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Πεπίλετε 

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο είλαη πξνυπφζεζε θαη απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ. Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο αθνξνχλ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο θαζνξίδνληαη νη φξνη εξγαζίαο θαη νη ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε εξγαηηθή λνκνζεζία θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο. Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ελψ εληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ ζρέζεσλ 

πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο, εληνχηνηο δηαθέξνπλ απφ ηηο αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο, θαηά ην φηη νη κελ πξψηεο αθνξνχλ ζε ζεζκνζεηεκέλεο κε βάζε θείκελεο 

δηαηάμεηο ζρέζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, ελψ νη δεχηεξεο αθνξνχλ ζε 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. ην πιαίζην ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο εμεηάδνληαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα. Γεδνκέλνπ φηη 

απνηεινχλ απαξαίηεην θαη αλαπφθεπθην πξντφλ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ 

νξγαληζκψλ αληηκεησπίδνληαη ηφζν απφ ηελ επηζηήκε φζν θαη απφ ηε λνκνζεζία. 

πλεπψο νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ην εξγαηηθφ δίθαην ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. 

Λέξειρ-Κλειδιά: Δξγαζηαθέο ζρέζεηο, κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, εξγαηηθφ δίθαην 

 

Abstract 

Labour relations are a prerequisite and result of operation of modern organizations. 

Industrial relations concern the ways in which working conditions are determined and 

the compensation of employees, as provided by applicable labor laws and collective 

agreements. Labour relations and in the wider context of relations that develop within 

organizations, however differ from human relationships, in that while the former are 

based on statutory provisions in force relations workers and employers, while the latter 

relate to interpersonal relations members of staff. As part of this study examines labor 

relations, according to the existing literature on SMEs in Greece. As a necessary and 

inevitable product of the functioning of modern organizations addressed both by science 

and by law. Therefore, labor relations and labor law are complementary. 

Keywords: Industrial relations, SMEs, labor law 

 

Δςσαπιζηίερ 
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Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο επραξηζηψ ζεξκά ηνλ θχξην 

Ησάλλε Σδηψλα, θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Βαιθαληθψλ ιάβηθσλ θαη Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ πνπ κνπ πξφηεηλε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο αζρνιίεο κνπ. Σνλ επραξηζηψ γηα ηελ πξνζπκία κε ηελ νπνία 

δέρηεθε λα είλαη ν επηβιέπσλ ηεο δηπισκαηηθήο κνπ, παξά ην θφξην εξγαζίαο ηνπ, γηα 

ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ ζηε γισζζηθή θαη ζπληαθηηθή επηκέιεηα ηνπ θεηκέλνπ θαη ηηο 

ρξήζηκεο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο κνπ. 

Σέινο, έλα ηεξάζηην επραξηζηψ νθείισ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, πνπ είλαη δίπια κνπ ζε 

θάζε κνπ πξνζπάζεηα. 
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Διζαγυγή 

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο είλαη πξνυπφζεζε θαη απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ. ηελ πξάμε, φιν ην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 

φρη κφλν ζηνπο νξγαληζκνχο αιιά θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα αλαπηχζζεηαη κέζα 

απφ ηε δηαδηθαζία ησλ ζρέζεσλ νη νπνίεο ζηελ νπζία απνηεινχλ πξντφλ ηεο θνηλσληθήο 

ζπκβίσζεο ησλ αλζξψπσλ. ρεηηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο νη ζρέζεηο απνηεινχλ ην 

ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα 

θνηλσληθά ζχλνια αιιά θαη ησλ νκάδσλ κεηαμχ ησλ. Οη ζρέζεηο ζπζηεκαηνπνηνχλ ηηο 

δηαδηθαζίεο αιιά θαη ηηο εμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο. 

Γη΄απηφ νη ζρέζεηο καδί κε ηελ εξγαζία, ηα πξφζσπα θαη ην πεξηβάιινλ ζπλζέηνπλ ζηελ 

νπζία ηελ εηθφλα ησλ πάζεο θχζεσο νξγαληζκψλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε 

ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ γεληθψο απνηειεί έλα θνκβηθφ ζεκείν ζηελ φιε 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ, ελψ ρσξίο ηελ χπαξμε ελφο 

απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζρέζεσλ, ν νξγαληζκφο ζα ήηαλ απιψο έλα αζχλδεην θαη 

αζπληφληζην ζχζηεκα αλζξψπσλ θαη κέζσλ.  

Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη δηακέζνπ 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο είλαη γλσζηέο κε ην γεληθφ φξν 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Παξ’ φηη θαη ζηνπο νξγαληζκνχο αλαπηχζζνληαη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο, εληνχηνηο ην ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ φιε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ νξγαληζκψλ είλαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα, ν φξνο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζπλδέεηαη κε ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ζπζρεηίδνληαη ζηελά κε ηελ απνζηνιή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

νξγαληζκψλ. Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο δηαθξίλνληαη ζε 

ηππηθέο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηε κνξθή, ηελ έθηαζε θαη ην πεξηερφκελν απφ 

ην ζρέδην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ θαη ζε άηππεο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ θαηά βάζε έλα ζχζηεκα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Οη ζρέζεηο απηέο παξ’ φινλ 

φηη αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ κέζα ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, εληνχηνηο επεξεάδνπλ ηνλ νξγαληζκφ απφ πνιιέο πιεπξέο. Γηα ην ιφγν 

απηφ κε κηα επξεία έλλνηα ζα κπνξνχζε θαλείο ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ λα εληάμεη ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ησλ 

νξγαληζκψλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο ηππηθέο ή άηππεο. 
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ηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα απνζαθεληζηνχλ νη φξνη θαη 

λα γίλεη κηα έξεπλα κε βάζε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Πξφθεηηαη 

γηα κηα επξχηαηε έλλνηα ε νπνία θαιχπηεη έλα εμίζνπ επξχηαην θάζκα ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο. Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, απφ ηελ άιιε, 

εκθαλίδνληαη λα θαηέρνπλ ζεκαληηθφηαην πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αιιά θαη λα απαζρνινχλ ην πεξηζζφηεξν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δπηπιένλ, δηεζλείο 

έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη ηε ζπκβνιή ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ σο βαζηθφ 

παξάγνληα αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο, βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο. Ζ Διιάδα είλαη θπξηνιεθηηθά ε ρψξα ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ νη επηρεηξήζεηο κε ιηγφηεξα απφ 100 άηνκα 

πξνζσπηθφ απνηεινχλ ην 99,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απαζρνινχλ 

πεξίπνπ 60% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα. 

εκαληηθφηαηε είλαη ε ζέζε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο απαζρνινχλ κέρξη θαη 

10 άηνκα πξνζσπηθφ, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ ην 96,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ ΔΟΜΜΔΥ. 

πλεπψο, ζα εμεηάζνπκε ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα 

ζηνπο νξγαληζκνχο, ζα αλαθεξζνχκε ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο φπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

θαη φια απηά κέζα ζην πιαίζην ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα. 
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Ππώηο Κεθάλαιο: Δπγαζιακέρ σέζειρ 

1.1.Δλλνηνινγηθφο νξηζκφο 

Ο φξνο εξγαζηαθέο ζρέζεηο (Edwards, 2003) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά 

ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηε Βφξεηα Ακεξηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1920. ηε ζπλέρεηα ζπλδέζεθε κε ηηο έλλνηεο ηεο Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ θαη 

Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. ε αθαδεκατθφ θαη βηβιηνγξαθηθφ επίπεδν, βάζε ηνπ 

είλαη ν εηαηξηθφο ηζρπξηζκφο φηη νη άλζξσπνη είλαη ην πην ζεκαληηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν γηα κηα επηρείξεζε ή νξγαληζκφ. κσο απαηηείηαη λα δηαρσξηζηεί, ζε 

αθαδεκατθφ επίπεδν, ε έλλνηα ησλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ απφ ηηο έλλνηεο Γηνίθεζεο 

Πξνζσπηθνχ θαη Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο αξρηθά είραλ 

επηθεληξσζεί ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο νηθνλνκίαο. ηγά ζηγά επεθηάζεθαλ θαη ζην 

δεκφζην ηνκέα αιιά θαη ζηνλ ηδησηηθφ, ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Σν επίθεληξν 

είλαη ε απαζρφιεζε: φιεο νη κνξθέο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηελ νπνία ν 

εξγαδφκελνο εξγάδεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ εξγνδφηε θαη ιακβάλεη κηζζφ σο 

αληάιιαγκα γηα ηελ εξγαζία ηνπ. Ο φξνο εξγαζηαθέο ζρέζεηο απνθιείεη ηελ νηθηαθή 

εξγαζία θαη επίζεο εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν ηνπο νη απηναπαζρνινχκελνη θαη νη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Οη ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ απηναπαζρνινχκελσλ θαη 

πειαηψλ ηνπο δελ είλαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο. χκθσλα κε ηνλ Edwards, ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν είλαη ε κηζζσηή ή ακεηβφκελε εξγαζία, πνπ απνηειεί ζρέζε εξγαζίαο αλάκεζα 

ζε εξγνδφηε θαη εξγαδφκελν. Γηα ηνλ εξγαδφκελν ε ακνηβή απνηειεί θχξην παξάγνληα 

γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. κσο ππάξρνπλ θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ εηζέξρνληαη ζηε 

ζρέζε εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ, φπσο είλαη ε επθαηξία γηα εμέιημε, ε θαηάξηηζε, ε 

αζθάιεηα θαη ε ειεπζεξία έθθξαζεο θαη δξάζεο (Edwards, 2003).  

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο απνηεινχλ θιάδν ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

επηζηεκψλ. Σν αληηθείκελφ ηνπο ζπλίζηαηαη ζηε κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ 

κέζα ζε έλα ζχζηεκα εμαξηεκέλεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Ο φξνο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, 

ππνλνεί, θαηά πξψην ιφγν, θάζε επίζεκε θαη αλεπίζεκε ζρέζε εξγαζίαο αλάκεζα ζε 

κηζζσηνχο θαη εξγνδφηεο (Καηζαλέβαο, 1996). χκθσλα κε ηνλ Dunlop (1958) κε ηνλ 

φξν εξγαζηαθέο ζρέζεηο ελλννχληαη νη πνιπδηάζηαηεο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη 

κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ηνπο θνξέσλ θαη ησλ 

θξαηηθψλ νξγάλσλ. Δπνκέλσο νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο είλαη «ηξηγσληθέο» κεηαμχ ησλ 

ηξηψλ «θνηλσληθψλ εηαίξσλ», δειαδή εξγνδνηψλ, εξγαδνκέλσλ θαη θξάηνπο. Γηεζλψο 

έρεη επηθξαηήζεη ν φξνο βηνκεραληθέο ζρέζεηο απφ ην γεγνλφο φηη νη ζρέζεηο ζην ρψξν 
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εξγαζίαο απνηέιεζαλ αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο κειέηεο απφ ηελ πεξίνδν ηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. Ο φξνο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά 

κε αξζξνγξαθία θαη κειέηεο ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Δπηιέρζεθε ν φξνο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο θαη φρη βηνκεραληθέο ζρέζεηο πνπ ζπλεζίδεηαη ζηε Μ. Βξεηαλία, θπξίσο επεηδή 

ν ηειεπηαίνο ζα έδηλε ηελ εληχπσζε φηη  πξφθεηηαη γηα ζρέζεηο ζην ρψξν εηδηθά ηεο 

βηνκεραλίαο, ηνπιάρηζηνλ αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ηνπ φξνπ industrial ζηα 

ειιεληθά.  

Αληηθείκελν κειέηεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη, εθηφο απφ ηηο ζρέζεηο 

εξγαζίαο, νη κηζζνί, ηα εκεξνκίζζηα, ε απαζρφιεζε, ε αλεξγία, νη ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, νη απεξγίεο, θαζψο θαη παξεπφκελα 

ζέκαηα φπσο νη επηπηψζεηο ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηελ απαζρφιεζε, ν ζεζκφο ηεο 

ζπκκεηνρήο, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ε παξαγσγηθφηεηα, θιπ. (Καηζαλέβαο, 1996). 

Απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ήηαλ ε δεκηνπξγία λέσλ φξσλ 

θαη ζπλζεθψλ εξγαζίαο, νη νπνίεο είραλ ζαλ απνηέιεζκα φρη κφλν ηελ βειηίσζε ηεο 

ζέζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά 

θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ αλζξψπσλ.  

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο αλαπηχρζεθαλ ηδηαίηεξα κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. 

Οη Clarke, Bamber θαη Lansbury (1998 φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Black 2002), θαηά ηελ 

εμέηαζε ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ 1960 θαη ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, ζε δέθα ρψξεο, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη κεηαμχ ηνπ 1960 

θαη ηνπ 1980 ζεκεηψζεθαλ ιίγεο ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο. Μεηαμχ ηνπ 1980 

θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, παξαηεξνχληαη λνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε 

Βξεηαλία, Γαιιία, νπεδία θαη Απζηξαιία ελψ ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

Ηηαιία θαη ηελ Κνξέα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Αξραηφηεηα, αιιά θαη κεηέπεηηα, ε εξγαζία ήηαλ 

«πξνλφκην» ησλ δνχισλ θαη πνιιέο θνξέο επηβαιιφηαλ σο πνηλή. Δπίζεο δελ μερψξηδε 

απφ νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ζπλαιιαγήο. Γειαδή φπσο θάπνηνο π.ρ. κπνξνχζε λα 

λνηθηάζεη ην ρσξάθη ηνπ ζε θάπνηνλ άιινλ, κε ηνλ ίδην ηξφπν κπνξνχζε λα κηζζψζεη λα 

λνηθηάζεη δειαδή θαη ην δνχιν ηνπ ζε θάπνηνλ άιινλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη θαη ζήκεξα, 

αλ θαη πέξαζαλ ηφζα ρξφληα, ν Αζηηθφο Κψδηθαο (άξζξα 648-680), φηαλ αλαθέξεηαη 

ζηελ εξγαζία, θάλεη ιφγν γηα «κίζζσζε εξγαζίαο». Οη αληηιήςεηο απηέο γηα ηελ 

εξγαζία, άξρηζαλ λα αιιάδνπλ, φζν άξρηζε λα αλεβαίλεη ην πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ 

επίπεδν ησλ καδψλ. Δπίζεο, φηαλ άξρηζαλ λα θπξηαξρνχλ νη αλζξσπηζηηθέο αληηιήςεηο, 

ηελ επνρή θπξίσο ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη γεληθά φζν ν άλζξσπνο άξρηζε λα γίλεηαη 

αληηθείκελν πξνζνρήο θαη ζεβαζκνχ. 
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Κπξίσο φκσο νη κεγάιεο αιιαγέο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν άξρηζαλ απφ ηα ηέιε 

ηνπ 18
νπ

 θαη ηνλ 19
ν
 αηψλα, ηελ επνρή δει. ηεο βηνκεραληθήο θαη ηερληθήο 

επαλάζηαζεο. Σφηε ε κεραλή εηζέβαιε θπξηνιεθηηθά ζηελ παξαγσγή, δεκηνπξγήζεθαλ 

κεγάια εξγνζηάζηα ελψ ζπγρξφλσο ε πξνζθνξά εξγαζίαο ήηαλ κεγάιε. Έηζη ινηπφλ ε 

αλζξψπηλε εξγαζία άξρηζε λα  γίλεηαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο. Οη ζπλζήθεο 

δνπιεηάο θαη νη ακνηβέο ήηαλ άζιηεο θαη εμνπζελσηηθέο. Ήηαλ ζπλεζηζκέλν ην 

θαηλφκελν λα εξγάδνληαη αλήιηθνη ειηθίαο 6 θαη 10 ρξφλσλ ζε εξγνζηάζηα 

πθαληνπξγίαο, αθφκε θαη 16 ψξεο ην 24σξν. Ζ εμαζιίσζε απηή δεκηνπξγνχζε 

εθξεθηηθά θνηλσληθά πξνβιήκαηα έηνηκα λα μεζπάζνπλ κε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο. 

Μπξνζηά ζ΄απηνχο ηνπο θηλδχλνπο ε θξαηηθή εμνπζία αλαγθάζηεθε λα επέκβεη θαη λα 

βάιεη θάπνηνπο θξαγκνχο, ζηελ αζπδνζία απηή ησλ εξγνδνηψλ. Οη πξψηεο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο έγηλαλ κε ζθνπφ λα πεξηνξηζηεί ε εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε ησλ αλειίθσλ. 

Έηζη γηα πξψηε θνξά ζηελ Αγγιία θαη αξγφηεξα ζ΄άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, φπσο ε 

Γεξκαλία θαη ε Γαιιία, πεξηνξίζηεθε ε εξγαζία ησλ αλειίθσλ ζηηο 12 ψξεο θαη 

απαγνξεχηεθε ε απαζρφιεζή ηνπο ηε λχρηα. εκαληηθφ ξφιν επίζεο ζην λα πξνζερζεί 

θαη λα εμαλζξσπηζηνχλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, έπαημαλ ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα, φπνπ 

δεηιά-δεηιά, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα.  

Σα κεγάια εξγνζηάζηα πνπ άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη ηελ επνρή ηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ζπγθέληξσζαλ καδηθά ζε κηθξνχο ρψξνπο, πνιινχο 

εξγαδφκελνπο. Έηζη, ζηαδηαθά, θζάλνπλ ζην ζεκείν λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξψηεο 

εξγαηηθέο ελψζεηο. θνπφο ηνπο ήηαλ λα ζπλελσζνχλ θαη λα δηεθδηθήζνπλ απφ θνηλνχ, 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο δνπιεηάο θαη ακνηβήο. Σα πξψηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα εκθαλίδνληαη 

ζηελ Αγγιία θαη ιίγν αξγφηεξα θαη ζ΄άιιεο ρψξεο. ηελ αξρή ήηαλ παξάλνκα, ζηγά-

ζηγά φκσο αλαγλσξίδνληαη θαη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Μέζα 

απφ κηα δηαδξνκή αξθεηψλ ρξφλσλ ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα κε ηελ νξγάλσζή ηνπο θαη 

ηνπο αγψλεο ηνπο, θαηνρπξψληαη πηα δηεζλψο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, ζπγθεθξηκέλα κε 

ηελ 87
ε
 Γηεζλή χκβαζε Δξγαζίαο ηνπ 1948. ήκεξα ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα, έγηλαλ 

επίζεκα φξγαλα θαη δηακνξθψλνπλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Πέηπραλ λα βειηηψζνπλ θαη 

λα εμπςψζνπλ ηε ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα παξεκβαίλνπλ αλάκεζα ζην θξάηνο θαη 

ηα άηνκα, έρνληαο απνθαζηζηηθφ ιφγν ζηνπο φξνπο εξγαζίαο θαη ακνηβήο. Γεληθά, 

χζηεξα απφ κηα δχζθνιε ηζηνξηθή δηαδξνκή, ε ζέζε ηεο εξγαζίαο έρεη ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα. ήκεξα ε εξγαζία δελ είλαη απιά κηα απξφζσπε αλζξψπηλε 

ελέξγεηα, Θεσξείηαη έλα κέξνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, πνπ δελ απνρσξίδεηαη 

απ΄απηφλ. Ο εξγαδφκελνο ηηο ψξεο πνπ εξγάδεηαη ζεσξείηαη άηνκν πνπ έρεη αλάγθεο 
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πνπ κπνξεί λα ηηο ηθαλνπνηεί θαη πνπ πξέπεη λα ζεσξνχληαη ζεβαζηέο (Πηληέινγινπ, 

1998:9-11). 

πλνπηηθά, ν θιάδνο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ αζρνιείηαη κε ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ηφζν ησλ αηφκσλ φζν θαη ησλ νκάδσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, 

εθπξφζσπνη ηνπ θξάηνπο, ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θ.α.). Αλ θαη γηα ηνλ νξηζκφ 

ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ν φξνο «βηνκεραληθέο ζρέζεηο», 

αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο δελ ππάξρεη ελφηεηα αληηιήςεσλ σο πξνο ηνλ αθξηβή νξηζκφ 

(Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ, 1992). Αληηθείκελν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ απνηειεί ε κειέηε 

ησλ ζρέζεσλ κηζζσηψλ, εξγνδνηψλ θαη θξάηνπο (Ράθηε, 1984:28). ηελ ηξηγσληθή 

απηή ζρέζε ζπκκεηέρνπλ νη εξγαδφκελνη σο νξγαλσκέλα ζχλνια, νη εξγνδφηεο κε ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο νξγαλψζεηο θαη ην θξάηνο κεηέρεη κε ην ξφιν ηνπ δηαηηεηή, πνπ σο 

θνξέαο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο εθθξάδεη ηα ζπκθέξνληα ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο. 

Δπίζεο, κε ην ξφιν ηνπ εξγνδφηε πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ελφο 

αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ θαη, ηέινο, κε ην ξφιν ηνπ δηαπξαγκαηεπηή πνπ δηακνξθψλεη θαη 

πξνζδηνξίδεη ην πεξηερφκελφ ηνπο (Bell, 1979). 

