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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε 
το 1959 σαν μια μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον Οικονο
μικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονομικών 
προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη 
συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση και του 
ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυ
χρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση 
σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και 
προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
που καθορίζει η κυβέρνηση- (β) η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυπρό
θεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η κα
τάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων- (γ) η επιμόρφωση νέων 
οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής ανάπτυ-

ξηζ-

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε όλους 
τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε βασικά θέματα της 
ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί 
τις βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην 
οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και οργανώνει διαλέξεις και σεμι
νάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσίευση μελε
τών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών τον ΚΕΠΕ, καθώς και διαλέξεων, 
που δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες, που προσκαλούνται από το Κέν
τρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύ
ματα τον εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πληροφο
ρίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής 
έρευνας, συμβάλλοντας, και με αυτό τον τρόπο, στην προαγωγή της οικονομικής 
επιστήμης στη χώρα. 

7 





Η αρχική εκπόνηση της παρούσας εργασίας έγινε κατά την περίοδο 

1976-1977 μετά από ανάθεση έργον στο μελετητή από το ΚΕΠΕ. Στο 

αρχικό πολνγραφημένο κείμενο, πον εκδόθηκε το 1977 σε περιορισμένο 

αριθμό αντιτύπων, έγιναν αρκετές προσθαφαιρέσεις, βάσει των προτά

σεων της τότε Επιστημονικής Διεύθυνσης και εξωτερικών κριτών, πον 

είχαν οριστεί από το ΚΕΠΕ. Έγιναν επίσης ορισμένες βελτιώσεις, οι ο

ποίες κρίθηκαν επιβεβλημένες, λόγω της μεταβολής των σχετικών δεδομέ

νων από το Φεβρονάριο τον 1977 ώς τις αρχές τον 1980, οπότε διαμορ

φώθηκε το τελικό κείμενο. 

Το τελικό αντό κείμενο, πον περιέχεται στην παρούσα έκδοση, δεν έ

χει νποστεί άλλες αλλαγές. Κατά συνέπεια αφορά τα πολιτικά, οικονομι

κά και εργασιακά δεδομένα πον ίσχυαν μέχρι τις αρχές τον 1980. 

Διάφορα άτομα συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της μελέτης με εποικοδο

μητικές παρατηρήσεις και αξιολόγηση των κειμένων. Ιδιαίτερα θα πρέπει 

να αναφερθεί η σνμβολή των Δρων Τρ. Μήτσου, Γ. Κονκονλέ και Γ. Σπν-

ρόπονλον, των καθηγητών Στ. Βοντνρά και Χρ. Τζεχίνη, τον πρώην Γε

νικού Γραμματέα τον Υπονργείον Εργασίας κ. Ι. Ποτήρη και της δ. Φανής 

Ζερβού, Ειδικής Επιστημονικής Σννεργάτιδας τον ΚΕΠΕ. 

Η Κα Γ. Τσαφούλια και η Κα Μ. Μερακλή τον ΚΕΠΕ επιμελήθηκαν 

το κείμενο και την έκδοση της εργασίας. Την τυπογραφική και την ενγέ-

νει τεχνική επιμέλεια τον βιβλίου είχε η δ. Ε. Σουλτανάκη. Η δακτυλο

γράφηση του κειμένου έγινε από την Κα Ξένη Λαγανοπούλου-Ιερωνν-

μάκη. 

ΘΟΔΩΡΟΣ Κ. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ 

Απρίλιος 1983 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στις σύγχρονες δυτικές οικονομίες οι εργασιακές σχέσεις είναι ένας 

από τους βασικότερους μηχανισμούς λήψης πολιτικών και οικονομικών 

αποφάσεων. Την πραγματικότητα αυτή εκφράζει η δραστηριότητα των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των μισθωτών, των ενώσεων των εργοδο

τών και των εργασιακών εκπροσώπων του κρατικού μηχανισμού. Το θε

σμικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων και οι συλλογικές διαπραγματεύ

σεις αποτελούν κύρια λειτουργικά στοιχεία της ίδιας πραγματικότητας. 

Για διάφορους λόγους η επιστημονική διερεύνηση αυτού του κρίσι

μου θέματος είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη στη χώρα μας, ενώ ακόμη και 

αυτός ο όρος «εργασιακές σχέσεις» ήταν άγνωστος πριν από μερικά χρό

νια. Εκτός από ορισμένες δημοσιεύσεις, νομικού κυρίως ή ιστορικού πε

ριεχομένου, η ελληνική βιβλιογραφία, σε αντιπαράθεση με τη διεθνή, πα

ρουσιάζει σχετική έλλειψη αναλυτικών δημοσιευμάτων και ερευνών. 

Τόσο οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον τόπο μας όσο και οι 

διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας κάνουν ακόμη πιο επιτακτική 

την ανάγκη για μια συστηματική διερεύνηση του χώρου αυτού. Όπως υ

ποστηρίζεται στην παρούσα μελέτη, η δημοκρατικοποίηση του πολιτικού 

πλαισίου μετά το 1974, παράλληλα με τη σχετική ωρίμανση της οικονο

μίας, προδικάζει την αντίστοιχη ισχυροποίηση των συνδικαλιστικών ορ

γανώσεων και κατ' επέκταση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύ

σεων. Μια τέτοια εξέλιξη προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη λειτουργία 

των εργασιακών σχέσεων ως καθοριστικού παράγοντα στη λήψη πολιτι

κών και οικονομικών αποφάσεων. Γι' αυτούς ακριβώς τους λόγους προ

χωρούμε τώρα στην έκδοση της μελέτης αυτής, παρόλο που έχει διαρρεύ

σει αρκετός χρόνος από την εκπόνηση της. Πρέπει να σημειωθεί, ότι κυ

κλοφόρησε αρχικά στη σειρά του ΚΕΠΕ, «Δοκίμια για Συζήτηση», το 

1981. 

Στη μελέτη επιχειρείται η διερεύνηση των βασικών αρχών των συλλο

γικών διαπραγματεύσεων και του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέ-
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σεων στην Ελλάδα. Παράλληλα γίνεται μια κριτική παρουσίαση των σχε

τικών θεμάτων, εντοπίζονται τα συναφή προβλήματα και σκιαγραφούνται 

λύσεις για τη βελτίωση τους. 

Πιστεύουμε ότι η εργασία αυτή αποτελεί σημαντική συμβολή στην ελ

ληνική βιβλιογραφία και θα προωθήσει ουσιαστικά τον προβληματισμό 

και τη γνώση γύρω από το καυτό θέμα των εργασιακών σχέσεων. 

Καθηγήτρια ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ 

Επιστημονική Διευθύντρια 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Απρίλιος 1983 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

1.1. Οι εργασιακές σχέσεις ως κλάδος των κοινωνικών επιστημών 

Ο κλάδος των εργασιακών σχέσεων έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση 

των παραγόντων εκείνων που καθορίζουν την εργασιακή συμπεριφορά των 

ατόμων και των ομάδων. Αφορά κάθε πλευρά των επίσημων και ανεπίση

μων σχέσεων ανάμεσα στους μισθωτούς, τους εργοδότες και το κράτος και 

ερευνά τους όρους εργασίας που ισχύουν σε μια οικονομική εκμετάλλευση— 

ιδιωτική, συνεταιριστική ή κρατική — που απασχολεί εργαζομένους με 

καθεστώς σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. 

Κύριο θέμα, σε γενικές γραμμές, των εργασιακών σχέσεων είναι οι συν

δικαλιστικές οργανώσεις, οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι, οι εκπρόσωποι του 

κράτους, οι εργατικοί θεσμοί, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και κυρίως οι 

τυπικοί και άτυποι όροι εργασίας. 

Η εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων ως ξεχωριστού κλάδου των κοινω

νικών επιστημών συνδέεται με την κεφαλαιοκρατική επέκταση της οικονο

μίας και τις σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με τις πολυκεντρικές κοινω

νίες. Στις δυτικές οικονομίες, που λειτουργούν με καθεστώς ελεύθερων 

συλλογικών διαπραγματεύσεων, οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν ση

μαντικό τομέα της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, αλλά και της κρατικής έ

ρευνας. Σε εκατοντάδες ανέρχονται τά κέντρα ερευνών, σε διεθνή κλίμα

κα, που ασχολούνται με τη θεωρητική και την εμπειρική μελέτη των φαι

νομένων των σχετικών με τις εργασιακές σχέσεις, και απασχολούν οικο

νομολόγους, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, νομικούς και πολιτειολόγους.1 

1. Για τα κέντρα ερευνών, σε διάφορες χώρες του κόσμου, που ασχολούνται με 
θέματα εργασίας 6λ. ILO: Directory of Labour Relations Institutes, Geneva, 1973. ILO: 
Labour Relations Institutes. Structure and Function, Geneva, 1973. 
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Στα περισσότερα πανεπιστήμια των δυτικών χωρών και κυρίως των αγγλο-

σαξωνικών, οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν αυτοτελές μάθημα ή διδά

σκονται σε ξεχωριστές σχολές, που απονέμουν πτυχίο εργασιακών σχέ

σεων.1 Συναφείς κλάδοι θεωρούνται η οικονομική της εργασίας, η βιομη

χανική κοινωνιολογία, η βιομηχανική ψυχολογία και το εργατικό δίκαιο. 

Επειδή το θέμα βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση με την καθημερινή πραγμα

τικότητα, παράλληλα όμως είναι και αρκετά ευρύ και πολύπλοκο, προσφέ

ρεται ιδιαίτερα για εμπειρική έρευνα. Για το λόγο αυτό οι εργασιακές σχέ

σεις θεωρούνται ειδικότητα, μεταπτυχιακού κυρίως επιπέδου, στην οποία 

μπορούν νά ειδικευθούν οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι κλπ. Αποτελούν 

επίσης σημείο επαφής, όπου συναντώνται οι διάφορες κοινωνικές επιστή

μες και κυρίως η οικονομική, η πολιτική, η κοινωνιολογία και η νομι

κή 2 . 

Ο χαρακτηρισμός των εργασιακών σχέσεων ως διακλαδικού θέματος 

(interdisciplinary), δεν σημαίνει ότι αποτελεί και περίληψη των κλάδων με 

τους οποίους σχετίζεται. Κανένας από τους τομείς που συνεισφέρουν τα 

φώτα τους δεν θεωρείται ότι διαθέτει το μονοπώλιο της αλήθειας. Οι εργα

σιακές σχέσεις έχουν στενότερους αλλά ταυτόχρονα και ευρύτερους ορί

ζοντες δράσης από τους συναφείς τομείς, δηλαδή από την οικονομική 

της εργασίας, τη βιομηχανική κοινωνιολογία, την πολιτική κοινωνιολο

γία, τη βιομηχανική ψυχολογία και το εργατικό δίκαιο. Έχουν στενότε

ρους ορίζοντες, γιατί οι συναφείς τομείς ενδιαφέρονται για την εξήγηση 

1. Τα περισσότερα από τα γνωστά αγγλοαμερικανικά πανεπιστήμια χορηγούν 
πτυχίο Μ.Α. ή M.S.C, εργασιακών σχέσεων (Industrial Relations), καθώς και Ph.D. 
Επίσης ορισμένα πανεπιστήμια χορηγούν και ΒΑ. ή B.S.C. 

2. Σχετική είναι η θεώρηση του θέματος που γίνεται σε ειδικά φυλλάδια των 
τμημάτων εργασιακών σχέσεων του London School of Economics, του Πανεπιστη
μίου Warwick, καθώς και άλλων πανεπιστημίων. Βλ. και Gill, J.:«One Approach to 
the Teaching of Industrial Relations», British Journal of Industrial Relations, Vol. VIII, 
No 2, July 1969. Behrend, H.: «The Field of Industrial Relations», British Journal of 
Industrial Relations, Vol. I, No 3, October 1963. Laffer, K.; «Industrial Relations, its 
Teaching and Scope», Bulletin of the International Institute for Labour Studies, No 5, 
November 1968. Somers, G. (Ed.): Essays in Industrial Relations Theory, Iowa, Iowa 
State University, 1969. Hill, S., Thurley, K.: «Sociology and Industrial Relations», Bri
tish Journal of Industrial Relations, Vol. XII, No 2, July 1974. Galenson, W., Lipset, S.: 
Labor and Trade Unionism: An Inter-Disciplinary Reader, New York, Wiley, 1960, σελ. 
379. 
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και ορισμένων άλλων φαινομένων, που έχουν σχέση με τους κανόνες ερ

γασίας, και ευρύτερους, γιατί κανένας άλλος κλάδος δεν ενδιαφέρεται, αλλά 

ούτε και μπορεί να εξηγήσει όλες τις πλευρές των όρων εργασίας. Ενώ η 

οικονομική της εργασίας ασχολείται με τη χρησιμοποίηση της εργασίας 

στην οικονομία, οι εργασιακές σχέσεις ενδιαφέρονται για το ίδιο θέμα, ειδι

κότερα όμως όσον αφορά μιαν ορισμένη πλευρά των όρων εργασίας. 

Με την έννοια αυτή οι εργασιακές σχέσεις δεν ασχολούνται με θέματα 

που αφορούν αποκλειστικά την οικονομική της εργασίας, όπως λ.χ. οι λει

τουργίες παραγωγής (production functions), οι οποίες φανερώνουν την εκ

ροή που μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους συνδυασμούς εργασίας 

και άλλων παραγόντων παραγωγής. Η οικονομική της εργασίας, αντίθε

τα, δεν ασχολείται με την εξήγηση των πολιτικών λειτουργιών των συν

δικαλιστικών ενώσεων, πράγμα που ενδιαφέρει τις εργασιακές σχέσεις. 

Η βιομηχανική κοινωνιολογία και ψυχολογία ασχολούνται με τη συμπε

ριφορά των ανθρώπων και τις σχέσεις τους γενικότερα μέσα στη βιομη

χανία, ενώ οι εργασιακές σχέσεις αναφέρονται στις εκδηλώσεις εκείνες 

που συνδέονται με τους όρους εργασίας. Τη βιομηχανική κοινωνιολογία 

και ψυχολογία απασχολούν οι σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα τμήματα μιας 

επιχείρησης, ενώ δεν ισχύει το ίδιο με τις εργασιακές σχέσεις1. Τέλος, ε

νώ οι εργασιακές σχέσεις ενδιαφέρονται για την αλληλεξάρτηση των μι

σθών και της υποαπασχόλησης, για τις μεταβολές του εθνικού προϊόντος, 

την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις, τους μισθούς και τα κέρδη, το εργα

τικό δίκαιο δεν ασχολείται με τα θέματα αυτά. 

Οπωσδήποτε, παρόλο που γίνεται διάκριση ανάμεσα στις αρμοδιότη

τες των συγγενών κλάδων, δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί η διαφορετική 

έμφαση που δίνεται στο αντικείμενο των εργασιακών σχέσεων από έναν 

οικονομολόγο, έναν κοινωνιολόγο ή ένα νομικό. 

1.2. Ορισμός του κλάδου 

Τι ακριβώς εννοούμε τελικά με τον όρο «εργασιακές σχέσεις»; Διάφο

ρες σχολές και τάσεις διεκδικούν την πατρότητα του ορισμού. Κι αυτή ακό

μη η διατύπωση του όρου συναντάται είτε ως industrial relations, δηλαδή βι

ομηχανικές σχέσεις είτε ως labour relations, δηλαδή εργασιακές σχέσεις2. 

1. Bain, G.S., Clegg, H.A.> «A Strategy for Industrial Relations Research in Great 

Britain», British Journal of Industrial Relations, Vol. XII, No 1, March 1974, σελ. 96. 

2. Relations industrielles στα γαλλικά, industrielle Beziehungen στα γερμανικά, δη-
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Αν και ο όρος βιομηχανικές σχέσεις (industrial relations) έχει μάλλον 
επικρατήσει στην αγγλοσαξωνική κυρίως ορολογία, πιστεύουμε πως στην 
ελληνική γλώσσα η έννοια αποδίδεται ορθότερα με τον όρο εργασιακές 
σχέσεις (labour relations). Τη γνώμη αυτή διαμορφώσαμε ύστερα από σχε
τικές συζητήσεις με ακαδημαϊκούς, συνδικαλιστικούς και εργοδοτικούς 
παράγοντες. Η βασική προβληματική του θέματος συνδέεται με την περιο
ρισμένη ιστορικά σημασία της βιομηχανίας στη χώρα μας, καθώς και με την 
έντονη παρουσία του εργατικού δικαίου στο χώρο της εργασίας. Μέχρι πο
λύ πρόσφατα το ευρύτερο φάσμα των εργασιακών σχέσεων αντιμετωπιζό
ταν μέσα από τη μονοδιάστατη προοπτική της νομικής επιστήμης. Αν και 
το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες1, στην 
Ελλάδα παρατάθηκε πέρα από τα χρονικά όρια που δικαιολογεί το επίπε
δο της οικονομικής της ανάπτυξης. 

Ανεξάρτητα από τα αίτια που καθόρισαν την επιλογή του όρου «εργα
σιακές σχέσεις» αντί «βιομηχανικές σχέσεις», είναι γεγονός πως στη δεύ
τερη περίπτωση θα υπήρχε η πιθανότητα σύγχυσης. Βιομηχανικές σχέ
σεις στη γλώσσα μας θα μπορούσε να σημαίνει σχέσεις μεταξύ βιομηχανι
ών. Ταυτόχρονα εξαιτίας και του μικρού αριθμού των απασχολουμένων στη 
βιομηχανία (500.000 σε σύνολο 1.372.000 μισθωτών με σύμβαση εξαρτη
μένης εργασίας)2, ο όρος βιομηχανικές σχέσεις δεν θα περιλάβαινε το με
γαλύτερο ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων. 

Οι Η. Clegg και G. Bain, σε μια σχετικά πρόσφατη δημοσίευση τους, 
ορίζουν τις εργασιακές σχέσεις ως «τη μελέτη όλων των πλευρών των ό-

λαδή βιομηχανικές σχέσεις, και labour relations, δηλαδή εργασιακές σχέσεις στα 

αγγλικά. 

1. Τα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιακών σχέσεων στις αναπτυσσόμενες 

χώρες περιγράφονται στις ακόλουθες δημοσιεύσεις: Galenson, W.: Labor in Deve

loping Economies, Berkeley, University of California Press, 1962, κεφ. 1. Sufrin, S.: 

Unions in Emerging Societies, New York, Syracuse University Press, 1963. Alexander, R.: 

The Labor Movement in Argentina, Brazil and Chile, New York, McGraw Hill, 1962. 

Cartter, Α., Marshall, R.: Labor Economics, Unwin, 1972, κεφ. 2, 3. Ross, Α.: Industrial 

Relations and Economic Development, London, MacMillan, 1966, σελ. 413. Lester, R.: 

As Unions Mature, Princeton University Press, 1958, σελ. 171. Ghosh, S.: Trade Unionism 

in the Underdeveloped Countries, Calcutta, Booksellers and Publishers, 1960, σελ. 410. 

Milien, Β.: The Political Role of Labour in Developing Countries, Washington, Brookings 

Institution, 1963, σελ. 148. Sturmthal, Α., Scoville, J. (Eds.): The International Labor 

Movement in Transition, Chicago, University of Illinois Press, 1973, σελ. 294. 

2. Απογραφή ΕΣΥΕ 1971, Στατιστική Επετηρίδα 1973. 
ι 
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ρων εργασίας»1. Μέσα στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η δημιουργία και λει

τουργία των όρων που διέπουν τις σχέσεις των εκπροσώπων των μισθω

τών*, των εργοδοτών και του κράτους, ανεξάρτητα από το αν οι σχέσεις 

αυτές είναι επίσημες ή ανεπίσημες, διαρθρωτικές ή όχι διαρθρωτικές. 

Ο ορισμός αυτός των εργασιακών σχέσεων αποτελεί μια προσπάθεια 

συγκερασμού των δύο βασικών ρευμάτων της αγγλοσαξωνικής ακαδημαϊ

κής σχολής, τα οποία εκπροσωπούνται από την επιλεγόμενη Οξφορδιανή 

άποψη 2 και την ανάλυση του «Συστήματος» Dunlop3. 

Η σχολή της Οξφόρδης, που συνεχίζει την παράδοση των Sidney και 

Beatrice Webb του τέλους του προηγούμενου αιώνα4, δίνει ιδιαίτερη έμφαση 

στους όρους εργασίας. Οι όροι εργασίας του «συστήματος εργασιακών σχέ

σεων» διαμορφώνονται κυρίως μέσα από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, 

που ορίζονται από τους Flanders και Glegg ως «η διαδικασία δημιου,ργίας 

όρων, με τους οποίους οι συνδικαλιστικές ενώσεις και οι εργοδότες ή οι 

ενώσεις των εργοδοτών διαπραγματεύονται τις αποδοχές και τους όρους ερ

γασίας των εργαζομένων που εκπροσωπούν»5. 

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν ένα από τα βασικότερα 

θέματα των εργασιακών σχέσεων, τουλάχιστον όσον αφορά τις χώρες, όπου 

υπάρχει συνδικαλιστική ελευθερία6. Η διαπίστωση αυτή συνδέεται με την 

ιστορική σημασία του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην 

περίπτωση των αναπτυγμένων δυτικών χωρών. 

1. Bain, G.S., Clegg, Η.: ό.π. (υποσ. 1, σελ. 21) σελ. 95. 

2. Βλέπε σχετικά: Clegg, H.A.: The System of Industrial Relations in Great Britain, 
Oxford, Blackwell, 1970. Flanders, Α.: Industrial Relations: What is Wrong with the 
System, London, Faber and Faber, 1965. Flanders, Α.: Collective Bargaining: Prescription 
for Change, London, Faber and Faber, 1967. Roberts, B.C. (Ed.): Industrial Relations: 
Contemporary Issues, London, MacMillan, 1968. 

3. Dunlop, J.: Industrial Relations Systems, New York, Holt, 1958. Walker, CR.: 
Australian Industrial Relations Systems, London, 1970. 

4. Webb, S. and B.: Industrial Democracy, London, Longmans Green, 1920. Webb, S. 
and B.: The History of Trade Unionism, London, Longmans, 1920. 

5. Clegg, H., Flanders, Α.: The System of Industrial Relations in Great Britain, Oxford, 
Blackwell, 1954, σελ. 22. 

6. Flanders, A. (Ed.): Collective Bargaining, Penguin, 1969, σελ. 7. 

* Σημείωση: Οι ενδείξεις μέσα στην παρένθεση π.χ. (υποσ. 1, σελ. 21) αναφέ
ρονται στο δικό μας κείμενο. Οι ενδείξεις έξω από την παρένθεση, π.χ. σελ. 95, αφο
ρούν την εργασία, στην οποία παραπέμπουμε. 
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Ο J. Dunlop στην ανάλυση του «Συστήματος» μετατοπίζει, ως ένα βαθμό, 

το κέντρο βάρους του θέματος, τονίζοντας ιδιαίτερα το ρόλο των ευρύτε

ρων επιρροών πάνω στον καθορισμό των όρων εργασίας. 

