

προστασία των εποχιακών εργαζοµένων. Για το σκοπό αυτό, η EΣΣΟ 

προτείνει µια ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινωνική πολιτική στην εποχιακή 

εργασία, που εγγυάται την ίση µεταχείριση µεταξύ των εποχιακών 

εργαζοµένων, ντόπιων και διακινούµενων. 

  Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η EΣΣΟ ζήτησε «να επιτραπεί σε όλους τους 

πολίτες της ΕΕ και των τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην ΕΕ, 

συµπεριλαµβανοµένων των προσφύγων, η πλήρης πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας της ΕΕ (...)».. 
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Β) Για την Ισότητα των Αµοιβών 

 

Η ∆ήλωση Συνεδρίου σχετικά µε τις ελάχιστες αµοιβές, την ισότητα και τις 

συλλογικές διαπραγµατεύσεις, εγκρίθηκε από την EΣΣΟ στη διάρκεια του 

Συνεδρίου της στη Σεβίλλη τον Μάιο του 2007 και ασχολείται µε την 

αντιµετώπιση του ζητήµατος της ισότητας στην αµοιβή µεταξύ ανδρών και 

γυναικών στα καινούργια και παλιά κράτη µέλη της ΕΕ. Μετά την περιγραφή 

της τρέχουσας κατάστασης, όσον αφορά την αµοιβή στην ΕΕ, η EΣΣΟ ζητά 

την πραγµατοποίηση συλλογικών δράσεων από τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της EΣΣΟ. Προκειµένου να διασφαλιστεί 

η ισότητα των αµοιβών, η EΣΣΟ προτείνει τα ακόλουθα µέτρα: 

 

• στήριξη των εκστρατειών των συνδικάτων µε στόχο την εγγύηση 

αποτελεσµατικών κατώτατων µισθών 

• χρήση νοµικών µέσων και συλλογικών διαπραγµατεύσεων για την 

αντιµετώπιση του ζητήµατος του χάσµατος µεταξύ των φύλων, 

• βελτίωση των συνθηκών εργασίας των διακινούµενων εργαζοµένων 

(για τη δηµιουργία ενώσεων διακινούµενων εργαζοµένων, πλήρη 

εφαρµογή του εργατικού δικαίου, κλπ), 

• όταν οι συνθήκες θα το επιτρέψουν, οργάνωση συλλογικών 

εκστρατειών σε επίπεδο ΕΕ για την αντιµετώπιση του ζητήµατος των 

κατώτατων µισθών, της ισότητας και της συλλογικής διαπραγµάτευσης. 

 

   Η Κ∆ της EΣΣΟ και της Κοινωνικής Πλατφόρµας, που αναφέρεται 

παραπάνω, πρότεινε την ενίσχυση του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου, 

συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, της ισότητας των αµοιβών και της 

εναρµόνισης της ιδιωτικής και επαγγελµατικής ζωής. Επιπλέον, η νοµοθεσία 

και οι πολιτικές ίσης µεταχείρισης θα ενσωµατώνουν πιο αποτελεσµατικά την 

ταυτότητα φύλου και τα διαφυλικά άτοµα. 
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5.7. Συµπεράσµατα 

 

  Όλα τα παραπάνω, που εγκρίθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία, 

καταδεικνύουν ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δείχνουν 

σταθερή αφοσίωση στο ρόλο τους στην καταπολέµηση των διακρίσεων στο 

χώρο εργασίας. Αναγνωρίζουν ότι το θέµα των διακρίσεων τους αφορά 

άµεσα, καθώς, επίσης, και ότι η κατάργηση των διακρίσεων είναι θετική, όσον 

αφορά την απασχόληση και την ανάπτυξη. Οι κοινωνικοί εταίροι καταβάλλουν 

προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων. Η σηµασία που αποδίδεται στην 

ισότητα των ευκαιριών αποδεικνύεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι το θέµα 

της ένταξης όλων όσων µπορεί να υποφέρουν από διακρίσεις, ρυθµίζεται από 

µια ΣΠ. Οι ΣΠ µπορεί να µην είναι νοµικά δεσµευτικές, δεδοµένου ότι 

παρέχουν µόνο ένα πλαίσιο όπου τα υπογράφοντα µέρη δεσµεύονται να 

ενεργήσουν, µπορεί όµως να οδηγήσουν σε δεσµευτικούς κανονισµούς µετά 

την υιοθέτηση της ΣΠ ως οδηγία. Επιπλέον, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η 