1.2.Θεσξίεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ  

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο αθαδεκατθήο δηδαζθαιίαο θαη 

έξεπλαο ρξεζηκνπνηνχλ πνιιά ζηνηρεία θαη κεζφδνπο απφ δηάθνξεο επηζηήκεο φπσο, 

ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο λνκηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο. Οη 

McGregor θαη Taylor κέζα απφ ηηο ζεσξίεο παξαθίλεζεο πνπ αλέπηπμαλ, δηαηχπσζαλ 

θαη κηα ζεηξά απφ αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο.  

Οη πην ζχγρξνλνη ζεσξεηηθνί ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ελ αληηζέζεη κε ηνπο 

Taylor θαη McGregor, ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ αλάιπζή ηνπο θπξίσο ηζηνξηθά δεδνκέλα 

πνπ ζπλδένληαη κε ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη 

ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. χκθσλα κε κηα επξεία θαηάηαμε νη Αθαδεκατθνί 

απηνί δάζθαινη θαη κειεηεηέο, καδί κε ηνπο νηθνλνκνιφγνπο Thorstein, Veblen, Wasley 

Mitchell, Jonh Commons, ζεσξνχληαη φηη εθπξνζσπνχλ ηε ιεγφκελε ζεζκηθή ζρνιή. 

ηελ ίδηα ζρνιή, αιιά κε λέεο εξκελείεο θαη αλαιχζεηο πνπ πξνζαξκφδνληαη θαη ζε πην 

πξφζθαηα δεδνκέλα, ππάγνληαη νη Michael Priore, Peter Dolringer θαη Barry Bluestone. 

Οη Michael Priore, Peter Dolringer θαη Barry Bluestone δίλνπλ έκθαζε ζηελ θαηάηκεζε 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηηο επηδξάζεηο ησλ θνηλσληθψλ θαη ζεζκηθψλ δεδνκέλσλ φπσο 

νη ηαμηθέο θαη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο, θ.ι.π. Οη ζεζκηθνί αλαιπηέο απνξξίπηνπλ ηε 
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λενθιαζηθή άπνςε ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ θαη απνθεχγνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ή ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα ηα καζεκαηηθά θαη ηηο θακπχιεο αδηαθνξίαο ζηηο αλαιχζεηο 

ηνπο, πνπ ζεσξνχληαη σο βαζηθά εξγαιεία αλάιπζεο γηα ηελ θιαζηθή νηθνλνκηθή 

ζθέςε (Καηζαλέβαο, 1996).  

Οη Schumpeter (1951) θαη Commons (1957) δηαηχπσζαλ ηελ πινπξαιηζηηθή 

πξνζέγγηζε (φπσο αλαθέξεηαη ζην Νηθνιάνπ-κνθνβίηε, 1999), ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ε έλλνηα ηνπ πινπξαιηζκνχ, κέζσ ελφο πιέγκαηνο αμηψλ, θαλφλσλ θαη ζεζκψλ, 

ππνδειψλεη ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηε λνκή ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ 

πινχηνπ. Ζ πινπξαιηζηηθή ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη ηα νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα 

εθθξάδνληαη κέζσ θνξέσλ  φπσο ζπλδηθάηα, επηηξνπέο εθπξνζψπεζεο θ.α.  

Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε άπνςε ζην δήηεκα 

ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Δηζήρζεθε απφ ηνλ Dunlop (1958), ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη 

νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο απνηεινχλ θαηά αλάγθε θνηλσληθφ ζχζηεκα. Ωο «ζχζηεκα» 

νξίδεηαη κηα έλσζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ, δηαηεηαγκέλσλ ζε ηεξαξρίεο κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζεζκνχο θαη θαλφλεο  (Νηθνιάνπ-κνθνβίηε, 1999) Σν ζχζηεκα ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ απνηειείηαη απφ κηα ηεξαξρία δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο 

ηνπο, κηα ηεξαξρία εξγαδνκέλσλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, κηα ηεξαξρία θξαηηθψλ 

θνξέσλ, θαζψο θαη δηάθνξα δηακεζνιαβεηηθά ζψκαηα πνπ αλαιακβάλνπλ ξπζκηζηηθφ 

ξφιν θαηά ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Ο Craig (1980, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Νηθνιάνπ-κνθνβίηε, 1999), πξνέθηεηλε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ Dunlop, 

ζεσξψληαο ηα εμήο ππνζπζηήκαηα ζην επξχηεξν ζχζηεκα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ: 

πνιηηηθφ/λνκηθφ ζχζηεκα, νηθνινγηθφ ζχζηεκα, νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, θνηλσληθφ 

ζχζηεκα. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαζνξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

παξάγνληεο, φπσο ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ην ζεζκηθφ 

πιαίζην θ.ά. Ωο απνηειέζκαηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζεσξνχληαη νη κηζζνί, νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη νη πξφζζεηεο παξνρέο.  

Ζ λενθιαζηθή ζρνιή, απφ ηελ άιιε, έρεη σο θχξην αληηθείκελν θαη 

πξνηεξαηφηεηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ εξγαζίαο νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ην χςνο 

ησλ κηζζψλ θαη ηελ θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο. Οη ξίδεο ηεο ζρνιήο απηήο αλαηξέρνπλ 

ζηελ θιαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία ηνπ Adam Smith. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950, 

επηθαλήο εθπξφζσπνο ηεο λενθιαζηθήο ζρνιήο, είλαη ν Milton Freedman θαζψο θαη νη 

Theodore Schultz, θαη Alber Rees. Ο Alber Rees αλέιπζε δηεμνδηθά ηελ νηθνλνκηθή 

ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ε παξάδνζε θαη ν πνιηηηζκφο, νη θνηλσληθέο ηάμεηο, ε 

θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ, νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θιπ, ζεσξνχληαη σο δεδνκέλνη θαη 
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αιιειναλαηξνχκελνη θαη δελ ζπλππνινγίδνληαη ζνβαξά. Ζ λενθιαζηθή ζεσξία δίλεη 

έκθαζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο επηδηψθεη λα κεγηζηνπνηήζεη ην 

επίπεδν ηεο δσήο ηνπ, πάληνηε πξνζπαζψληαο γηα ην θαιχηεξν απνηέιεζκα, ζχκθσλα 

πάληα κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ. Βάζε απηήο ηεο νξζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο 

θχξηα επηδίσμε είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο, δειαδή ηνπ 

κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο (Καηζαλέβαο, 

1996).  

πσο αλαθέξεη ν Καηζαλέβαο (1996), ππάξρεη θαη κηα άιιε ζρνιή, ε 

λενκαξμηζηηθή ή ξηδνζπαζηηθή ζρνιή πνπ έρεη επεξεαζηεί απφ ηε καξμηζηηθή αλάιπζε. 

Βαζηθνί εθπξφζσπνη απηήο ηεο ζρνιήο, είλαη νη Victor Allen, David Gordon, Harry 

Beaverman, Richard Hyman, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη αληί γηα εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη ιφγνο γηα εξγαζηαθέο αληηζέζεηο, φπσο εθθξάδνληαη απφ ηηο 

ζχγρξνλεο ηαμηθέο αληηζέζεηο. Ζ ξηδνζπαζηηθή ζεσξία απνξξέεη απφ ηε καξμηζηηθή 

ζθέςε θαη αλαπηχρζεθε θπξίσο απφ ην Hyman (1972, φπσο παξαηίζεηαη ζηε Νηθνιάνπ-

κνθνβίηε, 1999). Σέινο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ε ζχζηαζε ησλ ζπλδηθάησλ 

αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή θαηά ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Σν θαπηηαιηζηηθφ 

ζχζηεκα αλαγθάζηεθε λα εθρσξήζεη θάπνηεο ειεπζεξίεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σν 

θξάηνο ηάζζεηαη ππέξ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζε βάξνο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο νθείινληαη ζε ζηελά 

εξγαηηθά αηηήκαηα θαη δελ απνβιέπνπλ ζηελ αλαηξνπή ηνπ θαηεζηεκέλνπ. 

 

1.3.Βαζηθέο φςεηο ηεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ  

1.3.1.Σπλδηθάηα  

Ζ ζπκβνιή ησλ εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 

απφ ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ ππήξμε ακειεηέα. Γεγνλφο πνπ 

δηθαηνινγείηαη αλ ζθεθηεί θαλείο ηηο αλψκαιεο ζπλζήθεο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ 1946-

1949 θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβιήζεθαλ ζηα ζσκαηεία απφ ηε ζηξαηησηηθή 

θπβέξλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο 1967-1974. Σν ειιεληθφ ζπλδηθαιηζηηθφ 

θίλεκα ππήξμε πξντφλ ηεο νηθνλνκίαο, ηεο γεσγξαθίαο θαη ηεο πνιηηηθήο ηζηνξίαο ηεο 

ζχγρξνλεο Διιάδαο, φπσο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Ζ ελεξγεηηθφηεηα 

θαη ηθαλφηεηα ησλ ζσκαηείσλ ππήξμε πνιχ ζπνπδαηφηεξε ζε κηθξέο ηνπηθέο εξγαηηθέο 

ελψζεηο παξά ζε εζληθήο θιίκαθαο εξγαηηθέο νξγαλψζεηο. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο ην θίλεκα βξέζεθε γξήγνξα θάησ απφ ηνλ πνιηηηθφ έιεγρν πνπ αζθνχληαλ 
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απφ ην θέληξν. Σα εξγαηηθά ζσκαηεία δελ έπαηδαλ παξά κηθξφ ξφιν ζηε ζέζπηζε 

εξγαηηθήο θαη θνηλσληθήο λνκνζεζίαο. Οη λφκνη θαη νη θαλνληζκνί γηα ηελ πξνζηαζία 

θαη θνηλσληθή πξφλνηα ησλ εξγαδνκέλσλ ήηαλ δεκηνχξγεκα θπξίσο ησλ εγεηψλ ηεο 

κεζαίαο ηάμεο πνπ αθνινχζεζε ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ πνιχ πξηλ ηα εξγαηηθά 

ζσκαηεία απνθηήζνπλ ζεκαληηθή θεληξηθή νξγάλσζε θαη απνηειεζκαηηθή ηζρχ. Απφ 

ην 1910 θαη κεηά ην αζηηθφ θξάηνο γηα λα δηαηεξήζεη ηελ θνηλσληθή γαιήλε, λα 

αλαραηηίζεη ηε δηάδνζε ησλ ηδεψλ ηνπ ζνζηαιηζκνχ θαη λα πεξηνξίζεη ηηο ζηαηηζηηθέο 

δηαζέζεηο ησλ ειιήλσλ εξγαηψλ έπαηδε ην ξφιν ηνπ επεξγέηε θαη πξνζηάηε ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο. Οη δσξεέο πνπ πξφζθεξε αξθεηά πξνεγκέλε θνηλσληθή θαη εξγαηηθή 

λνκνζεζία ηνπ αλαηξνχληαλ απφ ηνπο άκεζνπο θαη έκκεζνπο ειέγρνπο πνπ ηηο 

ζπλφδεπαλ θαη απεξγάδνληαλ ηελ αλεμαξηεζία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαηηθψλ 

ζσκαηείσλ. Ζ κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαζνξίδνληαλ 

απφ ηελ Κπβέξλεζε ε νπνία αζθνχζε ζεκαληηθφ έιεγρν πάλσ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ κέζσ ελφο πνιχπινθνπ λνκνζεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Αιιά κε νπζηαζηηθή δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

απφ ηελ θπβέξλεζε ηα πεξηζζφηεξα εξγαηηθά ζσκαηεία έγηλαλ απιψο ζάιακνη γηα ηελ 

εξγαηηθή ηάμε ζηελ Βνπιή θαη ηα Τπνπξγεία. Ζ παξάδνζε απηή επέδεζε θαηά ηα 

ρξφληα ηεο ερζξηθήο θαηνρήο θαη επηβεβαίσζε ηελ χπαξμε ηεο ακέζσο κφιηο 

επηρεηξήζεθε ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ κεηά ηνλ πφιεκν. Δίλαη αιήζεηα φηη 

ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επηηχρεη πεξηζζφηεξα αλ είραλ ελδηαθεξζεί ιηγφηεξν γηα ηηο 

ηδενινγηθέο κάρεο ηνπ «ςπρξνχ πνιέκνπ» θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ πξαγκαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ πξνο ην άκεζν ζπκθέξνλ ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ 

έιιελα κηζζνζπληήξεηνπ (Σδεθίλεο, 1984). 

 

Ζ ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία απνηειεί θνηλσληθφ θαη ακπληηθφ δηθαίσκα πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία ίδξπζεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο θαη ζπκκεηνρήο ζ' 

απηήλ ή ζε άιιε ήδε ππάξρνπζα. θνπφο ηεο είλαη ε πξνζηαζία θαη ε πξνψζεζε ησλ 

εξγαζηαθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, έρνληαο ζαλ θχξηα κέζα 

ηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη ηε ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. Φνξείο ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο είλαη ν θάζε εξγαδφκελνο πνπ βξίζθεηαη ζε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ν εξγνδφηεο πνπ απαζρνιεί εξγαδνκέλνπο απηήο ηεο 

κνξθήο (http://el.wikipedia.org/wiki). Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ 

νξηζκφ ησλ Sidney θαη Βeatrice Webb, απνζθνπνχλ ζηελ πξναγσγή θαη πξνάζπηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπο (Καηζαλέβαο, 1996).  
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Σα ζπλδηθάηα θαη νη ελψζεηο εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ επξέσο λα ραξαθηεξηζηνχλ 

σο κία πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ αιιαγψλ ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη θπξίσο ηνπο κηζζνχο. Σα ζσκαηεία απηά πνιιέο θνξέο 

έρνπλ ακθηζβεηεζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηα ζπκθέξνληα πνπ εμππεξεηνχλ. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, νη ελψζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ππνρψξεζαλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε απνηέιεζκα λα δερηεί κεγάιν 

πιήγκα ν ζπλδηθαιηζκφο. Ο αληίθηππνο απηήο ηεο ππνρψξεζεο  ήηαλ ε αλαζθάιεηα, ε 

απνγνήηεπζε, ε θαρππνςία, ε δπζπηζηία θαη ε νξγή ησλ κειψλ πξνο ηελ εγεζία ησλ 

ζπλδηθάησλ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ζπλδηθαιηζηέο. Δπίζεο αλαπηχρζεθε ην αίζζεκα ηεο 

αληθαλφηεηαο γηα ηελ αιιαγή ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ε αιιειεγγχε θαη ε εκπηζηνζχλε ζηα ζσκαηεία θινλίζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

(Zisimopoulos, Economakis, Polychroniou, 2011). 

Σα εξγαηηθά ζπλδηθάηα είλαη θνηλσληθνί νξγαληζκνί πνπ παξέρνπλ αηνκηθέο θαη 

ζπιινγηθέο ππεξεζίεο ζηα κέιε ηνπο θαη είλαη απνηειεζκαηηθά κφλν εάλ επηηπγράλνπλ 

πςειή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ χπαξμε ζεζκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 

πνπ εληζρχνπλ ηελ εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, νδεγεί ζε 

πςειή ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα, δειαδή πςειφ πνζνζηφ ησλ ζπλδηθαιηζκέλσλ 

κηζζσηψλ ζην ζχλνιν ηνπ κηζζσηνχ πιεζπζκνχ ηεο νηθνλνκίαο ή ησλ επηκέξνπο 

θιάδσλ ηεο (Βεξλαξδάθεο, Μαπξέο, Παηξψλεο, 2005).  

χκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ απνθιεηζηηθά 

νθέιε ηα νπνία κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ην ςπρνινγηθφ θφζηνο, έηζη ψζηε ηα άηνκα 

λα έρνπλ θίλεηξν λα εληαρζνχλ ζε κηα εξγαηηθή έλσζε. Σα θίλεηξα απηά κπνξεί λα 

είλαη είηε αγαζά θαη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ηα κέιε έρνπλ απνθιεηζηηθή πξφζβαζε 

(π.ρ. φπσο ε παξνρή δσξεάλ λνκηθήο ζπλδξνκήο), είηε πξνζηαζία απφ ηελ αζέκηηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγνδφηε (Serrano, Vieira, 2009).  

Ο ζεζκφο ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ απνηειεί έλα απφ ηα βάζξα ηεο δεκνθξαηίαο, κε 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά δεδνκέλα. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε θαη ε 

εθδήισζε ησλ απεξγηψλ έρνπλ ράζεη ζεκαληηθφ κέξνο απφ ηελ παιηά δπλακηθή θαη 

επξχηεξε απήρεζε, αιιά δελ παχνπλ λα απνηεινχλ θπξίαξρν ζηνηρείν θαη εζσηεξηθφ 

δεδνκέλν ησλ νηθνλνκηψλ, φπνπ ιεηηνπξγνχλ νη δεκνθξαηηθέο αληηπξνζσπεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο, κέζα ζε έλα πιαίζην νκάδσλ ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ (Καηζαλέβαο, 

1996).  

Οη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηεξίδνληαη ζηελ 

απνξξχζκηζε ησλ παξαδνζηαθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ εμαζζέληζε ηνπ 
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ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Οη λέεο απηέο ζπλζήθεο απμάλνπλ ηελ αλαζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ, γεγνλφο πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηελ εθπξνζψπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ηελ θξίζε ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ. Ζ κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα 

ζπλδηθάηα θαη ηα ζσκαηεία απνδίδεηαη ζε αηηίεο φπσο ην επίπεδν απαζρφιεζεο θαη 

δηαζθάιηζεο έλαληη ηεο αλεξγίαο, ν βαζκφο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

απφ ηα ζπλδηθάηα θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο απεξγίεο (Βεξλαξδάθεο, θ.ά, 

2005).  

1.3.2.Ιδηωηηθνπνηήζεηο 

Οη εμαγνξέο αθνξνχλ ζηε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ή πιεηνςεθηθνχ κέξνπο ηεο 

ηδηνθηεζίαο κηαο επηρείξεζεο ζε κηα άιιε, πνπ θαηαβάιιεη ην αληίζηνηρν αληίηηκν. Ζ 

κεηαβίβαζε γίλεηαη είηε κε θαηαβνιή κεηξεηψλ είηε κε αγνξά/αληαιιαγή κεηνρψλ, 

κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. Δάλ ε εμαγνξαδφκελε επηρείξεζε αλήθεη ζην δεκφζην 

ηνκέα θαη αγνξάδεηαη απφ ηδησηηθή επηρείξεζε, έρνπκε, παξάιιεια κε ηελ εμαγνξά, ηε 

ιεγφκελε ηδησηηθνπνίεζε (Γεσξγαθνπνχινπ, 2005).  

Ζ άπνςε γηα ηηο επηπηψζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ιφγσ ηδησηηθνπνίεζεο είλαη 

δηθνξνχκελε. Μεξηθέο δηνηθήζεηο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα επηβάιινπλ απζηεξή γξακκή 

ζρέζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ζπγθξνχζεηο. Άιιεο δηνηθήζεηο 

πξνηίκεζαλ ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ζπλέρεηαο, δηαηεξψληαο 

παξαδφζεηο ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο. Ζ επίδξαζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ έρεη άκεζε 

ζρέζε θαη κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο πνπ θάλεη ηελ εμαγνξά. Ζ 

άξζε ηνπ άκεζνπ θπβεξλεηηθνχ ειέγρνπ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο ειεπζεξίαο σο πξνο ηε 

δηαρείξηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Δπίζεο ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο είλαη φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο-νξγαληζκνχ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη πξνζδνθηψλ ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο, θαη φρη 

ζηελ επίηεπμε ησλ θαζνξηζκέλσλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ (Ferner, Colling, 1991).  

Ζ δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη φηη νη επηπηψζεηο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηα 

εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ζπλήζσο ζεκαληηθέο θαη θαηά θαλφλα 

αξλεηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηνπο φξνπο εξγαζίαο πνιιψλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ, 

θπξίσο εθείλσλ κε μεπεξαζκέλε ή ρακειή επαγγεικαηηθή εηδίθεπζε. Οη εξγαδφκελνη 

απφ ηε κεξηά ηνπο κπνξνχλ λα απνδερηνχλ ην εγρείξεκα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, επεηδή 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηελ αγνξά, φκσο δε δέρνληαη ηε κε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ, θαη γη απηφ επηδηψθνπλ αχμεζε κηζζψλ ή 

παξνρή εηδηθψλ ακνηβψλ (Taylor, 2002).  
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Οη έξεπλεο ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ γηα ην ζέκα 

ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηελ Δπξψπε, πεξηγξάθνπλ ηηο επηδξάζεηο ζηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο. χκθσλα κε ηηο νπνίεο είλαη νη εμήο (Γεσξγαθνπνχινπ, 2005):  

 Δκθαλήο κείσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο.  

 Γηάζπαζε νπζηαζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, θπξίσο κε ηε 

δηάθξηζε αλάκεζα ζε πξνυπάξρνλ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζπλήζσο δηαηεξεί ηα 

βαζηθά ηνπ δηθαηψκαηα, θαη ζε λέν, πνπ αθνινπζεί πνιχ πην επέιηθην θαη 

ππνβαζκηζκέλν εξγαζηαθφ θαζεζηψο.  

 Πεξηπηψζεηο θαηάηκεζεο ησλ θιαδηθψλ ξπζκίζεσλ κε εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ίδην θιάδν.  

 Μεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ πην 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θφζηνπο εξγαζίαο θαη παξαγσγηθφηεηαο.  

 Σάζε γηα πεξηζζφηεξν κνλνκεξείο ξπζκίζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, 

βάζεη ηνπ δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο. 