Το σύστημα των εργασιακών σχέσεων ορίζεται ως η πολλαπλότητα των 

επάλληλων σχέσεων ανάμεσα στους διευθυντές των επιχειρήσεων, τους μι

σθωτούς και τους εκπροσώπους του κράτους. Βασικός στόχος της θεωρίας 

των εργασιακών σχέσεων, κατά τον ίδιο μελετητή, είναι να εξηγήσει, γιατί 

ορισμένοι όροι εγκαθίστανται σε ορισμένα συστήματα και πώς μεταβάλ

λονται, για να ανταποκριθούν στις μεταλλαγές που επηρεάζουν τα συστήμα

τα αυτά. 

Ανεξάρτητα από το πλαίσιο του, ένα σύστημα εργασιακών σχέσεων θε

ωρείται ότι διαθέτει ορισμένη δικαιοδοσία και διάρθρωση που αντικατοπ

τρίζει συγκεκριμένες επιρροές. Περιλαμβάνει τρεις ομάδες «λειτουργι

ών»: 

1. Τους μισθωτούς και τους οργανισμούς τους, 

2. Τους διευθυντές των επιχειρήσεων και τους οργανισμούς τους, 

3. Τους εκπροσώπους του κράτους. 

Κάθε σύστημα εργασιακών σχέσεων δημιουργεί ένα πλήθος όρων που 

διέπουν την εργασιακή κοινότητα. Οι όροι αυτοί μπορεί να έχουν διαφο

ρετική μορφή, π.χ. νόμοι, θεσμοί, έθιμα εργασίας, συμφωνίες (επίσημες ή 

ανεπίσημες, ατομικές ή συλλογικές), εσωτερικοί κανονισμοί, διοικητικές 

πράξεις κλπ. 

Οι «λειτουργοί» ενός συστήματος εργασιακών σχέσεων σε οποιαδή

ποτε χρονική στιγμή δρουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο-περιβάλ-

λον. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία επάλληλα πλαί

σια. 

1. Την τεχνολογία του συστήματος, 

2. Το πλαίσιο της αγοράς ή της οικονομίας, 

3. Τη δυναμική των σχέσεων και το status των παραγόντων. 

Τέλος, το σύστημα παρουσιάζει μιαν εσωτερική συνοχή που εξαρτά

ται από μιαν άλλη μεταβλητή, την ιδεολογία ή την κοινή αντίληψη που 

διέπει τους «λειτουργούς»1 του συστήματος. 

Οι εργασιακές σχέσεις, κατά τους Dunlop, Walker και τους συναδέλ-

1. Ο όρος «λειτουργός» θεωρείται ότι εκφράζει πληρέστερα στα ελληνικά τον 
αντίστοιχο όρο «actor». 
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φους τους, Αμερικανούς κυρίως μελετητές1, ερευνώνται κάτω από την επί

δραση των θεωριών των Parsons και Smelser2, οι οποίοι βλέπουν την οικο

νομία σαν ένα ειδικό τύπο κοινωνικού συστήματος. Κατά την ίδια αντί

ληψη, ένα σύστημα εργασιακών σχέσεων αποτελεί υποσύστημα της βιο

μηχανικής κοινωνίας, όπως ένα οποιοδήποτε οικονομικό υποσύστημα. Το 

Σχήμα 1.1 απεικονίζει αυτή την προβληματική. Η ευρύτερη κοινωνία ή ο

λόκληρο το κοινωνικό σύστημα θεωρείται ότι περικλείει ξεχωριστά υπο

συστήματα, στα οποία περιλαμβάνονται το σύστημα των εργασιακών σχέ

σεων, το οικονομικό και το πολιτικό σύστημα. Αν και αρκετά αυτόνομο, ένα 

σύστημα εργασιακών σχέσεων επικαλύπτει μέρος των άλλων συστημά

των. 

Οι επικριτές της θεωρίας του Dunlop αναφέρονται σε μειονεκτήματα 

ανάλογα με εκείνα της Παρσόνιας διαρθρωτικής-λειτουργικής σχολής της 

κοινωνιολογίας. Ιδιαίτερα τονίζουν το στατικό χαρακτήρα της ανάλυσης 

του συστήματος και την αδυναμία του να συλλάβει τις επιδράσεις της ι

στορικής εξελικτικής διαδικασίας. 

Οι Margerison και Laffer3 αναφέρονται ειδικότερα στο γεγονός, ότι τό

σο ο Dunlop όσο και οι Clegg-Flanders ασχολούνται αποκλειστικά σχεδόν 

με τις συνέπειες των εργασιακών διαφορών παρά με τα αίτια τους, δηλα

δή με τις εκροές του συστήματος παρά με τις εισροές του. 

Ορισμένοι νεομαρξιστές μελετητές, που προέρχονται κυρίως από τον 

κλάδο της βιομηχανικής κοινωνιολογίας, προχωρούν περισσότερο στις ε

πικρίσεις τους. Υποστηρίζουν δηλαδή, ότι το σύστημα του Dunlop, και ώς 

ένα βαθμό η Οξφορδιανή Σχολή των Clegg-Flanders, αγνοεί τις πραγματι

κές αιτίες των απεργιακών συγκρούσεων που ενυπάρχουν στη βάση του 

1. Kerr, C , Dunlop, J., Harbison, F., Myers, Α.: Industrialism and Industrial Man, 
Harvard University Press, 1960 (Penguin Paperback, 1973). Harbison, F., Myers, C. 
(Eds.): Management in the Industrial World: An International Analysis, New York, 
McGraw-Hill, 1959. Bendix, R.: Work and Authority in Industry; Ideologies of Manage
ment in the Course of Industrialization, New York, Harper and Row, 1963. 

2. Parsons, T., Smelser, J.: Economy and Society. A Study of the Integration of Eco
nomic and Social History, Kegan Paul, 1966. Σχετικά με τη θεωρία του κοινωνικού συ
στήματος βλ. επίσης Silverman, D.: The theory of Social Organizations, London, 
Heinemann, 1970. Parker, S., Brown, R., Child, J., Smith, M.: The Sociology of Industry, 
London, Unwin, 1967. 

3. Margerison, C : «What do we Mean by Industrial Relations», British Journal of 
Industrial Relations, Vol. VIII, No 2, July 1969. 
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ΣΧΗΜΑ 1.1 

Σχέση του συστήματος εργασιακών σχέσεων προς την 

ευρύτερη κοινωνία (κατά J. Dunlop) 

Σ.Κ.Σ. = Συνολικό Κοινωνικό Σύστημα 

Σ.Ε.Σ. = Σύστημα Εργασιακών Σχέσεων 

Ο.Σ. = Οικονομικό Σύστημα 

Π.Σ. = Πολιτικό Σύστημα 

—» Εξωγενής Επίδραση 

<--> Αλληλοεξάρτηση 

κεφαλαιοκρατικού οικοδομήματος. Σύμφωνα με τη ίδια άποψη οι εργασι

ακές σχέσεις δεν είναι παρά η φύση και η ανάπτυξη των ταξικών αντι

θέσεων. Αυτό άλλωστε, λέει ο R. Hyman, υποδηλώνει και η ετυμολογία του 

ορισμού τους, που δεν είναι άλλο από μια ήπια παρερμηνεία των εργασια

κών διαφορών ή εργασιακών αντιθέσεων ή ακόμη και των ταξικών αντι

θέσεων. Ο ίδιος μελετητής κάνει επίσης λόγο για την «πολιτική οικονο-
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μία των εργασιακών σχέσεων», ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικα
σία ελέγχου των σχέσεων εργασίας1. 

Κατά την ίδια άποψη — που εντάσσεται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο 
της Νεομαρξιστικής Κοινωνιολογικής Σχολής — περισσότερη έμφαση 
πρέπει να δίνεται στα αίτια των εργασιακών διαφορών παρά στις συνέπει
ες τους. 

Ο V. Allen2 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, αν και αποτελούν ορθολογι
κή εκδήλωση των σύγχρονων εξελίξεων, οι συνδικαλιστικές ενώσεις αν
τλούν το μεγαλύτερο μέρος της κινητήριας δύναμης τους από την ιστορι
κή παράδοση της πάλης των τάξεων. 

1.3. Αξιολόγηση και ορισμένες γενικές διαπιστώσεις 

Όπως συμβαίνει και στους διάφορους άλλους τομείς των κοινωνικών 
επιστημών, έτσι και στην περίπτωση των εργασιακών σχέσεων υπάρχει 
αρκετή σύγχυση ως προς τον ακριβή ορισμό και την οριοθέτηση του κλά
δου. Η σύγχυση αυτή βέβαια επιτείνεται από τη διακλαδικότητα και την 
πολυπλοκότητα του θέματος. 

Γεγονός είναι πάντως, ότι κάτω από το συγκεκριμένο πλαίσιο της δυ
τικής οικονομίας οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν μια καθημερινή πραγμα
τικότητα. Η πραγματικότητα αυτή αντικατοπτρίζεται στη λειτουργία και τη 
δράση των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών ενώσεων. Το κράτος υπει
σέρχεται μέσα στο ίδιο πλαίσιο, οπωσδήποτε, όμως, ο ρόλος του ποικίλ
λει από χώρα σε χώρα. Το «σύστημα εργασιακών σχέσεων» έχει γίνει α
ποδεκτό ότι εκφράζει το τρίγωνο της σχέσης εργασία-εργοδοσία-κράτος, 
χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει, ότι η Παρσόνια αντίληψη για τα κοινω
νικά συστήματα γίνεται αποδεκτή. Άλλωστε ο όρος σύστημα έχει χρη
σιμοποιηθεί, πριν από τον Dunlop, και από τους εκπροσώπους της Οξφορ-
διανής Σχολής Clegg και Flanders3. 

1. Hyman, R.: Industrial Relations, A Marxist Introduction,London, MacMillan, 1975, 

σελ. 31. Βλ. επίσης Hyman, R.: Social Values and Industrial Relations: A Study of Fair

ness and Inequality, SSRC, Industrial Relations Research Unit, University of Warwick. 

Lozovsky, Α.: Marx and the Trade Unions, New York, International Publishers, 1942. 

Για μια ειδικότερη κριτική του μοντέλου του Dunlop, βλ. Fetchett, D.: «Trends and 

Developments in Industrial Relations Theory», Industrial Relations Journal, Spring 1976, 

Vol. 7, No 1. 

2. Allen, V.: Power in Trade Unions, London, Longmans Green, 1954. 

3. Flanders, A. and Clegg, H.A.: The System of Industrial Relations in Great Bri
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Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Gill, «ένα σύστημα εργασιακών σχέ

σεων πρέπει να θεωρείται σαν ένα μοντέλο, μέσα στο οποίο μπορούν να 

περιληφθούν γεγονότα και λειτουργίες, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει, ότι 

το σύστημα αυτό καθαυτό διαθέτει αυτοτελή εσωτερική οντότητα και λει

τουργία. Περισσότερο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μέσο για τον κα

θορισμό ενός συνόλου γεγονότων σχετικών με τη μελέτη των εργασιακών 

σχέσεων»1. 

Η γενική θεωρία των εργασιακών σχέσεων εμπλουτίσθηκε μετά τη δε

καετία του '50 με αρκετές δημοσιεύσεις που αφορούν τις εργασιακές σχέ

σεις σε διεθνή κλίμακα. Αρκετοί μελετητές ασχολήθηκαν συστηματικά με 

τη συγκριτική διερεύνηση των εργασιακών σχέσεων σε διάφορες χώρες 

και κυρίως στις αναπτυγμένες του δυτικού κόσμου. Από τη διερεύνηση αυ

τή αντλήθηκαν ορισμένα γενικά συμπεράσματα, τα οποία εξηγούν και α

ναλύουν τις ομοιότητες και τις διαφορές που παρουσιάζουν οι εργασιακές 

σχέσεις στις επιμέρους κεφαλαιοκρατικές οικονομίες2. 

Γενικότερα έχει γίνει αποδεκτό, πως τα βασικά χαρακτηριστικά ενός 

εθνικού συστήματος εργασιακών σχέσεων διαμορφώνονται διαχρονικά 

κάτω από την επίδραση κυρίως των παραγόντων που ακολουθούν: 

α. Ιστορική περίοδος κατά την οποία αρχίζει η εκβιομηχάνιση μιας χώ

ρας: Τα πρώτα στάδια της βιομηχανικής ανάπτυξης είναι αποφασιστικά 

για τη μετέπειτα διαμόρφωση του συστήματος εργασιακών σχέσεων. Βασι

κή σημασία έχει η χρονολογική περίοδος, κατά την οποία αρχίζουν να 

tain, Oxford, Blackwell, 1954. Το βιβλίο αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με την ο
μώνυμη εργασία του Η. Clegg, που εκδόθηκε το 1970. 

1. Gill, J.: ό.π. (υποσ. 2, σελ. 20), σελ. 269. 

2. Ορισμένες από τις πιο γνωστές σύγχρονες σχετικές δημοσιεύσεις είναι οι ακό
λουθες: Kassalov, Ε.: Trade Unions and Industrial Relations: An International Compa
rison, New York, Random House, 1969. Sturmthal, Α., Scoville, J. (Eds.): Compara
tive Labor Movements, California, Wadsworth, 1972. Sturmthal, Α., Scoville, J. (Eds.): 
The International Labor Movement in Transition, University of Illinois Press, 1973. 
Kendall, W.: The Labour Movement in Europe, London, Allen Lane, 1975. Clegg, H.: 
Trade Unionism under Collective Bargaining: A Theory Based on Comparison of six 
Countries, Warwick Studies, Oxford, Blackwell, 1976. Dore, R.: British Factory, Japa
nese Factory: The Origins of National Diversity in Industrial Relations, London, 1973. 
Stewart, Margaret: Trade Unions in Europe, Gower Economic Publications, 1974. 
Galenson, W.: Comparative Labor Movements, New York, Prentice Hall, Reissued, 1958. 
Galenson, W.: Labor and Economic Development, New York, J. Wiley, 1959. Για ανα
πτυσσόμενες χώρες βλ. επίσης υποσ. 1, σελ. 22. 
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διαμορφώνονται για πρώτη φορά οι σχέσεις εργασίας-εργοδοσίας-κράτους. 

Κ ά τ ω από το πρίσμα αυτό μπορεί να δοθεί εξήγηση σε αρκετές διαφορές 

που υπάρχουν στα επιμέρους συστήματα εργασιακών σχέσεων, όπως της 

Ιαπωνίας και τ η ς Μ . Βρετανίας ή των Η Π Α και της Δανίας 1 . 

β. Πορεία της οικονομικής ανάπτυξης: Κατά τη διάρκεια της εκβιομη

χ ά ν ι σ η ς τα χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά ενός συστήματος εργασιακών σχέσεων που αρ

χίζουν να διαμορφώνονται, δέχονται διάφορες μεταβολές. Η εκβιομηχάνι

ση έχει σαν αποτέλεσμα τη συγκέντρωση σε βιομηχανικές πόλεις μεγαλύ

τερου αριθμού εργαζομένων και την ταυτόχρονη μείωση τ ω ν αυτοαπασχο

λουμένων, γ ε γ ο ν ό ς που έχει θετικές επιπτώσεις πάνω σ τ η ν ανάπτυξη των 

συνδικαλιστ ικών ενώσεων. Το επαγγελματικό στέλεχος τ ω ν επιχειρήσεων 

τείνει να αντ ικαταστήσει τον αυτοδίδακτο και αυτοδημιούργητο επαγγελ-

ματοβιοτέχνη και η μετοχική εταιρεία την οικογενειακή ε π ι χ ε ί ρ η σ η 2 . 

γ. Πολιτικές εξελίξεις: Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν βέβαια τον τελι

κό παράγοντα, που καθορίζει το γενικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. 

Ειδικότερα μεγάλη είναι η σημασία της συμμετοχής ή ό χ ι του εργατικού 

κινήματος σ ε μιαν επανάσταση ή έναν πόλεμο που καταλήγει στην εγκα

θίδρυση ενός καινούργιου πολιτικού «status quo»3. Ανάλογης σημασίας εί

ναι η προέλευση και ο ρόλος της άρχουσας τάξης που καθοδηγεί την εκ

β ι ο μ η χ ά ν ι σ η . Οι J. Dunlop, C. Kerr κ.ά. 4 , δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις ε-

1. Αρκετοί μελετητές αναφέρονται ιδιαίτερα στην επίδραση που έχουν τα αρχικά 

στάδια εκβιομηχάνισης μιας χώρας στη μετέπειτα πορεία των εργασιακών της σχέ

σεων. Ο Scoville επιγραμματικά την αποκαλεί «η αρχική λύση» (the initial solution), 

ενώ ο Dunlop κάνει λόγο για την «περίοδο διαμόρφωσης του συστήματος εργασια

κών σχέσεων». Sturmthal, Α., Scoville, J. (Eds.): (υποσ. 1, σελ. 22), σελ. 74, 65, 24. 

Dunlop, J. (υποσ. 3, σελ. 23), σελ. 307-312, κεφ. 8. Βλ. επίσης Clegg, Η.: (υποσ. 2, 

σελ. 23), σελ. 30-35. Thurley, Κ.: Some Limitations of the Late Development Thesis, 

British Sociological Association Report, 1975. 

2. Βλ. σχετικά Dunlop, J. (υποσ. 3, σελ. 23), σελ. 315-317. Κατσανέθα, Θ.: «Εκ

βιομηχάνιση και Ανθρώπινη Κοινότητα», Οικονομικός Ταχνδρόμοα, αρ. φ. 1014-

1015,27.9.1973,4.10.1973. 

3. Galenson, W.: Labor in Developing Economies, University of California Press, 1962, 
κεφ. 1. 

4. Kerr, C , Dunlop, J., Harbison, F., Myers, Α.: (υποσ. 1, σελ.25). Βλ. επίσης 

Bendix, R.: Work and Authority in Industry: Ideologies of Management in the Course of 

Industrialization, New York, Harper and Row, 1963. Για ορισμένες διαφορές στις ερ

γασιακές σχέσεις μεταξύ αναπτυγμένων χωρών ως προς τις πολιτικές εξελίξεις, βλ. 

Milien, Β.: (υποσ. 1, σελ. 22). Επίσης Ross, Α.: (υποσ. 1, σελ. 22), κεφ. XV. 
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πιδράσεις του ρόλου της ομάδας αυτής πάνω στα βασικά χαρακτηριστικά 

του συστήματος εργασιακών σχέσεων. Ταυτόχρονα όμως δεν αναλύουν τις 

βαθύτερες σχέσεις της με το πολιτικοοικονομικό καθεστώς, από το οποίο 

εξαρτώνται, σε τελευταία ανάλυση, οι βασικές συναρτήσεις και ιδιομορφίες 

του συστήματος εργασιακών σχέσεων. 

1.4. Αλγεβρική παρουσίαση 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εργασιακές σχέσεις βρίσκονται στο ση

μείο που συναντώνται οι διάφοροι άλλοι κλάδοι των κοινωνικών επιστη

μών: η οικονομική, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία και η νομική. Στο ση

μείο αυτό επιχειρείται μια μερική αλγεβρική παρουσίαση του θέματος1. 

Η Οξφορδιανή άποψη, που ορίζει τις εργασιακές σχέσεις ως τη μελέτη 

των θεσμών και των όρων εργασίας, θα μπορούσε να εκφρασθεί με τον α

κόλουθο απλουστευμένο τύπο: 

K=f (b) ή K=f(o) 

όπου: Κ = οι όροι εργασίας 

b = οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 

σ = η σύγκρουση που επιλύεται με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 

Οι βασικοί παράγοντες του «μοντέλου συστήματος» του Dunlop μπο

ρούν να παρασταθούν με την ακόλουθη αλγεβρική εξίσωση: 

K=f (a, t, e, s, i) 

Κ = όροι εργασίας 

a = actors (λειτουργοί του συστήματος): μισθωτοί-εργοδότες-κράτος 

t = τεχνολογία εργασίας 

e = πλαίσιο αγοράς-οικονομικό πλαίσιο 

s = δυναμική των σχέσεων μισθωτών-εργοδοτών-κράτους 

i = ιδεολογία του συστήματος 

Στην παραπάνω εξίσωση το Κ, δηλαδή οι όροι εργασίας, λαμβάνεται 

ως εξαρτημένη μεταβλητή, που καθορίζεται από την αλληλεπίδραση των 

πέντε άλλων ανεξάρτητων μεταβλητών. Η λειτουργία του συστήματος ερ-

σιακών σχέσεων έχει σαν αποτέλεσμα την καθιέρωση μιας· σειράς όρων στο 

χώρο της εργασίας και στην κοινότητα της εργασίας, κατά την ίδια έννοια 

που η λειτουργία ενός οικονομικού συστήματος δημιουργεί αγαθά και υ

πηρεσίες. Οι «λειτουργοί», που δημιουργούν τους όρους εργασίας, δρουν 

1. Βλέπε σχετικά Blain, Α., Gennard, J.: «Industrial Relations Theory— A Critical 
Review», British Journal of Industrial Relations, Vol. VIII, No 3, November 1970. 
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μέσα στο πλαίσιο ολόκληρου του συστήματος, αλλά ορισμένοι όροι εξαρ

τώνται περισσότερο από τη μεταβλητή t (τεχνολογία) και άλλοι από την e 

(πλαίσιο αγοράς) ή την s (δυναμική των σχέσεων). 

Είναι γεγονός, ότι σε μια δυναμική κοινωνία οι όροι εργασίας ανανε

ώνονται και μεταβάλλονται κάτω από την επίδραση της ιστορικής εξέ

λιξης. Το μοντέλο του συστήματος Dunlop συνίσταται σε στατική αντι

μετώπιση του θέματος, πράγμα που αποτελεί άλλωστε το μεγαλύτερο μειο

νέκτημα του. Αν και οι σχετικές αλγεβρικές παραστάσεις θα πρέπει να λαμ

βάνονται υπόψη με μεγάλη επιφύλαξη, γιατί απλοποιούν το θέμα σε με

γάλο βαθμό, υπάρχει η δυνατότητα της εισαγωγής μιας «εξελικτικής μετα

βλητής» (process variable). Οι πιο κάτω ισότητες δείχνουν, πώς ένα σύστη

μα εργασιακών σχέσεων — κατά το μοντέλο Dunlop — εμφανίζεται σε δύο 

διαφορετικές χρονικές στιγμές: 

Χρονικές περίοδοι Εισροή-Εκροή 

1. Χρονική στιγμή 1 K ^ f f a , t1 ? e t , s1, ΊΛ) 

2. Χρονική στιγμή 2 K 2=f(a 2, t2, e2, s2, i2) 

3. Μεταβολή από 1 σε 2 K2—K1=f(a2-si1, ^ - ^ , e 2 - e l 5 s 2 -s l 5 i 2 -ii) 

4. Διαδικασία με την οποία συμπληρώνεται από τη χρονική στιγμή 1 

P=f(k1, a,, t 1 f e 1 f s,, i,) 

Η μετάβαση από μιαν ισορροπία σε μιαν άλλη γίνεται με την επί

δραση ενός ή και περισσότερων γεγονότων, τα οποία συνδέονται με μιαν ή 

και περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Η ισότητα (4), δηλαδή το Ρ, αφορά αυτόν καθαυτόν τον τρόπο ή τη δια

δικασία, μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η αλλαγή. Αν αλλάξουν π.χ. 