τρέχουσα οικονοµική και δηµοσιονοµική συγκυρία δεν εµπόδισε τους 

ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους να συνεχίσουν τη συµµετοχή τους στον 

αγώνα κατά των διακρίσεων. Μάλιστα, η ΣΠ για τη γονική άδεια συνήφθη 

πρόσφατα, παρά την κρίση. Άλλη µια συγκεκριµένη συµβολή της εν λόγω ΣΠ 

για την αντιµετώπιση των διακρίσεων είναι ο προσδιορισµός των µεθόδων 

πρόσληψης που δηµιουργούν εµπόδια κατά την είσοδο στην αγορά εργασίας, 

για τα άτοµα που µπορεί να υφίστανται διακρίσεις. Μια τέτοια συµβολή θα 

πρέπει να θεωρείται ως σηµαντική, επειδή εξετάζει µια από τις µεγαλύτερες 

δυσκολίες στην καταπολέµηση των διακρίσεων, και συγκεκριµένα τη 

«διάγνωση» των πιθανών αιτίων των διακρίσεων και τη διατύπωση τόσο 

συγκεκριµένων δράσεων ενάντια στην αιτία, ώστε η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων να µπορεί να τις εφαρµόσει. 

   Η ΣΠ για την Ισότητα των Φύλων έχει επίσης αποδειχθεί σαν µια πολύ 

αξιόλογη πρωτοβουλία. Οι λόγοι της επιτυχίας της είναι οι εξής: (α) έθεσε 

συγκεκριµένες προτεραιότητες και διατύπωσε σαφείς προτάσεις, οι οποίες 

οδήγησαν σε ορατή βελτίωση (π.χ. ευέλικτες ρυθµίσεις εργασίας), (β) 

προσέγγισε τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι ανέλαβαν δράση 

στην καταδειχθείσα κατεύθυνση, (γ) συµφωνήθηκαν επακόλουθες εργασίες 

για την «κεφαλαιοποίηση» των παροχών και (δ) επηρέασε την πολιτική της 
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ΕΕ στον τοµέα αυτό. Ως εκ τούτου, η ευαισθητοποίηση έχει αυξηθεί σε όλες 

τις κατευθύνσεις. Από την άλλη πλευρά, οι επακόλουθες εργασίες της ΣΠ, 

όσον αφορά συγκεκριµένες δράσεις που λαµβάνονται από τα ίδια τα µέρη 

που τις υπέγραψαν και / ή τις εξέδωσαν, δεν είναι πάντοτε σαφείς και εύκολο 

να προσδιοριστούν. 

   Σε ό, τι αφορά τα παραπάνω, θα πρέπει καταρχάς να σηµειωθεί, ότι 

έναυσµα για τις αναφερόµενες επιτυχείς πρωτοβουλίες αποτέλεσε η 

νοµοθεσία, η πολιτική και τα προγράµµατα της ΕΕ. Κατά την αξιολόγηση του 

πλαισίου που οδήγησε τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους να 

υιοθετήσουν και να πραγµατοποιήσουν ειδικές δράσεις στον τοµέα αυτό, 

καθώς και να ευαισθητοποιήσουν τα µέλη τους, είναι προφανές ότι βάση 

αποτελεί η ευρωπαϊκή πολιτική. Ιδιαίτερα το «Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων 

Ευκαιριών για Όλους», το οποίο ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 

2007, άνοιξε το δρόµο για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τόσο σε 

ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, για την προώθηση περαιτέρω 

συζήτησης και δραστηριοτήτων που αφορούν την ισότητα των ευκαιριών. Η 

καθοριστική επίδραση των χρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ έργων, όσον 

αφορά τη δέσµευση των κοινωνικών εταίρων για την ίση µεταχείριση, είχε 

υπογραµµιστεί από παρόµοιες έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και 

συγκεκριµένα από την έρευνα που αποσκοπεί στην αξιολόγηση της 

συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων στον τοµέα της καταπολέµησης των 

διακρίσεων. 