Ζ ηδησηηθνπνίεζε, ελψ έρεη αξθεηά ηζρπξή επίδξαζε ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα κηαο εηαηξείαο ή νξγαληζκνχ, δε ζεκαίλεη φηη έρεη ξηδηθέο αιιαγέο θαη 

ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ή ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο. Με βάζε φκσο ηε 

βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ζε κηα ηδησηηθνπνηεκέλε επηρείξεζε απμάλεηαη ε πίεζε 

ζηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ θέξδνπο, ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο. Σνλίδεηαη πάλησο φηη γηα λα αμηνινγεζνχλ ζσζηά 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ζε φια ηα επίπεδα, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί 

ην γεγνλφο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ ηδησηηθή αγνξά (Pendleton, 1999).  

1.3.3.Σπκβάζεηο εξγαζίαο 

χκβαζε εξγαζίαο είλαη ε ζπκθσλία κε βάζε ηελ νπνία έλα νξηζκέλν άηνκν, 

πνπ θαιείηαη κηζζσηφο, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα 

νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν ζε έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δειαδή ζηνλ εξγνδφηε, 

έλαληη ζπκθσλεκέλνπ κεληαίνπ κηζζνχ ή εκεξνκηζζίνπ. χκβαζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο ππάξρεη φηαλ ν κηζζσηφο παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ κε κηζζφ θαη ππνβάιιεηαη 

έλαληη ηνπ εξγνδφηε ζε λνκηθή εμάξηεζε, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ην δηθαίσκα ηνπ 

εξγνδφηε λα αζθεί επνπηεία θαη έιεγρν ζηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο, ρσξίο φκσο λα είλαη 

απαξαίηεηε θαη ε ζπλήζσο ππάξρνπζα νηθνλνκηθή εμάξηεζε. Γεληθά ζηε ζχκβαζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θχξηνο ζθνπφο είλαη ε παξνρή εξγαζίαο απφ ηνλ κηζζσηφ θαη ζ' 

απηφλ απνβιέπνπλ νη ζπκβαιιφκελνη. χκβαζε έξγνπ πθίζηαηαη, φηαλ νη 

ζπκβαιιφκελνη έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο απνηειέζκαηνο θαη επέξρεηαη ιχζε 
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ηεο ζχκβαζεο κφιηο ην έξγν νινθιεξσζεί . Ζ ζρέζε εξγαζίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

ζχλαςε κηαο ηέηνηαο ζχκβαζεο, δελ είλαη ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη δε δηέπεηαη 

απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία (http://sate.gr/). 

Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε επέθηαζε ησλ ζπκβάζεσλ πξνζσξηλήο 

απαζρφιεζεο θαη ε επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο ησλ ζπκβάζεσλ δνθηκήο πνπ ιχνληαη ρσξίο 

ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζχγρξνλσλ 

αγνξψλ. ηελ Διιάδα, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Μλεκνλίνπ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κε 

ηζρχνο ηεο επλντθφηεξεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε ζπξξνήο ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ, ελψ ε εζληθή γεληθή ζπιινγηθή ζχκβαζε σο πξνο ηνλ θαηψηαην κηζζφ γηα 

ηνπο λένπο θάησ ησλ 25 εηψλ δελ ηζρχεη (Κνπδήο, Γεσξγηάδνπ, Καςάιεο, Κνχζηα, 

Λακπνπζάθε, ηακάηε, 2011).  

Οη αιιαγέο ζηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη νη επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα αζηάζεηαο θαη αβεβαηφηεηαο. Οη εξγαδφκελνη ζα κπνξνχζαλ λα 

δερζνχλ πεξηζζφηεξνπο ζπκβηβαζκνχο ζηελ εξγαζία ηνπο αλ γλψξηδαλ φηη ζα 

απαζρνινχληαη γηα πνιχ θαηξφ ζηελ εηαηξεία πνπ εξγάδνληαη. Ζ δέζκεπζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ είλαη αλάινγε ηνπ ρξφλνπ ζχκβαζεο θαη ηεο πξννπηηθήο γηα καθξνρξφληα 

εξγαζία (Felfe, Schmook, Schyns, Six, 2008). Σν ηνπίν αβεβαηφηεηαο πνπ έρεη παγησζεί 

ζε ζρέζε κε ηα εξγαζηαθά θαη νη αιιαγέο ζηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο έρνπλ δηακνξθψζεη 

αγνξέο, ζηηο νπνίεο ν εξγαδφκελνο έρεη ράζεη πνιιά απφ ηα πξνλφκηά ηνπ ζε ζέκαηα 

απνδεκηψζεσλ, απνιχζεσλ, ακνηβήο θαη αζθάιεηαο. 

1.4.Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  

1.4.1. Αιιαγέο ζηελ Επξώπε 

Οη επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη 

θπξίσο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη νξαηέο ζε φιεο ηηο ρψξεο. 

Οη πηνζεηνχκελεο πνιηηηθέο γηα ηελ εξγαζία έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ πξνζηαζία ησλ 

κηζζσηψλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη έρνπλ έξζεη ζε δπζρεξή ζέζε, επεηδή επηθξαηνχλ 

ζπλζήθεο πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο επηηαγέο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο. Ζ έληαζε ηεο θξίζεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, νη εμειίμεηο θαη ν αληίθηππφο 

ηνπο ζην πεδίν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ απνθηνχλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα, 

δεκηνπξγψληαο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία. Οη εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο αιιάδνπλ θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη σο 

αθνξκή γηα ηηο επψδπλεο απηέο αιιαγέο (Κνπδήο, θ.ά, 2011). 
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Κνηλφο παξνλνκαζηήο ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη είλαη ε κείσζε ησλ 

δαπαλψλ γηα ηελ εξγαζία θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ θάζκαηνο ηεο επειημίαο, φπσο 

ε δηεπθφιπλζε ησλ απνιχζεσλ, ε επέθηαζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο θαη ησλ 

σξαξίσλ, ε αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηεο δηακφξθσζεο 

ησλ κηζζψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηα κέηξα έρνπλ ζην επίθεληξφ ηνπο ηελ ελίζρπζε 

ηεο επειημίαο, ελψ ζπγρξφλσο πεξηνξίδεηαη θαη ε ζχλδεζε επειημίαο θαη αζθάιεηαο, 

αθνχ ε αλαδήηεζε «αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ» γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε πεξίνδν 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαληάδεη σο πνιπηέιεηα. ε λνκνζεηηθφ επίπεδν, νη απνθάζεηο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία φξσλ 

απνξξχζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Ζ ακθηζβήηεζε ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηεο 

ρνξεγνχκελεο εηήζηαο άδεηαο κε απνδνρέο, ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο θαη ε θαζηέξσζε 

κεγαιχηεξσλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο είλαη κεξηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην 

ζχγρξνλν ηνπίν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (Κνπδήο, θ.ά, 2011). 

χκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή έθζεζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Κνηλσληθψλ Δμειίμεσλ ζρεηηθά κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο γηα ηα έηε 2009-2010, 

απνηππψλνληαη νη εμήο ηάζεηο ζε Δπξψπε θαη Διιάδα ζηα λέα κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη 

(Κνπδήο, Καςάιεο, Κνχζηα, Λακπνπζάθε, ηακάηε, Σήθνο, Σζαθάκε, 2010): 

1. Ζ κεηαηξνπή ησλ ζέζεσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο, ε 

επέθηαζε ησλ ζπκβάζεσλ πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο, ε επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο ησλ 

ζπκβάζεσλ δνθηκήο πνπ ιχνληαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο (απφ 2 ζε 12 κήλεο) θαη ζηελ Πνξηνγαιία (4 κήλεο) θαη ε 

αλάπηπμε ηεο εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο κε ηηο κνξθέο εξγαζίαο πεξηνξηζκέλσλ εκεξψλ 

εληφο ηεο εβδνκάδαο (ηξηήκεξα, ηεηξαήκεξα).  

2. Ζ δηεπθφιπλζε ησλ απνιχζεσλ κε ην επηρείξεκα ηεο ελίζρπζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

3. Ζ απειεπζέξσζε ησλ σξαξίσλ θαη ε επέιηθηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηε Γαιιία έρεη επεθηαζεί ε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά 

ηελ Κπξηαθή, κε απνηέιεζκα ηελ επέθηαζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά ηηο Κπξηαθέο ζην 

30% ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ Διιάδα έρεη κεησζεί ην θφζηνο ησλ ππεξσξηψλ, αθνχ 

θάζε κνξθή επηκήθπλζεο ηεο εξγαζίαο (ππεξεξγαζία θαη ππεξσξία) ππφθεηηαη ζε 

κείσζε ησλ πξνζαπμεκέλσλ ακνηβψλ θαηά 20%.  

4. Οη αιιαγέο ζην ζχζηεκα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ απνξξχζκηζε ησλ φξσλ δηακφξθσζεο ησλ 

κηζζψλ θαη ηνπ επξχηεξνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.  
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5. Ζ αλεξγία δηνγθψλεηαη θαη απνηειεί ηελ θχξηα έθθξαζή ηεο γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ 

ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, αθνχ ειάρηζηεο είλαη νη ρψξεο πνπ θαίλεηαη φηη δελ έρνπλ 

πιεγεί ηδηαίηεξα απφ απηή. πγθεθξηκέλα ηα επίζεκα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο γηα ηηο 

ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο είλαη 8,9% γηα ην 2008 θαη 9,7% γηα ην 2009. Σελ πξψηε ζέζε 

ζηελ θαηάηαμε έρεη ε Ηζπαλία κε 20% πνζνζηφ αλεξγίαο, ελψ ζηελ Διιάδα 

θαηαγξάθεηαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηεο δεθαεηίαο πνπ είλαη ην 12% ην 2009.  

6. Ζ επειημία ηεο εξγαζίαο βξίζθεηαη πάληνηε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε σο θεληξηθή 

επηινγή ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο, επηδηψθνληαο ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

εξγαζία, αιιά ην απνηέιεζκα είλαη φηη νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο 

επηζθάιεηαο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Οιιαλδία ην 45% ησλ εξγαδνκέλσλ αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο.  

7. Οη πνιηηηθέο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ 

βαζηθέο επηινγέο ζην πιαίζην ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 48  απαζρφιεζε, 

ρσξίο σζηφζν ηα απνηειέζκαηα ζε απηφ ην επίπεδν λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά. Οη 

πνιηηηθέο απηέο ζπλνδεχνληαη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο σο 

εξγαιείνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο.  

8. Ζ ζεκαληηθή ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηδησηηθψλ θνξέσλ πξνψζεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο ππνβαζκίδεη ην ξφιν ησλ δεκφζησλ θνξέσλ.  

9. Οη κηζζνινγηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζηελ Δπξψπε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηνξηζκνχο πνπ εθδειψλνληαη θπξίσο κε ηε κνξθή ηεο 

κείσζεο θαη ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Μεγαιχηεξεο κεηψζεηο 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα κε αθνξκή ηε κείσζε ησλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ. 

ηελ Διιάδα, ζηνλ δεκφζην ηνκέα, κε αιιεπάιιεινπο λφκνπο έρεη ζπληειεζηεί 

δξαζηηθή θαη νξηδφληηα κείσζε ησλ απνδνρψλ, ζπκπηέδνληαο ηελ αγνξαζηηθή δχλακε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πνζνζηά πνπ ππεξβαίλνπλ θαη ην 20%. Ζ κείσζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ζπληειεί ζηε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο (ζηελ Διιάδα ε ζρέζε σο πξνο 

ηηο πξνζιήςεηο θαη ηηο απνρσξήζεηο ζηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη 1:5) θαη ηε ζπξξίθλσζε 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απηέο νη ζπλέπεηεο είλαη βέβαηα πην νξαηέο ζηηο 

ρψξεο πνπ ηίζεληαη ππφ δηεζλή δαλεηζκφ κε δαλεηαθέο ζπκβάζεηο (κλεκφληα), φπσο ε 

Διιάδα, ε Ρνπκαλία, ε Οπγγαξία θαη ε Λεηνλία.  

10. Ζ απνθέληξσζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο απνηειεί κηα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε πξαθηηθή πνπ εληείλεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, θαηά ηελ νπνία ππνβαζκίδνληαη ν ξφινο 

θαη ην θχξνο ησλ θεληξηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ππέξ θπξίσο ηεο επηρεηξεζηαθήο 

θαη ηεο ηνπηθνχ ραξαθηήξα ζπιινγηθήο ζχκβαζεο.  
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11. Ζ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο ζε κεγάιν 

αξηζκφ ρσξψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε Λεηνλία, ε νπνία παξνπζηάδεη αχμεζε 

ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ησλ ζπλεπαγφκελσλ αλαπεξηψλ θαηά 47,6% ζε 

δηάζηεκα ελφο έηνπο.  

12. Ζ ρακειή ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα θαη ε κείσζή ηεο αθφκε θαη ζε ρψξεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ πςειφ επίπεδν ζπλδηθαιηζκνχ απνηεινχλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζχγρξνλεο επξσπατθήο ζπγθπξίαο, παξφηη δηαλχνπκε κηα πεξίνδν πνπ ε κηζζσηή 

εξγαζία δνθηκάδεηαη έληνλα απφ ηελ θξίζε. Σα ζπλδηθάηα αλαδεηνχλ λένπο φξνπο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξέκβαζή ηνπο είηε κέζσ ηεο νξγαλσηηθήο αλαδηάξζξσζεο 

θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ απηφλνκνπ ξφινπ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, είηε κέζσ 

πξαθηηθψλ δηεζλνπνίεζεο ηεο δξάζεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. Ζ πην πξνθαλήο 

επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο - σο απνηέιεζκα ηεο 

κείσζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ - ήηαλ ε κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο (Rychly, 2009, πσο παξαηίζεηαη ζην «Greek Industrial 

Relations and the economic crisis» (Zisimopoulos et al. 2011) . 

13. Οη απεξγίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αχμεζε, θπξίσο ζε ρψξεο πνπ πθίζηαληαη 

εληνλφηεξα ηα ζπκπηψκαηα ηεο θξίζεο.  

14. Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε ζπλερίδεη λα απνηειεί αληηθείκελν ζνβαξψλ πεξηθνπψλ σο 

πξνο ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε επαθφινπζεο επηπηψζεηο ζηηο ζπληάμεηο. Οη 

αιιαγέο ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο εθδειψλνληαη κε ηε ζπξξίθλσζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηε 

ζέζπηζε αληηθηλήηξσλ απέλαληη ζηηο πξφσξεο ζπληαμηνδνηήζεηο. ηελ Διιάδα 

απμάλνληαη ηα φξηα πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο ζηα 65 έηε θαη ζηα 60 γηα ηε κεησκέλε 

ζπληαμηνδφηεζε, ελψ απμάλεηαη ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ζπληάμηκσλ εηψλ θαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηεο 35εηίαο κε ηελ 40εηία γηα πιήξε ζχληαμε.  

15. Ζ πεξίνδνο ηεο θξίζεο θαη ε απεηιή απψιεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο ελεξγνπνηνχλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ ζεζκφ ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη επηβάιινπλ λέεο ζρεηηθέο 

ξπζκίζεηο (Κνπδήο, Καςάιεο, Κνχζηα, Λακπνπζάθε, ηακάηε, Σήθνο, Σζαθάκε, 

2010).  

1.4.2.Αιιαγέο ζηελ Ειιάδα-Μλεκόλην  

Αξρηθά, ζα αλαθεξζνχκε ελ ζπληνκία ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ 

Διιάδα πξηλ ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηνλ ηνκέα ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζε νιφθιεξε ηε δεθαεηία ηνπ 1980, 

νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ Διιάδα ήηαλ ηδηαίηεξα ζπγθξνπζηαθέο, κε θχξην 
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ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ απεξγηψλ, απνηέιεζκα ηεο ηαμηθήο ηδενινγίαο ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηνπ ξφινπ ηεο Αξηζηεξάο ζηε κεηαπνιεκηθή ηζηνξία 

ηεο ρψξαο θαη ηελ αληίζηαζε ζηε δηθηαηνξία. Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ήηαλ ε ηζρπξή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

κηζζψλ (εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή, ππνρξεσηηθή δηαηηεζία). Σηο δεθαεηίεο ηνπ 1990 θαη 

ηνπ 2000 ζεκεηψζεθε ππνρψξεζε ηεο ζχγθξνπζεο θεθαιαίνπ-εξγαζίαο θαη εμαζζέληζε 

ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο. Σν 1990 θαηαξγήζεθε ην ζχζηεκα ηηκαξηζκηθήο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ κηζζψλ θαη ςεθίζηεθε ν λφκνο γηα ηηο «ειεχζεξεο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο», πνπ άιιαμε ηε δνκή ηνπο θαη αληηθαηέζηεζε ηελ θξαηηθά 

ειεγρφκελε ππνρξεσηηθή δηαηηεζία πνπ ίζρπε απφ ην 1955 κε έλαλ αλεμάξηεην θνξέα 

κεζνιάβεζεο θαη δηαηηεζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην πνζνζηφ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ ζηνλ 

ζχλνιν ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ κεηψζεθε δξαζηηθά. Ζ απεξγηαθή δξαζηεξηφηεηα 

κεηψζεθε επίζεο ζεκαληηθά ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 (Καξακεζίλε 2009). Ζ δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηεο ΟΝΔ κε ηελ πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ λνκίζκαηνο ζηελ ΔΔ ήηαλ έλαο 

επηπιένλ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Ζ δεκηνπξγία ζεζκψλ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ε επίηεπμε 

θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο γχξσ απφ ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ ΟΝΔ έπεηζε ηα ζσκαηεία 

λα κεηξηάζνπλ ηηο κηζζνινγηθέο ηνπο δηεθδηθήζεηο (Κνπδήο 2002). 

Σν θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη ε εζληθή δηαπξαγκάηεπζε γηα ηνλ θαηψηαην κηζζφ θαη ηνπο 

βαζηθνχο κηζζνχο αλά θιάδν ή επάγγεικα. Οη επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο είλαη ζρεηηθά 

ιίγεο. Δάλ εμαηξέζνπκε ηνλ δεκνζηνυπαιιειηθφ ζπλδηθαιηζκφ, ν ηζρπξφηεξνο ππιψλαο 

ηνπ ειιεληθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1990 θαη ηνπ 2000 ήηαλ 

νη ΓΔΚΟ θαη νη ηξάπεδεο, ησλ νπνίσλ νη ζπλδηθαιηζηέο επηθξαηνχζαλ ζηελ εγεζία ηεο 

ΓΔΔ ζε φιε απηή ηελ πεξίνδν. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζηηο ΓΔΚΟ θαη ηηο ηξάπεδεο απνζπλδέζεθαλ απφ απηέο αλάκεζα ζηε 

ΓΔΔ θαη ηηο θχξηεο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο γηα ηνλ θαηψηαην κηζζφ. Έηζη 

θαηαξγήζεθε έλαο βαζηθφο κεραληζκφο ζπλάξζξσζεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, πνπ 

βνεζνχζε ζηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κηζζψλ ζηνπο ιηγφηεξν ζπλδηθαιηζκέλνπο θιάδνπο 

θαη επαγγέικαηα. Οη πξαγκαηηθνί κηζζνί κεηψζεθαλ δξαζηηθά ηελ ηξηεηία 1990-1993 

(3,2% εηήζηα θαηά κέζν φξν), ελψ ηελ πεξίνδν 1993-2000 απμήζεθαλ ιίγν ιηγφηεξν 

απ’ φηη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. Αλ θαη ε ζηάζε ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ 

ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηνπο κηζζνχο ζθιήξπλε κεηά ηελ έληαμε ζηελ ΟΝΔ, ην 

δηάζηεκα 2001-2007 νη πξαγκαηηθνί κηζζνί απμήζεθαλ ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (Ησάλλνπ, 2000).  