οι οικονομικές και τεχνολογικές μεταβλητές, ώστε να ευνοούν τους εργα

ζομένους, τότε το Ρ, δηλαδή η αλλαγή, είναι πιθανό να επιτευχθεί με α

περγιακές εκδηλώσεις. 

1,5. Βασικά συμπεράσματα 

Κατά την άποψη μας τα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιακών σχέ

σεων είναι το οικονομικό και το πολιτικό πλαίσιο. Οι δύο αυτές αλληλο

εξαρτώμενες μεταβλητές επιδρούν — όπως και δέχονται επιδράσεις — πάνω 

στη δυναμική των σχέσεων μισθωτών-εργοδοτών, μέσα από ιστορικές ε-
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ξελικτικές διαδικασίες1. Κεντρικός άξονας των επιδράσεων αυτών είναι το 

συνδικαλιστικό κίνημα, ενώ παράλληλα σημαντικός είναι και ο ρόλος της 

οικονομικής ηγεσίας. Γενικά, αποφασιστικής σημασίας για τις εργασιακές 

σχέσεις είναι τα αρχικά στάδια της εκβιομηχάνισης και η μετέπειτα πορεία 

της οικονομικής ανάπτυξης. Οι πιο κάτω οικονομικοί παράγοντες θεωρεί

ται ότι επιδρούν θετικά πάνω στην ισχύ των συνδικαλιστικών εργατικών 

οργανώσεων και στη δυναμική των σχέσεων μισθωτών-εργοδοτών: 

1. Ταχεία βιομηχανική ανάπτυξη, 

2. Δημιουργία βαριάς βιομηχανίας, 

3. Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, 

4. Μικρό ποσοστό αυτοαπασχολουμένων, 

5. Μεγάλες μονάδες παραγωγής-συγκέντρωση εργαζομένων στον ίδιο χώρο 

εργασίας, 

6. Αυξημένη ζήτηση εργασίας-μειωμένη υποαπασχόληση, 

7. Μονιμότητα εργασίας, 

8. Είδος εργασίας (δύσκολα ή απωθητικά επαγγέλματα, όπως, π.χ. η βυρ

σοδεψία ή η απασχόληση που συνεπάγεται απομόνωση εργατικών κοι

νοτήτων, π.χ. τα μεταλλωρυχεία)2. 

1. Οι ακόλουθες σχέσεις αποτελούν απλοποιημένη αλγεβρική έκφραση των πιο 
πάνω υποθέσεων: 

Κ=ί(δ) 
δ =g(e,n) 

όπου: Κ = κανόνες εργασίας 
δ = δυναμική σχέσεων μισθωτών-εργοδοτών 
ε = οικονομικό πλαίσιο 
π = πολιτικό πλαίσιο 

Η μετάβαση από τη χρονική στιγμή 1 στη χρονική στιγμή 2 εκφράζεται με τις 
ακόλουθες ισότητες: 

2. Υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις που αναφέρονται στο θέμα της συνδικαλι
στικής ανάπτυξης, αν και είναι φανερή η έλλειψη ενός γενικότερα αποδεκτού μοντέ
λου, ειδικότερα στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων χωρών. Σχετικά με το θέμα 
βλ. Bain, G., Elsheikh, F.: Trade Union Growth and the Business Cycle, London, 
Blackwell, 1976. Bain, G., Price, R.: Profiles of Union Growth. A Comparative Statistical 
Portrait of Eight Countries, Warwick Studies, 1977. Perlman, S.: A Theory of the L 
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Το πολιτικό πλαίσιο — που συνδέεται άμεσα με το οικονομικό — δέχε

ται επιδράσεις και επιδρά πάνω στη δυναμική των σχέσεων μισθωτών-ερ-

γοδοτών. Καθοριστικής σημασίας για τη συνδικαλιστική μορφολογία εί

ναι οι βασικές πολιτικές αλλαγές, οι οποίες συνδέονται κατά κανόνα με ση

μαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως είναι π.χ. οι πόλεμοι, οι επαναστάσεις, 

οι πολιτικές αναταραχές. 

Είναι γεγονός ότι μεταξύ ανατολικών και δυτικών χωρών υπάρχει μια 

σαφής διαφοροποίηση της συνδικαλιστικής μορφολογίας. Διαφορές συστη

μάτων εργασιακών σχέσεων υπάρχουν και ανάμεσα σε χώρες με συναφή 

πολιτικοοικονομικά καθεστώτα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι η έλλει

ψη μεγάλων πολιτικών μεταβολών στην ιστορική εξέλιξη της Μεγάλης 

Βρετανίας είχε ως αποτέλεσμα, το σύστημα εργασιακών σχέσεων της χώρας 

αυτής να διατηρεί και σήμερα ακόμη πολλά χαρακτηριστικά που διαμορ

φώθηκαν στο στάδιο της σχηματοποίησης του. Σχετικά διαφορετική είναι 

η περίπτωση της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, που το σύστη

μα της μπήκε σε νέες βάσεις μετά την ολοκληρωτική καταστροφή της χώ

ρας αυτής κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Κλείνοντας το εισαγωγικό κεφάλαιο για τη θεωρία των εργασιακών σχέ

σεων, που κάθε άλλο παρά εξαντλεί το θέμα, θα πρέπει να πούμε, ότι στην 

παραπέρα ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος εργασιακών σχέσεων θα 

ληφθούν υπόψη οι δύο βασικές αλληλοεξαρτώμενες μεταβλητές που προα

ναφέρθηκαν, δηλαδή το οικονομικό και το πολιτικό πλαίσιο. 

1.6. Συλλογικές διαπραγματεύσεις: Εισαγωγή 

Κεντρικό σημείο των εργασιακών σχέσεων είναι οι συλλογικές δια

πραγματεύσεις που εκφράζουν τη σύγχρονη οικονομική και πολιτική πραγ

ματικότητα των αναπτυγμένων δυτικών χωρών. Η αύξηση του μεγέθους 

των οικονομικών εκμεταλλεύσεων και η ένταξη της μεγαλύτερης μερίδας 

του ενεργού πληθυσμού σε καθεστώς εξαρτημένης εργασίας — εξελίξεις 

Movement, New York, MacMillan, 1928. Perlman, M.: Labor Union Theories in America, 
New York, Harper and Row, 1958. Ulman, L.: The Rise of the National Union, Harvard 
University Press, 1955. Turner, H.: Trade Union Growth, Structure and Policy, London, 
Allen and Unwin, 1962. Walker, K.: Strategic Factors in Industrial Relations, International 
Institute for Labour Studies, Bulletin No 6. Davis, H.: «The Theory of Union Growth», in 
McCarthy, W. (Ed.): Trade Unions, Penguin, 1972. Cartter, Α., Marshall, R.: Labor E-
conomics, Illinois, Irwin, 1972, κεφ. 2, 3. Reynolds, R.: Labor Economics and Labor 
Relations, New Jersey, Prentice Hall, 1970 (5th Edition), κεφ. 12. 
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που συνδέονται με την κεφαλαιοκρατική ανάπτυξη — επέφεραν τη στα

διακή αντικατάσταση της ατομικής από τη συλλογική σύμβαση εργασί

ας. Αυτή η μεγάλη ιστορική μεταβολή σχολιάσθηκε στις αρχές του αιώ

να μας από τους πρόδρομους μελετητές των εργασιακών σχέσεων Sidney 

και Beatrice Webb1 με τις γραμμές που ακολουθούν: 

«Στην αρχή της βιομηχανικής επανάστασης ο μεμονωμένος εργά

της, που ζητάει εργασία, δέχεται ή αρνείται τους όρους που του προ

σφέρονται από τον εργοδότη, χωρίς να επικοινωνεί με τους συνα

δέλφους του εργαζομένους. Έρχεται σε επαφή με τον εργοδότη, 

σε αυστηρή ιδιωτική διαπραγμάτευση, σχετικά με την πώληση της 

εργατικής του δύναμης. Εντελώς διαφορετική είναι η περίπτωση 

όπου μια ομάδα εργαζομένων συμφωνούν μεταξύ τους και ορίζουν 

έναν ή περισσότερους εκπροσώπους, οι οποίοι διενεργούν τις δια

πραγματεύσεις. Ο εργοδότης δεν έρχεται σε επαφή με μεμονωμένα 

άτομα. Αντίθετα συναντιέται με μιαν επιτροπή, η οποία εκφράζει τη 

συλλογική βούληση, και κατασταλάζει σε μια μοναδική συμφωνία, 

που με βάση της θα προσληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι στο ίδιο ε

πάγγελμα ή την ίδια ειδικότητα». 

Η έμφαση αυτή που δίνεται στη συλλογική, αντί για την ατομική, βού

ληση των μισθωτών και εργοδοτών αποτελεί τη βασική κινητήρια δύνα

μη των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Για το λόγο αυτόν, άλλωστε, οι συλ

λογικές διαπραγματεύσεις θεωρούνται ως το βασικότερο στοιχείο των ερ

γασιακών σχέσεων στις χώρες εκείνες βέβαια, όπου υπάρχει πραγματική 

ελευθερία άσκησης του συνδικαλιστικού δικαιώματος2. 

Εκτός δηλαδή από το συλλογικό χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων, 

αναπόσπαστο στοιχείο τους είναι η ελεύθερη και ανεξάρτητη από εξωγε

νείς επιρροές εκδήλωση της συνδικαλιστικής λειτουργίας. Το πρόβλημα 

αφορά κυρίως την ανεξαρτητοποίηση της ελεύθερης συλλογικής βούλη

σης των εργαζομένων. Τα συνδικαλιστικά κινήματα των περισσότερων υ

πανάπτυκτων χωρών πάσχουν από ενδογενείς αδυναμίες, που εκδηλώνονται 

με αρκετά μεγάλη ή και με απόλυτη αδυναμία λειτουργίας των συλλογι

κών διαπραγματεύσεων3 (η ένταση ποικίλλει κατά χώρες). 

1. Sidney and Beatrice Webb: The History of Trade Unionism, London, Longmans, 
1920. 

2. Flanders, A. (Ed.): Collective Bargaining, Penguin, 1971. 

3. Galenson, W. (Ed.): Labor in Developing Economies, University of California, 
1962, κεφ. 1. 
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Η παραπάνω διαπίστωση αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα.. Σε αντίθεση 

με ό,τι ισχύει κατά κύριο λόγο στις πιο πολλές χώρες της ΕΟΚ, οι περισ

σότερες συλλογικές διαπραγματεύσεις στη χώρα μας λειτουργούν ώς ένα 

βαθμό, με δοτή εξουσία «από πάνω». Το κράτος τις έχει περιβάλλει με ει

δικό νομικίστικο μανδύα, που αδυνατεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη 

της οικονομικής και συνδικαλιστικής πραγματικότητας του τόπου. 

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός, ότι στην Ελλάδα ο όρος συλλογικές 

διαπραγματεύσεις είναι σχεδόν άγνωστος ως αντικείμενο επιστημονικής έ

ρευνας. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν υπάρχει ούτε μία ολοκληρωμένη δημο

σίευση πάνω στο σχετικό θέμα. Υπάρχουν βέβαια μερικές στενά νομικές 

δημοσιεύσεις, που καλύπτουν όμως αποκλειστικά το χώρο του εργατικού 

δικαίου. Γενικά η ελληνική βιβλιογραφία είναι ιδιαίτερα φτωχή στα σχε

τικά με την εργασία θέματα1. 

Χαρακτηριστικό της διεθνούς θεωρίας των εργασιακών σχέσεων είναι 
η απομάκρυνση της από τα νομικίστικα πλαίσια των συλλογικών διαπραγ
ματεύσεων, που υποδηλώνουν τον κυβερνητικό παρεμβατισμό. Αντί γι' αυ
τά ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία, μέσω της οποίας εκφράζε
ται η ελεύθερη συλλογική βούληση των μισθωτών και των εργοδοτών, κα
θώς και στις οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις του θεσμού. Σύμφωνα 
και με το γενικά αποδεκτό ορισμό τους οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 
ορίζονται ως «η διαδικαστική μέθοδος, με την οποία οι ενώσεις που εκπρο
σωπούν τους εργοδότες και τους μισθωτούς διαπραγματεύονται τους μι
σθούς και τους άλλους όρους εργασίας»2. 

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη διευθέτηση των αντιθέσεων μεταξύ 
των εργοδοτών και των μισθωτών. Τόσο η διαδικασία όσο και το σκοπού
μενο αποτέλεσμα μπορούν να διερευνηθούν από οικονομική και πολιτική 
σκοπιά. 

Η οικονομική πλευρά των συλλογικών διαπραγματεύσεων θα μπορού
σε να συγκριθεί με τη διαδικασία, με την οποία τα «αντιτιθέμενα» συμ
φέροντα της προσφοράς και της ζήτησης, του αγοραστή και του πωλητή, 
προσαρμόζονται τελικά έτσι, ώστε να καταλήξουν στην πράξη της ανταλ
λαγής3. Το οικονομικό αυτό δεδομένο εκφράζεται κυρίως από τη διαρκή 
προσπάθεια των συνδικαλιστικών ενώσεων των εργαζομένων, να βελτιώ-

1. Σχετικά με την έρευνα και τη διδασκαλία των εργατικών θεμάτων στην Ελλάδα 
βλ. Katsanevas, Th., Zissimopoulos, Α. : Report on the Foundation of an Institute of Labour 
in Greece, ILO, (mimeo), 1977. 

2. Βλέπε υποσημείωση 3, σελ. 25. 

3. Maciver, R.H., Page, G.H.: Society, London, MacMillan, 1953, σελ. 474. 
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σουν τη θέση των μελών τους στο κοινωνικό σύνολο. Μια τέτοια προσπά
θεια συγκεντρώνεται κυρίως στη διεκδίκηση μεγαλύτερης συμμετοχής των 
μισθωτών στα οφέλη της ανάπτυξης και στην ήδη υπάρχουσα διανομή του 
εθνικού εισοδήματος, καθώς και στη βελτίωση των όρων και συνθηκών 
εργασίας1. 

Ό σ ο ν αφορά την πολιτική πλευρά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
αυτή εκφράζεται κυρίως με τη διαρκή μεταβολή του θεσμού, σύμφωνα με 
τα δεδομένα και τους συσχετισμούς του ευρύτερου πολιτικού πλαισίου. Η 
διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταβάλλεται κάτω από την 
επίδραση μεταβολών στην πολιτική των συνδικαλιστικών ενώσεων. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις η ισχυροποίηση των εργατικών σωματείων (α
ποτέλεσμα γενικότερων οικονομικών και πολιτικών μεταβολών) έχει ως 
συνέπεια ανάλογη ισχυροποίηση της διαπραγματευτικής τους δύναμης. 
Αυτό συνήθως μετουσιώνεται σε ριζοσπαστικότερες διεκδικήσεις από μέ
ρους τους, που είναι δυνατό να έχουν θετικά αποτελέσματα, χωρίς ταυτό
χρονα να προκαλούν οικονομική και πολιτική αναρχία. Αντίθετα, έντονα 
ριζοσπαστικές εργατικές διεκδικήσεις, που δεν καλύπτονται από ισχυρή 
οργανωτική υποδομή και διαπραγματευτική επιφάνεια των συνδικαλιστικών 
ενώσεων, έχουν σε τελευταία ανάλυση αρνητικές συνέπειες για την εργατι
κή τάξη. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι αφορά ιδιαίτερα στην περί
πτωση της Ελλάδας. 

Η πολιτική πλευρά του σκοπούμενου αποτελέσματος, δηλαδή η διευθέ
τηση των αντιτιθέμενων συμφερόντων εργοδοτών-μισθωτών, περιέχει στοι
χεία μεταβολής λόγω της ασυνέχειας του αποτελέσματος των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Κι αυτό γιατί το αποτέλεσμα των συλλογικών διαπραγ
ματεύσεων που παίρνει τη μορφή συλλογικών συμβάσεων δεσμεύει τους εν
διαφερομένους, για περιορισμένα μόνο χρονικά διαστήματα. 

Αλλαγή των συνθηκών, όχι μόνο των οικονομικών αλλά και των πολι
τικών, είναι δυνατό να επιφέρει ανάλογη μεταβολή στη διαπραγματευτική 
στρατηγική των συνδικαλιστικών ενώσεων. 

Συμπερασματικά, καταλήγουμε στη διαπίστωση του Flanders, ο οποίος 
αναφέρει, ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι οικονομικός και πολι-

1. Σχετικά με τη θεωρία των συλλογικών διαπραγματεύσεων βλ. Chamberlain, Ν., 
Kuhn, J.: Collective Bargaining, New York, McGraw-Hill, 1965. Reynolds, L.: Labor 
Economics and Labor Relations, New Jersey, Prentice Hall, 1970, κεφ. 14, 15, 16. 
Flanders, Α.: Collective Bargaining: Prescription for Change, London, Faber and Faber, 
1967. Levinson, H.: Determining Forces in Collective Wage Bargaining, New York, J. 
Wiley, 1966. Marshall, H., Marshall, N.: Collective Bargaining, Random House, 1972. 
Roberts, B. (Ed.): Industrial Relations: Contemporary Issues and Perspectives, MacMillan, 
1968, Part I. 
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τικός θεσμός, που κατοχυρώνει την ομαλότητα αλλά ταυτόχρονα επιδιώ
κει την αλλαγή1. Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, οι συλλογικές διαπραγμα
τεύσεις αποτελούν ενδογενές στοιχείο της σύγχρονης πραγματικότητας των 
μεικτών κεφαλαιοκρατικών οικονομιών και εκφράζουν σύγκρουση και δι
ευθέτηση αντιτιθέμενων συμφερόντων μισθωτών-εργοδοτών. 

1.7. Η θεωρία της διαπραγματευτικής ισχύος 

Όπως υποστηρίζεται από τους οικονομολόγους οπαδούς της θεσμικής 
θεωρίας (institutionalists), στη σύγχρονη εποχή του συνδικαλισμού οι μι
σθοί και οι άλλοι όροι εργασίας δεν καθορίζονται πια αποκλειστικά από τις 
δυνάμεις της αγοράς, αλλά από «συνειδητές ανθρώπινες αποφάσεις» (con
scious human decisions)2, που εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο του «διμερούς 
μονοπωλίου» (bilateral monopoly) των συλλογικών διαπραγματεύσεων3. Το 
θέμα είναι αρκετά πλατύ και οπωσδήποτε ξεφεύγει από τα όρια της μελέτης 
αυτής. Παρόλα αυτά θα μπορούσε να υποστηριχθεί, ότι η θεωρία του διμε
ρούς μονοπωλίου είναι αρκετά κοντά στη σύγχρονη πραγματικότητα των 
αναπτυγμένων κεφαλαιοκρατικών οικονομιών, σε ό,τι αφορά κυρίως τον 
καθορισμό του γενικότερου πλαισίου των όρων και συνθηκών εργασίας. 
Οι δυνάμεις της αγοράς, που λειτουργούν ταυτόχρονα, επηρεάζουν και ε
πηρεάζονται από το πλαίσιο αυτό. 

Σαν συμπέρασμα θα μπορούσαμε να παραθέσουμε την άποψη του Rees, 
ο οποίος τονίζει ότι: «ο συνδικαλισμός, που έχει σχέση με τον καθορι
σμό των μισθών, δεν οδηγεί στην αντικατάσταση των οικονομικών δεδο
μένων από πολιτικές δυνάμεις. Μάλλον τα οικονομικά δεδομένα φιλτράρο
νται μέσα από πολιτικές ομαδοποιήσεις, που μπορούν να καθυστερήσουν ή 
να αναπροσαρμόσουν, αλλά όχι και να αντιστρέψουν, τη ροή τους4. 

1. Flanders, Α. (Ed.): Collective Bargaining, Penguin, 1971, κεφ. 1. 

2. Cartter, Α., Marshall, R.: Labor Economics, Illinois, Irwin, 1972, κεφ. 12, σελ. 
284. 

3. Pen, J.: The Wage Rate under Collective Bargaining, Cambridge, Mass., Harvard 
University Press, 1959, σελ. 513-577. Chamberlain, N.: The Labor Sector, New York, 
McGraw-Hill, 1965, κεφ. 26. Λιανού, Θ.: Εργατικός Μισθός, Αθήνα, Παπαζήσης, 
1975, κεφ. ζ. Menü de, G.: Bargaining: Monopoly Power versus Union Power, The 
Massachussett's Institute of Technology, 1971. Burkitt, B.: Trade Unions and Wages: 
Implications for Economic Theory, London, Bradford University Piess, 1975, σελ. 214, 
κεφ. 6, 7. Menil de, G.: Bargaining: Monopoly Power versus Union Power, The Mas
sachussett's Institute of Technology, 1971, σελ. 122. 

4. Rees, Α.: The Economics of Trade Unionism, Chicago, University of Chicago Press, 
1962, σελ. 64. 
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Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει ευρύτατα συζητηθεί η θεωρία της δι
απραγματευτικής ισχύος στο πλαίσιο του καθεστώτος του «διμερούς μονο
πωλίου» μισθωτών-εργοδοτών. Ο μαθηματικός χειρισμός του θέματος α
φορά διάφορες εκδοχές της «θεωρίας των παιγνίων» που παρουσιάζουν 
ψηλό βαθμό θεωρητικής αφαίρεσης. Η σχέση εργατικών ενώσεων και 
εργοδοσίας παρουσιάζεται με την αντιστοιχία της σχέσης «παιγνίου-συ-
νεργασίας», όπου τα δύο μέρη πρέπει τελικά να φτάσουν σ' ένα σημείο 
επαφής ή ένα από αυτά να χάσει ολοκληρωτικά. Με την έννοια αυτή οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με διάφο
ρες διαδικασίες της πολιτικής πρακτικής, της διεθνούς διπλωματίας, ακό
μη και της στρατιωτικής στρατηγικής1. 