   Εκτός από την ανάπτυξη και την αύξηση της συνεργασίας µέσω Π∆ και 

κοινών δράσεων - όπως περιγράφεται παραπάνω – οι ευρωπαίοι και εθνικοί 

κοινωνικοί εταίροι δηµοσίευσαν µελέτες, τα πορίσµατα των οποίων είναι πολύ 

χρήσιµα για τα µέλη τους, καθώς και για το ευρύ κοινό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

   Η Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει την χειρότερη κρίση από καταβολής της. Μία 

κρίση που δεν είναι µόνο οικονοµική, αλλά είναι και κοινωνική, είναι κρίση 

αξιών, πολιτικής αλλά και συνοχής της ενωµένης Ευρώπης.  Η οικονοµική 

κρίση τάραξε τα θεµέλια της Νοµισµατικής Ένωσης και πήγε αρκετά βήµατα 

πίσω το όνειρο της ολοκλήρωσης. 

   Το συνδικαλιστικό κίνηµα δε θα µπορούσε να αποτελέσει την εξαίρεση από 

τη βαθιά κρίση. Όπως είδαµε και αναλύσαµε βιώνει τη δική του κρίση, µε τη 

συνδικαλιστική πυκνότητα να µειώνεται και παράλληλα να µειώνεται και η 

διαπραγµατευτική του δύναµη τόσο σε πολιτικές εργασιακών σχέσεων όσο 

και σε πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης. Η χαµένη αίγλη του παρελθόντος 

είναι γεγονός αδιαµφισβήτητο αλλά το συνδικαλιστικό κίνηµα µε µειωµένες 

πλέον δυνατότητες αποτελεί έναν ισχυρό συνοµιλητή, έναν πυλώνα 

διαπραγµάτευσης για τους ευρωπαίους εργαζόµενους. 

   Η ανάγκη αναδιοργάνωσης και επαναπροσδιορισµού πολιτικής είναι 

αναγκαία στο συνδικαλιστικό κίνηµα όσο είναι αναγκαία και στην πολιτική 

εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στο θολό τοπίο της Ένωσης, όµως, 

και µε όση ισχύ έχει αποµείνει στο κίνηµα γίνονται προσπάθειες ώστε ως 

ισότιµος κοινωνικός εταίρος να επηρεάσει, να προβληµατίσει και να προτείνει 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση τρόπους εξόδου από την κρίση.  

 

6.1.Ο συνδικαλισµός στο σταυροδρόµι προκλήσεων 

 

   Σήµερα, όσο ποτέ στο παρελθόν, απαιτούνται εκείνες οι στρατηγικές 

επιλογές που ανατρέπουν τις σηµερινές δοµές του συνδικαλιστικού κινήµατος 

και της οργάνωσης της εργασίας και αναθεωρούν τον τρόπο σκέψης, τις 

σηµερινές πρακτικές και την κουλτούρα. Οι εν λόγω επιλογές πρέπει να 

βασίζονται στην ορθολογική υποστήριξη της εργασίας, που δεν υποθηκεύει το 

µέλλον των επόµενων γενεών, στην διαρκή ανάπτυξη των επαγγελµατικών 
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προσόντων των εργαζόµενων και στην διεκδίκηση της ενίσχυσης του 

κοινωνικού ιστού και της συσπείρωσης όλων των εργατικών δυνάµεων. 

   Η πρώτη πρόκληση αφορά το σύγχρονο διακύβευµα της εργασιακής 

εκµετάλλευσης που είναι : 

• η απορρύθµιση της εργατικής νοµοθεσίας και η δηµιουργία ενός 

καθεστώτος προσωρινότητας µε κυρίαρχη επιδίωξη του νέου 

εργοδοτικού κατεστηµένου να επανέλθει σε έναν άγριο καπιταλισµό.  

• η ατοµική διαπραγµάτευση, ως ένα πεδίο που ελέγχουν σχεδόν 

απόλυτα οι εργοδότες καθώς συµβάλλει αποτελεσµατικά στην 

κατάργηση της συλλογικής διαπραγµάτευσης, του διαλόγου, της 

συµµετοχής και της δυνατότητας του Συνδικαλισµού να µετατρέπει το 

θετικό αποτέλεσµα της δράσης του σε όφελος του κοινωνικού συνόλου 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο εργασίας. 