23 
 

Σα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηεο 

πεξηφδνπ 1994-2008 ήηαλ γηα ηνπο κηζζσηνχο: ε αχμεζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ε ζηαζεξφηεηα ηεο απαζρφιεζεο γηα 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κηζζσηψλ (88,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηαηηζηηθά 

θαηαγεγξακκέλσλ ην β’ ηξίκελν ηνπ 2008) θαη ε ζηαζεξή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ. Αληίζεηα, ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο 

θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ήηαλ νη κεγάιεο αληζφηεηεο κεηαμχ κηζζσηψλ, ιφγσ ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο θαη ηεο αδήισηεο/ αλαζθάιηζηεο 

εξγαζίαο ζηνπο λένπο θαη ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο. Σέινο, νη λένη θαη νη 

γπλαίθεο αληηκεηψπηδαλ ηδηαίηεξα πςειφ θίλδπλν αλεξγίαο, παξά ηνλ πςειφ ξπζκφ 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηελ πησηηθή ηάζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο (Κνπδήο, 2002). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ζηελ Διιάδα εθαξκφδεηαη έλα παξαγσγηθφ 

κνληέιν πνπ ζηεξίδεηαη ζην ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο κε ρακειέο ακνηβέο, γεγνλφο ην 

νπνίν επλνεί ην θαηλφκελν ηεο ππνβάζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Ζ ρξήζε 

επέιηθησλ πξαθηηθψλ ζηηο κνξθέο απαζρφιεζεο ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ θαη ησλ 

ακνηβψλ απνηειεί πξαθηηθή πνπ πξνσζείηαη απφ ηηο αζθνχκελεο πνιηηηθέο ζε εζληθφ 

θαη επξσπατθφ επίπεδν, κε δηαθεξπγκέλν ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο, ηελ 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Οη ζπλέπεηεο 

φκσο απφ ηελ ρξήζε επέιηθησλ πξαθηηθψλ ζηελ εξγαζία είλαη ε θαηάηκεζε ηεο 

εξγαζίαο, ε χπαξμε εξγαδνκέλσλ πνιιαπιψλ ηαρπηήησλ θαη ε απνδπλάκσζε ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο (Κνπδήο, 2008).  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα επηδείλσζε ηελ θαηάζηαζε απηή, θαζψο 

ζπλδέεηαη κε ηε ιήςε κέηξσλ ζην πεδίν ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ. Σα θχξηα ζηνηρεία ζηελ Διιάδα είλαη ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, ε αλεξγία θαη 

ε ζπξξίθλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηαο. ην δεκφζην ηνκέα έρνπλ 

εθαξκνζηεί κέηξα πεξηθνπψλ, ηα νπνία θξίζεθαλ αλαγθαία γηα ηε κείσζε ησλ 

δεκφζησλ ειιεηκκάησλ θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζηήξημε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Δθηφο απφ ηηο πεξηθνπέο ζε κηζζνχο, ε 

νηθνλνκηθή ζηήξημε πξνέβιεπε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Σα ζπλδηθάηα ησλ εξγαδνκέλσλ αληέδξαζαλ 

άκεζα ζηελ εμαγγειία ησλ λέσλ κέηξσλ, ππνζηεξίδνληαο φηη νη εξγαδφκελνη δελ 

επζχλνληαη γηα ηε δηφγθσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, ελψ ηα κέηξα απηά δελ 

πξφθεηηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη. Ζ ζπξξίθλσζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη 

ηεο δήηεζεο θαη επνκέλσο ηελ πεξαηηέξσ χθεζε ηεο νηθνλνκίαο (Κνπδήο, θ.ά, 2011).  
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ε επίπεδν ζπκβάζεσλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κε ηζρχνο ηεο επλντθφηεξεο 

ζπιινγηθήο ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε ζπξξνήο ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, κε ηε ζέζπηζε 

ηεο δπλαηφηεηαο δηάβξσζεο ησλ θιαδηθψλ κε δπζκελέζηεξεο επηρεηξεζηαθέο, θαζψο 

θαη ηεο εζληθήο γεληθήο, κε δπζκελέζηεξεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

αλαηξέπεηαη ε αξρή ηεο επλντθφηεξεο ζπιινγηθήο ξχζκηζεο ππέξ ηνπ κηζζσηνχ, ε 

νπνία απνηειεί ζεκειηψδε αξρή ζην ζχζηεκα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. Ζ εζληθή γεληθή ζπιινγηθή ζχκβαζε σο πξνο ηνλ θαηψηαην 

κηζζφ γηα ηνπο λένπο θάησ ησλ 25 εηψλ δελ ηζρχεη, ελψ θαζηεξψλνληαη νη εηήζηεο 

ζπκβάζεηο καζεηείαο γηα ηνπο λένπο ζηηο νπνίεο δελ ζα ηζρχεη ν θαηψηαηνο κηζζφο. Σν 

επίδνκα αλεξγίαο αληηθαζίζηαηαη κε κνξθέο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη επηδφηεζεο 

ηεο απαζρφιεζεο αλέξγσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο σο επηκέξνπο ελεξγεηηθή πνιηηηθή ηεο 

απαζρφιεζεο (Κνπδήο, θ.ά, 2011).  

Δπίζεο λέα κέηξα θαζηεξψζεθαλ γηα ηε κείσζε ηεο θαηαβνιήο ησλ 

απνδεκηψζεσλ απφιπζεο, γηα ηελ αχμεζε ηνπ νξίνπ γηα ηηο νκαδηθέο απνιχζεηο, γηα ηνλ 

επαλαθαζνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ ρξφλνπ ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ 

άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηα θιεηζηά επαγγέικαηα, γηα ηελ εμέηαζε ηεο άξζεο ηεο 

κνληκφηεηαο ζην δεκφζην ηνκέα, κε βάζε ηελ νπνία ε κνληκφηεηα αθνινπζεί ηε ζέζε 

εξγαζίαο θαη φρη ηνλ εξγαδφκελν. Σν ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο αληηκεησπίδεηαη 

σο δεκνζηνλνκηθφ δήηεκα, κε απνηέιεζκα ην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο ηνπ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο λα ππνηάζζεηαη ζηελ επίηεπμε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη φρη ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Αχμεζε αλεξγίαο, κείσζε 

κηζζψλ, νκαδηθέο απνιχζεηο. Έλλνηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ην ηνπίν ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ Διιάδα. Με ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηνλ κεραληζκφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηήξημεο θαη ηελ ππνγξαθή ησλ «Μλεκνλίσλ» ηίζεηαη ζε 

εθαξκνγή έλα απζηεξφ πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, κε ζηφρν ηε κείσζε 

ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. Πξνβιέπεηαη ε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, ηε ξχζκηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, 

θαη ηελ εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

αληαγσληζηηθή. Μέξνο απηψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη θαη ε ζπλερήο παξέκβαζε ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ζην πεδίν ησλ 

αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί κέζσ 

ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο (Κπξηαθνχιηαο, 

2012).  

Ζ έληαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηα λέα κέηξα δηακνξθψλνπλ κηα λέα 

θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη έλα λέν εξγαζηαθφ ηνπίν έληνλα δηαθνξνπνηεκέλν 
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ζπγθξηηηθά κε ηελ εηθφλα πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο. Οη αιιαγέο πνπ 

ζπληεινχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο κε αθνξκή ηελ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη 

ζπλέρεηα ησλ αιιαγψλ ζην εξγαζηαθφ πεδίν πνπ ζπληεινχληαη θαηά ηελ ηειεπηαία 

20εηία ζηελ Διιάδα κε ζηαδηαθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο παξεκβάζεηο κε άμνλα ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε κείσζε ηνπ εξγαζηαθνχ θφζηνπο θαη κε 

βαζηθφ εξγαιείν ηελ εηζαγσγή κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο κέηξσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο επειημίαο ηεο εξγαζίαο (Κνπδήο, 2012). 

Οη εμειίμεηο ζην πεδίν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ Διιάδα απνηεινχλ 

επαθφινπζν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο επηβνιήο ησλ κλεκνλίσλ. ηφρνο ησλ 

κλεκνλίσλ είλαη ν δεκφζηνο ηνκέαο, ν νπνίνο κέζσ ηεο απαμίσζεο πνπ δέρεηαη, 

πηέδεηαη λα ελδψζεη ζηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα. Με ηελ εθαξκνγή ησλ κλεκνλίσλ 

γίλεηαη πξνζπάζεηα απνξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ θαζνξίδεη ηνπο κηζζνχο θαη 

γεληθά ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Παγηψλεηαη πνιχ ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο, ελψ 

θαηαξγνχληαη ζπιινγηθέο θαη θιαδηθέο ζπκβάζεηο. Οη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ θακία 

πξνζηαζία απφ ηηο απνιχζεηο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο απφ νκαδηθέο 

απνιχζεηο θαη ζεκαληηθέο κεηψζεηο κηζζψλ (Κνπδήο, 2011).  

Σαπηφρξνλα, νη κεηαξξπζκίζεηο ησλ Μλεκνλίσλ αλαπηχζζνληαη θαη επηδηψθνπλ 

ηε κφληκε επίηεπμε ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, θαη 

εηδηθφηεξα ζηε δηεπθφιπλζε (Κπξηαθνχιηαο, 2012):  

• ηεο επειημίαο ηνπ κεγέζνπο ηεο απαζρφιεζεο: δηεπθφιπλζε απνιχζεσλ θαη 

πξνζιήςεσλ θαη κείσζε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο απηψλ.  

• ηεο επειημίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο απαζρφιεζεο: επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο, 

πξνζσξηλή θαη κεξηθή απαζρφιεζε, δαλεηζκφο εξγαδνκέλσλ, απαζρφιεζε κε ηε κνξθή 

«παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ», ηειεξγαζία.  

• ηεο επειημίαο ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ: δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο, ππνινγηζκφο ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ ζε εηήζηα βάζε, πεξηνξηζκφο ππεξσξηψλ.  

• ηεο επειημίαο ζηε δηακφξθσζε ησλ απνδνρψλ: κείσζε ησλ θαηψηαησλ κηζζψλ κε 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ ειηθία, ην επίπεδν αλεξγίαο ζε ηνπηθφ, θιαδηθφ ή εζληθφ 

επίπεδν, δηακφξθσζε απνδνρψλ ζε επίπεδν επηρείξεζεο θαη φρη θιάδνπ ή 

επαγγέικαηνο θαη, θαηά ζπλέπεηα, απνθέληξσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπιινγηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο.  

Ζ απνξξχζκηζε ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ απνηειεί ζεκαληηθή εμέιημε απφ ηα 

κέηξα πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ κλεκνλίσλ. 

Ζ εμέιημε απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο απνξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, εληζρχνληαο ηελ πξννπηηθή 
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εμαηνκίθεπζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ελψ ζπγρξφλσο ραιαξψλεη ηνπο «λφκνπο 

πξνζηαζίαο» ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηελ απφιπζε. Δπίζεο παγηψλεηαη ε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ πιήξνπο σξαξίνπ. Ζ απνξξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ θαη ε κείσζε ησλ κηζζψλ, επηθέξνπλ βίαηε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

εξγαζίαο (Κνπδήο, 2012). 

1.5.Δξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε  

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο απνηεινχλ έλα πεδίν πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε 

Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. Οη 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο έρνπλ επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη 

ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο ζε φια ηα επίπεδα παγθνζκίσο. Οη Berger, Olson, Boudreau 

(1983) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ζπλδηθάηα επηδξνχλ ζεηηθά σο πξνο ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο ακνηβέο, ηα σξνκίζζηα θαη ηα εηδηθά πξνλφκηα πνπ κπνξνχλ 

λα επηηχρνπλ νη εξγαδφκελνη κέζα απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο. κσο ε ιεηηνπξγία 

ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα θαη κηθξφ βαζκφ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο σο 

πξνο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ (ζπλεξγαζία) ή κε ηνπο πξντζηακέλνπο, έρνληαο 

σο κεγάιν πξφβιεκα ηελ επνπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλσηέξσλ πξνο ηνπο 

ζπλδηθαιηζηέο.  

Οη εξγαδφκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλδηθάηα σζνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

ιφγσ ηεο κηθξήο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζήο ηνπο. Οη εξγαδφκελνη αληηιακβάλνληαη φηη 

νη ελψζεηο εξγαδνκέλσλ έρνπλ επηηχρεη βειηηψζεηο ζε απνδνρέο θαη εξγαζηαθή 

αζθάιεηα θαη πξνζπαζνχλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξα 

δηθαηψκαηα ζηελ εξγαζία ηνπο. Βαζηθφο ηνπο ζηφρνο θπξίσο είλαη ε αχμεζε ησλ 

απνδνρψλ, πνπ πξνζθέξεη κεγαιχηεξε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, παξά ε εξγαζηαθή 

αζθάιεηα (Meng, 1990).  

Οη Lillydahl & Singell (1993), ππνζηεξίδνπλ φηη νη εξγαδφκελνη απνδέρνληαη φηη 

ηα ζπλδηθάηα θαη νη ελψζεηο επηδξνχλ ζεηηθά ζηηο απνδνρέο, ελψ κπνξνχλ λα ιχζνπλ 

θαη άιια πξνβιήκαηα, φπσο λα κεηψζνπλ ηα θξνχζκαηα θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ. Οη 

εξγαδφκελνη πνπ είλαη ζε ελψζεηο δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη κφλν ζε ζέκαηα απνδνρψλ 

θαη εξγαζηαθήο αζθάιεηαο, ελψ ζε άιινπο ηνκείο ηεο εξγαζίαο ηνπο δε δειψλνπλ 

ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη.  

χκθσλα κε ηνλ Renaud (2002), ε ζπκκεηνρή ή φρη ζε ζσκαηεία θαη ελψζεηο 

εξγαδνκέλσλ δελ επεξεάδεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζε έλα δεδνκέλν, ζηαζεξφ 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Οη Bryson, Cappellari & Lucifora (2004) ππνζηεξίδνπλ φηη δελ 

κπνξνχλ λα βγνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ην αλ ε ζπκκεηνρή ζε ελψζεηο 
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εξγαδνκέλσλ ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Γηα πην έγθπξα ζπκπεξάζκαηα 

απαηηείηαη ε αλάιπζε επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Οη ζρέζεηο κε ηε δηνίθεζε απνηεινχλ πνιχ βαζηθφ παξάγνληα εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο. Οη εξγαδφκελνη απνιακβάλνπλ ηελ απηνλνκία ζηελ εξγαζία ηνπο θαη 

επηζπκνχλ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη ηε δηαθξηηηθή επνπηεία απφ ηε δηνίθεζε, ελψ δελ 

απνδέρνληαη ηε ζηελή παξαθνινχζεζε. Οη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο πξντζηακέλνπο θαη νη 

ζπρλέο ζπδεηήζεηο γηα ζέκαηα εξγαζίαο, κε ηαπηφρξνλε ελζάξξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα έθθξαζε γλψκεο θαη πξνηάζεσλ, δεκηνπξγνχλ αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο (Petrescu, Simmons, 2008). Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο πξντζηακέλνπο θαη ε 

ζπρλή ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε απμάλεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (Karatepe, 

Kilic, 2005).  

Ωο πξνο ηε κνξθή ηεο εξγαζίαο, νη εξγαδφκελνη ζα κπνξνχζαλ λα δερζνχλ 

πεξηζζφηεξνπο ζπκβηβαζκνχο ζηελ εξγαζία ηνπο αλ γλψξηδαλ φηη ζα απαζρνινχληαη 

γηα πνιχ θαηξφ ζηελ εηαηξεία πνπ εξγάδνληαη. Ζ πεξηζηαζηαθή ή πξνζσξηλή εξγαζία 

δελ ηθαλνπνηεί νχηε ηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά νχηε θαη ηνπο εξγνδφηεο, φκσο ε έιιεηςε 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ νδεγεί ζε ζπλεξγαζίεο απηήο ηεο κνξθήο (Felfe et al., 2007).  

Μηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηα εξγαζηαθά ιφγσ ησλ επέιηθησλ κνξθψλ 

απαζρφιεζεο είλαη ην επέιηθην σξάξην, φπνπ δελ θαζνξίδεηαη απζηεξά ην σξάξην 

εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα νη εξγαδφκελνη λα απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο, ρσξίο 

θακία ακνηβή. Οη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ πςειή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζπλεηδεηά 

δνπιεχνπλ ππεξσξίεο ρσξίο λα επηζπκνχλ λα ηηο πιεξσζνχλ. ε γεληθέο γξακκέο φκσο, 

νη ππεξσξίεο πνπ δελ πιεξψλνληαη επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ ςπρνινγία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Οη γπλαίθεο δίλνπλ πεξηζζφηεξε ζεκαζία απφ ηνπο άληξεο ζηελ αξλεηηθή 

επίδξαζε ησλ απιήξσησλ ππεξσξηψλ ζηηο ζπλνιηθέο ηνπο απνδνρέο, ελψ νη άληξεο 

ζεσξνχλ φηη νη ππεξσξίεο κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ ψζηε λα έρνπλ κηα κειινληηθή 

εμέιημε κέζα ζηελ εηαηξία πνπ εξγάδνληαη (Gaj, 2000).  

1.6.Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην εξγαζηαθφ θιίκα 

1.6.1.Ο ξόινο ηνπ εγέηε 

Με ηνλ φξν εγεζία ελλννχκε ηελ δηαδηθαζία επεξεαζκνχ ηεο ζθέςεο, 

ζπλαηζζεκάησλ κηαο νκάδαο αλζξψπσλ απφ έλα άηνκν (Μπνπξαληάο, 2005). Με ηελ 

επηξξνή πνπ αζθεί ν εγέηεο ηα άηνκα ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα έηζη ψζηε ε επηρείξεζε 

λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Ο εγέηεο νπζηαζηηθά θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη θαηνξζψλεη ηνπο δψζεη θίλεηξν λα δψζνπλ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο. 
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Κάηη ηέηνην κπνξεί λα ην πεηχρεη κφλν ν εγέηεο δει. ην λα θαηαθέξεη λα δνπιέςνπλ νη 

εξγαδφκελνη φρη κφλν γηα ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα αιιά θαη γηα ηνλ εγέηε θαζ’ απηφλ.  

Έλαο εγέηεο ζα πξέπεη λα έρεη δχλακε, εμνπζία , επηξξνή , δχλακε αληακνηβήο, δχλακε 

γλψζεο, λφκηκε δχλακε θαη δχλακε πιεξνθνξηψλ (Μπνπξαληάο 2005). Με ηελ απιή 

δχλακε ελλννχκε ηελ δπλαηφηεηά ηνπ λα επηβάιιεη ηελ γλψκε ηνπ θαη λα επεξεάδεη ηελ 

νκάδα ηελ νπνία εγείηαη. Με ηελ εμνπζία ελλννχκε ην γεγνλφο φηη είλαη λνκηθά 

θαηνρπξσκέλνο ζην λα εγείηαη ηελ νκάδαο ηνπ. Με ηελ επηξξνή ελλννχκε ηελ 

δπλαηφηεηα λα κεηαβάιιεη θαη λα θαηεπζχλεη ηηο απφςεηο ησλ ππαιιήισλ. Ζ δχλακε 

αληακνηβήο αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο θάζε 

αηφκνπ κέινπο ηεο νκάδαο. Με ηελ δχλακε γλψζεο αλαθεξφκαζηε ζηελ θαηάξηηζε, 

γλψζε πνπ έρεη γηα έλα δήηεκα θαη κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη σο ν πιένλ εηδηθφο γηα 

ην ελ ιφγν δήηεκα. Με ηελ δχλακε πιεξνθνξηψλ ελλννχκε ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

πνπ έρεη ζε δηάθνξεο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα βειηηψζεη 

ηελ γλψζε ηνπ. 

1.6.2.Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζην πιαίζην κηαο επηρείξεζεο 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ν εγέηεο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ έλαλ απιφ manager. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξαθηλνχλ 

εξγαδνκέλνπο. Δλψ ν manager ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηελ απιή ηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ θαη έρεη κηα κάιινλ απξφζσπε ζρέζε 

κε ηνπο εξγαδνκέλνπο, ν εγέηεο έρεη έλα φξακα γηα ηε εηαηξεία θαη αληηθεηκεληθφο ηνπ 

ζηφρνο είλαη εκθπζήζεη απηφ ην φξακα ζηνπο εξγαδφκελνπο έηζη ψζηε νη ηειεπηαίνη λα 

αηζζαλζνχλ έλα δσληαλφ θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο θαη φρη σο απιά εθηειεζηηθά φξγαλα. 

Θεκειηψδεο θαζήθνλ ηνπ εγέηε απνηειεί ε πξφθιεζε ελζνπζηαζκνχ, αηζηνδνμίαο θαη 

πάζνπο γηα ηε δνπιεηά, θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα θιίκαηνο νκαδηθφηεηαο, ζπλεξγαζίαο 

θαη εκπηζηνζχλεο. Δίδακε άιισζηε ζε πξνεγνπκέλε ελφηεηα φηη απηά ηα ζηνηρεία ζα 

έρνπλ επεξγεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Ο εγέηεο ινηπφλ 

επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πξνζπαζεί λα επηιχζεη 

νπνηεζδήπνηε ζπγθξνχζεηο αλαθχπηνπλ κε ηξφπν ήπην θαη δηπισκαηηθφ πξνηάζζνληαο 

πάληα ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπξφζζεηα πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ηηο 

εχζξαπζηεο ηζνξξνπίεο ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηα 

εθάζηνηε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδφκελνπ ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη κφλν ζηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ αιιά ζηελ ζπλνιηθή πξνζσπηθφηεηά ηνπ. 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε κεηαμχ εγεζίαο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο Απφ έξεπλεο πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ δηεμαρζεί 
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δηαπηζηψζεθε φηη ν παξάγνληαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο γηα ηα αλψηεξα θιηκάθηα ηεο ηεξαξρίαο. Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία ινηπφλ 

ζα βαζίδεηαη ζε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο φπσο είλαη 

ε απηνπεπνίζεζε, ε απηνεθηίκεζε, ν εζηθφο ραξαθηήξαο, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε 

επειημία, ε θαηλνηνκία, ε αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο, ν ρεηξηζκφο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε 

αληηθεηκεληθή απηνθξηηηθή. Ο εγέηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

αθνχ αλ κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα ζα κπνξεί λα 

αληηιακβάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ θαη θαη επέθηαζε ζα είλαη 

ζε ζέζε λα ηα ζπληνλίζεη (Goleman, 1998). 

πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ζέζε ελφο εγέηε είλαη ηδηαηηέξα 

απαηηεηηθή αθνχ ν ξφινο ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηφλ ηνπ manager. Σα βαζηθά 

ραξίζκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ηνλ δηαθξίλνπλ είλαη ηα εμήο (www.ezinearticles.com). 

• Ο εγέηεο δελ ζα πξέπεη λα πξνβάιιεη ηνλ εγσηζκφ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ηνλ 

ζεβαζκφ ησλ ππαιιήισλ αιιά ζα πξέπεη λα είλαη ηαπεηλφο. 

• Ο εγέηεο ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ αιιά θαη λα αλαγλσξίδεη ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ. 

• Έλαο εγέηεο ζα πξέπεη λα έρεη μεθάζαξν φξακα γηα ηελ εηαηξεία π.ρ φηη ζην άκεζν 

κέιινλ ζηφρνο είλαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο θνξπθαίεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ε φηη ε 

εηαηξεία κε ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο ζα δεκηνπξγήζεη έλα αξκνληθφ εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ. 

• Ο εγέηεο ζα πξέπεη λα απνθεχγεη ηνπο δηαπιεθηηζκνχο ρσξίο βέβαηα λα ζεκαίλεη φηη 

ζα πξέπεη λα είλαη θαη ππνρσξεηηθφο. 

• Ο εγέηεο δελ ζα πξέπεη λα θάλεη επίδεημε ηζρχνο αιιά λα αθνχεη ηηο γλψκεο φισλ θαη 

λα ζεσξεί ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ίζνπο πξνο απηφλ. 

• Έλαο πεηπρεκέλνο εγέηεο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί έλα επράξηζην θιίκα ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν θαη φρη ζπλζήθεο πίεζεο θαη αληαγσληζκνχ. 

1.6.3.Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζην ρώξν εξγαζίαο θαη ηξόπνη επίιπζεο ηωλ αξλεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάηωλ 

ε κεξηθέο ρψξεο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο 

παξαηεξνχληαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 νμείεο ζπγθξνχζεηο ζε εξγαζηαθά 

δεηήκαηα θαη ρακειφ επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο. Ο αξηζκφο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ 

απεξγηψλ, αληαπεξγηψλ θαη άιισλ κνξθψλ παχζεσο εξγαζίαο απμάλνληαη κε 

αλεζπρεηηθφ ξπζκφ ηδηαίηεξα ζηνπο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Δλψ 

ν ξπζκφο αλφδνπ ηεο παξαγσγηθφηεηαο θάζε άιιν παξά ζε επηζπκεηφ επίπεδν 
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βξίζθεηαη. Ζ παξαγσγηθφηεηα επεξεάδεηαη απφ δηάθνξεο επηβξαδχλζεηο, ηηο πνιιέο 

απνπζίεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε ρακειή πνηφηεηα δνπιεηάο θαη ηηο βιάβεο εμνπιηζκνχ 

θαη πιηθψλ. Οξηζκέλνη εηδηθνί δίλνπλ ηελ εμήγεζε φηη ε αχμεζε ηεο δηακάρεο νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη θάησ απφ ηηο πηέζεηο ηνπ πιεζσξηζκνχ, εξγαδφκελνη θαη δηνίθεζε 

ηεξνχλ πην άθακπηε ζηάζε, ελψ άιινη εηδηθνί ηείλνπλ λα απνδψζνπλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο αλαηαξαρήο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηε καρεηηθή δξαζηεξηφηεηα αξηζηεξψλ 

νξγαλψζεσλ. Ωζηφζν, πνιινί εκπεηξνγλψκνλεο ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη ηα 

ζηνηρεία γηα ηηο εξγαηηθέο δηαθνξέο πάλσ απφ κηα δεθαεηία δείρλνπ, πξψηνλ, φηη ε 

απμεκέλε αλαζηάησζε ππήξμε θαη πξηλ παξνπζηαζηνχλ νη πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ θαη, δεχηεξνλ, φηη ε καρεηηθή δξάζε εθ κέξνπο ησλ εξγαηηθψλ 

ζσκαηείσλ δελ αληαπνθξίλεηαη αλαγθαζηηθά κφλν ζε πνιηηηθή ππνθίλεζε ησλ 

αξηζηεξψλ θνκκάησλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη δηαθνξέο κεηαμχ εξγαδφκελσλ θαη 

δηνίθεζεο πάλσ ζε ζέκαηα ακνηβψλ θαη επηδνκάησλ επηηείλνληαη απφ ηελ έληνλε 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Έηζη είλαη αδχλαηνλ λα θαηαιήμνπλ ζε 

κηα εχθνιε θαη ινγηθή δηεπζέηεζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θαη λα βξνπλ απνδεθηέο ιχζεηο ζε 

πξνβιήκαηα ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο. Ζ ιχζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ απαηηεί 

πεξηνδηθέο δηαβνπιεχζεηο θαη ζπκθσλίεο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη δηνίθεζεο, πξάγκα 

πνπ νη ξπζκίζεηο απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ δε 

είλαη δπλαηφλ λα πξνζθέξνπλ. Ζ πείξα έρεη απνδείμεη  φηη ε ιχζε έγθεηηαη ζηε 

ζπλνιηθή βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ εξγαδνκέλσλ-δηνηθήζεσο θαη ζηελ αλάπηπμε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ δηαθαλνληζκψλ. πγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ ρσξψλ ηνπ Γπηηθνχ Κφζκνπ θαη ηεο εηθφλαο πνπ θάζε ρψξα 

παξνπζηάδεη γηα ζέκαηα απεξγηψλ, παξαγσγηθφηεηαο θαη γεληθήο νηθνλνκηθήο 

απφδνζεο, ππνδεηθλχεη ηελ εμέηαζε ηεο εηζαγσγήο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζεζκηθψλ 

ξπζκίζεσλ ζην ππάξρνλ ζχζηεκα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζηηο δηαδηθαζίαο 

δηαηηεζίαο, πξάγκα ην νπνίν ζα δηεπθφιπλε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ άκεζα 

εκπιεθφκελσλ γηα ηε ιχζε ησλ κεηαμχ ηνπο πξνβιεκάησλ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα 

αλέβαδε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζα βειηίσλε ηηο δπλαηφηεηεο ινγηθψλ ηαθηνπνηήζεσλ 

ησλ κηζζνινγηθψλ ζεκάησλ. ιεο νη ξπζκίζεηο απηνχ ηνπ είδνπο ζπγθεληξψλνληαη 

γχξσ απφ θάπνην ζρήκα ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηνίθεζε θαη 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηε γεληθή θαηεγνξία ηεο βηνκεραληθήο δεκνθξαηίαο. Με άιια ιφγηα 

αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο ζπκκεηνρήο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ 

εξγαδφκελνπ, ε κείσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Δπίζεο, ε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ έμσ απφ ην ρψξν εξγαζίαο γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ 
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εθαξκνγή θνηλσληθν-νηλνκηθήο πνιηηηθήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε επηηπρία ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηνίθεζε εμαξηάηαη απφ έλα αξηζκφ πξνυπνζέζεσλ 

ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν βαζκφο επηζπκίαο ζπκκεηνρήο, ε εθπαίδεπζε θ 

επηκφξθσζε ησλ εξγαηψλ ζην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο θαη ν βαζκφο ππνζηήξημεο ηεο 

πξνζπάζεηαο απφ ηα θαζηεξσκέλα εξγαηηθά ζσκαηεία (Σδεθίλεο, 1984). 

Ζ δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο βειηηψλεη ζην 

έπαθξν ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. Σν πην έληνλν αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο είλαη απηφ ηνπ άγρνπο. Σν άγρνο είλαη κηα λνεηηθή θαηάζηαζε πνπ φινη 

βηψλνπκε απφ θαηξφ ζε θαηξφ. πρλά έρεη λα θάλεη κε ην θφβν ελφο επεξρφκελνπ 

γεγνλφηνο ή θαηάζηαζεο πνπ πνιιέο θνξέο βαζίδεηαη ζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο. Ζ 

εκπεηξία ηνπ άγρνπο είλαη κηα θπζηνινγηθή αληίδξαζε ζην ζηξεο ή ηνλ θίλδπλν θαη 

κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ κηα ήπηα αλεζπρία έσο θαη έληνλν παληθφ 

(www.innerresources.gr/gr_services). Δπίζεο, ε αδηαθνξία, ε έιιεηςε αλαγλψξηζεο, ν 

ζπκφο είλαη επίζεο ζπλαηζζήκαηα πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ ςπρνινγία ηνπ αηφκνπ. 

ηαλ ην άηνκν βηψλεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηφηε θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο δελ ζα είλαη νη επηζπκεηέο. ηαλ νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

είλαη θαθέο ζε βαζκφ πνπ λα ελεξγνπνηνχληαη ζπλαηζζήκαηα φπσο ν ζπκφο ε ζιίςε, 

φηαλ δελ αλαγλσξίδεηαη ε επηπιένλ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ε φηαλ ην αληηθείκελν 

εξγαζίαο ηνπ είλαη κνλφηνλν ηφηε ην άηνκν ζα ιακβάλεη αξλεηηθά εξεζίζκαηα απφ ηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν θαη δελ ζα απνδίδεη ηα αλακελφκελα. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ παξάγνληα ηνπ άγρνπο ζα πξέπεη λα βξνχκε ηελ γελεζηνπξγφ 

αηηία εθδήισζήο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί. πσο πξναλαθέξζεθε, ην άγρνο 

είλαη ε αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζε έλαλ επεξρφκελν θίλδπλν. Ο θίλδπλνο απηφο κπνξεί 

λα αθνξά κηα ελδερφκελε απφιπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ιφγσ πεξηθνπψλ ζηα έμνδα ε ηελ 

αδπλακία επίηεπμεο ελφο ζηφρνπ πνπ θαη πάιη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ απφιπζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ε ηελ ππεξεζηαθή ηνπ ππνβάζκηζε. Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη φιεο εθείλεο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθέξνπλ έλα αίζζεκα αζθάιεηαο 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη λα είλαη 

πξαγκαηνπνηήζηκνη έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ηνπιάρηζηνλ ε αίζζεζε φηη ν 

εξγαδφκελνο ζα ηνπο πεηχρεη απνβάιινληαο κ΄απηφ ηνλ νπνηνδήπνηε άγρνο. 

Καζνξηζηηθή είλαη ζε απηφ ην ζεκείν θαη ε παξέκβαζε ησλ managers. Θα πξέπεη λα 

θαιιηεξγήζνπλ έλα ηέηνην θιίκα αληαγσληζκνχ θαη αμηνθξαηίαο πξνθεηκέλνπ λα 

ελεξγνπνηεζνχλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα πςειή απφδνζε. Ο ππεξβνιηθφο φκσο 

αληαγσληζκφο, ν νπνίνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη λα ππνζάιπεη ν έλαο εξγαδφκελνο ηνλ 
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άιιν, ζα θέξεη αληίζεηα απνηειέζκαηα δηαηαξάζζνληαο έηζη ην νκαιφ εξγαζηαθφ θιίκα 

(Μπνπξαληάο, 2005). 

Έλαο άιινο ηξφπνο λα βειηησζεί ην εξγαζηαθφ θιίκα θαη λα εμαιεηθζνχλ ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο είλαη ην λα δηεμάγεη ε 

επηρείξεζε εθδειψζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα δηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα νπνία ζα επηκνξθψλνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζα ζπκβάιινπλ 

ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο γηα ηελ επηρείξεζε. Σέινο, νη managers ζα 

πξέπεη λα ηνπο ελζαξξχλνπλ θαη λα ηνπο ζπκβνπιεχνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο θαη λα κελ είλαη επηθξηηηθνί θαη απφκαθξνη απέλαληη ζηνπο 

ππαιιήινπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην άγρνο ζα κεησζεί θαη νη εξγαδφκελνη ζα 

αληηιακβάλνληαη ηελ εξγαζία ηνπο σο θάηη πνην επράξηζην. 

1.7.Ζ λνκηθή έλλνηα ησλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ 

Έρεη επηθξαηήζεη ε αληίιεςε φηη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζπλδένληαη θπξίσο κε 

ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο θαη ακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κε ηελ έλλνηα απηή 

απνηεινχλ ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ζρέζεσλ θαη ησλ φξσλ εθείλσλ πνπ δηέπνπλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ην πεξηερφκελν ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο (Κνπδήο, 2001:11). Απφ ηελ 

πιεπξά απηή ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο αληαλαθινχλ 

ην απνηέιεζκα ηεο θαηαλνκήο ηνπ παξαγνκέλνπ πινχηνπ αλάκεζα ζην θεθάιαην θαη 

ζηελ εξγαζία θαη απνηππψλνπλ ηνλ κεηαμχ ηνπο ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ. Καη’ 

αθνινπζία νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, αλαθέξνληαη ζε έλα ζχζηεκα δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ηα νπνία ζπλδένπλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο. Απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ νη ππνρξεψζεηο ηνπο αθνξνχλ ζηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο, ζην 

επηζπκεηφ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ επίπεδν θαη ζην πιαίζην ηνπ πξνδηαγεγξακκέλνπ 

ρξφλνπ, ελψ ηα δηθαηψκαηα αθνξνχλ ζηελ έγθαηξε θαηαβνιή ηνπ κηζζνχ θαη ηε 

δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

απξφζθνπηε πξνζθνξά ηεο εξγαζίαο ηνπο. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ έλαληη ηεο εξγνδνζίαο απνηεινχλ ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ησλ 

εξγνδνηψλ. Σν ζχζηεκα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, απφ θαζαξά λνκηθήο πιεπξάο, 

θαηνρπξψλεηαη κε ζεηηθέο λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία 

θαη εμεηδηθεχνληαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. κσο 

απφ επηζηεκνληθήο πιεπξάο νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ 

αιιεινζπζρεηίζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο θαη δηακνξθψλνπλ 
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ην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαθξίζεηο φπσο αλαθέξνληαη 

θαησηέξσ (Κνπδήο, 2001). 

Γηα ην λφκν ε εξγαζία είλαη θάζε απαζρφιεζε ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή ελφο 

εξγαδφκελνπ. Αξθεί ε απαζρφιεζε απηή λα παξέρεη θάπνην φθεινο ζε άιινλ. Αθφκα 

εξγαζία είλαη θαη ε αθηλεζία ελφο εξγαδφκελνπ, γεληθά ζεσξείηαη φηη εξγάδεηαη θάπνηνο 

αθφκα θαη φηαλ δεζκεχεη απιά ηηο εξγαζηαθέο ηνπ δπλάκεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

εξγνδφηε θαη βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα λα ηηο πξνζθέξεη. Απηή ε εξγαζία ελδηαθέξεη ην 

δίθαην θη απηφ γηαηί είλαη κηα απαξαίηεηε εθδήισζε ηεο θνηλσληθήο καο ζπκβίσζεο κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα γίλεηαη θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ εμέιημε απηήο 

ηεο ζπκβίσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δίθαην ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εξγαζία πνπ 

απνρσξίδεηαη απφ ην άηνκν πνπ ηελ παξέρεη θαη δηαηίζεηαη πιένλ γηα ινγαξηαζκφ 

θάπνηνπ άιινπ. Τπφθεηηαη δειαδή ζε λνκηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ πνπ παξέρνπλ ηελ 

εξγαζία θαη ησλ αηφκσλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ ηελ παξέρνπλ. Ζ εξγαζία γίλεηαη 

αληηθείκελν ηνπ δηθαίνπ φηαλ γίλεηαη αληηθείκελν ζπλαιιαγήο θαη ε εξγαζία γίλεηαη 

αληηθείκελν ζπλαιιαγήο φηαλ ακείβεηαη θαη φηαλ είλαη εμαξηεκέλε. Σν ζηνηρείν ηεο 

εμάξηεζεο είλαη ην θχξην θξηηήξην γηα λα δηαθξίλνπκε πνηα εξγαζία πξνζηαηεχεη ν 

λφκνο.  Δμαξηεκέλε, ινηπφλ, είλαη ε εξγαζία ζηελ νπνία ην πνπ ζα εξγαζηεί θάπνηνο 

κέζα ζε πνηα ρξνληθά φξηα θαζψο θαη κε πνην ηξφπν, εμαξηψληαη απφ άιιν άηνκν. Πην 

απιά, φηαλ ζε θάπνηα δνπιεηά ππάξρνπλ απηά ηα ηξία ζεκεία εμάξηεζεο, ν ηφπνο, ν 

ρξφλνο θαη ν ηξφπνο, κφλν ηφηε επεκβαίλεη ν λφκνο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζε κηα 

ηέηνηνπ είδνπο εμαξηεκέλε εξγαζία ν εξγαδφκελνο βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, 

εθφζνλ ηίζεηαη ζηελ εμνπζία θάπνηνπ άιινπ ν νπνίνο ξπζκίδεη ηηο ζπλζήθεο δνπιεηάο. 

Δπίζεο, ν λφκνο ελδηαθέξεηαη θαη πξνζηαηεχεη θάζε είδνπο εμαξηεκέλε εξγαζία αξθεί 

απηή λα κελ είλαη παξάλνκε ή αλήζηθε. (Πηληέινγινπ, 1998). 

1.8.1.Εξγαζηαθέο Σρέζεηο θαη Εξγαηηθό Δίθαην 

Ζ βαζηθή δηαθνξά ε νπνία δηαθξίλεη απηήο εξγαζηαθέο ζρέζεηο απφ ην εξγαηηθφ 

δίθαην είλαη φηη, ν κελ ηνκέαο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ σο θιάδνο ηνπ management 

κειεηά απηήο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε απηήο 

απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα πιαίζηα ησλ νξγαληζκψλ, ν δε ηνκέαο ηνπ εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ εμεηάδεη απηήο θαζηεξσκέλνπο φξνπο θαη απηήο πξνυπνζέζεηο απαζρφιεζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα απηήο νξγαληζκνχρ. Οη φξνη απηνί είλαη θπξίσο απνηέιεζκα 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απηήο 

εξγνδνζίαο, εθθξάδνληαη δε δηακέζνπ ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, νη νπνίεο 

θαζνξίδνπλ απηήο γεληθνχο φξνπο απαζρφιεζεο θαη ακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ 
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(Λεβέληεο, 2009). πλεπψο, νη κελ εξγαζηαθέο ζρέζεηο σο επηζηεκνληθφο θιάδνο, 

εμεηάδνπλ ην ζέκα ησλ φξσλ απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηε δενληνινγηθή 

απηήο πιεπξά, ην δε εξγαηηθφ δίθαην εμεηάδεη ην ίδην αληηθείκελν κε βάζε ην ηη ηζρχεη 

ζήκεξα. 

Δηδηθφηεξα, ην εξγαηηθφ δίθαην εμεηάδεη θαηά θπξίσο ηε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο, δειαδή πψο ηδξχεηαη, πψο ιεηηνπξγεί ζην ρξφλν, πνηα είλαη ε ζέζε ησλ 

κεξψλ, δειαδή ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ εξγαδνκέλνπ, κέζα ζε απηή, ηα δηθαηψκαηα θαη 

απηήο ππνρξεψζεηο απηήο, απηήο παξνρέο πνπ δηθαηνχληαη, απηήο κεηαβνιέο πνπ 

ζεκεηψλνληαη θαη γεληθά ηελ αλέιημε απηήο ζρέζεο απηήο θαζψο θαη ηε ιήμε απηήο  

(Καξαθαηζάλεο, Γαξδίθαο, 1995:40). Απφ ηελ πιεπξά απηή ελψ ακθφηεξνη νη ηνκείο 

απηνί αζρνινχληαη κε ην ίδην αληηθείκελν, ν ηνκέαο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ σο 

επηζηεκνληθφο θιάδνο ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα ησλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη κεγαιχηεξε επρέξεηα αλαδήηεζεο ιχζεσλ, ελψ ζηελ πξάμε 

απνηειεί ηελ πεγή απφ ηελ νπνία ην εξγαηηθφ δίθαην αληιεί ηδέεο θαη απφςεηο νη νπνίεο 

ππνβνεζνχλ ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ ηνπ ξφινπ ζηνλ ηνκέα ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ, απηήο απηέο δηακνξθψλνληαη ηειηθά κέζα απφ απηήο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, ην λφκν θαη ηε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη, 

ακθφηεξνη νη ηνκείο απηνί, δειαδή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηνπ εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ, αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο θαζψο νη εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο, απηήο ηνλίζηεθε παξαπάλσ, αλήθνπλ ζηνλ θιάδν απηήο δηνίθεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ (management), ελψ ην εξγαηηθφ δίθαην αλήθεη ζηνλ θιάδν απηήο λνκηθήο 

επηζηήκεο, εληνχηνηο  νη θιάδνη απηνί ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, ελψ ζηελ πξάμε 

ην εξγαηηθφ δίθαην είλαη απνηέιεζκα απηήο επηζηήκεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κε ηελ 

έλλνηα φηη ζεζκνζεηεί ηα πνξίζκαηα απηήο επηζηήκεο απηήο (Κνπδήο, 2001). 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο γηα ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο κπνξεί λα γίλεη κε 

δηάθνξεο λνκηθέο κνξθέο θαη ηχπνπο. Σν εξγαηηθφ δίθαην δελ ππήξμε κέρξη ζήκεξα ην 

δίθαην ηεο εξγαζίαο. Αληηθείκελφ ηνπ είλαη έλαο νξηζκέλνο ηξφπνο παξνρήο εξγαζίαο, ε 

ιεγφκελε «εμαξηεκέλε ή κηζζσηή εξγαζία» πνπ απνηέιεζε θαη ηελ θχξηα πεγή 

ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ αγψλσλ. Μπνξνχκε λα ην νξίζνπκε σο ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ 

δηθαίνπ, νη νπνίνη ξπζκίδνπλ φιεο ηηο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη κε αθνξκή ηελ 

παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε θάπνηνλ εξγνδφηε (Κνπθηάδεο, 1995:21). Δλ 

ζπληνκία πξφθεηηαη γηα ηε ξχζκηζε ζρέζεσλ αλάκεζα ζην θεθάιαην θαη ηελ εξγαζία 

πνπ πξνυπνζέηεη ηελ εμάξηεζε ηεο δεχηεξεο απφ ην πξψην. 