Στη σύγχρονη πραγματικότητα των κεφαλαιοκρατικών οικονομιών, 
και ειδικότερα στην ΕΟΚ, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις λειτουργούν 
σαν μια δυναμική σχέση που επιδιώκει προσωρινή διευθέτηση αντιτιθέ
μενων συμφερόντων. Η επιδίωξη δημοκρατικής διευθέτησης προϋποθέτει 
διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ μισθωτών-εργοδοτών και εκφράζε
ται από τη δυναμική σύγκρουση μεταξύ των συλλογικών τους εκπροσώ
πων. Κεντρικός άξονας της διαδικασίας αυτής είναι η «διαπραγματευτική 
ισχύς» των μερών, που κύριο όπλο της είναι η απεργία ή η ανταπεργία (lock
out). Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το όπλο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να 
χρησιμοποιηθεί, μια και για την προϋπόθεση της «διαπραγματευτικής ισχύ
ος» αρκεί η πιθανότητα κήρυξης απεργίας ή ανταπεργίας. Η απεργία και 
η ανταπεργία δεν είναι αυτοσκοπό,ς αλλά μέσο για την πραγματοποίηση 
του σκοπού. Ταυτόχρονα, όπως τονίζει ο Ross, αποτελεί «αναπόσπαστη έκ
φραση του ελεύθερου συνδικαλισμού και χαρακτηριστική περιπτωσιολο
γία της διαδικασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων»2. Θα μπορούσε 
να ειπωθεί ότι η θεσμοποίηση της απεργίας μέσα στα πλαίσια των συλ
λογικών διαπραγματεύσεων έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της οικονο
μικής συμπεριφοράς των εργοδοτών. Συγκεκριμένα η αποκαλούμενη «αγο-

. ρά εργασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων» συνδέεται με τη δυνατό
τητα επιβολής στους εργοδότες εξωγενών πιέσεων, που εκφράζονται με α
παιτήσεις για μεγαλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας, συμ
μετοχή στη διοίκηση κ.ά. Κι' αυτό κάτω από παρόμοιους όρους, βάσει των 
οποίων οι τελευταίοι αποφασίζουν για άλλες πλευρές των επιχειρηματι
κών τους δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια η διαπραγματευτική ισχύς των 

1. Βλέπε Schanckle, G., in Dunlop, J. (Ed.): The Theory of Wage Determination, New 

York, MacMillan, 1957. Pen, J.: «A General Theory of Bargaining», American Economic 

Review, Vol. 42, March 1952. Schelling, T.: «An Essay of Bargaining», American Eco

nomic Review, Vol. 46, June 1966. 

2. Ross, Α.: Trade Union Wage Policy, University of California Press, 1953, κεφ. HI. 
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εργαζομένων αποτελεί στοιχείο επιχειρηματικού κινδύνου, που εντάσσε
ται μέσα στο όλο κύκλωμα της οικονομικής συγκυρίας1. 

Σχετική με τη «διαπραγματευτική ισχύ» είναι η περιώνυμη θεωρία του 
Chamberlain, που εκφράζει τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα των 
αναπτυγμένων κεφαλαιοκρατικών οικονομιών. Η κεντρική θέση της θεω
ρίας αυτής αποδίδεται με τις ακόλουθες σχέσεις2: 

Διαπραγματευτική ΚΣΔΕ 
Ισχύς Εργοδοσίας ΚΣΣΕ 

Διαπραγματευτική _ ΚΕΑΣ 
Ισχύς Σωματείου "~ ΚΕΣΣ 

όπου: 

ΚΣΔΕ=Κόστος στο Σωματείο Διαφωνίας με Όρους Εργοδοσίας 

ΚΣΣΕ=Κόστος στο Σωματείο Συμφωνίας με Όρους Εργοδοσίας 

ΚΕΔΣ=Κόστος στην Εργοδοσία Διαφωνίας με Όρους Σωματείου 

ΚΕΣΣ=Κόστος στην Εργοδοσία Συμφωνίας με Όρους Σωματείου 

Διαπραγματευτική Ισχύς Εργοδοσίας (ΔΙΕ): 

ΚΣΔΕ 
™τττΈ > 1 -> ΔΙΕ > 1 

ΚΣΣΕ 

ΚΣΔΕ 
αν — — - < 1 -* ΔΙΕ < 1 

ΚΣΣΕ 

ΚΣΔΕ · 
αν „ v v c = 1 -* ΔΙΕ = 0 

ΚΣΣΕ 

Σύμφωνα με τις σχέσεις αυτές η εργοδοσία πρέπει να είναι σε θέση να 

υπολογίσει το κόστος μιας απεργίας, προτού διαφωνήσει με τις απαιτή

σεις του σωματείου, και να το συγκρίνει με το κόστος αποδοχής των αι

τημάτων του. Εφόσον το κόστος της απεργίας για την εργοδοσία υπολογι

στεί μεγαλύτερο από τις απαιτήσεις των εργαζομένων, αυτό θα σημαίνει 

1. Slichter, S., Healy, I., Livernash, R.: The Impact of Collective Bargaining on Ma
nagement, Washington, The Brookings Institution, 1960. 

2. Chamberlain, N.: A General Theory of Economic Process, New York, Harper and 
Row, 1955, κεφ. VI, VIII. Chamberlain, N.: Collective Bargaining, Homewood, Irwin, 
1955. Βλ. επίσης Cartter, Α., Marshall, R. (υποσ. 2, σελ. 37). Cartter, Α.: Theory of 
Wages and Employment, Homewood, Irwin, 1959, κεφ. 9. Λιανού,©.: (υποσ. 3, σελ. 37). 
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ότι το σωματείο έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ. Κατά συνέπεια 

το σωματείο θα επιτύχει το μεγαλύτερο μέρος των επιδιώξεων του. Ανά

λογος είναι και ο υπολογισμός του κόστους στην αντίθετη περίπτωση. Θα 

έχουμε δηλαδή: 

Διαπραγματευτική Ισχύς Σωματείου (ΔΙΣ): 

ΚΕΔΣ 
α ν
 ΚΕΣΣ

 > 1
 "*

 Δ Ι Σ > 1 

ΚΕΔΣ 
aV
 ΚΕΣΣ < 1

 "*
 ΜΣ < Χ 

ΚΕΔΣ t ATV, 
a V ΚΕΣΣ - 1 - Δ Ι Σ = ° 

1.8. Μοντέλο διαπραγματευτικής συμπεριφοράς 

Για τη θεωρία της διαπραγματευτικής ισχύος κάτω από καθεστώς «δι

μερούς μονοπωλίου» έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα «διαπραγματευτι

κής συμπεριφοράς», από τα οποία τα πιο γνωστά είναι των Hicks, Reynolds 

και Cartier1. 

Στο Σχήμα 1.2 που αφορά το μοντέλο του Cartier, η οριζόντια ευθεία 

δείχνει τις διάφορες πιθανές τιμές των μισθών, ενώ η κάθετη αφορά το κό

στος του εργοδότη. Η διαγώνια ευθεία που διέρχεται από το σημείο Α δεί

χνει το κόστος της συμφωνίας του εργοδότη με τις απαιτήσεις του σωμα

τείου για όλες τις πιθανές προσφορές του σωματείου. Παρουσιάζεται σαν 

ευθεία γραμμή, γιατί υποτίθεται ότι το οριακό κόστος εργασίας θα αυξά

νει αναλογικά μαζί με την άνοδο των μισθών, αν και αυτό μπορεί να μην 

ισχύει ακριβώς στην πραγματικότητα. Όσο πιο μεγάλες είναι οι απαιτή

σεις του σωματείου για τους μισθούς τόσο πιο ψηλό είναι το «κόστος συμ

φωνίας» του εργοδότη με τις απαιτήσεις αυτές. 

1. Hicks, J.R.: Theory of Wages, London, MacMillan, 1932, κεφ. VII. Reynolds, L.: 
Labor Economics and Labor Relations (New Jersey, 1970 — πρώτη έκδοση 1949), κεφ. 
16. Για τη θεωρία της «διαπραγματευτικής ισχύος» 6λ. επίσης Kuhn, Α.: Labor Insti
tutions and Economics, New York, Harcourt, 1956, κεφ. 8. Λιανού, Θ.: ό.π. (υποσ. 3, 
σελ. 37), σελ. 123-134. Cartter, Α., Marshall, R.: ό.π. (υποσ. 2, σελ. 37), κεφ. 12. 
Pierson, F..«Multi-Employer Bargaining», in Shelling, T. (Ed.): Readings in Labor Eco
nomics, Philadelphia, Lippincott, 1956. Dunlop, J. (Ed.): The Theory of Wage Determi
nation, New York, MacMillan, 1957, κεφ. V. Βλ. και Φακιολά, P.: Ο Συνδικαλισμός 
στην Ελλάδα, Αθήνα, Παπαζήσης, 1978. 
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ΣΧΗΜΑ 1.2 A 
Σχηματική παρουσίαση διαπραγματευτικής συμπεριφοράς 

F 
ο 
to 
ο 
α. 
ω 
α> 
Ο 

Ι ο 

Η κατερχόμενη αρνητική καμπύλη δείχνει το «κόστος διαφωνίας» του 

εργοδότη με τις απαιτήσεις του σωματείου. Εκφράζει το στιγμιαίο υπολο

γισμό που κάνει ο εργοδότης ως προς το κόστος της απεργίας. Ό σ ο με

γαλύτερα είναι τα αιτήματα τόσο λιγότερο υπολογίζει ο εργοδότης ότι του 

κοστίζει η απεργία που απαιτείται για να επιτευχθεί η συμφωνία με το σω

ματείο. Οπωσδήποτε ο υπολογισμός του «κόστους διαφωνίας» είναι ιδι

αίτερα υποκειμενικός και διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια των διαπραγμα

τεύσεων, αφού εξαρτάται από τον εργοδοτικό υπολογισμό της διαπραγμα

τευτικής συμπεριφοράς του σωματείου. 

Η διαπραγματευτική συμπεριφορά του εργοδότη παρουσιάζεται ως εξής: 

Σε επίπεδο μισθών OC το «κόστος διαφωνίας» είναι ίσο με το «κόστος συμ

φωνίας». Κατά συνέπεια η διαπραγματευτική συμπεριφορά του εργοδότη 

ευνοεί τη διευθέτηση. Ο εργοδότης δε θα συμφωνήσει, έστω κι ' αν κηρυ

χθεί απεργία, για κάθε τιμή μισθών προς τα δεξιά της ευθείας OC. Το δι

άστημα AC μπορεί να ονομασθεί «περιοχή παραχώρησης» (concessions 

range) του εργοδότη. Αφορά την έκταση των εργοδοτικών παραχωρήσε

ων ως προς τις απαιτήσεις του σωματείου. Το διάστημα CD αποτελεί την 

«περιοχή απεργίας» και εκφράζει τα σημεία, όπου ο στιγμιαίος υπολογι-

Κόστος διαφωνίας 

Μισθός 

Περιοχή παραχωρήσεων Περιοχή απεργίας 
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ΣΧΗΜΑ 1.3Β 

Σχηματική παρουσίαση διαπραγματευτικής συμπεριφοράς 

Περιοχή 

απεργίας 
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' 

σμός του κόστους της συμφωνίας και της διαφωνίας δεν ευνοεί τη συμ
φωνία. 

Αντίστροφα ανάλογη είναι η περίπτωση της «διαπραγματευτικής 
συμπεριφοράς» του σωματείου. Αυτή φαίνεται στο πάνω μέρος του Σχή
ματος 1.3, ενώ η «διαπραγματευτική συμπεριφορά του εργοδότη» βρίσκε
ται στο κάτω μέρος του σχήματος. Σύμφωνα με τη θεωρία του Cartter η 
συσχέτιση αυτή απεικονίζει μια περίπτωση «πιθανής συμφωνίας», όπου υ
πάρχει ορισμένη αναδίπλωση των αντίστοιχων περιοχών παραχωρήσε
ων. Αν τα μέρη πετύχουν να συζητήσουν μια πιθανή διευθέτηση του ύ
ψους των μισθών μεταξύ Β και C, τότε είναι δυνατό να επιτευχθεί συμ
φωνία. Είναι πάντως πιθανό, η «διαπραγματευτική συμπεριφορά» του ενός 
μέρους να αλλάξει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων εξαιτίας διάφο
ρων λόγων και κυρίως ως αποτέλεσμα υποκειμενικών εκτιμήσεων, όσον 
αφορά τη διαπραγματευτική ισχύ της άλλης πλευράς. 

Αυτό θα έχει ως συνέπεια την αλλαγή των δεδομένων του κόστους 
συμφωνίας και διαφωνίας, γεγονός που θα επιφέρει αντίστοιχη μεταβολή 
στο σημείο πιθανής συμφωνίας. 

Το Σχήμα 1.4, συνοψίζοντας τις προηγούμενες υποθέσεις του Σχήμα
τος 1.3, δείχνει μεταξύ άλλων τη συγκεκριμένη «περιοχή απεργίας», όπου 
δεν υπάρχει σημείο αναδιπλώσεως των «περιοχών παραχωρήσεων». Στην 
περίπτωση αυτή θα κηρυχτεί απεργία και δεν θα είναι δυνατό να επιτευ
χθεί συμφωνία, μέχρις ότου ένα από τα μέρη αλλάξει τον υπολογισμό του 
συνεχούς κόστους διαφωνίας ή πετύχει τη μετατόπιση των αντίστοιχων 
εκτιμήσεων του άλλου μέρους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Όπως και στην περίπτωση άλλων χωρών, το ελληνικό σύστημα εργα

σιακών σχέσεων αντανακλά την οικονομική και πολιτική ιστορία της χώ

ρας. Βασικός άξονας της εξέλιξης του θεωρείται πως είναι η ισχύς και η 

λειτουργική αποδοτικότητα του συνδικαλιστικού1 κινήματος, που επηρεά

ζει ανάλογα τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και το γενικότερο πλαίσιο 

των εργασιακών σχέσεων. 

Η περιορισμένη δυναμικότητα του μεγαλύτερου μέρους των ελληνικών 

εργατικών οργανώσεων, τουλάχιστον όσον αφορά το παρελθόν οφείλεται 

σ' έναν ορισμένο συνδυασμό, κυρίως αρνητικών οικονομικών και πολιτι

κών ιστορικών δεδομένων. Επειδή τα δεδομένα αυτά έχουν πρωταρχική ση

μασία για το σύστημα εργασιακών σχέσεων (αν και η εξαντλητική ανάλυ

ση τους ξεφεύγει από τα όρια αυτής της μελέτης), γίνεται πιο κάτω μια ει

σαγωγική παρουσίαση τους. 

2.1. Οικονομικοί παράγοντες 

Βασική σημασία για την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και 

των εργασιακών σχέσεων γενικότερα έχει η ιδιαίτερη δομή και εξέλιξη 

της οικονομίας, καθώς και η ιδιομορφία της εσωτερικής αγοράς εργασί

ας. Η διαπίστωση αυτή συνδέεται κυρίως με ορισμένους οικονομικούς παρά

γοντες (σχέση αυτοαπασχολουμένων-μισθωτών, είδος και ευρύτητα βιομη

χανικής ανάπτυξης, εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό, μέγεθος εκ-

1. Ο όρος συνδικαλισμός προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «σύνδικος», 
που σημαίνει «τρίτο πρόσωπο που βοηθά κατά τη δίκη» (τρίτος βοηθών κατά τήν 
δίκην). Ο ίδιος όρος, όπως είναι γνωστό, χρησιμοποιείται και σήμερα στο πτωχευ
τικό δίκαιο. Για να προσέρχεται, όμως, ο τρίτος ως συμπαραστάτης στη δίκη, υπο
τίθεται ότι συνδέεται με το βοηθούμενο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων με ορισμένη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 

Εξέλιξη οικονομικά ενεργού πληθυσμού κατά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας (Απογραφές ΕΣΥΕ 1928, 1951, 1961, 1971) 

Ποσά σε χιλιάδες άτομα* 

Κλάδος οικο

νομικής δρα
στηριότητας 

Σύνολο 

Γεωργία κλπ. 

Ορυχεία-

μεταλλεία κλπ. 

Βιομηχανία-

βιοτεχνία 

Οικοδομήσεις καί 

δημόσια έργα 

Ηλεκτρισμός-

φωταέριο-

ύδρευση 

Μεταφορές-

επικοινωνίες-

αποθηκεύσεις 

Υπηρεσίες 

(εμπόριο-τρά-

πεζες-δημόσιες 

υπηρεσίες κλπ.) 

Μ ή δηλώσαντες 

Σύνολο % 

2.604 100,0 

1.475 53,7 

6 0,2 

430 15,7 

107 4,1 

Απογραφή 

Άρρενες 

1.927 

1.008 

5 

330 

105 

1928 

Θήλεις 

676 

467 

1 

100 

1 

Σύνολο 

2.839 

1.367 

14 

450 

75 

11 

Γ38 

608 

176 

y 
/ο 

100 

48,2 

0,5 

15,8 

2,7 

0,4 

4,9 

21,4 

6,1 

Απογραφή 1951 

Άρρενες 

2.329 

1.152 

13 

330 

74 

10 

135 

473 

142 

/ο 

100 

Θήλεις % 

511 100 

215 

1 

121 

1 

1 

3 

136 

33 

Πήγες: Απογραφή 1928: Στατιστική Επετήρίς 1931, σελ. 47, 48 (μερική επεξεργασία στοι

χείων, δεδομένα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά προσέγγιση). 

Απογραφή 1951: Στατιστική Επετήρίς 1957, σελ. 23. 

Απογραφή 1961: Συνοπτική Στατιστική Επετήρίς 1966, σελ. 29. 

Απογραφή 1971: Συνοπτική Στατιστική Επετήρίς 1973-1974, σελ. 42. 

* Τα μερικά υπόλοιπα που παρουσιάζονται στις επιμέρους στήλες οφείλονται σε στρογγυ

λοποιήσεις των απόλυτων αριθμών. 
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Απογραφή 1961 Απογραφή 1971 

Σύνολο % 

3.639 100 

1.960 53,9 

22 0,6 

489 13,4 

127 4,6 

20 0,6 

154 4,2 

707 19,4 

120 3,3 

'Αρρενες % 

2.445 100 

1.178 48,2 

20 0,8 

337 13,6 

166 6,8 

18 0,7 

148 6,1 

515 21,1 

63 2,7 

θήλεις % 

1.194 100 

782 65,5 

2 0,1 

155 13,0 

1 0,1 

2 0,1 

6 0,5 

192 16,0 

54 4,7 

Σύνολο % 

3.284 100 

1.330 40,5 

21 0,6 

540 16,4 

255 7,7 

25 0,8 

213 6,5 

837 25,5 

63 2,0 

Άρρενες % 

2.370 100 

. 845 35,7 

20 0,8 

395 16,7 

253 10,7 

22 1,0 

200 8,4 

590 24,9 

45 1,8 

915 100 

484 53,0 

1 0,1 

145 15,9 

2 0,2 

3 0,3 

13 1,5 

247 27,0 

18 2 
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μεταλλεύσεων, επίπεδο απασχόλησης κλπ.), που επιδρούν στη λεγόμενη 

«ενδογενή δυναμικότητα» των εργατικών σωματείων1. 

Η συνολική εκροή των παραγόντων αυτών, στην περίπτωση του ελλη

νικού συνδικαλιστικού κινήματος, υπήρξε σχετικά αρνητική, σε μεγαλύ

τερο τουλάχιστον βαθμό απ' ό,τι στις αντίστοιχες περιπτώσεις των περισσό

τερων αναπτυσσόμενων χωρών2. 

Αν και τελευταία παρουσιάζεται μια ορισμένη αντιστροφή των σχετι

κών δεδομένων, στο παρελθόν η δομή και εξέλιξη της ελληνικής οικονο

μίας δεν ευνόησαν ιδιαίτερα την ανάπτυξη των εργατικών οργανώσεων, 

γεγονός που είχε ανάλογες αρνητικές επιδράσεις στη λειτουργία των συλ

λογικών διαπραγματεύσεων και των εργασιακών σχέσεων γενικότερα. Αυτό 

θα πρέπει να συνδεθεί με τις συγκεκριμένες ιστορικές καταβολές της ελλη

νικής οικονομίας, που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη έξαρση των εμπο-

ρικών-μεταπρατικών δραστηριοτήτων, ένα μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολου

μένων — κυρίως στη γεωργία — , περιορισμένη και αναιμική ανάπτυξη της 

βιομηχανίας, μικρό μέγεθος εκμεταλλεύσεων και μακροπρόθεσμη έλλειψη 

σημαντικών δυνατοτήτων απασχόλησης. 

Από τους Πίνακες 2.1, 2.2 και τα Σχήματα 2.1 και 2.2 είναι φανερή η 

ιστορικά σημαντική παρουσία του αγροτικού τομέα στο σύνολο της οικο

νομίας. Πάντως τα στατιστικά στοιχεία, που αναφέρονται στον οικονομικά 

κοινότητα συμφερόντων. Τελικά από τη λατινική λέξη syndicus και syndicatum δια
μορφώθηκε ο διεθνής όρος syndicat στα γαλλικά και syndicate στα αγγλικά, που εν
νοιολογικά σημαίνει «σύνολο προσώπων ενωμένων για την επίτευξη ενός σκοπού». 
Από τον όρο αυτό η λέξη επανήλθε στα ελληνικά ως «συνδικάτο». Ο όρος συνδικα
λισμός απαντάται ως syndicalisme στα γαλλικά, trade unionism στα αγγλικά, gewerk-
schaftsbewegung στα γερμανικά και sindicalismo στα ισπανικά και ιταλικά. 

1. Με τον όρο «ενδογενής δυναμικότητα» του συνδικαλιστικού κινήματος υπονο
είται η αριθμητική και οργανωτική δυναμικότητα των εργατικών ενώσεων, που εξαρ
τάται κυρίως από το επίπεδο και τη διάρθρωση της οικονομικής ανάπτυξης (οικο
νομικά χαρακτηριστικά: αριθμός μισθωτών, μέγεθος εκμεταλλεύσεων, σημασία βα
ριάς βιομηχανίας κλπ.). Ο όρος «εξωγενής δυναμικότητα» του συνδικαλιστικού κι
νήματος αφορά κυρίως τις εξωτερικές πολιτικές επιρροές πάνω στην εξέλιξη του 
συνδικαλιστικού κινήματος. 

2. Katsanevas, Th.: Trade Unions in Greece: An Analysis of Factors Determining their 
Growth and Present Structure (Ph. D. Thesis), London School of Economics, 1980, ch. 5, 
ch. 11. Βλ.επίσης σχετικά άρθρα του ίδιου στην Καθημερινή 31.8.1976, 1.9.1976 και 
στον Οικονομικό Ταχυδρόμο 1.5.1980. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

Αστικός, ημιαστικός, αγροτικός πληθυσμός. 

Απογραφές 1928, 1940, 1951, 1961, 1971 

Έτος 

απογραφή; 

1928 

1940 

1951 

1961 

1971 

Αστικός 

1.931.937 

2.411.647 

2.879.994 

3.628.105 

4.667.489 

V 

31,1 

32,8 

37,7 

43,3 

53,2 

Πληθυσμός 

Ημιαστικός 

899.466 

1.086.079 

1.130.188 

1.085.856 

1.019.421 

°/ 
ο 

14,5 

14,8 

14,8 

12,9 

11,6 

Αγροτικός 

3.733.281 

3.847.134 

3.622.619 

3.674.592 

3.081.731 

y 
0 

54,4 

52,4 

47,5 

43,8 

35,2 

Σύνολο 

6.564.684 

7.344.860 

7.632.801 

8.388.553 

8.768.640 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Συνοπτική Στατιστική Επετήρίς Έτους 1966, σελ. 15. 

ΕΣΥΕ, Συνοπτική Στατιστική Επετηρΐς Έτους 1973-1974, σελ. 20. 