   Η δεύτερη πρόκληση αφορά την προστασία του δικαιώµατος στην εργασία 

και της ελεύθερης πρόσβασης για όλους, αλλά, πάνω απ' όλα, την 

προσπάθεια να δηµιουργεί τις κατάλληλες εκείνες συνθήκες και διαδικασίες 

που καλλιεργούν και διασφαλίζουν την δηµιουργικότητα, τον σεβασµό και την 

όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αυτονοµία του εργαζόµενου έναντι της υποταγής 

και της εξάρτησης, που αναπόφευκτα προκαλεί η συµµετοχή του στην 

κατεστηµένη και νοµικά κατοχυρωµένη σήµερα παραγωγική διαδικασία. Η 

συµµετοχή του σ’ αυτή τον αλλοτριώνει και έχει ως συνέπεια την ισοπέδωση 

της διαφορετικότητας της προσωπικότητάς του, τη µετατροπή του δηλαδή σε 

ασήµαντο και εύκολα αντικαταστάσιµο εξάρτηµα της παραγωγικής 

διαδικασίας και κατ' επέκταση της όλης κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής 

διαδικασίας. 

   Η τρίτη πρόκληση αφορά τη µετεξέλιξη του συντεχνιακού, κοµµατικά 

ελεγχόµενου και κρατικοδίαιτου συνδικαλισµού σε ελεύθερη και οργανωµένη 

δύναµη που αισθάνεται ότι συµµετέχει και καθορίζει από κοινού τις 

κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές και πολιτισµικές εξελίξεις και ισορροπίες 

παράγοντας ξανά πολιτική µε ευαισθησία και υπευθυνότητα για τον άνθρωπο 

και το περιβάλλον του. Ο συνδικαλισµός πρέπει να είναι ο δυναµικός εκείνος 

φορέας των προσδοκιών των εργαζόµενων σ’ ένα ραγδαία µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον, από τη νέα τεχνολογία και την οικονοµική συγκυρία και όχι 
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υποχείριο όργανο στα χέρια συµφερόντων αντίθετων µε τις επιδιώξεις, τις 

επιθυµίες και τα οράµατα των ευρύτερων λαϊκών στρωµάτων. Η διαφάνεια 

στην λειτουργία του και στις επιδιώξεις του, είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη 

για να αντιπαρατεθεί αποτελεσµατικά στην αντίληψη του Συνδικαλισµού – 

∆ιαχειριστή της όποιας εξουσίας, στην εκχώρηση του δικαιώµατος στην 

εργασία στους εργοδότες αλλά και στις πολιτικές εµπορευµατοποίησης των 

κοινωνικών αγαθών. 

   Η τέταρτη πρόκληση αφορά την αλλαγή του ίδιου του θεσµικού πλαισίου της 

λειτουργίας του, που καθιστά το Συνδικαλισµό εξάρτηµα ή µηχανισµό του 

πολιτικού κατεστηµένου για την επιβολή ή την αποποίηση ή και την 

µεταβίβαση της βασικής του υποχρέωσης και ευθύνης για την ικανοποίηση 

των προσδοκιών των εργαζόµενων (οικονοµικών, κοινωνικών και 

προσωπικών – ψυχολογικών). Ο εργαζόµενος έχει ανάγκη να πιστεύει ότι η 

συνδικαλιστική του οργάνωση, είναι η συνειδητή προέκταση της ύπαρξής του 

στο εργασιακό και κοινωνικό γίγνεσθαι, που θέλει κι επιδιώκει, όχι µόνο την 

καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής του και των συνθηκών της εργασίας του, 

αλλά και την κοινωνική και προσωπική του ολοκλήρωση. 