Σν εξγαηηθφ δίθαην δελ πεξηνξίδεηαη λα ξπζκίδεη κφλν ηηο ζρέζεηο αλάκεζα 

ζηνπο εξγάηεο θαη ηνπο εξγνδφηεο ηνπο. Σν ζχγρξνλν εξγαηηθφ δίθαην ξπζκίδεη φιεο ηηο 
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ζρέζεηο πνπ πξνέξρνληαη γεληθά απφ ηελ παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πξνο έλαλ 

εξγνδφηε. Δηδηθφηεξα, ε παξερφκελε εξγαζία πξέπεη λα είλαη «εμαξηεκέλε». χκθσλα 

κε ηελ θξαηνχζα ζήκεξα αληίιεςε, ε εξγαζία είλαη εμαξηεκέλε φηαλ ν εξγαδφκελνο 

ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπ εξγνδφηε ηνπ φιε ηελ εξγαζηαθή δχλακε, ψζηε λα κπνξεί ν 

ηειεπηαίνο λα ηε ρξεζηκνπνηεί θαηά ηε ζέιεζή ηνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνηθίισλ 

ζθνπψλ ηνπ. Ζ έλλνηα ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο απνηειεί ζεκειηψδε έλλνηα γηα ην 

εξγαηηθφ δίθαην, γχξσ απφ απηή ζηξέθεηαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεψλ ηνπ. Καηά 

δεχηεξνλ, ε εμαξηεκέλε εξγαζία πξέπεη λα αθνξά έλαλ εξγνδφηε, δειαδή έλα πξφζσπν 

κε ην νπνίν ν εξγαδφκελνο ζπλδέεηαη κε κηα έλλνκε ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

νλνκάδεηαη εξγαζηαθή ζρέζε. Απηή κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζε έγθπξε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ή ζε άθπξε ζχκβαζε. Δπίζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ δηαηππψλεηαη ε χπαξμε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο είλαη αδηάθνξεο, γηα ηελ έλλνηα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη πνηθίιεο εηδηθφηεξεο 

δηαθξίζεηο (ζσκαηηθή εξγαζία, πλεπκαηηθή ή δηεπζχλνπζα εξγαζία θ.α.), ζηηο νπνίεο 

ππνδηαηξείηαη ε κνξθή απηή εξγαζίαο. Με βάζε ηα παξαπάλσ δελ ππάγνληαη ζηνπο 

θαλφλεο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο παξφιν πνπ παξέρεηαη 

εξγαζία κε βάζε κηα ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ε ζρέζε απηή έρεη σο γελεζηνπξγφ αηηία 

ηεο κηα άιιε ζχκβαζε, δηαθνξεηηθή απφ ηε ζχκβαζε εξγαζίαο. Δπίζεο, ε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ παξέρνπλ αλεμάξηεηε εξγαζία δελ απνηειεί 

αληηθείκελν εξγαηηθνχ δηθαίνπ.  Οη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε εμαξηεκέλε εξγαζία 

δελ παξέρεη δπλάκεη κηα ζχκβαζεο αιιά παξέρεηαη δπλάκεη κηαο ζχκβαζεο αιιά 

παξέρεηαη κε ξεηή επηηαγή ηνπ λφκνπ, φπσο ζπκβαίλεη κε ην άξζξν 1508 ΑΚ, πνπ 

ζεζπίδεη ππνρξέσζε  γηα ηα ηέθλα, λα παξέρνλ δηάθνξεο ππεξεζίεο ζηνπο γνλείο ηνπο, 

νη δηαηάμεηο πεξί πνιηηηθήο επηζηξάηεπζεο πνπ ππνρξεψλνπλ ηνλ επηζηξαηεπφκελν ζε 

νξηζκέλε εξγαζία θ.α., νη πεξηπηψζεηο παξνρήο εξγαζίαο πξνο ην θξάηνο ή πξνο έλα 

ΝΠΓΓ κε βάζε κηα ζρέζε δεκφζηνπ δηθαίνπ. Ηδηνκνξθία παξνπζηάδνπλ νη πεξηπηψζεηο 

παξνρήο εξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ δεκφζην ραξαθηήξα (Γνχθα, 1992). Σν 

θαηλφκελν ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηε κεηαρείξηζε ηεο εξγαζίαο αθνινπζείηαη ζήκεξα 

απφ αληίξξνπεο ηάζεηο γηα κηα ζρεηηθή ελνπνίεζε κε ζπλέπεηα ην εξγαηηθφ δίθαην λα 

ηείλεη λα γίλεη ην δίθαην ηεο εξγαζίαο. 

Σν χληαγκα σο ε αλψηεξε κνξθή λνκηθήο ππεξδνκήο απνηειεί ην ζηαζεξφηεξν 

ζηνηρείν θάιπςεο δεδνκέλσλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, κέζα ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη νη 

ζρέζεηο εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ, θαη ηελ πξσηαξρηθή πεγή επίζεκεο έθθξαζεο ηεο 

άξρνπζαο ηδενινγίαο, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο ηνπο φξνπο εμέιημεο κέζα ζ΄έλα 

δνκεκέλν ζχζηεκα. Ζ ππέξβαζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ επηινγψλ κεηαθέξεη ηελ 

πξνβιεκαηηθή έμσ απφ ην λνκηθφ ρψξν. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα νη ζεκειηψδεο αξρέο 
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ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαη κε ηελ έλλνηα ησλ επηινγψλ ηνπ πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ θαη κε ηελ έλλνηα ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ γεληθφηεξεο 

ζεκαζίαο βξίζθνπλ αλαπφθεπθηε ηελ απψηεξε ζεκειίσζή ηνπο ζηνπο ζπληαγκαηηθνχο 

θαλφλεο. Σν ειιεληθφ ζχληαγκα σο έλα απφ ηα αλψηεξα ηεο δπηηθήο Δπξψπεο 

αθνινπζεί ζε πξνρσξεκέλν βαζκφ ηελ ηαθηηθή πνπ επεξεάζηεθε απφ ηα ζνζηαιηζηηθά 

ζπληάγκαηα. Ζ ξχζκηζε ησλ παξαδνζηαθψλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ ζπκπιεξψλεηαη απφ 

δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θνηλσληθή δέζκεπζε ζηελ άζθεζή ηνπο θαη απφ ηελ 

θαηνρχξσζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Δχθνια αλαβξίζθνπκε ζ΄απηφ δηαηάμεηο 

πνπ ελδηαθέξνπλ δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο 

θπξηαξρνχλ απηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο (Μάλεζεο, 1980:157). Σν 

ζεκεξηλφ ειιεληθφ ζχληαγκα πξνρσξεί ζε ζρέζε κε ηα θηιειεχζεξα ζπληάγκαηα ζε 

ηξία ζεκεία, Πξψηνλ, θαζηεξψλεη έλα minimum θνηλσληθνπνίεζεο, δεχηεξνλ, πεξηέρεη 

λνκηθέο δεζκεχζεηο γηα ηε ιήςε νξηζκέλσλ  θνηλσληθψλ κέηξσλ θαη, ηέινο, παξέρεη ηα 

λνκηθά εξείζκαηα εθηεηακέλσλ εμειίμεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 

ρσξίο βέβαηα λα εγθαηαιείπεη ηηο ζέζεηο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ. Γε κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζεί ακηγέο ζχζηεκα ειεχζεξεο αγνξάο ή ζνζηαιηζηηθφ ή αθφκα ζχζηεκα 

θνηλσληθνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. Θα ήκαζηαλ πην θνληά ζηα πξάγκαηα αλ ην 

ραξαθηεξίδακε έλα αλνηρηφ ζχληαγκα πνπ παξέρεη επξείεο δπλαηφηεηεο εμέιημεο 

(Κνπθηάδεο, 1995). 

Οη βαζηθέο δηαηάμεηο ηνπ ζπληάγκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νξγάλσζε ηεο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο θαη πνπ ζπγρξφλσο ελδηαθέξνπλ ην εξγαηηθφ δίθαην 

είλαη νη παξαθάησ. Αξρηθά, ν ζπληαγκαηηθφο λνκνζέηεο πξνζδίδεη ζηε βαζηθή 

δεκνθξαηηθή αξρή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθήο δηάζηαζε (αξζξ. 5. 1). Ζ δηάηαμε απηή 

δηαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο ηάμεηο λα δηεθδηθνχλ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηα δηάθνξα θέληξα απνθάζεσλ. Δπίζεο κε ην άξζξ.2.1, αλαθέξεηαη φηη ν 

ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμίαο απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθήλ  

ππνρξέσζηλ ηνπ θξάηνπο (Κνπθηάδεο, 1995:33,34), δίλεηαη έκθαζε ζηελ πξνηεξαηφηεηα 

ηεο αλζξψπηλεο αμίαο θαη ησλ άπισλ ζπκθεξφλησλ ησλ αλζξψπνπ έλαληη ζηελ 

πξνζηαζία ησλ πιηθψλ επηδηψμεψλ ηνπο. Σξίηνλ, ην ζχληαγκα πεξηέρεη πην ζαθείο 

αλαθνξέο ζηηο νηθνλνκηθέο ειεπζεξίεο πνπ παξαδνζηαθά δηαζθαιίδνληαλ ζε εκάο θάησ 

απφ ην γεληθφηεξν δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο. Ζ θαηνρχξσζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηδηνθηεζίαο ε νπνία ζπλερίδεη λα απνηειεί ζεκειηψδε εγγχεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ καο ζπζηήκαηνο, ζπλνδεπφκελε απφ πξνζδηνξηζηηθνχο φξνπο πνπ 

πξνζδίλνπλ απφ λνκηθή άπνςε ζην πεξηερφκελν ηεο λέεο θαηεπζχλζεηο. Ζ θαηνρχξσζε, 

ηψξα, ηεο ηδηνθηεζίαο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θαηνρχξσζε ελφο αληαγσληζηηθνχ ηεο 
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δηθαηψκαηνο, ην νπνίν είλαη γλσζηφ σο ην δηθαίσκα ηεο εξγαζίαο (αξζξ. 22.1). Γηα 

πξψηε θνξά ην ζχληαγκα θαηνρπξψλεη κε ξεηφ θαη ιεπηνκεξή ηξφπν ηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο, θαζψο ζηα πξνεγνχκελα ζπληάγκαηα ζηεγάδνληαλ ζην 

γεληθφηεξν δηθαίσκα  ηνπ ζπλαηηεξίδεζζαη. Σέινο, ζθφπηκν ζα ήηαλ λα αλαθεξζνχλ  

θαη νη λέεο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 106 κε ηηο νπνίεο ην ζχληαγκα αλαγλσξίδεηαη κε 

παλεγπξηθφ, ηξφπν ην ξφιν ηεο θξαηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή δσή. Με ηηο 

δηαηάμεηο απηέο αλνίγνληαη λέεο δηαζηάζεηο ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ζε ζέκαηα 

εξγαζίαο θαη αλνίγνπλ δξφκν γηα ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην εξγαηηθφ δίθαην. 

Οη θχξηεο ζπληαγκαηηθέο εγγπήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ άκεζν ελδηαθέξνλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαη΄επέθηαζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ππνζπζηήκαηνο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Ο ξφινο ηνπο δελ πξέπεη λα 

ππνηηκάηαη, γηαηί νη αξρέο απηέο έρνπλ ηδηαίηεξε λνκηθή αμία, σο ζπληαγκαηηθψο 

επεπμεκέλεο ηππηθήο ηζρχνο, δεζκεπηηθή  γηα ην ζχλνιν ησλ έλλνκσλ ζρέζεσλ. Σέηνηεο 

αξρέο απνηεινχλ θπξίσο ε αξρή ηεο θαηνρχξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ειεπζεξηψλ σο 

αληηθεηκεληθψλ θαηαζηάζεσλ, ε αξρή ηεο θαηνρχξσζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ξφινπ ηνπ 

θξάηνπο θαη, ηέινο, ε αξρή ηεο ηξηηελέξγεηαο ησλ αηνκηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ θαηνρπξσκέλσλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ πνπ ελδηαθέξνπλ 

ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο νξηζκέλα παίδνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν γηα ελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ δηάξζξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Άιια απφ απηά έρνπλ απνζηνιή ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εξγνδφηε θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαη άιια απνζθνπνχλ 

ζηελ πξνζηαζία ησλ εξγαζηαθψλ ζπκθεξφλησλ. Τπάξρνπλ αθφκε δηθαηψκαηα γηα ηα 

νπνία κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε θαη απφ ηηο δπν κεξηέο, αιιά ζηελ πξάμε ηα 

επηθαινχληαη θπξίσο νη εξγαδφκελσλ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ ην δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο θαη ε ειεπζεξία επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. Απφ 

ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ θαζνξηζηηθά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπο ζην ζχζηεκα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη ε ειεπζεξία εξγαζίαο θαη ην θνηλσληθφ 

δηθαίσκα εξγαζίαο. Δπίζεο, ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία θαηαηάζζεηαη ε θαηνρχξσζε 

ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ειεπζεξηψλ 

(Κνπθηάδεο, 1995). 

Γεύηεπο Κεθάλαιο: Μικπομεζαίερ Δπισειπήζειρ 

2.1.Δλνηνινγηθφο νξηζκφο 
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Γελ ππάξρεη έλαο εληαίνο γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο 

αιιά νξίδεηαη θάζε θνξά ζε ζρέζε κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο θάζε ρψξαο θαη ηηο εθαξκνζκέλεο πνιηηηθέο. Γηαθνξέο ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

κεγέζνπο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθαινχληαη επίζεο απφ γεσγξαθηθέο 

παξακέηξνπο θαη θπξίσο απφ ηηο δηαζηάζεηο ησλ αγνξψλ. ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε 

ηνλ ΔΟΜΜΔΥ, ζεσξνχληαη σο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο φζεο απαζρνινχλ κέρξη 100 

άηνκα πξνζσπηθφ. Δάλ ιακβάλνληαλ ππφςε ν νξηζκφο ηεο Δ.Δ., ζα πεξηιακβαλφηαλ 

ζρεδφλ φιεο νη επηρεηξήζεηο, θαζφζνλ ην 99% ησλ επηρεηξήζεσλ απαζρνιεί ην πνιχ 50 

άηνκα. Ζ κηθξνκεζαία επηρείξεζε ζηελ Διιάδα είλαη ζπλήζσο κηα νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε ηεο νπνίαο ε δηνίθεζε ηαπηίδεηαη κε ηελ θπξηφηεηα θαη ε θαζεκεξηλή 

δηαρείξηζε εμαζθαιίδεηαη ζπλήζσο απφ ηνλ επηρεηξεκαηία (www.eommex.gr). ηηο 

ΖΠΑ, κηθξνκεζαία επηρείξεζε ζεσξείηαη ε επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 

500 εξγαδφκελνπο, ζηελ Ηαπσλία ιηγφηεξνπο απφ 300, ζηε Γεξκαλία, Γαιιία θαη Ηηαιία 

ιηγφηεξνπο απφ 200 θαη ζηελ Απζηξαιία ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο. χκθσλα κε 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηα πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηεκέλα πνζνηηθά θξηηήξηα γηα ηνλ 

νξηζκφ κηαο επηρείξεζεο σο κηθξνκεζαίαο είλαη πξσηίζησο ν αξηζκφο ησλ 

απαζρνινχκελσλ θαη θαηά δεχηεξνλ ν θχθινο εξγαζηψλ. Με βάζε ηε ζχζηαζε 

2003/361/ΔΚ ηεο επηηξνπήο ηεο 6
εο

 Μαίνπ 2003 (ΔΔ L 124 ηεο 20/5/2003 ζει.36), σο 

πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο νξίδνληαη αηέο πνπ πιεξνχλ κε βάζε ηελ 

ηειεπηαία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη αζρέησο λνκηθήο κνξθήο ηηο παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο: 

 Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: Οξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο 

απφ 10 εξγαδφκελνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν 

ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2εθ. Δπξψ. 

 Μηθξή επηρείξεζε: Οξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 

εξγαδφκελνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηνπ 

εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10εθ. Δπξψ. 

 Μεζαία επηρείξεζε: Οξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 

250 εξγαδφκελνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 

50 εθ. Δπξψ ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθ. 

Δπξψ. 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ αθνξνχλ ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 

θαη ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. Σν χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ππνινγίδεηαη 

ρσξίο ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) θαη άιινπο έκκεζνπο δαζκνχο. Γηα ηηο 

http://www.eommex.gr/
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λενζχζηαηεο επηρείξεζεο ησλ νπνίσλ νη ινγαξηαζκνχ δελ έρνπλ θιείζεη αθφκα, ηα 

ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Μηα επηρείξεζε πνπ 

βξίζθεηαη πάλσ ή θάησ απφ ηα πξναλαθεξζέληα φξηα ζα απνιέζεη ηελ ηδηφηεηα ηεο 

πνιχ κηθξήο, κηθξήο ή κεζαίαο  επηρείξεζεο, εάλ ην γεγνλφο απηφ επαλαιεθζεί επί 

δχν δηαδνρηθά έηε. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ εξγάζηεθαλ ζηελ επηρείξεζε θαζ΄φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ έηνπο. ΄απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κηζζσηνί, 

άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε, έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο πξνο απηή θαη 

εμνκνηνχληαη κε κηζζσηνχο, βάζεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, νη ηδηνθηήηεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη νη εηαίξνη πνπ αζθνχλ ηαθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνζπνξίδνληαη 

νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ επηρείξεζε. Μαζεηεπφκελνη ή ζπνπδαζηέο δελ 

ζπλππνινγίδνληαη. Άηνκα πνπ δελ εξγάζηεθαλ νιφθιεξν έηνο, νη κεξηθψο 

απαζρνινχκελνη ή νη απαζρνινχκελνη ζε επνρηθή βάζε ππνινγίδνληαη σο 

θιάζκαηα κε βάζε ηηο εηήζηεο κνλάδεο εξγαζίαο. Πξνθεηκέλνπ δε, λα ππνινγηζζνχλ 

ηα παξαθάησ κεγέζε, νη ηχπνη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε είλαη νη 

θάησζη: 

 Αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο: νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα θαη 

δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ραξαθηεξηζκνχ ηεο σο ζπλεξγαδφκελε ή 

σο ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε. 

 πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο: νη επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ ηα 

παξαθάησ: 

 Μηα επηρείξεζε θαηέρεη ή/θαη ειέγρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ ησλ κεηνρψλ ή ησλ εηαίξσλ κηαο άιιεο επηρείξεζεο. 

 Μηα επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηνξίδεη ή θαη λα παχεη ηελ 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, επνπηηθνχ ή δηαρεηξηζηηθνχ 

νξγάλνπ κηαο άιιεο επηρείξεζεο. 

 Μηα επηρείξεζε δχλαηαη λα αζθήζεη θπξίαξρε επηξξνή ζε άιιε βάζεη 

ζπκβάζεσο ηεο ξήηξαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο άιιεο. 

 πλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο: Οη επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ ε ίδηα ή απφ 

θνηλνχ κε κηα ή πεξηζζφηεξεο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ην 25% ή θαη 

πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο 

επηρείξεζεο. 

Ωζηφζν κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο αλεμάξηεηε αθφκε θαη αλ 

ην φξην ηνπ 25% θαιχπηεηαη, εθφζνλ ην πνζνζηφ απηφ ειέγρεηαη απφ Γεκφζηεο εηαηξίεο 
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ζπκκεηνρψλ, εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη επελδχνπλ ίδηα θεθάιαηα ζε κε 

εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο, εθφζνλ ην ζχλνιφ ηεο επέλδπζεο ζε ίδηα 

επηρείξεζε δελ ππεξβαίλεη ηα € 1.250.000. Σέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο 

πξναλαθεξζείζαο ζπζηάζεσο ν θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο έρεηο σο 

αθνινχζσο: 

 Γηα αλεμάξηεηε επηρείξεζε, πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηα ζπλεξγαδφκελε ή ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε, πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ή, εθφζνλ ππάξρνπλ ηνπο 

ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εμεηαδφκελε 

επηρείξεζε. 