49 



fS 

Χ 
^ 

ο 

t> 

eg 
ρ-

S. S 
Ο Ό 
Ο. 0\ 

ο ο 
Vi · "" If 
Ö Os 

3. '"Η 

Ρ" οο 
„ <Ν 

-3 
Ο 

y 

b 

Ο 5. 

Η g: 
ο 

si 
Ö 
ο 
b 
ο 
Ε 

ON 

ω 

ω 
=1 

ε 
53 

φ 

σι/ 

Ί 
ι 
/ 

co./ 

ι 
ι 

ι 

Ι Ο 

Ο 
ο «Ο 

Ο 
m 

ο 
sr ο Ο 

50 



e* 
r i 
< 
5 
S 
X 
w 

F 
<< κ 
ο 
0 î*-
Q. 
ω 
> ω 

3. 
ο 
> 
ο δ 
ο 
Ρ 

CT 
Ö 
Η 
Ρ" 

-Ο 
Ι - * 

ο. 
ρ-
h» 
b 
Ö 
α. 

to 
CT 

-p-

Ο > 
Ο 
* 

σ> 
ΙΤ>1 

Q. 

3 
ω U 

y 

/ 
k 

V \ 
\ 
\ 
\ 

CM 
*r ο 
ο ο 

β κ 
a * 

ο 
ο 
G 

Ίο 
& 
Ρ" 

00 
ΝΓ 

CD 

Ο 
IT) 

ο 
NT 

\ 
\ 

ρ-
b 
ρ-
ο 
Ö 

\ 

ι 
\5· 

ri 
(b 
CN 

00 
if) 
x— 

Γ-
G) 

- $ 

Ο 
CO 

ο 
CN 

Ο 

m 
Ο) 

00 
(Ν 
σ> 
^~ 

a 
*ω 
£ί 
δ Η 

W 

ω 
> 
w 
» 
LP 

'ω 
θ
α α. 
ο 

< 

t C-
1=3 

51 



ενεργό πληθυσμό που απασχολείται στο γεωργικό τομέα, θα πρέπει να παίρ

νονται υπόψη με ορισμένη επιφύλαξη, γιατί υπάρχουν αρκετές αντιρρήσεις 

ως προς την ακρίβεια τους1. 

Γεγονός είναι, ότι ο αγροτικός πληθυσμός παρουσιάζει μεγάλη μείω

ση τα τελευταία χρόνια, ενώ αντίθετα αυξάνεται σημαντικά ο αστικός πλη

θυσμός (Πίνακας 2.2). Επιπλέον η συγκέντρωση των μισθωτών κυρίως στην 

περιοχή της Αθήνας2, που αποτελεί το κέντρο λήψης των βασικότερων πο

λιτικών αποφάσεων, αποτελεί σοβαρό παράγοντα ισχυροποίησης του συν

δικαλιστικού κινήματος. Σημαντική είναι ταυτόχρονα — σε σχέση με το 

παρελθόν — η αύξηση της ποσοστιαίας συμμετοχής των μισθωτών στο σύ

νολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού που ανήλθε σε 41,8% για το 1971 

(Πίνακας 2.3 και Σχήμα 2.3). 

Οι διαπιστώσεις αυτές είναι ενδεικτικές της μεταστροφής των οικονο

μικών δεδομένων (που επηρέαζαν αρνητικά τη δυναμικότητα των εργατι

κών οργανώσεων στο παρελθόν) και προδικάζουν τη μελλοντική ισχυρο

ποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Παρόλα αυτά η πιο πάνω επιχειρηματολογία δεν ανατρέπει τις αρνη

τικές συνέπειες των ιστορικών οικονομικών δεδομένων πάνω στο συνδικα

λιστικό κίνημα της χώρας. Βασικό χαρακτηριστικό των δεδομένων αυ

τών — εκτός από εκείνα που προαναφέρθηκαν — είναι η μικρή αναλογία 

των μισθωτών στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, που ανήλ

θε σε 25,7% το 1928 και 33,5% το 1961 (Σχήμα 2.3). Φυσικά δεν χρειάζεται 

να τονιστεί η σημασία του παράγοντα αυτού για το εργατικό συνδικαλιστι

κό κίνημα, που ο μοναδικός λόγος ύπαρξης του είναι οι εργαζόμενοι με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται εδώ, ότι η αναλογία 

των μισθωτών στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ξεπερνά το 

70% στις χώρες της ΕΟΚ, εκτός από την περίπτωση της Ιρλανδίας (Πίνα

κας 2.4). 

Σε σχέση με άλλες χώρες, που βρίσκονται σε παρόμοιο στάδιο οικο

νομικής ανάπτυξης, ο τομέας των υπηρεσιών (εμπόριο, τράπεζες, δημόσιες 

υπηρεσίες κλπ.) της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζεται από παράδοση 

ιδιαίτερα αναπτυγαένος (Πίνακας 2.5)3. Από την ιστορική εμπειρία των πε-

1. Βλέπε σχετικά Χατζόγλου, Σ.: « Εργατικόν Δυναμικόν εν Ελλάδι», Σπονδαί, 
Τόμος ΙΔ', τεύχος 3, σελ. 461-475. 

2. Για την απασχόληση στη μεταποίηση, στην περιοχή της πρωτεύουσας και της 
λοιπής χώρας, 6λ. Φακιολάς, P.: Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Βιομηχανικής 
Απασχολήσεως εν Ελλάδι, Αθήναι, 1969, σελ. 58-63. 

3. Τα στοιχεία των Πινάκων 2.1 και 2.5, ως προς τον τομέα των υπηρεσιών, μπο-
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ρισσότερων αναπτυσσόμενων χωρών είναι γνωστό, πως οι απασχολούμενοι 

στον τομέα αυτό μισθωτοί (white collar employees) — που τουλάχιστον στο 

παρελθόν προέρχονταν από τα μικρομεσαία αστικά στρώματα του πληθυ

σμού— δεν χαρακτηρίζονται από ψηλό επίπεδο συνδικαλιστικής πυκνότη

τας και δυναμικότητας, τουλάχιστον κατά τα πρώτα στάδια της οικονο

μικής ανάπτυξης μιας χώρας1. Στην περίπτωση της Ελλάδας η σχετικά με

γάλη συμμετοχή τους στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, κυ

ρίως κατά την αποφασιστική περίοδο σχηματοποίησης του συστήματος 

εργασιακών σχέσεων μεταξύ των ετών 1909-1922, επέδρασε αρνητικά πάνω 

στο συνδικαλιστικό κίνημα που διάνυε το εφηβικό στάδιο της ηλικίας 

του. 

Αντίθετα, περιορισμένη είναι η ιστορική σημασία του κλάδου της βιο

μηχανίας, που στις περισσότερες χώρες της ΕΟΚ αποτέλεσε από παράδο

ση το δυναμικότερο τομέα δραστηριοποίησης των εργατικών σωματείων. 

Ιδιαίτερα χαμηλή παρουσιάζεται στην περίπτωση της χώρας μας η απασχό

ληση στη βιομηχανία-βιοτεχνία, που ανερχόταν σε 15,8% το 1951, 13,4% 

το 1961 και 16,4% το 1971 (Σχήμα 2.2). Ανάλογα αρνητικές για το ελλη

νικό συνδικαλιστικό κίνημα είναι οι επιπτώσεις από τη μεγάλη ποσοστι

αία συμμετοχή του κατώτερου και ανειδίκευτου προσωπικού στο σύνολο 

του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Όπως είναι γνωστό από τη θεωρία της 

συνδικαλιστικής ανάπτυξης, οι ανειδίκευτοι μισθωτοί — σε αντίθεση με 

τους ειδικευμένους — παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά συνδικαλιστικής 

πυκνότητας και δραστηριότητας. 

Ένας άλλος οικονομικός παράγοντας, που έχει επηρεάσει αρνητικά 

τη λεγόμενη «ενδογενή δυναμικότητα» του συνδικαλιστικού κινήματος, 

είναι το περιορισμένο μέγεθος του μεγαλύτερου μέρους των ελληνικών 

οικονομικών εκμεταλλεύσεων και ιδιαίτερα των μεταποιητικών καταστη

μάτων. Είναι γνωστό πως η συνδικαλιστική δράση έχει μικρά περιθώρια 

ανάπτυξης στις μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις, όπου οι μισθωτοί συνδέ

ονται με τον εργοδότη είτε με οικογενειακούς είτε με άλλους προσωποπα

γείς δεσμούς2. Το γεγονός αυτό ενισχύει τον πατερναλιστικό χαρακτήρα 

ρουν να συγκριθούν μεταξύ τους μόνο κατά προσέγγιση. 

1. Βλέπε σχετικά Sturmthal, Α. (Ed.): White Collar Trade Unions, University of 
Illinois Press, 1967, σελ. 375. Σχετικά με το θέμα των μισθωτών υπαλλήλων στις 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες 6λ. Ghosh, S.: Trade Unionism in the Underdeveloped 
Countries, Calcutta, Booksellers and Publishers, 1960, σελ. 191. 

2. Σχετικά με την επίδραση του μεγέθους των οικονομικών εκμεταλλεύσεων στις 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 

Εξέλιξη οικονομικά ενεργού πληθυσμού κατά θέση στό επάγγελμα. 

(Απογραφές ΕΣΥΕ 1928, 1951, 1961, 1971, σε χιλιάδες άτομα) 

Ποσά σε χιλιάδες άτομα* 

Θέση στο 

:πάγγελμα 

Απογραφή 1928 

Σύνολο Άρρενες θήλεις 

R % R % R % 

Απογραφή 1951 

Σύνολο Άρρενες θήλεις 

R % R % R % 

i. Σύνολο 

J. Εργοδότες 

\ Αυτοαπα-

τχολούμενοι 

i. Συμβοηθούν-

α μέλη οικογ. 

ιη αμει-

3όμενα 

Ξ. Μισθωτοί 

' . Μ η δηλώσαντες 

2.604 100 1.927 100 672 100 

148 5,7 132 6,9 16 2,4 

1.041 40,0 842 43,7 199 29,6 

562 21,6 289 15,1 273 40,4 

Γ+Δ=61,6 | 

664 25,7 519 26,9 145 21,6 

2.839 100 2.329 100 511 100 

(3.105)** 

77 2,7 73 3,1 4 0,8 

1.077 37,9 992 42,6 85 16,7 

461 16,3 309 13,3 152 29,8 

|Γ+Δ=54,2 | 

1.046 36,8 810 34,8 236 46,2 

178 6,3 145 6,2 33 6,5 

Ίήγές: Σημ. Τα στοιχεία της Απογραφής του 1928 έχουν προέλθει από ορισμένη 

επεξεργασία των στοιχείων της Στατιστικής Επετηρίδας του 1931, σελ. 

9, 10, 11, και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά προσέγγιση. 

Απογραφή 1951: Στατιστική Επετήρίς 1957, σελ. 23 (Δειγματοληπτική 

επεξεργασία 5% των δελτίων απογραφής). 

Απογραφή 1961: Συνοπτική Στατιστική Επετηρίς 1966, σελ. 23 (Δειγματο

ληπτική επεξεργασία 5% των δελτίων απογραφής). 

Απογραφή 1971: Συνοπτική Στατιστική Επετήρίς 1973-1974, σελ. 28. 

Τα μερικά υπόλοιπα που παρουσιάζονται στις επιμέρους στήλες οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις των απόλυτων αριθμών. 

* Εκτίμηση Χατζόγλου (ΣΠΟΥΔΑ1 1963-1964, τεύχος 3, σελ. 466). 
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Απογραφή 196J Απογραφή 1971 

Σύνολο 'Αρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις 

/ο χ % % /ο % 

3.639 100 2.445 100 1.194 100 3.285 100 2.370 100 914 100 

117 3,2 103 4,2 14 1,2 140 4,3 120 5,4 13 1,4 

1.159 31,8 1.014 41,5 145 12,4 1.158 35,2 1.007 42,5 150 16,4 

1.042 28,6 364 14,9 678 56,6 575 17,5 175 7,4 400 43,7 
1Γ+Α=56,4ΐ Γ+Δ=52,7 

1.220 33,5 914 37,4 306 25,5 1.372 41,8 1.031 43,5 341 37,3 
101 2,8 50 2,0 51 4,3 40 1,2 29 1,2 11 1,2 
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της σχέσης εργοδότη-μισθωτού, που στην Ελλάδα είναι παραδοσιακά ενσω

ματωμένος με το γενικότερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2.6, κατά το 1963 το 95,3% του συνόλου των 

μεταποιητικών καταστημάτων απασχολεί κάτω από 10 άτομα (μέση απασχό

ληση 2-3 άτομα). Αντίθετα, πάνω από 20 άτομα (μέση απασχόληση 71 ά

τομα) απασχολεί μόνο το 2% των μεταποιητικών καταστημάτων. Ενδεικτι

κός της διάρθρωσης της απασχόλησης κατά κλάδο βιομηχανικής δραστη

ριότητας είναι ο Πίνακας 2.7. Αν και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται 

μια ορισμένη αύξηση του μέσου μεγέθους των βιομηχανικών μονάδων, οι 

μικρές εκμεταλλεύσεις — κυρίως βιοτεχνικής παραγωγής — αποτελούν 

μια σημαντική ιστορική πραγματικότητα για την ελληνική οικονομία και 

ιδιαίτερα σε σύγκριση με τα αντίθετα δεδομένα της ΕΟΚ.1. 

Τέλος, δεν πρέπει να παραγνωριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις που εί

χαν οι μακροπρόθεσμα περιορισμένες δυνατότητες απασχόλησης της ελ

ληνικής οικονομίας πάνω στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας. Η αδυ

ναμία του αστικού τομέα της οικονομίας να απορροφήσει μακροπρόθεσμα 

το πλεονάζον αγροτικό δυναμικό, παρόλη την περιορισμένη αύξηση της 

γεννητικότητας του πληθυσμού και της μεταναστευτικής εξόδου του ερ

γατικού δυναμικού, επηρέασε αρνητικά την πυκνότητα και την οργανωτι

κή συνοχή των εργατικών οργανώσεων. Η αγχώδης αναζήτηση μιας «ευ

πρεπούς και ικανοποιητικά αμειβόμενης» εργασίας από μέρους των μισθω

τών προσέλκυσε και διεύρυνε την πατροπαράδοτη σημασία του «μέσου» 

και του πολιτικού ρουσφετιού που κατοχυρώνει την ατομική δράση σε βά

ρος της συλλογικής οργάνωσης. 

Παρόλα αυτά το πρόβλημα της ανεργίας παρουσιάζει μερικές τάσεις 

περιορισμού μετά τη δεκαετία του '60, ενώ ειδικότερα μεταξύ των ετών 1970-

1973 έχουμε σημαντικές στενότητες εργασίας2, κυρίως στον τομέα της βιο-

εργασιακές σχέσεις 6X.Cleland, Sherrill: The influence of Plant Size on Industrial Re
lations, Princeton University, 1955. Bain, G.: The Growth of White-Collar Unionism, 
Oxford University Press, 1970, σελ. 72. 

1. Όσον αφορά το μέγεθος των ελληνικών οικονομικών εκμεταλλεύσεων και 
γενικά το βαθμό συγκέντρωσης της παραγωγής βλ. Φακιολάς, P.: (υποσ. 2, σελ. 52), 
κεφ. III. Κουτσουμάρης, Γ.: Η Μορφολογία της Ελληνικής Βιομηχανίας, Αθήναι, 
ΚΕΠΕ, 1963, κεφ. 2. Σαμαράς, Γ.: Κράτος και Κεφάλαιο στην Ελλάδα, Αθήνα, 
Σύγχρονη Εποχή, 1977, σελ. 41. 

2. Φακιολάς, P.: Αγορά Εργασίας και Διάρθρωσις Αμοιβών εις την Ελληνικήν 
Βιομηχανίαν, ΣΕΒ, 1974, κεφ. III. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 

Διάρθρωση οικονομικά ενεργού πληθυσμού κατά θέση 

στο επάγγελμα (ΕΟΚ και Ελλάδα) 

Ποσοστιαία 
αναλογία μι-

Έτος Εργοδότες Οικογένεια- σθωτών στο 

Χώρα απογρα- Μισθωτοί και αυτοα- κά απασχο- Σύνολο σύνολο του οι-

φής πασχολού- μενοι κονομικά ενερ-

μενοι γού πληθυσμού 

Βέλγιο 

Δανία 

Γαλλία 

Δ. Γερμανία 

Ιρλανδία 

Ιταλία 

Λουξεμβούργο 

Αγγλία 

Ολλανδία 

Σύνολο ΕΟΚ 1 

Ελλάδα 

Τουρκία 

1970 

1973 

1970 

1974 

1968 

1974 

1970 

1974 

1971 

1971 

1975 

1970 

1971 

— 

1970-712 

1971 

1970 

2.871 

3.214 

1.856 

2.050 

15.418 

17.675 

22.266 

23.375 

737 

13.870 

13.618 

106 

21.890 

— 

79.014 

1.370 

3.879 

531 

— 

342 

321 

4.787 

4.058 

2.571 

2.448 

259 

4.081 

3.982 

18 

1.843 

— 

14.432 

1.248 

4.292 

117 

— 

99 

106 

— 

— 

1.656 

1.410 

59 

881 

1.168 

4 

— 

— 

2.816 

594 

7.583 

3.638 

3.985 

2.314 

2.479 

20.641 

22.233 

26.510 

27.234 

1.120 

19.806 

19.436 

129 

25.021 

— 

99.179 

3.235 

15.829 

0,79 

0,81 

0,80 

0,83 

0,75 

0,89 

0,84 

0,86 

0,66 

0,70 

0,70 

0,83 

0,88 

— 

0,80 

0,42 

0,24 

Πηγή: ILO, Yearbook of Labour Statistics, 1975. 

1. Στο σύνολο των χωρών της ΕΟΚ δεν περιλαμβάνεται η Ολλανδία, επειδή δεν 

παρέχονται σχετικά στοιχεία από το ILO. 

2. Η σχετική εκτίμηση για τη Γαλλία αφορά το 1968. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 

Εξέλιξη ποσοστιαίας διάρθρωσης εργατικού δυναμικού 

στην Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία 

Ελλάδα 

1920 1928 1951 1961 

Γεωργία 49,6 53,7 48,2 55,3 

Βιομηχανία και κατασκευές 16,2 15,9 19,4 19,7 

Εμπόριο και υπηρεσίες 21,1 18,3 26,5 24,2 

Γιουγκοσλαβία 

1920 1931 1953 1961 

Γεωργία 82,2 78,7 70,0 58,4 

Βιομηχανία και κατασκευές 11,0 11,1 16,0 22,5 

Εμπόριο και υπηρεσίες 6,8 8,9 12,9 15,3 

Βουλγαρία 

1920 1934 1946 1956 

Γεωργία 81,9 80,0 75,5 64,2 

Βιομηχανία και κατασκευές 8,0 8,0 10,3 18,7 

Εμπόριο και υπηρεσίες 9,5 9,6 11,8 17,4 

Πηγή: ILO, Statistical Yearbooks, Mouzelis, Ν., Attalides, M.: «Greece», in Archer, 

M.,Giner, S. (Eds.): Contemporary Europe, London, Wiedenfeld and Nicolson, 

1971, σελ. 178. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 

Διάρθρωση εκμεταλλεύσεων, κατά τάξη μεγέθους και 

απασχόλησης, 1958, 1963 

(Σε χιλιάδες) 

Τάξη μεγέ

θους απασχό

λησης 

Καταστήματα Μέση απασχόληση (άτομα) 

Αριθμός Ποσοστιαία 

σύνθεση 

Ετήσια Ανά κατάστημα 

1958 1963 1958 1963 1958 1963 1958 1963 

0-9 

10-19 

20 

Σύνολο 

103 

3 

2 

113 

3 

2 

94,7 

3,2 

2,1 

95,3 

2,7 

2,0 

202 

40 

172 

256 

42 

168 

1,9 

11,5 

73,9 

2,3 

13,0 

71,0 

108 118 100,0 100,0 414 466 37,8 39,2 

Πηγές: ΕΣΥΕ. 

1. Αποτελέσματα Ετήσιας Βιομηχανικής Έρευνας Έτους 1958, Αθήνα, 

1961. 

2. Στατιστική Έρευνα Βιομηχανίας Έτους 1963, Αθήνα, 1967. 

3. Στατιστική Επετήρίς της Ελλάδος, 1965. 

4. Αποτελέσματα της Απογραφής Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Ορυχείων 

της 28.9.1963, Αθήνα, 1966. 

5. Απογραφή Βιομηχανικών-Βιοτεχνικών κλπ. Καταστημάτων της 15.11. 

1958, Αθήνα, 1960. 

Φακιολάς, Ρ: Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Βιομηχανικής Απασχολή

σεως εν Ελλάδι, Αθήναι, 1969, σελ. 47. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7 

Αριθμός καταστημάτων και μέση ετήσια απασχόληση ανά 

κατάστημα κατά κλάδο βιομηχανικής δραστηριότητας, 1958, 1964 

Κωδι

κός 

κλάδου 

ISIC 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

20-39 

Ειδών διατροφής 

Ποτών 

Καπνού 

Κλωστοϋφα ντου ργί ας 

Ι ματισμού-υποδή σεως 

Ξύλου-φελλού 

Επίπλων 

Χάρτου 

Εκτυπώσεων-εκδόσεων 

Δέρματος 

Ελαστικού 

Χημικών 

Παραγώγων πετρελαίου-άνθράκος 

Μ η μεταλλικών ορυκτών 

Μεταλλουργίας 

Επεξεργασίας μετάλλων 

Μ η ηλεκτρικών μηχανών-

συσκευών 

Ηλεκτρικών μηχανών 

Μεταφορικών μέσων 

Διάφορες βιομηχανίες 

Σύνολο 

1958 

Αριθμός Απασχό-

καταστη-

μάτων 

23.633 

2.085 

292 

3.570 

32.819 

10.055 

6.679 

242 

1.400 

1.441 

445 

688 

36 

3.595 

32 

11.959 

1.443 

2.023 

4.841 

1.958 

109.236 

ληση α

νά κατά

στημα 

3,04 

3,40 

92,10 

14,95 

2,05 

2,35 

3,20 

19,90 

6,85 

4,20 

11,70 

17,40 

17,45 

6,20 

59,70 

2,80 

6,55 

4,45 

4,70 

2,50 

3,80 

1964 

Αριθμός Απασχό-

καταστη-

μάτων 

19.800 

3.013 

251 

4.411 

33.309 

12.286 

7.219 

326 

1.926 

1.754 

848 

887 

72 

4.800 

28 

12.302 

2.218 

2.061 

6.447 

3.046 

119.004 

ληση α

νά κατά

στημα 

4,40 

4,15 

58,55 

13,00 

2,25 

2,20 

2,80 

20,20 

7,00 

5,50 

9,85 

14,70 

18,05 

7,05 

96,25 

3,25 

6,10 

7,15 

4,05 

2,65 

4,10 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετήρίς της Ελλάδος, 1966. 
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μηχανίας. Επίσης μετά το 1960 παρουσιάζεται μια σχετική βελτίωση σε ο

ρισμένα άλλα οικονομικά δεδομένα, όπως λ.χ. η αύξηση του μέσου μεγέ

θους των οικονομικών εκμεταλλεύσεων. Η βελτίωση αυτή των οικονομι

κών δεδομένων θα μπορούσε να συντελέσει στην ισχυροποίηση της «εν

δογενούς» δυναμικότητας του συνδικαλιστικού κινήματος. Μια τέτοια εξέ

λιξη απότρεψε το αυταρχικό καθεστώς της περιόδου 1967-1974, που ήταν α

παγορευτικό για την ελεύθερη λειτουργία των εργατικών οργανώσεων. 