 

6.2 . Προτάσεις για την αλλαγή στο συνδικαλιστικό κίνηµα 

 

   Είναι προφανές ότι βρισκόµαστε µπροστά σε τεράστιες δυσκολίες και η 

ανάπτυξη αποτελεσµατικών µορφών αγώνα και διεκδικήσεων δεν είναι ούτε 

εύκολη, ούτε αυτονόητη. Το συνδικαλιστικό κίνηµα σήµερα πρέπει να βρει 

νέους τρόπους, ώστε να επανασυνδέσει την ανταγωνιστικότητα της 

οικονοµίας µε την κοινωνική δικαιοσύνη και µε τις νέες συνθήκες εργασίας σε 

συνδυασµό µε την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιµατική αλλαγή, 

ώστε να πετύχει την προσαρµογή των κλασσικών του στόχων στη νέα εποχή.   

Το συνδικαλιστικό κίνηµα του σήµερα αλλά και του αύριο πρέπει να επιµείνει : 

 

• στην διεκδίκηση το δικαιώµατος ελεύθερης πρόσβασης στη γνώση και 

στην πληροφορία, για να µην µετατραπούν σε σύγχρονους παρίες 

(ενδεικτικά : διαρκή προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

αξιοποίηση του διαδικτύου, εναλλαγή σε θέσεις εργασίας, ίσες 

ευκαιρίες, αξιοκρατία θεσµικού πλαισίου) 
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• στην αναγνώριση και κατοχύρωση της εργασίας ως αγαθού του 

κοινωνικού συνόλου που συµβάλλει εκτός των άλλων και στην 

βελτίωση της ποιότητας ζωής τους (ενδεικτικά : συνεχή βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας, κατοχύρωση ελευθέρου χρόνου για την ανάπτυξη 

κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εβδοµάδα 35 ωρών 

εργασίας)  

• στην ανάπτυξη ανοιχτών συµµετοχικών θεσµών που προλαµβάνουν 

αλλά και αποτρέπουν κάθε είδους αποκλεισµούς από την εργασία 

καθώς και τα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά δρώµενα (βελτιώσεις 

του θεσµικού πλαισίου για την προσαρµογή του στα νέα δεδοµένα, 

αλλαγή συνδικαλιστικής κουλτούρας).  

• στην ανατροπή του σηµερινού συντηρητικού, πελατειακού, 

διαχειριστικού και γραφειοκρατικού συνδικαλιστικού µοντέλου και των 

παρατάξεων που το εκπροσωπούν (αποκοπή από τον οµφάλιο λώρο 

της κεντρική εξουσίας και του πολιτικού συστήµατος, εκσυγχρονισµός 

λειτουργίας και διαδικασιών) 

• στην µετατροπή των εργατικών ενώσεων σε ανοιχτούς και 

δηµιουργικούς οργανισµούς που : 

 

� ανατροφοδοτούνται από τον ίδιο τον εργαζόµενο (πολλαπλοί 

επικοινωνιακοί δίαυλοι – σε συνδυασµό µε τη νέα τεχνολογία – 

και προς τα µέσα και προς τα έξω για την άµεση και ελεύθερη 

πρόσβαση στην πληροφόρηση και γνώση αλλά και στην 

κοινωνική αναγνωσιµότητα)  

� δρουν και αποφασίζουν συλλογικά, χωρίς εξαρτήσεις 

(αποκέντρωση της λήψης των αποφάσεων µέσα από οµάδες 

επεξεργασίας και ανάδειξης πολιτικών, θεµατικές τοπικές & 

περιφερειακές συνελεύσεις, θεµατικά συνέδρια ή κλαδικά, 

ενδιάµεσοι και κλιµακούµενοι διεκδικητικοί αγώνες που θα 

καταλήγουν τελικά και στην απεργία, ανάδειξη πλατιών 

κοινωνικών – οικολογικών – πολιτιστικών – πολιτικών 

συµµαχιών)  
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� είναι τυπικά και ουσιαστικά αλληλέγγυες και στηρίζουν 

ανυστερόβουλα (ηθική και υλική στήριξη των διεκδικητικών 

αγώνων, θεσµική συµµετοχή, όπου απαιτείται, για την 

διασφάλιση της νοµιµότητας, της αξιοκρατίας και των ίσων 

ευκαιριών χωρίς σκοπιµότητες στην κοινωνική και προσωπική 

ανέλιξη του εργαζόµενου) 

� σέβονται την εργασία και το κοινωνικό σύνολο (διασφάλιση 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων και διαφανών – αξιοκρατικών 