 ηαλ ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ δελ πξνθχπηεη απφ ηνπο ελνπνηεκέλνπο 

ινγαξηαζκνχο, ππνινγίδεηαη ζπγθεληξψλνληαο θαη΄αλαινγία ηα ζηνηρεία πνπ 

είλαη ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ θαη 

πξνζζέηνληαο ηα ζηνηρεία πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαη 

καδί ηεο (www.ypan.gr, www.elke.gr ). 

2.2.Οη Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο ζηελ Δπξψπε 

Δίλαη πηα θνηλψο απνδεθηφ ην γεγνλφο φηη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ 

ηελ ξαρνθνθαιηά ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Ζ κεγάιε ζεκαζία ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαίλεηαη απφ ην πιήζνο επξσπατθψλ θαη 

εζληθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζην 

πιαίζην ζρεδηαζκνχ ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο απφ ην 2000 κέρξη θαη ζήκεξα, έρεη 

αλαπηπρζεί κηα ζεηξά κέηξσλ ζηήξημεο θαη ελίζρπζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

κέζσ δηαθφξσλ πξσηνβνπιηψλ-ηξαηεγηθψλ.  πγθεθξηκέλα, ε SBA έρεη ζεζπίζεη έλα 

ζχλνιν 10 αξρψλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ζε επίπεδν 

Δ.Δ. θαη θξαηψλ κειψλ. Σν 2011 ε Δπηηξνπή πξνέβε ζε απνινγηζκφ θαη αλαζθφπεζε 

ηεο εθαξκνγήο ηεο SBA αμηνινγψληαο ηηο λέεο αλάγθεο ησλ ΜκΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην 

ηξέρoλ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αλαζθφπεζε ηεο SBA πξνηείλεη κηα ζεηξά απφ λέεο 

δξάζεηο κε ζηφρν λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ πθηζηάκελσλ δξάζεσλ ζε 

ζπλελλφεζε κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δπξψπε 2020: Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ησλ παξαπάλσ 

είλαη ε βαξχηεηα θαη ε ζηήξημε πνπ δίλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο ΜκΔ, 

θαηαλνψληαο φηη απηέο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ππιψλεο ηφζν ζε 

http://www.ypan.gr/
http://www.elke.gr/
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επίπεδν Δπξσπατθήο φζν θαη Δζληθήο Οηθνλνκίαο (Κνπδήο,  Καςάιεο, Κνχζηα,  

Λακπνπζάθε, ηακάηε, Σήθνο, Σζαθάκε, Δ., 2010). 

ην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ΜΜΔ θαη ησλ 

επηπηψζεψλ ηεο ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζηεχεη 

θάζε ρξφλν ηελ Δηήζηα Έθζεζε γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (SME Review). 

πσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, νη ΜκΔ εμαθνινπζνχλ λα θέξνπλ ην 

θχξην βάξνο ηεο θξίζεο πεξηζζφηεξν απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Παξαηεξψληαο ηελ 

θαηάζηαζε ζε βάζνο, θαη ζχκθσλα κε ηελ δχζθνιε ζπγθπξία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

ελψ ηελ πεξίνδν 2008-2011 νη ΜκΔ αληηζηάζεθαλ ζηελ θξίζε θαιχηεξα απφ ηηο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ην 2012 νη ΜκΔ ππέζηεζαλ απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο ηεο ηάμεο 

ησλ 610.000, ή κείσζε 0,7 % ζε ζχγθξηζε κε ην 2011. Δπηπιένλ, ε ζπκβνιή ησλ ΜκΔ 

ζην ΑΔΠ κεηψζεθε θαηά 1,3 %, απφ € 3,44 ηξηο ην 2011 ζε € 3.39 δηο ην 2012. Μηα 

πεξαηηέξσ ζπλέπεηα ηεο θξίζεο ήηαλ φηη ε θαηαλνκή ησλ απσιεηψλ ζηελ απαζρφιεζε 

θαη ζηε δεκηνπξγία ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ήηαλ πνιχ άληζα θαηαλεκεκέλε κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη απψιεηεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο 

ΜκΔ ζπγθεληξψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα πην επάισηα θξάηε κέιε πνπ 

εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνληαη απφ ηελ θξίζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Οη Δπξσπατθέο 

ΜκΔ ήηαλ ζεκαληηθά πην αλζεθηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ζηελ θξίζε 

ηνπ 2008, ηδηαίηεξα ζε φξνπο απαζρφιεζεο. Ωζηφζν, κεηά ηελ θξίζε ήηαλ εμίζνπ 

δχζθνιν γηα ηηο ΜκΔ λα αλαθάκςνπλ. 

Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζεκείσζαλ πηψζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο χςνπο €8,6 

δηζ.ην 2012, νη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζεκείσζαλ ηελ πςειφηεξε απψιεηα πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, χςνπο €17δηο, αθνινπζνχκελεο απφ ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (€14 δηο) θαη ηηο 

κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο (€13,2 δηο). Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο απφδνζεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ΜκΔ θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2008-

2012 αληηθαηνπηξίδεη ηελ αδπλακία ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ε νπνία απνηειεί ηε βαζηθή 

θηλεηήξηα δχλακε ηεο αγνξάο γηα ηηο ΜκΔ, ελψ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο επσθειήζεθαλ 

απφ ηηο θαιχηεξεο εμαγσγηθέο επηδφζεηο. Σν 2012 ραξαθηεξίζηεθε απφ ηε κείσζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ ηηο κεηαπνηεηηθέο ΜκΔ. Ζ θαθή 

απφδνζε ησλ ΜκΔ ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα εμεγείηαη απφ ηελ απφηνκε κείσζε ησλ 

επελδχζεσλ ζε ζρεκαηηζκφ θεθαιαίνπ θαη ζηελ θαηλνηνκία, πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο 

δχζθνιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ αδπλακία ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. 

Παξφια απηά, θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, έρεη παξαηεξεζεί ζε έλαλ απμαλφκελν 

αξηζκφ Κξαηψλ Μειψλ, πσο νη ΜκΔ επηζηξέθνπλ ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο. Πεξίπνπ ην ήκηζπ ησλ 27 ρσξψλ ηεο ΔΔ 
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δεκηνχξγεζε λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ην 2012, πξνζζέηνληαο πεξίπνπ 0,5 εθαη. 

θαζαξέο ζέζεηο εξγαζίαο. Οη ΜκΔ ζηνλ ηνκέα ηεο πςειήο ηερλνινγίαο (High Tech) 

θαζψο θαη νη κεηαπνηεηηθέο ΜκΔ ζην γεληθφηεξν ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο, ζεκείσζαλ 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο κεηαμχ ηνπ 2008 θαη ηνπ 2012 (Κνπδήο, 

Γεσξγηάδνπ, Καςάιεο, Κνχζηα, Λακπνπζάθε, ηακάηε, 2011). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο SME Review κπνξεί λα έρνπλ επεξεαζηεί απφ δηάθνξνπο 

άιινπο παξάγνληεο θαη θπξίσο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο χθεζεο κεηά ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε ηνπ 2008. Ωζηφζν, φπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ πεξηιεπηηθή έθζεζε ηεο SME 

Review, νη ρψξεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα ζηαζεξή θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο SBA, φπσο ε Απζηξία, ην Βέιγην θαη ε Γαλία, θαίλεηαη λα είλαη 

ζε θαιχηεξε ζέζε λα ζηεξίμνπλ ηηο ΜκΔ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο. 

2.3.Οη Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα 

Δλψ ε Δ.Δ. επαλέξρεηαη ζηα πξν θξίζεο επίπεδα κε αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο 

ΜκΔ, αχμεζε πξνζηηζέκελεο αμίαο ΜκΔ, κείσζε αλεξγίαο ΜκΔ θιπ, ε Διιάδα 

ζπλερίδεη λα έρεη πξφβιεκα ζηηο πνιηηηθέο γηα ηηο ΜκΔ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-

review/index_en.htm) πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ζπλερή κείσζε ηφζν ηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο φζν θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο. πλεπψο επηβάιιεηαη κηα λέα 

πνιηηηθή/ λέν πνιηηηθφ πιαίζην ζηήξημεο γηα λα ζηακαηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε θαζνδηθή 

πνξεία. 

Δίλαη ζαθέο φηη νη ειιεληθέο ΜκΔ έρνπλ πιεγεί ζνβαξά απφ ηελ παξαηεηακέλε 

χθεζε, ζε βαζκφ δπζαλάινγα κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαζψο 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαηαγξάθνληαη ζηαζεξά αξλεηηθά πνζνζηά κεγέζπλζεο ηνπ 

ΑΔΠ ζε ηηκέο ηνπ 2005. Ζ παξαηεηακέλε χθεζε θαη ε ζηαζεξή αχμεζε ησλ πνζνζηψλ 

αλεξγίαο είραλ πνιχ αξλεηηθφ ζσξεπηηθφ αληίθηππν ζηηο επηρεηξήζεηο, ηδηαίηεξα ηηο 

κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο νη νπνίεο απνηεινχλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ ΜκΔ. ζνλ αθνξά ην ζπλνιηθφ αξηζκφ, ηε ζπκβνιή ζηελ απαζρφιεζε θαη 

ηε ζπλνιηθή πξνζηηζέκελε αμία, ν ηνκέαο ησλ ΜκΔ ζηελ Διιάδα εμαξηάαη απφ ηηο 

πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Ζ Διιάδα 

αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ρσξψλ φπνπ νη ΜκΔ αληηζηνηρνχλ ζε πςειφηεξν πνζνζηφ ηεο 

ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε. Ζ απαζρφιεζε απηή 

ζπγθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο παξέρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ ην ήκηζπ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ελψ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ είλαη πεξίπνπ 30%. 
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ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, ηφζν νη ΜκΔ φζν θαη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

ππέζηεζαλ ζεκαληηθή θάκςε ηελ πεξίνδν 2008-2012. Απηή ε αξλεηηθή αλάπηπμε 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηε ζηαζεξή πηψζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ νηθνδφκεζεο πνπ 

ρνξεγνχληαη: -11,1% (2010), -28,5% (2011) θαη -36,7% (2012). Δπηπιένλ, ν δείθηεο 

θαηαζθεπψλ (πνπ θαιχπηεη ηα θηήξηα θαη ηα δεκφζηα έξγα) κεηψζεθε θαηά -29,2% 

(2010), -28,1% (2011), -26,1% (2012) θαη -19,0% (2013). ε ζχγθξηζε κε ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, νη ΜκΔ ππέζηεζαλ ηε κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Μεγάιεο επηρεηξήζεηο: -19%, ΜκΔ -35%) θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο 

(Μεγάιεο επηρεηξήζεηο: -20%, ΜκΔ -33%). Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη ε 

εμαθάληζε κεγάισλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ νδήγεζε ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζην λα 

ζηξαθνχλ ζε κηθξφηεξα θαηαζθεπαζηηθά έξγα, εθηνπίδνληαο ηηο ΜκΔ. Δπηπιένλ, 

νξηζκέλεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο έρνπλ κεηαθηλεζεί πξνο πεξηβαιινληηθά/ελεξγεηαθά 

έξγα (π.ρ. αηνιηθά πάξθα, ελεξγεηαθή ππνδνκή, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο) ή έξγα 

δηαρείξηζεο/αλαθχθισζεο απνβιήησλ. Αληηζέησο, νη ΜκΔ δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο 

ζηελ ηδησηηθή αγνξά, ε νπνία θαηέξξεπζε κεηά ην 2009. 

Οη ΜκΔ επιήγεζαλ θαη απφ ηελ θξίζε ζηνλ κεηαπνηεηηθφ θιάδν. πλνιηθά, 

θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2012, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπξξηθλψζεθε θαηά πεξίπνπ 

20%, θαη ε πξνζηηζέκελε αμία κεηψζεθε θαηά πεξίπνπ 10%. Καη πάιη, νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο επιήγεζαλ ιηγφηεξν ηελ πεξίνδν 2009-12, ηφζν απφ άπνςε απαζρφιεζεο 

(Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο: -8 %· ΜκΔ -14 %) φζν θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο (Μεγάιεο 

επηρεηξήζεηο: -6 %· ΜκΔ -16 %). Ζ αξλεηηθή αλάπηπμε κπνξεί λα απνδνζεί ελ κέξεη 

ζηα κέηξα ιηηφηεηαο, ηδηαίηεξα ζηελ αχμεζε ησλ θφξσλ θαη ζε άιιεο εμειίμεηο φπσο ε 

κείσζε ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ. Ζ θαηάζηαζε απηή νδήγεζε ζε απμεκέλε 

ρξεκαηνπηζησηηθή επηβάξπλζε θαη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ: πξνθιήζεηο νη 

νπνίεο αληηκεησπίδνληαη θαηά θαλφλα θαιχηεξα απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε 

κε ηηο ΜκΔ, ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα. Δπηπιένλ, έρνπλ πιένλ θαηαξγεζεί πνιιά 

θνξνινγηθά θίλεηξα θαη θνξναπαιιαγέο ηα νπνία απνιάκβαλαλ ζην παξειζφλ νη ΜκΔ. 

Γεληθφηεξα, ππάξρεη πςειή ζπγθέληξσζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε 

κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ησλ Αζελψλ, γεγνλφο πνπ παξέρεη πιενλεθηήκαηα 

ζπζζσκάησζεο γηα ηηο ΜκΔ, θαη ηδίσο ηηο πνιχ κηθξέο, απφ άπνςε ζπγθέληξσζεο ηεο 

ηειηθήο δήηεζεο, εγγχηεηαο πξνο ηηο πεγέο πξψησλ πιψλ, ηηο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο θαη 

ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Δπηπιένλ, ν ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ζεκαίλεη φηη πεξηζζφηεξν απφ ην 35% ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ βξίζθνληαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζηε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ησλ Αζελψλ. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ 
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κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ επηηείλεη ηηο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο, κε ηηο 

πεξηθέξεηεο λα αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο φπσο ε εμάξηεζε απφ ιίγνπο νηθνλνκηθνχο 

ηνκείο θαη ε απνκφλσζε απφ ηελ επεηξσηηθή ρψξα. 

Ο θιάδνο ηνπ εκπνξίνπ θαηέγξαςε κεγάιεο απψιεηεο εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, νη νπνίεο επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ην θιείζηκν πεξίπνπ 130.000 εκπνξηθψλ 

ΜκΔ απφ ην 2008. Δηδηθφηεξα, ε απαζρφιεζε ζην εκπφξην ηελ πεξίνδν 2008-2014 

ππνρψξεζε θαηά 23,8% (ηνηρεία ΔΛ.ΣΑΣ γηα ην α΄ ηξίκελν ηνπ έηνπο πνπ είλαη θαη 

ην ηειεπηαίν δηαζέζηκν γηα ην 2014) αιιά επηδείλσζε θαηαγξάθεθε επίζεο ζε φια ηα 

βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 2011-2012 νη κηθξφηεξεο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο (Οκφξξπζκεο-ΟΔ, Δηεξφξξπζκεο-ΔΔ θαη Αην κηθέο Δπηρεηξήζεηο-ΑηΔ) 

εκθάληζαλ πνιχ ρεηξφηεξεο επηδφζεηο απφ ηηο κεγαιχηεξεο (Αλψλπκεο Δηαηξείεο-ΑΔ 

θαη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο-ΔΠΔ) (χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ ΗΝ.ΔΜ.Τ. 

ηεο ΔΔΔ γηα ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Διιεληθνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία είλαη ε κνλαδηθή 

πνπ θαιχπηεη ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο (ΟΔ, ΔΔ, ΑηΔ) πνπ δελ είλαη ππνρξεσκέλεο 

λα δεκνζηεχνπλ ηζνινγηζκφ). 

Σν 86,2% ησλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ δήισζε πηψζε ησλ 

πσιήζεσλ >5%, έλαληη 68,2% ησλ κεγαιχηεξσλ, ελψ ε εηθφλα ζηα θέξδε δελ 

κεηαβιήζεθε αθνχ ην 87,9% ησλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ εκθάληζε κείσζε θεξδψλ 

έλαληη ηνπ 75,3% ησλ κεγαιχηεξσλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο αθφκα θαη νη 

πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο, ηε ξεπζηφηεηα θαη ηηο επελδχζεηο παγίνπ 

θεθαιαίνπ γηα ηα έηε 2013-2014 είλαη ζεκαληηθά ρεηξφηεξεο γηα ηηο κηθξφηεξεο 

επηρεηξήζεηο. Οη εμειίμεηο απηέο είλαη απνηέιεζκα ηεο πηνζέηεζεο πεξηνξηζηηθψλ 

πνιηηηθψλ πνπ νδήγεζαλ ζε κεγάιε ζπξξίθλσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ηζηνξηθά πςειή αλεξγία αιιά θαη ηελ έληνλε αβεβαηφηεηα πνπ 

έπιεμε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ. Ωζηφζν, ε αλνκνηνγελήο δηάρπζή ηνπο εηο 

βάξνο ησλ κηθξφηεξσλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα απνδνζεί, κεηαμχ άιισλ, 

ζηε δπζρεξέζηεξε πξφζβαζε ησλ ΜκΔ ζηε ξεπζηφηεηα, αιιά θαη ζηηο πςειφηεξεο 

ηηκέο πξνκεζεπηψλ πνπ απηέο αληηκεησπίδνπλ θαζψο θαη ζηε δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή 

αληηκεηψπηζε. 

πσο φιεο νη εηαηξείεο, νη ΜκΔ βξίζθνληαη επίζεο αληηκέησπεο κε ηελ θξίζε 

θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κε ην θιείζηκν ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ 

αθξαία απξνζπκία ησλ ηξαπεδψλ λα δαλείδνπλ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο εμαηηίαο ησλ 

απζηεξψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πεξηνξηζκψλ ιφγσ ηεο θξίζεο ηνπ εζληθνχ ρξένπο, 

επηδεηλψλεη ηνλ θχθιν ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη πιήηηεη ζνβαξά ηηο πξνζπάζεηεο 

ησλ ειιεληθψλ ΜκΔ λα ζπλερίζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. ρεδφλ θαλέλαο 
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εμεηδηθεπκέλνο κεραληζκφο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο γηα ηηο ΜκΔ δελ έρεη κείλεη 

αλεπεξέαζηνο απφ ηελ ηξέρνπζα ρξεκαηνπηζησηηθή θαηάζηαζε θαη, θαηά θαλφλα, ε 

πξφζβαζε ησλ ΜκΔ ζε δάλεηα, πηζηψζεηο θαη ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκφηεηαο 

ζηνηρείσλ γηα ηελ Διιάδα, ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηεο SBA Fact Sheet for Greece, είλαη 

ιηγφηεξν πιήξεο απφ ηα δειηία ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ. πγθεθξηκέλα, ν πίλαθαο κε 

ηα βαζηθά αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηηο ΜκΔ αληηζηνηρεί ζηνπο ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο 

ππήξραλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ην 2009, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη λα ζρεκαηηζηεί κφλνλ κηα 

κεξηθή εηθφλα γηα ηνλ ηνκέα ησλ ΜκΔ ζηε ρψξα.  

Θεηηθφ δείθηε αλάπηπμεο εξγαζηψλ θαη εθηίκεζε γηα ζηαζεξή ή αλνδηθή πνξεία 

ζην κέιινλ παξνπζηάδνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, παξφηη ην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ θξίλεηαη κάιινλ κε επλντθφ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο "Έξεπλαο 

Πξνζδηνξηζκνχ ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Φπζηνγλσκίαο θαη ησλ Γεηθηψλ Δπηρεηξεκαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο ησλ ΜΜΔ" πνπ παξνπζίαζε ν ΔΟΜΜΔΥ ζε ζρεηηθή εθδήισζε ηνλ 

Ηαλνπάξην. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 3.519 κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ απαζρνινχλ έσο 249 ππαιιήινπο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, κεγαιχηεξν 

πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο έρνπλ νη επηρεηξήζεηο εκπνξίνπ θαη κεηαπνίεζεο, ελψ νη 

θιάδνη θαηαζθεπψλ θαη κεηαθνξψλ θπκαίλνληαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα. Σν 50% ησλ 

επηρεηξήζεσλ δήισζε φηη ν θχθινο εξγαζηψλ απμήζεθε, ελψ νη λέεο πξνζιήςεηο 

ππεξέρνπλ ησλ απνρσξήζεσλ. ζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε, ην 95% ησλ θεθαιαίσλ 

πξνέξρεηαη απφ ίδηα θεθάιαηα θαη ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη, κφλν ην 2% απφ δεκφζηα 

επηρνξήγεζε, ηφζν θαηά ηελ έλαξμε φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. Οη λέεο ηερλνινγίεο ελζσκαηψλνληαη ζηαζεξά ζηηο επηρεηξήζεηο, κε ην 

πνζνζηφ ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη Γηαδηθηχνπ απφ ππαιιήινπο λα 

αλέξρεηαη ζε 40-50%, κε εμαίξεζε ηε ηεξεά Διιάδα θαη ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία 

θαη Θξάθε φπνπ ην πνζνζηφ είλαη ρακειφηεξν. Σν 66,5% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο ζην Γηαδίθηπν έρνπλ ζχλδεζε ADSL ζην Γηαδίθηπν. Σν 90% ησλ 

επηρεηξήζεσλ δήισζαλ φηη ε επηρείξεζή ηνπο δελ πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο, ελψ φζνλ 

αθνξά ηηο εηζαγσγέο πξψηεο ρψξεο εηζαγσγψλ είλαη ε Ηηαιία θαη ε Γεξκαλία. χκθσλα 

κε ηηο απφςεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη ν ππεξβνιηθφο 

αληαγσληζκφο θαη θνξεζκφο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο απνηεινχλ θχξηα πξνβιήκαηα 

ηεο ηνπηθήο αγνξάο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. ζνλ αθνξά ηα 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ, νη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (50-249 

ππάιιεινη) έρνπλ θαηά κέζν φξν πξνζσπηθφ 96 αηφκσλ θαη θχθιν εξγαζηψλ 37 εθαη. 