Κατά τη σύγχρονη περίοδο τα πιο πάνω δεδομένα έχουν ως ένα βαθμό 

αντιστραφεί. Ενώ το πολιτικό καθεστώς μετά τη μεταπολίτευση του 1974 

είναι σχετικά ευνοϊκό για τη λειτουργία των εργατικών σωματείων, αντί

θετα η μερική ύφεση της οικονομίας, που άρχισε μετά το 1973, είναι αρνη

τική. 

Σε γενικές γραμμές, πάντως, η σχετική βελτίωση της οικονομικής υπο

δομής της χώρας, και ειδικότερα η μερική ωρίμανση ορισμένων οικονο

μικών δεδομένων (αύξηση αριθμού μισθωτών, μείωση αριθμού αυτοαπα

σχολουμένων, βιομηχανική ανάπτυξη, αύξηση μέσου μεγέθους εκμεταλλεύ

σεων), ευνοούν τη μελλοντική ισχυροποίηση του συνδικαλιστικού κινήμα

τος και κατ' επέκταση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

2.2. Ιστορικοπολιτικά χαρακτηριστικά 

Το συνδικαλιστικό κίνημα, οι εργασιακές σχέσεις, η πολιτική και οι

κονομική ιστορική εξέλιξη αποτελούν αλληλοεξαρτώμενες και αλληλοε-

πηρεαζόμενες μεταβλητές. Ειδικότερα πρωταρχική σημασία για τις εργα

τικές οργανώσεις έχει το «πολιτικό πλαίσιο» που τις περιβάλλει, το οποίο 

συνδέεται με τις λεγόμενες «εξωγενείς» επιρροές που επιδρούν στη δυνα

μικότητα τους. 

«Τα συνδικαλιστικά κινήματα των δυτικοευρωπαϊκών χωρών», γράφουν 

οι Cartter και Marshall1, είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξαρτητοποιημένα από 

εξωγενείς επιδράσεις, κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα και θρησκευτικές 

οργανώσεις». Βέβαια στις χώρες της ΕΟΚ τα συνδικαλιστικά σωματεία και 

τα πολιτικά κόμματα, ιδίως τα σοσιαλιστικά, συνδέονται με στενούς δε

σμούς· οι ευρωπαϊκές, όμως, εργατικές οργανώσεις δεν υπόκεινται σε ιδι

αίτερες δεσμεύσεις, όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Οι συλλογικές δια

πραγματεύσεις και η εκδήλωση του απεργιακού φαινομένου λειτουργούν 

σχεδόν ανεξάρτητα από τον κυβερνητικό παρεμβατισμό. Αυτό γίνεται, γιατί 

1. Cartter, Α., Marshall, R.: ό.π. (υποσ. 2, σελ. 37), σελ. 19. 
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η συλλογική εκπροσώπηση των αντιτιθέμενων μερών, των μισθωτών και των 

εργοδοτών έχουν ισχυροποιηθεί κάτω από την επίδραση θετικών οικονο-

μοπολιτικών εξελίξεων. 

Σχετικά αντίθετη είναι η περίπτωση των αναπτυσσόμενων χωρών, στις 

οποίες συγκαταλέγεται και η Ελλάδα. Ο W. Galenson αναφέρει σχετικά, ότι 

«οι συνδικαλιστικές οργανώσεις (και κατ' επέκταση ο θεσμός των συλλογι

κών διαπραγματεύσεων) είναι γενικά αδύναμες στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

εκτός από τις εξαιρετικές περιπτώσεις που το εργατικό κίνημα συμμετείχε 

στη διεκδίκηση της εθνικής ανεξαρτησίας και απόκτησε για το λόγο αυτό 

γενική αποδοχή 1 . 

Σε ανάλογα συμπεράσματα καταλήγει και ο Sturmthal, ο οποίος τονίζει, 

ότι «στις αναπτυσσόμενες χώρες οι συλλογικές διαπραγματεύσεις παραμέ

νουν η εξαίρεση και όχι ο κανόνας» για τη ρύθμιση των μισθών και των 

άλλων όρων εργασίας2. Ο Sufrin αναφέρει, ότι «ο πολιτικός μηχανισμός των 

εργατικών σωματείων των αναπτυσσόμενων χωρών είναι καλύτερα οργα

νωμένος και περισσότερο αποτελεσματικός από τον οικονομικό μηχανι

σμό»3. Πραγματικά, σχεδόν σε όλες αυτές τις χώρες, τα εργατικά στελέχη 

που ελέγχουν το συνδικαλιστικό κίνημα εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τις 

κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, 

όπως αυτή της Ελλάδας, η εξάρτηση είναι σχεδόν απόλυτη, όταν υφίστα

ται έντονη πολιτική πόλωση. Οι πολιτικές-κομματικές διαφοροποιήσεις 

αντικατοπτρίζονται ανάλογα στο συνδικαλιστικό κίνημα, γεγονός που έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία των συλλογικών διαπραγμα

τεύσεων. 

Ιδιαίτερα σημαντική για τη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων είναι 

η ιστορική περίοδος, στη διάρκεια της οποίας αρχίζει η εκβιομηχάνιση μιας 

χώρας4. Η περίοδος αυτή, όπου για πρώτη φορά σχηματοποιούνται οι συν

δικαλιστικές οργανώσεις, είναι το ίδιο αποφασιστική για την περαιτέρω πο

ρεία των εργασιακών σχέσεων όσο η πρώτη νεανική ηλικία ενός ατόμου για 

τη μελλοντική διαμόρφωση της προσωπικότητας του. Με την ίδια λογική 

που ο νέος άνθρωπος επηρεάζεται αποφασιστικά από εξωτερικές επιρροές, 

. 1. Galenson, W. (Ed.): Labor in Developing Countries, Berkeley, University of Ca
lifornia Press, 1962, σελ. 2. 

2. Sturmthal, Α., Scovine, J.: ό.π. (υποσ. 1, σελ. 22), σελ. 8. 

3. Sufrin, S.: Unions in Emerging Societies, New York, Syracuse University Press, 
1964, σελ. 23. 

4. Dunlop, J.: Industrial Relations Systems, New York, 1958, κεφ. 8. 
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έτσι κι' ένα σύστημα εργασιακών σχέσεων διαβρώνεται από τις διεθνείς 

πολιτικές και ιδεολογικές εξελίξεις. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως 

demonstration effect (επίδραση μίμησης) ή ακόμη ως πολιτιστικός μιμητι

σμός (cultural imitation). 

Στην περίπτωση της Ελλάδας τα βασικά χαρακτηριστικά του συστή

ματος εργασιακών σχέσεων εγκαθιδρύθηκαν κυρίως στην περίοδο από το 

1909 ώς το 1922, πριν ακόμη ωριμάσουν ανάλογα οι οικονομικές προϋπο

θέσεις για την ισχυροποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος1. Στο διάστη

μα αυτό τέθηκαν οι βάσεις της σύγχρονης εργατικής νομοθεσίας. Παρόλη 

την εντυπωσιακή προοδευτικότητα της για την εποχή εκείνη, η νομοθεσία 

αυτή εισήγαγε τον κρατικό πατερναλισμό στο σύστημα εργασιακών σχέ

σεων2. Η κατάσταση αυτή έμελλε να διατηρηθεί στο μέλλον κάτω από την 

επίδραση συγκεκριμένων πολιτικοοικονομικών εξελίξεων, που επηρέασαν 

αρνητικά τη δυναμικότητα των εργατικών οργανώσεων. Επίσης μεταξύ 

των ετών 1909-1936 τέθηκαν οι βάσεις της σημερινής διάρθρωσης του συν

δικαλιστικού κινήματος που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα τοπικά εργα

τικά κέντρα. Με κυβερνητική πρωτοβουλία ιδρύθηκαν το εργατικό κέντρο 

της Αθήνας (1910) και του Πειραιά, ενώ παράλληλα η φιλελεύθερη κυβέρ

νηση του Ελ. Βενιζέλου ενθάρρυνε μερικώς τη συνδικαλιστική δραστη

ριότητα. Έτσι μπορεί να υποστηριχθεί ότι ως ένα βαθμό επιβλήθηκε «από 

πάνω» η σχηματοποίηση του συστήματος ελληνικών εργασιακών σχέσεων. 

Αυτό ήταν αποτέλεσμα της προοδευτικής — αν και όχι ριζοσπαστικής — 

πολιτικής του Βενιζέλου και των κοινωνιολόγων του Παπαναστασίου, που 

επιδίωξαν τη συμφιλίωση της μικρομεσαίας αστικής τάξης με το εργατικό 

προλεταριάτο της χώρας. 

Οι μεγάλες διεθνείς πολιτικές ανακατατάξεις στο διεθνή χώρο και η 

επικράτηση του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Ρωσία την ίδια περίοδο 

έμελλαν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις εσωτερικές διεργασίες που γί

νονταν στο ελληνικό σύστημα εργασιακών σχέσεων και τις πολιτικές πιέ

σεις που αυτό δεχόταν. Η έντονη ριζοσπαστικοποίηση σημαντικής μερίδας 

του συνδικαλιστικού κινήματος εκφραζόταν από την πολιτική της προσπά

θειας, με κάθε μέσο, για τον «άμεσο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της 

1. Βλ. σχετικά: Dertouzos, D.: The Greek Labor Movement: Its Role in the National 
Industrial Relations System, (Ph.D. Thesis), Rutgers University, 1962, σελ. 136. 

2. Σχετικά με την εισαγωγή του κρατικού πατερναλισμού στο ελληνικό σύστημα 
εργασιακών σχέσεων 6λ. Dertouzos, Α.: ό.π., σελ. 369-371. Jecchinis, C: Trade Uni
onism in Greece, Roosevelt University, 1967, Ch. IV. και Katsanevas, Th.: ό.π., eh. 6.5. 
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κοινωνίας»1. Στην πολιτική αυτή αντιτάσσονταν σταθερά οι ψηλές εισοδη

ματικές τάξεις — που μεγάλο μέρος τους προέρχονταν από τα κυρίαρχα 

εμπορομεσιτικά στρώματα —, των οποίων τα συμφέροντα θα έθιγε ίσως ο

ποιαδήποτε κοινωνικοοικονομική και ειδικότερα βιομηχανική μεταρρύθμι

ση. Η θέση τους ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένη εξαιτίας της μεταπρατικής-

παρασιτικής δομής της κοινωνίας, της περιορισμένης βιομηχανικής δρα

στηριότητας και της μορφωτικής-πολιτιστικής καθυστέρησης των αγροτι

κών μαζών. 

Αποτέλεσμα αυτής της έντονης διαφοροποίησης των «ιδεολογικών ά

κρων» ήταν η έντονη πολιτική πόλωση του πολιτικού και συνδικαλιστι

κού πλαισίου. Οι οποιεσδήποτε ενδιάμεσες λύσεις συμπιέζονταν αναγκα

στικά από τη μαχητική αντιπαράθεση των δύο άκρων. 

Ανεξάρτητα από τις γενικότερες πολιτικές εκτιμήσεις, που ξεφεύγουν 

από τα όρια της μελέτης αυτής, διαπιστώνουμε συμπερασματικά, ότι η ανώ

μαλη εξέλιξη του ελληνικού πολιτειακού βίου έπαιξε αποφασιστικό ρόλο 

για το σύστημα των εργασιακών σχέσεων της χώρας. Ιστορικές εξελίξεις, 

όπως η δικτατορία της 4ης Αυγούστου, η κατοχή, ο εμφύλιος πόλεμος, η 

πολιτική πόλωση της μεταπολεμικής περιόδου, η δικτατορία της 21ης Α

πριλίου, θεωρούνται ως οι καθοριστικοί αρνητικοί παράγοντες, που επι

σφράγισαν τη γενικότερη αδυναμία και υποανάπτυξη του εργατικού συν

δικαλιστικού κινήματος και των συλλογικών διαπραγματεύσεων γενικότερα 

στη χώρα μας. 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι, αντίθετα με το παρελθόν, ύστερα από τη 

μεταπολίτευση του 1974, η συνολική εκροή των οικονομικών και πολιτι

κών δεδομένων παρουσιάζεται θετική για το συνδικαλιστικό κίνημα. Η ωρί

μανση της οικονομίας και η δημοκρατικοποίηση του πολιτεύματος προδι

κάζουν την ισχυροποίηση των εργατικών οργανώσεων και κατ' επέκταση 

του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Το γεγονός αυτό προσδίδει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στη λειτουργική παρουσία των εργασιακών σχέσεων ως 

βασικού μηχανισμού λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων. 

1. Βλ. σχετικά: Dertouzos, D.: ό.π., eh. V, VI, Jecchinis, C : ό.π., eh. V, Katsa-
navas, Th.: ό.π., eh. 6.3. Mouzelis, Ν.: Modern Greece: Facets of Underdevelopment, 
London, The MacMillan Press, 1978, σελ. 17-22. Σεφέρης, Κ.: Ελληνικό Συνδικα
λιστικό Κίνημα, 1860-1975, Αθήνα, 1975, σελ. 43-53. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ: 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

3.1. Εισαγωγή 

Το θεσμικό πλαίσιο ενός συστήματος εργασιακών σχέσεων συνίσταται 

από την εργατική νομοθεσία και την κρατική πολιτική, γενικότερα, που 

ασκείται στον τομέα της μισθωτής εργασίας. Στην Ελλάδα, όπως και στις 

περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, το θεσμικό αυτό πλαίσιο είναι ιδιαί

τερα διογκωμένο. Αυτό θα πρέπει να αποδοθεί, κυρίως, στον έντονο κρα

τικό παρεμβατισμό που ασκείται κατά τη ρύθμιση των όρων και των συν

θηκών εργασίας1. Πρέπει επίσης να αποδοθεί και στη γενικότερη αδυνα

μία του συνδικαλιστικού κινήματος, γεγονός που έχει ανάλογες αρνητικές 

επιπτώσεις στη λειτουργία των συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

Κατά κανόνα η κρατική δραστηριότητα έχει μεγαλύτερη σημασία απ' 

ό,τι οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των συλλογικών φορέων, των ερ

γοδοτών και των μισθωτών για τη ρύθμιση των όρων και των συνθηκών 

εργασίας. Θα μπορούσαμε να πούμε, ότι το νομοθετικό εργατικό καθεστώς 

και η κρατική εργασιακή πολιτική συνιστούν ένα πολύ στενό πλαίσιο, 

μέσα στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η πρωτοβουλία των συνδικαλιστικών 

οργάνων. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εργατικές συνδικαλιστικές οργανώ

σεις διοχετεύουν το κύριο διαπραγματευτικό τους βάρος προς την κατεύ-

1. Σχετικά με τον πατερναλιστικό ρόλο του κράτους στις συλλογικές διαπραγμα
τεύσεις των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, βλ. Ross, A.M.: Industrial Relations and 
Economic Development, London, MacMillan, 1966, σελ. XV. Alexander, R.: The Labor 
Movement in Brazil, Argentina and Chile, New York, McGraw-Hill, 1962, σελ. 13. Ghosh, 
S.: Trade Unionism in the Underdeveloped Countries, Calcutta, Booksellers and Publishers, 
I960, σελ. 230. 
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θυνση του κράτους. Το ίδιο ισχύει και με τους εργοδότες που, επιπλέον, 

διαθέτουν περισσότερες οδούς προσπέλασης προς τα κέντρα λήψης κρατι

κών αποφάσεων, εξαιτίας κυρίως των ανεπίσημων σχέσεων τους με τους 

κρατικούς φορείς. Θα μπορούσε δηλαδή να γίνει λόγος για τη σταδιακή 

εγκαθίδρυση ενός ειδικού εθίμου συλλογικής εργασιακής συνδιαλλαγής, 

που κεντρικός του άξονας ήταν — και συνεχίζει να είναι — ο κρατικός μη

χανισμός. Ό π ω ς γίνεται και σε πολλές άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, οι 

ενώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων συνήθισαν να λειτουργούν 

σαν ομάδες πίεσης προς την πλευρά της κυβέρνησης. Αντίθετη είναι η πε

ρίπτωση των περισσότερων αναπτυγμένων δυτικών χωρών, όπου βασικό 

στοιχείο των εργασιακών τους σχέσεων είναι η απευθείας εθελοντική συλ

λογική διαπραγμάτευση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Ο ρόλος του 

κράτους, αν και ποικίλλει από ελάχιστος (περίπτωση Μ. Βρετανίας) μέχρι 

πιο σημαντικός (περίπτωση Γαλλίας), έχει διαμεσολαβητικό και συμβου

λευτικό χαρακτήρα, αλλά οπωσδήποτε όχι εξουσιαστικό1. 

3.2. Το ατομικό δίκαιο εργασίας 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από το ελληνικό εργατικό δίκαιο στην προ

στασία των ατομικών σχέσεων εργασίας. Αυτό εξηγείται, ώς ένα βαθμό, 

από την ιστορική ενδογενή αδυναμία του συνδικαλιστικού κινήματος, να 

επηρεάσει τη ρύθμιση των όρων και των συνθηκών εργασίας. 

Κάτω από την επίδραση των διεθνών εξελίξεων και των εσωτερικών 

πολιτικών ανακατατάξεων εισάχθηκαν κατά καιρούς στην Ελλάδα διάφο

ρες διατάξεις που έχουν προστατευτικό χαρακτήρα και αφορούν την ατο

μική σύμβαση εργασίας. Οι περισσότερες από τις διατάξεις αυτές καθιερώ

θηκαν, τουλάχιστον κατά τα πρώτα στάδια της κεφαλαιοκρατικής ανάπτυ

ξης της ελληνικής οικονομίας, για να προστατεύσουν τους μισθωτούς, που 

εξαιτίας των δεδομένων οικονομικών συνθηκών μπορούσαν εύκολα να γί

νουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την εργοδοσία. 

1. Για τις διαφορές που υπάρχουν στο βαθμό κρατικού παρεμβατισμού στις ανα
πτυγμένες δυτικές οικονομίες, βλ. Clegg, Η.: Trade Unionism under Collective Bar
gaining, Oxford, Blackwell, 1976, κεφ. 1, σελ. 109-117. Sturmthal, Α.: Contemporary 
Collective Bargaining in Seven Countries, Cornell University Press. Επίσης Sch'regle, 
Johannes: «Labour Relations in Western Europe», International Labour Review, Ιανουά
ριος 1974. Σχετικά με το ρόλο του κράτους βλ. Allen, V. .Trade Unions and the Govern
ment, London, Longmans. MacDonald, D.: The State and the Trade Unions, London, 
MacMillan, 1976. 
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I 

Κατά την πρώτη περίοδο της σχηματοποίησης του συστήματος εργασι

ακών σχέσεων (1909-1922), εισάγονται μια σειρά από ιδιαίτερα προοδευτι

κές για την εποχή τους διατάξεις, οι ακόλουθες: Νόμος Γ ΑΒ/1911 «περί 

Κυριακής Αργίας», Ν. ΔΔ/1911 «περί ωρών εργασίας», Ν ΚΘ/1912 «περί ερ

γασίας γυναικών και ανηλίκων», Ν. 1912 «περί πληρωμής μισθών και η

μερομισθίων», Ν 271/1914 «περί χρονικών ορίων εργασίας καταστημά

των» και Ν 551/1915 «περί εργατικών ατυχημάτων». Τέλος, ο Ν 2112/1920 

«περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας και αποζημιώ

σεως» θέτει τις βάσεις για την προστασία των μισθωτών από τις αυθαί

ρετες απολύσεις. Με το ΒΔ της 16-18.7.1920 ο νόμος αυτός επεκτείνεται 

στους εργάτες, τους τεχνίτες και τους υπηρέτες. 

Μετά το 1922 και μέχρι την απελευθέρωση του 1944 εισάγονται: το ΠΔ 

της 8.4.1932 «περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων περί χρονικών 

ορίων στα καταστήματα», το ΠΔ 24.3.1932 «περί υγιεινής και ασφαλείας 

εργατών και υπαλλήλων στα εργοστάσια». Επίσης ψηφίζονται ο Ν. 4558/ 

1930 και ο Ν. 118/1945, από τους οποίους ο πρώτος συμπλήρωσε και ο δεύ

τερος επανέφερε σε ισχύ το 2112/1920. Ακόμη έχουμε τον ΑΝ 539/1945 «πε

ρί αδείας μετ' αποδοχών», καθώς και το ΝΔ 424/1941 για την εκ περιτρο

πής εργασία. 

Η ίδρυση της Εργατικής Εστίας που προβλεπόταν με τον αρχικό Νό

μο 5204/31 έγινε τελικά με τον AN 96/19361. Κύριοι σκοποί της Εργατικής 

Εστίας, που λειτουργεί ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, είναι η οικονο

μική ενίσχυση των επαγγελματικών οργανώσεων και η διοργάνωση εκδρο

μών, εορτών, η χορήγηση θεατρικών εισιτηρίων στους εργαζομένους, η έκ

δοση εντύπων κλπ. 

Μετά την κατοχική περίοδο ένα μεγάλο μέρος των ατομικών συμβάσε

ων, που αφορούν την εξαρτημένη εργασία αλλά και τους ελεύθερους επαγ

γελματίες ρυθμίζονται από τα άρθρα 648-680 του Αστικού Κώδικα, που δι

αμόρφωσε τη σύμβαση εργασίας. Οι διατάξεις αυτές του ΑΚ διαπνέονται 

από ατομικιστικό και πατερναλιστικό πνεύμα, ενώ ελάχιστα λαμβάνουν υ

πόψη τα συλλογικά συμφέροντα των κοινωνικών ομάδων και τη σύγχρονη 

οικονομική πραγματικότητα. 

Οι άδειες με αποδοχές καθιερώνονται από τον ΑΝ 539/1945, ενώ ο βα

σικός Νόμος 2112/1920 «περί απολύσεων» τροποποιείται και συμπληρώνε

ται με το Ν. 3198/1955, το Ν. 99/1967 και τον ΑΝ 173/1967, καθώς επίσης 

1. Σχετικά με την ίδρυση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Εργατικής Εστίας 
βλ. Εγκυκλοπαίδεια ΗΛΙΟΥ, τόμος 7, σελ. 1565. 
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και με το Ν Δ 2511/1953 και τον ΑΝ 99/1967 «περί ομαδικών απολύσεων». 

Επίσης έχουμε το ΝΔ 4020/1959 και το ΝΔ 515/1970 «περί υπερωριακής 

εργασίας» και ακόμη το Ν 4504/1966 και το ΝΔ 4547/1966, που τροποποι

ούν τον ΑΝ 539/1945 «περί αδειών και επιδομάτων αδειών». Τέλος, το ΒΔ 

748/1966 τροποποίησε και κωδικοποίησε τις διατάξεις που αφορούν την 

εβδομαδιαία ανάπαυση και τις ημέρες αργίας1. 