διαδικασιών δια βίου βελτίωσης και πιστοποίησης των 

επαγγελµατικών προσόντων µε την ταυτόχρονη διασφάλιση και 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Οι διευκολύνσεις από την 

επιχείρηση για την άσκηση των συνδικαλιστικών αρµοδιοτήτων 

δεν σηµαίνει µη παροχή εργασίας) 

� µεριµνούν για ασφαλείς και ποιοτικές συνθήκες εργασίας 

(ουσιαστική και ανοιχτή λειτουργία των αρµόδιων οργάνων 

ποιότητας καθώς και υγιεινής και ασφάλειας, δηµιουργία 

συστήµατος πρόληψης σωµατικών και ψυχικών βλαβών, 

καλλιέργεια θετικού κλίµατος) 

� µεγιστοποιούν την διαπραγµατευτική τους δύναµη (ενοποιήσεις 

εργατικών ενώσεων, θεσµική συµµετοχή σε όλα τα όργανα της 

επιχείρησης µε δ ιακρ ι τό  ρόλο  γ ια  να  µην  λε ι τουργε ί  

ως  συνδ ιο ί κηση , συγκρότηση περιφερειακών γνωµοδοτικών 

επιτροπών που λειτουργούν καθοδηγητικά και συµβουλευτικά 

για την επιχείρηση και τον εργαζόµενο) και  

� ανανεώνονται συστηµατικά για να έχουν διάρκεια, συνέχεια, 

συνέπεια και µέλλον (ανέλιξη στην ιεραρχία µε ορισµό χρόνου 

θητείας κατά περίπτωση οργάνου, διασφάλιση των εκλογικών 

διαδικασιών ανάδειξης οργάνων ή λήψης αποφάσεων για να 

µην αλλοιώνεται η βούληση των εργαζοµένων, συµµετοχή σε 

προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης συνδικαλιστικών και 

επιχειρηµατικών θεµατικών πεδίων).  

� στην αειφόρο ανάπτυξη που προστατεύει το περιβάλλον αλλά 

και τον ίδιο τον εργαζόµενο και δεν υποθηκεύει το µέλλον των 

επόµενων γενεών (έκδοση οδηγιών για την οικολογική χρήση 
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του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, 

προγράµµατα ανακύκλωσης, χρήσης ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας και οργανωµένης συµµετοχής σε οικολογικά κινήµατα 

και προστασίας του περιβάλλοντος µε την µορφή του 

εθελοντισµού)  

   Επιπλέον πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η µεµονωµένη δράση δεν εισφέρει 

στο σύνολο, οδηγεί σε παθητικότητα και δηµιουργεί γόνιµο έδαφος για την 

κοινωνική υποταγή των εργαζοµένων και εποµένως δεν υπάρχει ελπίδα 

σωτηρίας για κανέναν. Αυτό το ατοµικιστικό µοντέλο επιθυµούν οι εργοδότες 

της ευελιξίας χωρίς καµιά ασφάλεια. Όποιος µπορέσει να επιβάλει τη 

διαπραγµατευτική του δύναµη (ίσως κάποια ελίτ εργαζοµένων) στην 

εργοδοσία αυτή και θα κερδίζει. Είναι ωστόσο µαθηµατικά βέβαιο ότι οι 

κερδισµένοι θα είναι πολύ λίγοι. Η τάση του αποσυνδικαλισµού και της 

απαξίωσης της συνδικαλιστικής δράσης είναι ανάγκη να αναστραφεί 

προκειµένου να αποφευχθεί η υποβάθµιση του συνδικαλισµού που θα έχει ως 

συνέπεια το κενό αντιπροσώπευσης. Η περιθωριοποίηση της συλλογικής 

διαπραγµάτευσης και της συνδικαλιστικής παρέµβασης θα δηµιουργήσει 

µαύρη τρύπα στις εργασιακές σχέσεις. Η χαµένη αξιοπιστία του 

συνδικαλισµού και των εκφραστών του µπορεί ακόµα να σωθεί µε τη 

αντιµετώπιση των προκλήσεων και κυρίως το παράδειγµά του.  