επξψ. Σν πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο αγγίδεη ην 25%. Γχν ζηηο ηξεηο επηρεηξήζεηο 
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πηζηνπνηνχληαη θαηά ISΟ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ην Γηαδίθηπν ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.  

Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο (10-49 ππάιιεινη) έρνπλ θαηά κέζν φξν πξνζσπηθφ 20 

αηφκσλ θαη θχθιν εξγαζηψλ 6 εθαη. επξψ. Σν πεξηζψξην θέξδνπο αλέξρεηαη ζε 11%, 

πηζηνπνηνχληαη θαηά ISO ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 30% θαη αμηνπνηνχλ θνηλνηηθά 

πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο ηεο απαζρφιεζεο. ζνλ αθνξά ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο 

(έσο 9 ππάιιεινη), έρνπλ θαηά κέζν φξν πξνζσπηθφ 1,6 αηφκσλ θαη θχθιν εξγαζηψλ 

550.000 επξψ. Σν πεξηζψξην θέξδνπο θπκαίλεηαη ζην 8% θαη έρνπλ ζηαζεξφ αξηζκφ 

απαζρνινχκελσλ. Βαζίδνληαη ζε ίδηα θεθάιαηα θαη, ζε γεληθέο γξακκέο, δελ δηαζέηνπλ 

πηζηνπνίεζε θαηά ISO.  

Ο ζεηηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηππψλεηαη θαη ζηελ 

έξεπλα "Πνιηηηθέο γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Καηλνηνκία ζηελ Διιάδα" πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο πγθξηηηθήο Δπξσπατθήο Έξεπλαο ηνπ 

παλεπξσπατθνχ δηθηχνπ IPREG (Innovative Policy Research for Economic Growth). Σν 

δίθηπν ηδξχζεθε απφ ην νπεδηθφ Ίδξπκα γηα ηελ Έξεπλα Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ (FSF) 

θαη έρεη θφκβνπο ζπλεξγαηψλ ζε 14 Δπξσπατθέο ρψξεο. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο 

ζηελ έξεπλα ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

"Αληαγσληζηηθφηεηα", ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηνπ Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο 

ΜΜΔ. χκθσλα κε ηε κειέηε, ε Διιάδα είλαη κία απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ κε ηνπο 

πςειφηεξνπο ξπζκνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (17% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ έρεη 

εκπιαθεί ζε θάπνηνπ είδνπο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 15% πξφθεηηαη λα 

μεθηλήζεη κηα λέα επηρείξεζε ηα επφκελα ηξία ρξφληα). Ζ ειιεληθή Πνιηηεία πξνσζεί 

κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, ηελ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο, ηελ 

απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε ζπγθξφηεζε δηθηχσλ 

one-stop-shop θαη ηελ αλακφξθσζε ηεο εηαηξηθήο θνξνινγίαο θαη ησλ επελδπηηθψλ 

θηλήηξσλ. (www.ekt.gr). 

 

 2.4.Πλεονεκηήμαηα και Μειονεκηήμαηα ηυν Μικπομεζαίυν Δπισειπήζευν 

Ζ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζεκαζία ησλ κηθξνκεζαίσλ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεσλ είλαη αλακθηζβήηεηε θαη ζπλνςίδεηαη ζηα παξαθάησ. Αξρηθά, έλα απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα είλαη ε αμηνπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ ηαιέλησλ. Καηά θαλέλα ηξφπν δελ 

πξέπεη λα ζεσξείηαη σο δεδνκέλν φηη θαζέλαο πνπ απνθαζίδεη λα αλαπηχμεη 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη θαη ηαιέλην, ή φηη ε αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα ηελ αμηνπνίεζε αηφκσλ ηαιαληνχρσλ. 

http://www.ekt.gr/
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Δπίζεο, ε ζπκβνιή ζηελ πιεξέζηεξε απαζρφιεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο 

θαη θπξίσο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ ζπκβνιή απηή παίξλεη 

ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζεκαζία ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο εγθαζίζηαληαη ζε πεξηνρέο γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο θαη απνθνκκέλεο 

απφ ηα κεγάια θέληξα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηάο, νη νπνίεο ζπαλίδνπλ ζηνλ 

Διιεληθφ ρψξν. Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ζεηηθά ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

Ζ κηθξνκεζαία επηρείξεζε δηαζέηεη επειημία ζηελ επηινγή αιιά θαη ζηελ αιιαγή ηνπ 

ηφπνπ εγθαηάζηαζεο θαη δχλαηαη σο εθ ηνχηνπ λα βξίζθεηαη πάληα δίπια ζην 

θαηαλαισηηθφ ηεο θνηλφ, πξνο ην νπνίν παξέρεη άκεζε εμππεξέηεζε. Ο επηρεηξεκαηίαο 

έξρεηαη ζε πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ πειάηε. Έρεη ηελ επθαηξία λα δηαγλψζεη ηηο 

ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο ηνπ, λα αλαπηχμεη δεκφζηεο ζρέζεηο κε άκεζε δηαθήκηζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπ. Αθφκα, ε  κέζε επνπηεία πξνζσπηθνχ, ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ 

απαζρνινχκελσλ αηφκσλ ζηελ κηθξνκεζαία επηρείξεζε, ν επηρεηξεκαηίαο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα άζθεζεο πξνζσπηθήο επίβιεςεο θαη άκεζεο παξνρήο νδεγηψλ, θαηά ηξφπν 

ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα ζθάικαηα θαη ε ζπαηάιε ρξφλνπ θαη πιηθψλ. Δπίζεο 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζρέζεσλ ακνηβαίαο εθηίκεζεο θαη εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ επηρεηξεκαηία θαη πξνζσπηθνχ, γεγνλφο ην νπνίν ζπληειεί ζηε δηαηήξεζε 

επλντθνχ θιίκαηνο γηα εηξεληθή ζπλεξγαζία θαη αχμεζε ηεο απφδνζεο. Ο ηδηνθηήηεο 

ηεο κεγάιεο επηρείξεζεο ζηεξείηαη ηεο δπλαηφηεηαο γηα άκεζε επηθνηλσλία λε ηνπο 

πειάηεο ή ην πξνζσπηθφ. Ο δηαρξνληθφο ξφινο ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο θαη ηνπ 

ηδηνθηήηε ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηλνηνκηψλ, είλαη θπξηνιεθηηθά νπζηαζηηθφο. Δπηπιένλ, 

ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη κηθξνκεζαίεο. Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ ζησλ 

νπνίσλ ηελ αλάπηπμε ζπκβάιεη ε εγθαηάζηαζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηελ 

νπνία θάλνπκε λχμε παξαπάλσ. Σέινο, ε δηεπθφιπλζε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, νη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξαγσγή αγαζψλ ή ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ (http://www.hrima.gr/article.asp?view=358&ref=343 ).  

Απφ ηελ άιιε νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηα αθφινπζα κεηνλεθηήκαηα, 

πξψηνλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππάξρεη έιιεηςε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ 

επηρεηξεκαηία. Απηφ ην κεηνλέθηεκα κπνξεί λα νδεγήζεη κία επηρείξεζε ζηελ απνηπρία. 

Γεχηεξνλ, ε ελαζρφιεζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα απφ κέξνπο ηνπ ηδηνθηήηε κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε κε απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ν νπνίνο απνηειεί κεηνλέθηεκα γηα ηελ 

κηθξνκεζαία επηρείξεζε. Σξίηνλ ην ελδηαθέξνλ γηα ην θέξδνο θαη φρη γηα ηελ πξφνδν 
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απνηειεί βαζηθφ κεηνλέθηεκα γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Καη, ηέινο, έλα αθφκα 

κεηνλέθηεκα ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ε έιιεηςε ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ γηα 

πεξαηηέξσ επέλδπζε. Απηφ είλαη έλα απφ ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχκε 

ζην επφκελν θεθάιαην (Ληαξκαθνπνχινπ, 2000:45‐68). 

2.5.Νομικέρ Μοπθέρ ηυν Μικπομεζαίυν Δπισειπήζευν  

Ζ αηνκηθή επηρείξεζε απνηειεί ηελ πην απιή κνξθή ΜΜΔ θαη ε ζχζηαζή ηεο 

απαηηεί ηηο ιηγφηεξεο δηαδηθαζίεο. Σν βαζηθφ ηεο πιενλέθηεκά ηεο είλαη ε επειημία σο 

πξνο ηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο, ηηο ζρεηηθέο κε ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηεο 

παξαγσγήο, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο επηινγήο ησλ ηερληθψλ κεζφδσλ. πλήζσο 

ζπγθεληξψλνληαη ζην πξφζσπν ελφο αηφκνπ ηνπ ηδηνθηήηε ηεο εηαηξίαο. Σα ζηνηρεία 

απηά απνηεινχλ πιενλέθηεκα ζε κηθξήο θιίκαθαο παξαγσγή, θπξίσο γηα ηηο κηθξέο θαη 

κέζνπ κεγέζνπο αγξνηηθέο, βηνηερληθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ε 

πξνζσπηθή επίβιεςε θαη πξσηνβνπιία είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο. ηαλ φκσο ην είδνο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο επηβάιιεη ηελ αλάπηπμε κεγάινπ κεγέζνπο, ηφηε ε εηαηξηθή κνξθή 

ηεο επηρείξεζεο είλαη ζπρλά ε πην θαηάιιειε.  

Γεχηεξε ζε ζεηξά έξρεηαη ε Οκφξξπζκε (Ο.Δ.) θαη Δηεξφξξπζκε (Δ.Δ.) Δηαηξία, 

γηα ηελ ίδξπζε ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπκπξάμνπλ δχν ηνπιάρηζηνλ κέξε πνπ 

«ππνρξενχληαη ακνηβαίσο ζηελ επηδίσμε θνηλνχ ζθνπνχ». Σα ηδξπηηθά κέιε ηεο 

νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο κπνξεί λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Σα 

θπζηθά πξφζσπα ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

πκκεηνρή αλήιηθνπ ζηελ ίδξπζε πξνζσπηθήο εηαηξίαο επηηξέπεηαη κφλν κε δηθαζηηθή 

άδεηα. Αλ θαη ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο ζηα ζπζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παξαπάλσ εηαηξηθψλ λνκηθψλ κνξθψλ, ζηελ νκφξξπζκε εηαηξεία φινη νη εηαίξνη 

επζχλνληαη αιιειέγγπα θαη κε νιφθιεξε ηελ πεξηνπζία ηνπο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

εηαηξίαο, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ εηεξφξξπζκε, εθηφο ησλ νκφξξπζκσλ 

εηαίξσλ ππάξρνπλ θαη νη εηεξφξξπζκνη νη νπνίνη επζχλνληαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο 

εηζθνξάο ηνπο.  

Δπίζεο, ε εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.). Οη ζπγθεθξηκέλνη φξνη 

δεκνζηφηεηαο πνπ δηέπνπλ ηελ Δ.Π.Δ. θαηά ηελ ίδξπζή ηεο αιιά θαη θαζ' φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο, είλαη, ε νξηζκέλε δηάξθεηά ηεο, ε πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ 

εηαίξσλ, ε ιήςε απνθάζεσλ θαηά πιεηνςεθία, πιένλ ηνπ κηζνχ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ 

εηαίξσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ πιένλ ηνπ κηζνχ ηνπ φινπ αξηζκνχ ηνπ εηαηξηθνχ 
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θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ε χπαξμε δχν νξγάλσλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ θαη 

ηνπ δηαρεηξηζηή ή δηαρεηξηζηψλ.  

Σέινο, ε Αλψλπκε Δηαηξία (Α.Δ.). ηελ αλψλπκε εηαηξία φπσο θαη ζηελ Δ.Π.Δ. 

Οη εηαίξνη‐κέηνρνη επζχλνληαη κφλν κέρξη ην χςνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην εηαηξηθφ 

θεθάιαην ην νπνίν δηαηξείηε ζε κεηνρέο 

(library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/.../784/1/bourkoulas.pdf).  
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ςδήηεζε 

Με βάζε ηα φζα αλαθέξακε αλσηέξσ, κπνξνχκε ζπλνπηηθά λα πνχκε φηη ην 

αληηθείκελν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηε κειέηε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ. Οη 

παξάγνληεο απηνί εζηηάδνπλ ζην ζχζηεκα δηνηθήζεσο, ζηηο νξγαλσηηθέο πιεπξέο ηεο 

εξγαζίαο, ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο 

απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηνπο φξνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ν ρξφλνο 

απαζρφιεζεο, ηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα ζπζηήκαηα δηθαησκάησλ 

θαη ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ην δηεθδηθεηηθφ πιαίζην ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Σν δήηεκα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ έρεη απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο 

ηδηαηηέξσο απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη επηρεηξήζεηο ηελ ζεκεξηλή επνρή έρνπλ πιένλ 

γηγαλησζεί αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη νη άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα θαθήο 

ςπρνινγίαο κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη εθηφο ησλ άιισλ θαη ε ιεηηνπξγία κηαο 

επηρείξεζεο. Ζ θαθή ςπρνινγία νθείιεηαη ηφζν ζηνπο έληνλνπο ξπζκνχο δσήο φζν θαη 

ζηελ ζαθή αχμεζε ηνπ πήρε πνπ ζέηνπλ πιένλ νη άλζξσπνη ζε ζρέζε κε ην βηνηηθφ 

ηνπο επίπεδν. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη εξγαδφκελνη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

εμσπξαγκαηηθέο πξνζδνθίεο πνπ ζέηνπλ ηφζν νη ίδηνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη ε 

επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη απφ απηνχο. Δπνκέλσο, πνιιέο θνξέο θπξηαξρεί ην 

αίζζεκα ηεο απνγνήηεπζεο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ δηάδνζε δηάθνξσλ ςπρηθψλ λφζσλ 

φπσο ε θαηάζιηςε, ην άγρνο, νη δηαηαξαρέο παληθνχ θ.α. 

Γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο ε δηαηήξεζε θαιψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν, ακβιχλνληαη ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαπφθεπθηα δεκηνπξγνχληαη. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ε 

νπνία αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ απνζθνπεί ζηελ 

βειηίσζε ηεο ςπρνινγίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη γη’ απηφ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

αξκνληθή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Έλαο ππάιιεινο κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ελδερνκέλσο λα παξνπζηάζεη ξαγδαία εμέιημε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα 

αθφκα θαη αλ ηα ηππηθά ηνπ πξνζφληα θπκαίλνληαη ζε κέηξηα επίπεδα. Σν δήηεκα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο αλακέλεηαη λα απαζρνιήζεη ηνπο δηάθνξνπο αλαιπηέο 

αθφκα πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ αθνχ νη πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ γίλεη ππνζηεξίδνπλ φηη 

νη ςπρηθέο λφζνη ζα επεξεάζνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηνπο αλζξψπνπο ζην  κέιινλ, 

αλακέλνληαο λα εμειηρζνχλ ζε κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αζζέλεηεο. Γελ λνείηαη 

πιένλ κηα επηρείξεζε λα βαζίδεη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζηα ηππηθά πξνζφληα 



51 
 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Ζ επηκφξθσζε ησλ ηειεπηαίσλ κέζσ 

ζεκηλαξίσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πέξα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο 

θαη βαζηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ νη εξγαδφκελνη ζα αληηιεθζνχλ φηη δηαηεξψληαο κηα ζεηηθή ςπρνινγία ζα 

απνδίδνπλ θαιχηεξα θαη ελδερνκέλσο κε ιηγφηεξε πξνζπάζεηα (Κνπδήο, 2001). 

Γεδνκέλνπ φηη, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ πξάμε επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηνπο εξγαδνκέλνπο, ην ζχζηεκα θαη νη φξνη απαζρφιεζεο ξπζκίδνληαη κε λνκηθά 

θείκελα, φπσο είλαη νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, νη λφκνη θαη ηα δηαηάγκαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αληηθείκελν ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ απνηεινχλ ηα δηθαηψκαηα θαη νη 

ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ, νη ζπλέπεηεο ησλ παξαβάζεσλ ησλ 

θαλφλσλ απαζρφιεζεο εθ κέξνπο θαη ησλ δχν πιεπξψλ, νη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ησλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, ην δηθαίσκα θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ εξγαδνκέλσλ γηα απεξγία ζηα 

πιαίζηα ησλ δηεθδηθεηηθψλ ηνπ πξνζπαζεηψλ, ηα ζέκαηα πξφζιεςεο θαη απφιπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη θάζε άιιν ζέκα ην νπνίν αθνξά ζηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο 

απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο. 

Σν ζχζηεκα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ σο πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νξγαληζκψλ, εμαηηίαο δε ηνπ ξφινπ πνπ παίδνπλ 

ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζηφρσλ ησλ νξγαληζκψλ απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ. Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία, νη παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ην 

πιαίζην ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζεηηθά ή αξλεηηθά, κπνξεί λα δηαθξηζνχλ ζε δχν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο,  ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ 

νη παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο, κε ην ζχζηεκα 

νξγάλσζεο-ιεηηνπξγίαο θαη Γηνίθεζεο ησλ νξγαληζκψλ φπσο θαη κε ην είδνο ηεο 

εξγαζίαο, ελψ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ θπξίσο νη παξάγνληεο πνπ ζπλαξηψληαη 

κε ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη γεληθά ηα 

ζπζηήκαηα νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη 

νη παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο είλαη νη ζπγθνηλσλίεο, νη ζπλζήθεο 

ζηέγαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη δηάθνξεο δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ην 

νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο. ηελ θαηεγνξία 

ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ βαζηθή ζέζε θαηέρνπλ νη ζπλζήθεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο γεληθά, ην ηζρχνλ θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ην πιήζνο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 
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επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη νη επηδξάζεηο ηεο ηερλνινγίαο νη νπνίεο ππνρξεψλνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε ζπλερείο πξνζαξκνγέο ηφζν ηνπ εμνπιηζκνχ 

φζν θαη ησλ ηερληθψλ γλψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Σφζν ε θαηεγνξία ησλ εζσηεξηθψλ, 

φζν θαη ε θαηεγνξία ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ιεηηνπξγνχλ σο ζεηηθά ή αξλεηηθά 

ζηνηρεία ζηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ έξγνπ ησλ επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ηε θχζε 

ηνπο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ απηνί επεξεάδνπλ ηελ φιε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ 

(Κνπδήο, 2002). 

Δλ θαηαθιείδη, ην ζχζηεκα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ επεξεάδεη θαη αληαλαθιά 

ζηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο κέζα ζηελ νπνία 

αλαπηχζζεηαη. Έηζη θαη ε Διιάδα θέξεη πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππναλάπηπθησλ ή αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Ζ δνκή θαη ε εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο αιιά 

θαη ε ηδηνκνξθία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Ζ εμέιημε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

ραξαθηεξίζζεθε απφ ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο αγξνηηθνχ, πεξηνξηζκέλνπ βαζκνχ 

βηνκεραληθή αλάπηπμε, πξνζαλαηνιηζκέλε ζε θαηαλαισηηθά αγαζά κηθξνχ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεσλ θαη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο (Μεηξφπνπινο, 1985). Οη 

παξάγνληεο απηνί επεξέαζαλ ηελ θαηαλνκή εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε ηέηνην ηξφπν πνπ 

δελ ππήξμε επλντθφο γηα ηελ αλάπηπμε ηζρπξνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. Έηζη 

αλαπηχρζεθε έλαο πςειφο βαζκφο απηναπαζρφιεζεο ελψ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί αξθεηά πεξηνξηζκέλν. Ζ ζπλδηθαιηζηηθή 

δξάζε πξνυπνζέηεη καδηθφηεηα ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζε κεγάινπ κεγέζνπο 

εθκεηαιιεχζεηο θαη ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε παγθφζκηα 

θαηάζηαζε ζηελ νηθνλνκία θαη γεληθφηεξα νη δηεζλείο εμειίμεηο θαίλεηαη λα επηδξνχλ ζε 

ζέκαηα ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, θαζψο νη εξγαδφκελνη ληψζνπλ φηη εξγάδνληαη 

ππφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο. Ο κηζζφο, ε εθπαίδεπζε, νη πξννπηηθέο εμέιημεο, νη θαιέο 

ζρέζεηο κε ηε δηνίθεζε δεκηνπξγνχλ ζηνλ εξγαδφκελν ηελ αίζζεζε φηη είλαη αζθαιήο, 

ληψζεη ηθαλνπνηεκέλνο θαη έρεη φια ηα εθφδηα λα παξάγεη, λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, ηθαλνπνηψληαο παξάιιεια κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηηο 

θνηλσληθέο ηνπ αλάγθεο (Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ, 1992). 
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