3.3. Ιστορική αναδρομή στο θεσμικό πλαίσιο και τις συλλογικές διαπραγμα

τεύσεις 

Η προϊστορία του θεσμικού πλαισίου των ελληνικών εργασιακών σχέ

σεων αρχίζει από το 1833. Σύμφωνα με το άρθρο 167 του τότε εισαχθέντος 

ποινικού νόμου καθιερώνεται ως αδίκημα «η εκ συστάσεως αποχή εκ της 

εργασίας των εργατών ή των εργοδοτών επί σκοπώ ισχυροποιήσεως αξιώ

σεως»2. Απαγορεύεται δηλαδή η χρήση του δικαιώματος της απεργίας, κα

τά τα πρότυπα του βασικού αγγλικού νόμου combination act του 17993. Ο 

Έλληνας νομοθέτης εμφανίζεται περισσότερο φιλεργατικός το 1834, καθι

ερώνοντας «την προνομιακή θέση των καθυστερούμενων μισθών των υπη

ρετών, εργατών και ημερομισθίων». 

Το «δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι» καθιερώνεται για πρώτη φορά μετά 

την έξωση του Όθωνα, με το άρθρο 11 του Συντάγματος του 1864, πριν α

κόμα υπάρξουν στην Ελλάδα οι κατάλληλες οικονομικές κα>ϊ>συνδικαλι-

στικές προϋποθέσεις. Η συνταγματική αυτή αναγνώριση του συνδικαλισμού 

1. Υπάρχει αρκετά εκτενής σχετική ιστορική βιβλιογραφία που καλύπτεται α
ποκλειστικά από νομικές παρουσιάσεις. Για το μελετητή που θα ήθελε να ασχο
ληθεί μ' αυτές παραπέμπουμε στις δημοσιεύσεις που παρατίθενται στη δική μας 
βιβλιογραφία. Ειδικότερα βλ. Μήτσου, Τρ.: Η Ρύθμισις των Συλλογικών Δια
φορών Εργασίας εις την Ελλάδα, Αθήναι, 1971, σελ. 10-16. Καλομοίρης, Δ.: «Συλ
λογικοί Συμβάσεις και Συλλογικαί Διαφοραί Εργασίας: Ανασκόπησις μιας Τρια
κονταετούς Εξελίξεως», Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, 24, σελ. 705. Κλάδας, 
Σ.: «Εξέλιξις της Εργατικής και Κοινωνικής Πολιτικής εν Ελλάδι», Επιθεώρησις 
Υπουργείου Εργασίας, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1966, σελ. 47-57. 

2. Εγκυκλοπαίδεια ΗΛΙΟΥ, τ. 7, σελ. 1558. 

3. Thomson, Α.: The Making of the British Working Class, Penguin, 1970. Pelling, 
H.A.: A History of British Trade Unionism, Penguin, 1971, κεφ. 2. Flanders, Α.: Trade 
Unions, Hutchison, 1965, κεφ. 1. Στη Γαλλία το συνδικαλιστικό δικαίωμα κατοχυ
ρώθηκε με το Σύνταγμα του 1848, ενώ στη Γερμανία η πρώτη ανάλογη συνταγμα
τική ρύθμιση έγινε μόλις το 1919. 
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ήταν απόρροια κυρίως των σχετικών με το θέμα αυτό ιδεολογικών ρευμά

των και κοινωνικών ανακατατάξεων σε διεθνή κλίμακα. 

Όσον αφορά την προκεφαλαιοκρατική περίοδο της ελληνικής ιστορίας, 

δηλαδή πριν από το 1880, είναι γνωστές ορισμένες περιπτώσεις συλλογι

κών ρυθμίσεων εργασιακών διαφορών σε εμβρυακή μορφή, που η αναλυ

τική παρουσίαση τους ξεφεύγει από τα όρια της μελέτης αυτής. Ενδεικτι

κά αναφέρουμε εδώ την περίπτωση των ναυτικών συνεταιρισμών1 της πόλης 

Αμπελάκια πριν από το 1821, καθώς και τις μετεπαναστατικές κινητοποιή

σεις των τυπογράφων. 

Στα Αμπελάκια, ειδικότερα, η πρώτη απεργιακή κινητοποίηση σημειώ

θηκε πριν από το 1821. Όπως στην περίπτωση αντίστοιχων κινημάτων σε 

άλλες χώρες, οι πρώτες αυτές ανοργάνωτες και αυθόρμητες εργατικές κινη

τοποιήσεις στρέφονταν κατά των καινούργιων μηχανημάτων νηματουργίας 

που έφεραν τότε οι εργοδότες από τη Γερμανία2. 

Η πρώτη σχετικά «καθαρόαιμη» εκδήλωση της συλλογικής βούλησης 

των εργαζομένων συνδέεται με την απαρχή της υποτυπώδους κεφαλαιοκρα-

τικής ανάπτυξης της οικονομίας μετά το 1860. Ο Κορδάτος γράφει σχετι

κά για τις πρώτες γνωστές απεργίες των ναυπηγοεργατών-βυρσοδεψών της 

Σύρου, που έγιναν το 1879, «... τα αιτήματα αυτά τα υποβάλανε όλα γραφτά 

στους εργοδότες τους, που σημαίνει πως κάποιο σωματείο θα υπήρχε. Μα 

επειδή οι εργοδότες δεν τους δώσανε καμιά σημασία, κήρυξαν απεργία»3. 

Στο χρονικό διάστημα που ακολουθεί μέχρι το 1909 η εκδήλωση της 

συλλογικής βούλησης των εργαζομένων και των εργοδοτών είναι κυρίως 

γνωστή από τις απεργιακές εκδηλώσεις, που σε αρκετές περιπτώσεις κατέ

ληγαν σε αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ απεργών-εργαζομένων και αστυ

νομίας. Το δόγμα του laissez-faire της Τρικουπικής περιόδου δεν συνηγο

ρούσε με την επέμβαση του κράτους παρά μόνο ως υπερασπιστή του «νό

μου και της τάξεως». 

1. Η προϊστορία των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα θα πρέπει μάλ
λον να αναζητηθεί στη συλλογική σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ πλοιοκτητών 
και εργατών θάλασσας το 1803 στην Ύδρα. 

2. Κορδάτος, Γ.: Τ Αμπελάκια και ο Μύθος για το Συνεταιρισμό τους, (Επα
νέκδοση Μπουκουμάνης, 1973), σελ. 100-101. Για τις πρώτες απεργίες των τυπο
γράφων 6λ. Κορδάτος, Γ.: ό.π., σελ. 27-30, 34. Επίσης 6λ. Καραμπλιάς, Χ.: Οι Ερ
γάτες Τύπον και η Ιστορία τους, Αθήνα, 1975, σελ. 48-56. 

3. Κορδάτος, Γ.: Η Ιστορία του Ελληνικού Εργατικού Κινήματος, Αθήνα, 1931, 
(Επανέκδοση Μπουκουμάνης, 1972), σελ. 32. 
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Γενικότερα μεταξύ των ετών 1860-1909 η κυβερνητική πολιτική περιο

ρίζεται κυρίως στην ίδρυση ορισμένων ασφαλιστικών ταμείων. Είναι η 

περίοδος που οι εργαζόμενοι οργανώνονται σε «αλληλοβοηθητικές ενώ

σεις», για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας. Οι ενώσεις αυτές 

χαρακτηρίζονται, από διάφορους μελετητές των εργασιακών σχέσεων, ως το 

ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ των συντεχνιών και των αμιγών εργατικών σωμα

τείων. 

Η αστική επανάσταση του 1909 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, ως το 

ορόσημο του περάσματος από την προϊστορία στην ιστορία των ελληνικών 

εργασιακών σχέσεων1. Γενικά μεταξύ των ετών 1909-1922 σχηματοποιήθη

καν τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος εργασιακών σχέσεων, που 

καθιέρωσαν τον κρατικό παρεμβατισμό, την αυξημένη αρμοδιότητα του 

ατομικού εργατικού δικαίου και την υπερτροφία του εργασιακού νομικίστι

κου πλαισίου. 

Η πρώτη προσπάθεια για νομοθετική ρύθμιση των συλλογικών διαφο

ρών, που έγινε το 1911, περιέχεται στην ιδρυτική διάταξη του προδρόμου του 

σημερινού Υπουργείου Εργασίας, που δεν ήταν παρά μία υπηρεσία εργασίας 

και κοινωνικής πολιτικής ενταγμένη στο τότε Υπουργείο Εθνικής Οικο

νομίας. Το σχετικό κείμενο αναφέρει, ανάμεσα σε άλλα, ότι στις αρμοδι

ότητες της υπηρεσίας αυτής υπάγεται η «μελέτη προληπτικών μέτρων και 

η επέμβασις προς λύσιν διαφορών μεταξύ εργατών και εργοδοτών». 

Για πρώτη φορά το 1913 κατατέθηκε στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας 

προσχέδιο νόμου «περί συμβάσεως εργασίας». Ο νόμος αυτός, που τελικά 

δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή εξαιτίας της τότε πολεμικής κινητοποίησης, 

περιείχε ειδική διάταξη (άρθρο 4), που αναφερόταν στις συλλογικές συμ

βάσεις2. 

1. Ορισμένα ιστορικά στοιχεία για την προϊστορία των συλλογικών διαπραγμα
τεύσεων δίνονται από τον Γ. Κορδάτο στο βιβλίο του Η Ιστορία τον Ελληνικού 
Εργατικού Κινήματος, Αθήνα, 1931, (Επανέκδοση Μπουκουμάνης, 1972), κεφ. Α, 
Β, Γ. Βλ. επίσης Jecchinis, Ch.: Trade Unionism in Greece, Roosevelt University, 1967, 
κεφ. 1. Προβατάς, Μ.: «Η Προϊστορία των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων», Σφαί
ρα, Ιούλιος, 1, 1957. Καραμπλιάς, Χρ.: Οι Εργάτες Τύπου και η Ιστορία τους, 
1821-1975, Αθήνα, 1975, κεφ. 1, 2. 

2. Η πρώτη νομοθετική ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων σε διεθνή κλί
μακα έγινε στην Ελβετία (Κώδικας Ενοχών 30.3.1911), στη Γερμανία (νόμος της 
18.12.1919), στην Αυστρία (νόμος της 25.3.1919) και στη Γαλλία (νόμος της 25.6. 
1919, άρθρο 31. κ.έ., Code du Travail). Καλομοίρης, Δ.: Βασικαί Έννοιαι του Ελλη
νικού Εργατικού Δικαίου, ΕΛΚΕΠΑ, 1973, σελ. 217. 
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Με εισήγηση του εργατολόγου και συμβούλου του Βενιζέλου Σπ. Θε-

οδωρόπουλου ψηφίζεται το 1914 ο Ν 281/1914, που αποτελεί σταθμό για 

το συλλογικό εργατικό δίκαιο, και γενικότερα για το σύστημα εργασιακών 

σχέσεων. Με το νόμο αυτό, που με ορισμένες τροποποιήσεις (κυρίως του 

Αστικού Κώδικα) ίσχυσε μέχρι σήμερα, απαγορεύονται για πρώτη φορά οι 

μεικτές ενώσεις εργοδοτών και μισθωτών1. Ταυτόχρονα εισάγεται η έννοια 

της νομιμοποίησης των εργατικών σωματείων, που συνδέεται με την υποχρέ

ωση της εγγραφής τους στα κατά τόπους πρωτοδικεία και τη δυνατότητα 

κυβερνητικής παρέμβασης στη σύνθεση και στη λειτουργία τους. Με το 

άρθρο 20 του Ν 281/1914 ορίζεται, ότι «τα επαγγελματικά σωματεία δύ

νανται να συνάπτουν ομαδικάς συμβάσεις εργασίας μετά προσώπων φυσι

κών ή νομικών ή μετά αντιπροσώπων ομάδων, καθορίζουσας τους όρους 

της εργασίας του ετέρου των μελών, ήτοι προσλήψεως και αποστολής ή 

μεταχειρίσεως εργατών, πληρωμής της αντιμισθίας αυτών, όρων εργασίας 

κλπ. Ως αντιπρόσωποι του σωματείου συμβάλλονται εν ή πλείονα μέλη, 

εντεταλμένα παρά της Συνελεύσεως». 

Πέρα από τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις η εκδήλωση της συλλογι

κής βούλησης των μισθωτών είναι γνωστή — κατά την πρώτη και τη δεύ

τερη 20ετία του αιώνα μας — κυρίως από τις αρκετά σημαντικές απεργια

κές κινητοποιήσεις που εκδηλώθηκαν κατά την περίοδο εκείνη2. Όμως ε

λάχιστη πληροφόρηση υπάρχει που να ανατρέχει στα αίτια και τις δια

πραγματευτικές διεργασίες που περιβάλλουν τις απεργίες αυτές. 

Μετά το Ν. 281/1914 μια πρώτη μορφή περί «διαιτησίας ιδιωτικών υ

παλλήλων» επιχειρείται να εισαχθεί με το ΝΔ της 21.4.1926, που τελικά δεν 

ψηφίζεται από τη Βουλή. Σχετική συζήτηση για το θεσμό των συλλογι

κών συμβάσεων έγινε το 1927. Το έτος αυτό προτάθηκε σχέδιο νόμου στη 

Βουλή, που αποτελεί αντιγραφή του αντίστοιχου γαλλικού νόμου του 1919, 

αλλά τελικά δεν ψηφίστηκε3. Το 1931 έγινε ανάλογη συζήτηση στην Α

ναθεωρητική Επιτροπή του Αστικού Κώδικα και διατυπώθηκε σχετικά 

μία διάταξη του (άρθρο 680). Ορισμένες διατάξεις περί συλλογικών συμβά

σεων περιλαμβάνει ο Ν. 5288/1931, που αφορά τη ρύθμιση της αγοράς ερ-

1. Η απαγόρευση των μεικτών ενώσεων εργοδοτών και μισθωτών καλύπτεται 
σήμερα από τον πρόσφατο νόμο 330/1976 «περί επαγγελματικών σωματείων». 

2. Κορδάτος, Γ.: ό.π., κεφ. ΙΔ, ΙΕ, ΙΘ. ΚΕ. Σεφέρης, Κ.: Ελληνικό Συνδικαλι
στικό Κίνημα, 1>860-1975. Νέο Συνδικαλιστικό Κίνημα, Αθήνα, 1975, σελ. 37-53. 
Jecchinis, Ch.: Trade Unionism in Greece, Roosevelt University, 1967, κεφ. IV, V. VI. 

3. Κασιμάτης, Γρ., Βουτυράς, Στ.: Εργατίκόν Δίκαιον, Αθήναι, 1966, σελ. 179. 
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γασίας. Μια μορφή συλλογικών συμβάσεων εφαρμόσθηκε με το Ν. 6059/ 

1934 «περί ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών» (άρθρο 13) και το Ν. 6209/1934 

«περί μισθολογίου εργατών θαλάσσης», το άρθρο 6 του οποίου προβλέπει 

τον καθορισμό των μισθών με συλλογικές συμβάσεις. 

Τελ νά ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων καθιερώνεται με τον ΑΝ 

16/21 Νοεμβρίου 1935 από τον τότε Υπουργό Εργασίας στην Κυβέρνηση 

Π. Τσαλδάρη, Γρ. Κασιμάτη, ενώ η διαδικασία ρύθμισης των συλλογικών 

διαφορών εργασίας καθορίστηκε από τον ΑΝ 16/20 Νοεμβρίου 1935. Οι 

πρώτες Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΕΓΣΕΕ) υπο

γράφτηκαν μεταξύ της ΓΣΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος) 

και του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων) τον Ιούλιο του 1936, δηλαδή 

ένα μήνα πριν από την εγκαθίδρυση της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί, ότι στο διάστημα μεταξύ των ετών 1928-1936 

η επιτάχυνση της βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας, σε συνδυασμό με το 

σχετικά φιλελεύθερο πλαίσιο της εποχής εκείνης, συντέλεσαν στη σημα

ντική ισχυροποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος. Τα εργατικά σω

ματεία, παρόλες τις εσωτερικές τους αδυναμίες, που οφείλονταν σε κομμα

τικοποιήσεις και φατριασμούς, είχαν αρχίσει να αποτελούν αξιόλογο παρά

γοντα της πολιτικοοικονομικής ζωής του τόπου. Η ανάπτυξη της βιομηχα

νίας, η συγκέντρωση των εργαζομένων σε μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής 

και η μείωση του ποσοστού των αυτοαπασχολουμένων, συνέβαλαν στη ση

μαντική ισχυροποίηση της συνδικαλιστικής λειτουργίας. Ανάλογα με αυτή 

τη σχετική «ταξική διαφοροποίηση» των μισθωτών από τους εργοδότες ήταν 

η συσπείρωση των τελευταίων γύρω από τα διάφορα σωματεία τους (ο ΣΕΒ 

λειτουργούσε ήδη από το 1907)1. Οι εξελίξεις αυτές συνηγορούσαν για μιαν 

εθελοντική διαπραγμάτευση μεταξύ των μισθωτών και των εργοδοτών, 

1. Με την ίδρυση του ο ΣΕΒ περιλάβαινε και τους βιοτέχνες. Από το 1946 πε
ριλαμβάνει μόνο βιομηχανικές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα βιομηχανίας. Ο 
ΣΕΒ, που λειτουργεί ως Συνομοσπονδία, είναι ΝΠΙΔ και διοικείται από Ιόμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ το Γενικό του Συμβούλιο είναι 60μελές. Μέλη του εί
ναι, ώς το 1976, 344 επιχειρήσεις και 20 τοπικές ή κλαδικές βιομηχανικές ομο
σπονδίες. Για μια εκτεταμένη παρουσίαση της ιστορίας της ελληνικής βιομηχα
νίας βλ. Αναστασόπουλος, Γ.Α.: Ιστορία της Ελληνικής Βιομηχανίας, 3 τόμοι, 
Ελληνική Εκδοτική, Αθήνα, 1947. Για τους Έλληνες βιομηχάνους βλ. Alexander, 
Α.: Greek Industrialists, Athens, Center of Planning and Economic Research, 1964, 
Moussis, N.S.: Greek Industrialists, Athens, 1969. Επίσης Βαρελάς, Ρωμ.: «Ρόλος και 
Σημασία των Εργοδοτικών Συνδέσμων και Επιμελητηρίων», Οικονομικός Ταχυ
δρόμος, ac> φ. Π20, 23.10.1975. Επίσης Στρατουδάκης, Π.: Τα Στελέχη της Ελλη
νικής Βιομηχανίας, Αθήνα, ΕΛΚΕΠΑ, 1967. 
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πράγμα που θα περιόριζε τον παρεμβατισμό του κράτους στα σχετικά 
θέματα. Η δικτατορία του Μεταξά και οι μετέπειτα αρνητικές πολιτικές 
εξελίξεις τελικά αντίστρεψαν μια τέτοια προοπτική. 

3.4. Συλλογικές διαπραγματεύσεις και θεσμικό πλαίσιο μεταξύ των ετών 
1936-1974 

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου δεν μπορεί να 
γίνεται λόγος για λειτουργία του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύ
σεων. Οι ενώσεις των εργαζομένων μεταβλήθηκαν σε υποκαταστήματα του 
κρατικού μηχανισμού και της απόλυτα εξουσιαστικής κυβερνητικής πολι
τικής στο χώρο των εργασιακών σχέσεων. 

Ειδικότερα εδώ θα πρέπει να μνημονευτεί, ότι κατά την περίοδο της 
Μεταξικής δικτατορίας ψηφίστηκε ο Ν. 1984/1939 για την επιστράτευση 
των απεργών, που ισχύει μέχρι σήμερα και έχει μάλιστα χρησιμοποιηθεί 
και σε αρκετές περιπτώσεις. 

Ο ρόλος του κράτους παρέμεινε το ίδιο εξουσιαστικός και κατά τη δι
άρκεια της Κατοχής. Σχετικά αναφέρεται εδώ η διοικητική ρύθμιση των 
κατώτατων αμοιβών, που καθιερώθηκε με το ΝΔ 810/1914. 

Μετά την απελευθέρωση οι ανώμαλες συνθήκες, κάτω από τις οποίες 
βρέθηκε η χώρα, δεν επέτρεψαν την ομαλή λειτουργία του θεσμού των συλ
λογικών διαπραγματεύσεων. Ο Ν. 28/1944 καθιέρωσε τη λεγόμενη εξουσια
στική ρύθμιση των αμοιβών, που ορίζονταν με κοινή απόφαση των Υπουρ
γών Εργασίας και Οικονομικών. Ένα είδος συλλογικών συμβάσεων με ε
ξουσιαστική κυβερνητική ρύθμιση υπογράφτηκε το Νοέμβριο του 1947. 
Τελικά ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων επαναφέρθηκε με το Ν. 2053/ 
1953, που καθιέρωνε ορισμένη διαδικασία κρατικής εποπτείας. Ο νόμος 
αυτός αντικαταστάθηκε από το ΝΔ 3086/1954 και τελικά από το Ν. 3239/ 
1955, ο οποίος αποτελεί και τη βάση της σχετικής νομοθεσίας που ισχύει 
σήμερα. Ορισμένες τροποποιήσεις των διαδικασιών επίλυσης των συλλογι
κών διαφορών έγιναν με το ΝΔ 3755/1957, καθώς και με το ΝΔ 186/1969 της 
δικτατορίας της 21ης Απριλίου. Επιπλέον, το ΝΔ 4205/1952 κατοχύρωσε 
το άρθρο 98 της διεθνούς σύμβασης εργασίας του Διεθνούς Γραφείου Ερ
γασίας. Το 1947 και το 1948 επικυρώθηκε με σχετικούς νόμους η διακή
ρυξη της Φιλαδέλφειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης ψηφίστη
κε ο επίμαχος Ν. 1803/1951 για την προστασία των συνδικαλιστικών στε
λεχών, που αντικαταστάθηκε τελευταία από σχετικά άρθρα του Ν. 330/ 
1976. 
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Με την επικράτηση της δικτατορίας της 21ης Απριλίου 1967 επαναλαμ

βάνεται η ανάλογη ιστορική συγκυρία του 1936, όσον αφορά τη δυνατό

τητα ισχυροποίησης των συνδικαλιστών και κατ' επέκταση του θεσμού 

των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ειδικότερα στις αρχές και τα μέσα της 

ΙΟετίας οι εργατικές οργανώσεις είχαν φτάσει στο απόγειο της δύναμης 

τους, εξαιτίας κυρίως της σχετικής ωρίμανσης της οικονομίας. Οι μισθω

τοί αποτελούσαν πια σημαντική αριθμητική και οργανωτική δύναμη. Ιδι

αίτερα έντονο παρουσιάζεται, κατά την περίοδο αυτή, το φαινόμενο της 

συνδικαλιστικοποίησης των υπαλληλικών τάξεων, που συνδέεται με τις 

μεταπολεμικές διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομικής υποδομής της χώρας. 