 

6.3. Ευρωπαϊκή Ένωση – Συνδικαλισµός: Βίοι παράλληλοι ,το ταξίδι 

τελειώνει; 

 

   Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε ένα ταξίδι των λαών. Από τη σύλληψη της 

ιδέας της Ένωσης µέχρι το κοινό νόµισµα, το ταξίδι αυτό  διαφορετικών λαών, 

διαφορετικής κουλτούρας, διαφορετικής ιστορίας είχε ένα στόχο. Την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πολλές φορές, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, και µε 

την καθιέρωση του καπιταλισµού ως κυρίαρχο σύστηµα τέθηκαν ζητήµατα 

σοβαρά που αποτέλεσαν τροχοπέδη στην επίτευξη του στόχου. Ένας στόχος 

που φάνταζε να είναι πιο κοντά από ποτέ όταν καθιερώθηκε το κοινό νόµισµα. 

Σήµερα , εν µέσω της µεγαλύτερης οικονοµικής κρίσης µετά τον Β παγκόσµιο 

πόλεµο τίθεται σοβαρότερα από ποτέ ζήτηµα επιβίωσης της ίδιας της 

Ένωσης. Τίθεται θέµα αλλυλεγγύης των λαών. Ταράζονται για πρώτη φορά 
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ουσιαστικά τα θεµέλια ενός οικοδοµήµατος που τελικά δεν είχε στηθεί ποτέ 

πάνω σε στέρεες βάσεις. 

   Σε έναν κόσµο που αλλάζει, η οργανωµένη εργασία δεν µπορεί παρά να 

αλλάζει και αυτή. Στις αρχές του 21ου αιώνα και ως επακόλουθο των µεγάλων 

αλλαγών που συντελούνται στην οικονοµία και την κοινωνία τις τελευταίες 

δεκαετίες τα ευρωπαϊκά συνδικάτα αλλάζουν, είναι υποχρεωµένα να 

αλλάξουν, γιατί δεν υπάρχουν πια οι όροι στους οποίους στηρίχθηκαν επί 

δεκαετίες οι δοµές, οι πολιτικές και οι πρακτικές τους: Γιατί η κοινωνική τους 

βάση µετασχηµατίζεται. Γιατί σήµερα η εργασία δεν ενώνει µόνο, αλλά και 

διαιρεί. Γιατί η εργασιακή, κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα αποκόπτει 

τις προσβάσεις των ατόµων σε συλλογικές µορφές έκφρασης και δεν οδηγεί 

µε έναν αυτόµατο, αυθόρµητο τρόπο τους εργαζόµενους στις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις. Γιατί η θεσµική θέση και η λειτουργία των συνδικάτων ως 

ισότιµων «κοινωνικών εταίρων» αµφισβητείται και αποδυναµώνεται. Γιατί το 

συνδικαλιστικό κίνηµα δεν µπορεί πια παραµένοντας, υπό αυτές τις συνθήκες, 

το ίδιο ούτε να συνεχίσει τις επιτυχίες του, ούτε να διασφαλίσει 

µακροπρόθεσµα την επιβίωση του. 

   Η αλλαγή, όµως, αυτή δεν έχει ακόµα σαφή κατεύθυνση, και τα συνδικάτα 

βρίσκονται σήµερα σε µια µετέωρη κατάσταση. Από τη µια, η µείωση της 

συνδικαλιστικής συµµετοχής και η αµφισβήτηση, από την επικρατούσα 

άποψη, της θεσµικής τους θέσης, µε τις συνέπειες που έχουν για την επιρροή, 

τη διαπραγµατευτική δύναµη, αλλά και τα οικονοµικά τους, καθιστούν φανερό 

ότι δεν µπορούν πια να συνεχίσουν να υπάρχουν και να πορεύονται µε τον 

ίδιο τρόπο του παρελθόντος. Από την άλλη, δεν έχουν αποσαφηνίσει ακόµα 

τα ίδια ποιος µπορεί, ποιος πρέπει, αλλά και ποιος θέλουν να είναι ο ρόλος 

τους µέσα στο νέο οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, που 

συνεχίζει και αυτό να βρίσκεται σήµερα υπό διαµόρφωση, καθώς και το πώς, 

µε ποιες δικές τους κινήσεις, µπορεί ο ρόλος αυτός να διασφαλισθεί και να 

διευρυνθεί. Η µετέωρη αυτή κατάσταση ορίζει και το πλαίσιο της σηµερινής 

κρίσης του συνδικαλιστικού κινήµατος, που δεν έχει να κάνει µόνο µε 

εξωγενείς παράγοντες, µε τις αλλαγές τις οποίες περιγράψαµε, αλλά και µε 

δικές του υποκειµενικές αδυναµίες, που σε ένα µεγάλο βαθµό, όπως έχουµε 

δει, οφείλονται στην ίδια του την επιτυχία (θεσµοποίηση), και που εµποδίζουν 

σήµερα εσωτερικά τις δυνατότητες του να αντιδράσει, να ανταποκριθεί 
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δηλαδή µε επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις. Μια πολύπλευρη κρίση, 

προσανατολισµού, στρατηγικής και πρακτικών, αλλά, ταυτόχρονα, µια κρίση 

που δεν είναι πρωτόγνωρη για το συνδικαλιστικό κίνηµα. Πρόκειται για µια 

κρίση αναπροσαρµογής και αναπροσανατολισµού που και άλλοτε 

αντιµετώπισαν τα συνδικάτα, καθώς ως µαζικές οργανώσεις µελών, που 

παγιώνουν αντιλήψεις, συµπεριφορές, νοοτροπίες, αλλά και ενδογενή 

συµφέροντα, είναι κατά κάποιο τρόπο επόµενο να αντιδρούν µε κάποια, 

µικρότερη ή µεγαλύτερη, χρονική υστέρηση σε µεγάλες εξωτερικές µεταβολές 

και προκλήσεις. Η ιστορική εµπειρία δείχνει ότι τα συνδικάτα έχουν 

παρακολουθήσει µέχρι σήµερα µε επιτυχία όλες τις µεγάλες µεταµορφώσεις 

του καπιταλισµού, καταφέρνοντας µέσα από τη δική τους αναπροσαρµογή  

συχνά µέσα και από έντονες εσωτερικές διαµάχες, συγκρούσεις, αλλά και 

διασπάσεις- να βρίσκουν απαντήσεις στις κάθε φορά νέες προκλήσεις και να 

διασφαλίζουν όχι µόνο την επιβίωση της οργάνωσης, αλλά και τον 

αποφασιστικό ρόλο της στη διαµόρφωση των εξελίξεων. Όντας οργανώσεις 

που έχουν τις ρίζες τους στον πυρήνα των κοινωνικών διεργασιών, 

επηρεάζονται, ασφαλώς, καθοριστικά από εξωτερικούς παράγοντες και δεν 

µπορούν, να αγνοήσουν και να από τραβηχτούν από το πεδίο των δυσκολιών 

και των προβληµάτων που τους θέτει η πραγµατικότητα. Από την άλλη µεριά, 

όµως, έχουν αποδείξει ότι έχουν δυνατότητες επιλογών και ότι είναι σε θέση 

να δίνουν στρατηγικές απαντήσεις στις εξωτερικές προκλήσεις, ότι δεν είναι 

µια απλή αντανάκλαση των όσων συµβαίνουν στο περιβάλλον τους, όπως 

αντιµετωπίζονται σε κάποιες λιγότερο ή περισσότερο ντετερµινιστικές 

προσεγγίσεις, αλλά συλλογικά και δυναµικά υποκείµενα που µπορούν, 

συνεκτιµώντας τα εξωτερικά δεδοµένα, να αποφασίζουν και να σχεδιάζουν, 

να αλλάζουν µε τη συνειδητή δράση τους το περιβάλλον µέσα στο οποίο 

δρουν και να καθορίζουν και τα ίδια το µέλλον τους. Αυτό, ωστόσο, δεν 

σηµαίνει ούτε ότι η σηµερινή κρίση δεν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ούτε ότι 

µπορεί να θεωρηθεί αυτονόητο πως το συνδικαλιστικό κίνηµα θα καταφέρει 

να την υπερβεί µε την ίδια επιτυχία, και πως αυτή δεν µπορεί να εξελιχθεί σε 

µια κρίση επιβίωσης µε συνέπειες για την µισθωτή εργασία και όχι µόνο. 
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