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση του απόλυτου αριθμού των μισθω

τών παράλληλα με την άνοδο της συνδικαλιστικής τους συνειδητοποίησης 

και πυκνότητας. Ταυτόχρονα η επέκταση της οικοδομικής δραστηριότητας 

επέφερε ανάλογη ισχυροποίηση δυναμικών ομάδων, όπως π.χ. των οικο

δόμων. Δεν θα πρέπει επίσης να παραγνωρισθεί η παράλληλη ισχυροποί

ηση των συλλογικών οργάνων των εργοδοτών, γεγονός που θα μπορούσε 

να συντελέσει στη βελτίωση της λειτουργίας των συλλογικών διαπραγμα

τεύσεων. Τελικά η κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος στις 21.4.1967 

αποτέλεσε το νέο ανασταλτικό παράγοντα των πιθανών θετικών εξελίξεων 

στον τομέα αυτό. 

Κατά την περίοδο της τελευταίας δικτατορίας το συνδικαλιστικό κίνημα 

και γενικότερα το όλο σύστημα εργασιακών σχέσεων περιήλθε κάτω από τη 

σχεδόν απόλυτη εξουσία του κράτους. Το ΝΔ 186/1969 επανέφερε το εξου

σιαστικό σύστημα του διοικητικού καθορισμού των ελάχιστων ορίων μι-

σθών-ημερομισθίων και παράλληλα εισήγαγε αρκετές νέες διατάξεις για τις 

συλλογικές διαφορές εργασίας, ορισμένες από τις οποίες ισχύουν και σή

μερα. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί το ΝΔ 1198/1972 «περί του τρόπου 

ρυθμίσεως των όρων αμοιβής και εργασίας του επί σχέσει εργασίας ιδιω

τικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των ΟΤΑ, και των ΝΠΔΔ». Με 

το διάταγμα αυτό καθιερώθηκε η ρύθμιση, από ειδική επιτροπή, των αποδο

χών μικρών ομάδων μισθωτών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ 

και τους ΟΤΑ με σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου. Ακόμη με τα ΝΔ 795/1971, 

890/1971, 353/1974 «περί σωματείων και ενώσεων», καταργήθηκε όλη η 

προηγούμενη σχετική νομοθεσία και εισάχτηκαν διάφορες νέες ανελεύθε

ρες διατάξεις. Η πραγματικότητα βέβαια ξεπερνούσε κατά πολύ το γράμμα 

των σχετικών νόμων. Έτσι κάτω από την καταπιεστική πολιτική του δι

κτατορικού καθεστώτος δεν είναι δυνατό να γίνεται λόγος για ελεύθερο 

συνδικαλισμό και ομαλή λειτουργία των συλλογικών διαπραγματεύσε

ων. 
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3.5. Σύγχρονες εξελίξεις της εργατικής νομοθεσίας 

Μετά τη μεταπολίτευση του Ιουλίου 1974, το ΝΔ 42/1974 «περί απο

καταστάσεως των συνδικαλιστικών ελευθεριών» της 13.9.1974 κατάργησε 

τις διατάξεις της δικτατορίας για τα σωματεία και επανέφερε σε ισχύ την 

παλαιότερη νομοθεσία, όπου περιλαμβάνεται και ο Ν. 1803/1951 (προστα

σία συνδικαλιστικών στελεχών). Επίσης ο Ν. 6/1975 (12.2.1975) ρύθμισε 

τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες των σωματείων θέματα. Με τις ρυθμίσεις του 

νόμου αυτού, καθώς και του Ν. 89/1975 (Ιούλιος) «περί σωματείων», και της 

ερμηνευτικής εγκυκλίου ΦΠ/42392/1975, διενεργήθηκαν οι εκλογές στις 

πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που έκλει

σαν με τις εκλογές στο συνέδριο της ΓΣΕΕ τον Απρίλιο του 1976. 

Εξάλλου ο Ν. 73/1974 επανέφερε σε ισχύ τη νομοθεσία που ίσχυσε για τις 

συλλογικές συμβάσεις πριν από τη δικτατορία. Ακόμη με τον ίδιο νόμο 

καταργήθηκε το επίμαχο άρθρο 20 του βασικού Ν. 3239/1955, που παρείχε 

τη δυνατότητα κυβερνητικής παρέμβασης στις συλλογικές συμβάσεις. 

Θα πρέπει να τονιστεί βέβαια, ότι και με το σημερινό περισσότερο ε

λεύθερο καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων, ο κυβερνητικός παράγοντας 

δεν παύει να παίζει τον αποφασιστικό ρόλο στις σχετικές ρυθμίσεις. Η 

σχετική επιχειρηματολογία θα εκτεθεί αναλυτικότερα σε ειδικό κεφά

λαιο. 

Στις 29 Μαΐου του 1976 ψηφίστηκε ο βασικός Νόμος 330/1976 «περί 

επαγγελματικών σωματείων και ενώσεων και διασφαλίσεως της συνδικαλι

στικής ελευθερίας». Οι περισσότερες από τις διατάξεις του Νόμου αυτού 

κωδικοποιούν παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, ενώ ορισμένες άλλες 

εισάγονται για πρώτη φορά. Ο ίδιος νόμος — ιδιαίτερα στο αρχικό του σχέ

διο — προκάλεσε πολλές ερμηνευτικές αντιδικίες και απεργιακές κινητο

ποιήσεις. Θα πρέπει ακόμη να γίνει λόγος για το ΠΔ 901/1976 «περί αντι

καταστάσεως των διατάξεων του ΠΔ 189/1975 και περί της οικονομικής 

ενισχύσεως των επί τη βάσει του Νόμου 89/1975 ανασυσταθέντων εργατοϋ

παλληλικών επαγγελματικών σωματείων και ενώσεων». Τέλος, πρέπει να 

αναφερθεί εδώ ο Νόμος 515/1977 «περί αυξήσεως του υπέρ του Οργανι

σμού Διαχειρίσεως Ειδικών Πόρων Εργασιακών Σωματείων (ΟΔΕΠΕΣ) 

ποσοστού επί των εξ εισφορών ετησίων εσόδων της Εργατικής Εστίας και 

ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». 

3.6. Το νέο Σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας 

Το καινούργιο Σύνταγμα της νεαρής ελληνικής δημοκρατίας παρουσι-
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άζει ιοιαίτερη σημασία για το εργατικό δίκαιο και τις εργασιακές σχέσεις 

γενικότερα. Θεμελιώδη εργατικά δικαιώματα κατοχυρώνονται ρητά για πρώ

τη φορά και τερματίζεται έτσι η αβεβαιότητα ως προς τη συνταγματική 

προστασία της εργασίας και του συνδικαλισμού1. Παράλληλα το Σύνταγμα 

παρέχει αρκετή ευχέρεια για μελλοντική προσαρμογή της εργατικής νομο

θεσίας σε περισσότερο σύγχρονες εξελίξεις της οικονομικής και κοινωνικής 

πραγματικότητας2. Τα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις άρθρα του νέου 

Συντάγματος είναι τα ακόλουθα: 

Κατά το άρθρο 12: 

1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα, όπως συνιστούν ενώσεις και 

σωματεία μη κερδοσκοπικού σκοπού, τηρούντες τους νόμους, οίτι-

νες όμως ουδέποτε δύνανται να υπαγάγουν την άσκησιν του δικαι

ώματος τούτου εις προηγουμένην άδειαν. 

2. Το σωματείον δεν δύναται να διαλυθή ένεκα παραβάσεως του 

νόμου ή ουσιώδους διατάξεως του καταστατικού του, ει μη μόνον 

διά δικαστικής αποφάσεως. 

3. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται 

αναλόγως και επί ενώσεων προσώπων μη συνιστωσών σωματεί

ον. 

4. Διά νόμου δύνανται να επιβληθούν περιορισμοί εις το δικαί

ωμα των δημοσίων υπαλλήλων, όπως συνεταιρίζωνται. Περιορισμοί 

του δικαιώματος τούτου δύνανται να επιβληθούν και εις τους υπαλ

λήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προ

σώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων. 

Κατά το άρθρο 22: 

1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και τελεί υπό την προστασίαν 

του Κράτους, μεριμνώντος διά την δημιουργίαν συνθηκών απασχο

λήσεως πάντων των πολιτών και διά την ηθικήν και υλικήν εξύψω-

σιν του εργαζομένου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. 

1. Πρέπει να σημειωθεί, ότι το Σύνταγμα του 1952 (άρθρο 96) προέβλεπε εργατικά 
δικαστήρια με τριμερή σύμπραξη, που δεν προβλέπει το Σύνταγμα του 1975. 

2. Βλ. σχετικά Καλομοίρης, Δ.Κ.: «Το Εργατικόν Δίκαιον εις το Σχέδιον Συ
ντάγματος του 1974-1975», Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, τ. 34, τεύχος Γ, 
15.3.1976. Βουτυράς, Στ.: «Τα Εργασιακά Δικαιώματα στο Νέο Σύνταγμα», Καθημε
ρινή, 24.7.1976 και 25.7.1976. 
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Πάντες οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως φύλου ή άλλης διακρίσεως, 

δικαιούνται ίσης αμοιβής δι' ίσης αξίας παρεχομένης εργασίαν. 

2. Διά νόμου καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας συμπληρού-

μενοι υπό των δι' ελευθέρων διαπραγματεύσεων συναπτομένων συλ

λογικών συμβάσεων εργασίας και, εν αποτυχία τούτων, υπό των 

διά διαιτησίας τιθεμένων κανόνων. 

3. Οιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται. 

Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα της επιτάξεως προσωπικών υπηρε

σιών εις περίπτωσιν πολέμου ή επιστρατεύσεως ή προς αντιμετώπι-

σιν αναγκών της αμύνης της Χώρας ή επειγούσης κοινωνικής α

νάγκης εκ θεομηνίας ή δυναμένης να θέση εις κίνδυνον την δημο-

σίαν υγείαν, ως και τα της προσφοράς προσωπικής εργασίας εις τους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως προς ικανοποίησιν τοπικών 

αναγκών. 

4. Το Κράτος μεριμνά διά την κοινωνικήν ασφάλισιν των ερ

γαζομένων, ως ο νόμος ορίζει. 

Ερμηνευτική οήλωσις: Εις τους γενικούς όρους εργασίας περι

λαμβάνεται και ο προσδιορισμός του τρόπου και υπόχρεου εισπρά

ξεως και αποδόσεως προς τας συνδικαλιστικός οργανώσεις της 

υπό των οικείων καταστατικών προβλεπομένης συνδρομής των με

λών αυτών. 

Τέλος, κατά το άρθρο 23: 

1. Το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα προς διασφάλισιν 

της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ακώλυτον άσκησιν των 

συναφών προς ταύτην δικαιωμάτων κατά πάσης προσβολής τούτων 

εντός των ορίων του νόμου. 

2. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα, ασκείται δε υπό των νομίμως 

συνεστημένων συνδικαλιστικών οργανώσεων προς διαφύλαξιν και 

προαγωγήν των οικονομικών και εργασιακών εν γένει συμφερόντων 

των εργαζομένων. 

Απαγορεύεται η υφ' οιανδήποτε μορφήν απεργία εις τους δικα

στικούς λειτουργούς και τους υπηρετούντος εις τα σώματα ασφα

λείας. Το δικαίωμα προσφυγής εις την απεργίαν τελεί υπό τους 

συγκεκριμένους περιορισμούς του ρυθμίζοντος τούτο νόμου προκει

μένου περί των δημοσίων υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοικήσεως 
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και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ως και του προσω

πικού των πάσης μορφής επιχειρήσεων δημοσίου χαράκτηρος ή κοι

νής ωφελείας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική ν σημασίαν διά 

την εξυπηρέτησιν βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Οι 

περιορισμοί ούτοι δεν δύνανται να εξικνούνται μέχρι της καταργή

σεως του δικαιώματος της απεργίας ή της παρακωλύσεως νομίμου 

ασκήσεως αυτού. 

3.7. Η συμμετοχή των μισθωτών στη διοίκηση 

Η συμμετοχή των μισθωτών στη διοίκηση των επιχειρήσεων αποτελεί 

ένα σχεδόν άγνωστο θέμα για τις εργασιακές σχέσεις και το συνδικαλι

στικό κίνημα στην Ελλάδα1. Το γεγονός αυτό από ιστορική άποψη θα πρέ

πει να αποδοθεί στην έλλειψη πρακτικών δυνατοτήτων άμεσης επικοινω

νίας μεταξύ των εκπροσώπων των μισθωτών και της εργοδοσίας. Η περιο

ρισμένη ανάπτυξη της βιομηχανίας και κυρίως το μικρό μέγεθος των οικο

νομικών εκμεταλλεύσεων αποτελούν πρόσθετους λόγους, που ως ένα βαθμό 

δικαιολογούν την πιο πάνω διαπίστωση. Επίσης ανάλογες επιπτώσεις είχε 

και η αρνητική θέση αριστερών πολιτικών κομμάτων απέναντι στο θέμα της 

συμμετοχής. 

Γενικά ελάχιστη ιστορική πληροφόρηση έχουμε για τις επίσημες και 

1. Για ορισμένες δημοσιεύσεις σχετικά με το θέμα της συμμετοχής στην Ευρώπη 
παραπέμπουμε στη σχετική Βιβλιογραφία στο τέλος του κειμένου. Ορισμένες σχετι
κές με το θέμα αυτό δημοσιεύσεις στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθες: Βάζος, Γ.: Ε
πιτεύξεις και Επιδιώξεις των Εργαζομένων στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Αθή
να, Παπαζήσης, 1975. «Η συμμετοχή των εργαζομένων στην Ευρώπη», Ευρωπαϊκή 
Κοινότης, Ιανουάριος 1976, τεύχος 53. Βουτυράς, Στ.: «Συμμετοχή των εργαζομένων 
στις επιχειρήσεις», Οικονομικός Ταχυδρόμος, φ. 1115, 18.9.1976 και φ. 1116, 
25.9.1976. Πολύχρονης, Α.: «Η Συνεργασία μεταξύ Κεφαλαίου και Εργασίας στις 
Χώρες της ΕΟΚ», Καθημερινή, 4-10.5.1976. Κυριαζής, Ν.: «Συνδιαχείρισις των Επι
χειρήσεων: Τι γίνεται στη Δ. Γερμανία», Ναυτεμπορική, 21.7.1976. Νικολινάκος, 
Μ.: «Η Συμμετοχή των Εργαζομένων στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων στη Δύση και 
Ανατολή», Οικονομικός Ταχυδρόμος, φ. 1296, 8.3.1979. ΖΚ: «Η Εργατική Αυτο
διαχείριση και η Εφαρμογή της», Προσανατολισμοί, Τεύχη Φεβρουαρίου, Απρι
λίου, Μαΐου 1973. Επίσης εκδόσεις σειράς διαλέξεων από τη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών για τη συμμετοχή των εργαζομένων σε διάφορες χώρες της 
Ευρώπης, (1978). Φακιολάς, P.: Ο Εργατικός Συνδικαλισμός στην Ελλάδα, Αθήνα, 
Παπαζήσης, 1978, κεφ. 9, σελ. 289-307. Μάντελ, Ε.: Αυτοδιαχείριση, Αθήνα, Κα
στανιώτης, 1975. Μάρκοβιτς, Μ.: Αυτοδιαχείριση, Αθήνα, Επίκουρος, 1975. 
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ανεπίσημες σχέσεις μισθωτών-εργοδοτών σε επίπεδο επιχειρήσεων και ι

διαίτερα ως προς τις έστω και περιορισμένες περιπτώσεις συμμετοχής εργα

ζομένων στη διοίκηση. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία για εφαρμογή του 

θεσμού των εργατικών συμβουλίων μεταξύ των ετών 1926-1936 στην κα

πνοβιομηχανία, όπου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ήταν ιδιαίτερα ισχυ

ρές την εποχή εκείνη1. Παρόμοιες επιτροπές φαίνεται ότι υπήρχαν και σε 

ορισμένα άλλα εργοστάσια, κυρίως στην υποδηματοποιία. 

Μετά την απελευθέρωση ο θεσμός της «συμμετοχής» καθιερώθηκε για 

μικρό χρονικό διάστημα στη διοίκηση των ΣΕΚ (Σιδηρόδρομοι Ελληνικού 

Κράτους), στον ΟΛΠ (Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς), στην Τράπεζα της 

Ελλάδος και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος2. 

Το 1973 η ελεγχόμενη τότε από το δικτατορικό καθεστώς ηγεσία της 

ΓΣΕΕ ανακίνησε το θέμα της συμμετοχής με δηλώσεις που πήραν ιδιαί

τερη δημοσιότητα στον Τύπο. Οι προτάσεις αυτές, που έγιναν προφανώς 

με την προτροπή της τότε κυβέρνησης, θεωρήθηκαν ότι αποτελούσαν 

προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα άμεσα προ

βλήματα των μισθωτών και ιδιαίτερα σε σχέση με την ιδιαίτερα ψηλή άνοδο 

του τιμάριθμου κατά την περίοδο εκείνη3. 

Μετά τη μεταπολίτευση του 1974 ορισμένες πολιτικές συνδικαλιστικές 

οργανώσεις έθιξαν το θέμα της συμμετοχής και ειδικότερα των «εργατι

κών συμβουλίων». Γενικότερα η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ (Ανώτερη Διοίκηση Ε

νώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων), η ΟΤΟΕ (Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλλη

λικών Οργανώσεων Ελλάδος)4, αλλά και οι πολιτικοσυνδικαλιστικές ορ

γανώσεις Π ΑΣΚΕ, ΕΣΑΚ και ΑΕΜ5 έχουν επανειλημμένα τονίσει την 

ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής εκπροσώπων των μισθωτών στους διάφο-

1. Χαρακτηριστικό της επιφυλακτικότητας, με την οποία αντιμετωπιζόταν το 
όλο θέμα, είναι ότι τα εργατικά συμβούλια στην καπνοβιομηχανία τα αποκαλού
σαν «επιτροπές σαλονιών». Βλ. Σεφέρης, Κ.: Ελληνικό Συνδικαλιστικό Κίνημα, 
Αθήνα, 1976, σελ. 57. 

2. Βλ. σχετικά: Φακιολάς, P.: ό.π., σελ. 298. 

3. Βλ. σχετικά άρθρα ΖΚ (Τζανετάκος, Β.) στο περιοδικό Προσανατολισμοί, 
Φεβρουάριος-Απρίλιος-Μάιος 1973. 

4. Το αίτημα της συμμετοχής προβλήθηκε ιδιαίτερα στο 7ο Συνέδριο της ΟΤΟΕ, 
1976. 

5. Η ΠΑΣΚΕ (Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων) 
συνδέεται με το ΠΑΣΟΚ, η ΕΣΑΚ-Σ (Ενιαία Συνδικαλιστική Αντιδικτατορική Κί-
νηση-Συνεργαζόμενοι) με το ΚΚΕ και το ΑΕΜ (Αντιδικτατορικό Εργατικό Μέτωπο) 
με το ΚΚΕ εσ. 
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ρους οργανισμούς (ασφαλιστικά ταμεία κλπ.) και κέντρα λήψης απόφα

σης 1. 

Για το θέμα της συμμετοχής και ειδικότερα για το θεσμό των «συμβου

λίων προσωπικού» των επιχειρήσεων είχε κατατεθεί το 1979 στη Βουλή, 

πρόταση-σχέδιο νόμου που υποστήριξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η 

πρόταση αυτή που δεν έγινε τελικά αποδεκτή από την πλειοψηφία των βου

λευτών ανέφερε τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1:«Σε κάθε είδους επιχειρήσεις που απασχολούν σαν μόνιμο προ

σωπικό τουλάχιστον πέντε (5) εργαζόμενους, εκλέγονται συμβού

λια που έχουν σαν σκοπό τους την εκπροσώπηση των εργαζο

μένων. Στην έννοια της επιχείρησης περιλαμβάνονται εργοστά

σια, εργοτάξια και κάθε φύσης εκμεταλλεύσεις. 

Άρθρο 2:Τα συμβούλια προσωπικού επιχειρήσεων εκπροσωπούν τους ερ

γαζόμενους και έχουν ενδεικτικά τις εξής αρμοδιότητες: 

α) Ν α επιτηρούν την τήρηση των νόμων, διαταγμάτων, κανονι

σμών πρόληψης ατυχημάτων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας 

εσωτερικών συμφωνιών, που ισχύουν υπέρ των εργαζομένων, 

β) Ν α προτείνουν στους εργοδότες μέτρα που μπορούν να εξυ

πηρετήσουν τη βελτίωση των όρων εργασίας στην επιχείρη

ση και το προσωπικό της. 

γ) Ν α φροντίζουν γιά τη μελέτη και την επίλυση των προβλη

μάτων, γενικά των εργαζομένων της επιχείρησης, παίρνοντας 

υπόψη τη συλλογική σύμβαση που ισχύει και τη νομοθεσία 

σχετικά, 

δ) Ν α εκπροσωπούν το σύνολο των εργατών και υπαλλήλων, α

νεξάρτητα αν είναι συνδικαλιστικά οργανωμένοι». 

1. Διάφορα συστήματα συμμετοχής στα κέρδη εφαρμόζονται σε ορισμένες ελλη
νικές επιχειρήσεις, όπως στις εταιρείες: Πετζετάκις, Εμπορική Τράπεζα, Πειραϊκή-
Πατραϊκή, Λαυρεωτική κ.ά. Βλ. σχετικά Φακιολάς, P.: ό.π., σελ. 304-305. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4.1. Εισαγωγή 

Η συλλογική σύμβαση είναι η φυσιολογική κατάληξη των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, στην περίπτωση που οι εκπρόσωποι της εργασίας και 

της εργοδοσίας συμφωνήσουν σε κοινά σημεία επαφής και καταλήξουν σε 

συμβιβασμό. Όπως αναφέρεται σε επίσημο κείμενο της ΕΟΚ, ως συλλογι

κή σύμβαση μπορεί να οριστεί ευρύτερα «κάθε συμφωνία ανάμεσα σε ένα ή 

περισσότερους εργοδότες και σε μια ομάδα μισθωτών»1. Κατά την ελληνι

κή νομολογία οι όροι της συλλογικής σύμβασης συγκροτούν κανόνες ου

σιαστικού δικαίου. Σύμφωνα με τη νομικίστικη αντίληψη του θέματος οι 

συλλογικοί φορείς της αυτονομίας, δηλαδή οι εκπρόσωποι των μισθωτών 

και των εργοδοτών αντλούν την εξουσία θέσπισης κανόνων δικαίου εξου

σιοδοτούμενοι από το Σύνταγμα και τους νόμους2. 

Η έκταση της νομικής κατοχύρωσης των συλλογικών συμβάσεων ποι

κίλλει από χώρα σε χώρα ανάλογα με το βαθμό του κρατικού παρεμβατι

σμού. Στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας δεν υφίσταται «από πάνω» 

νομικίστικη κατοχύρωση του θεσμού, αλλά ουσιαστική δέσμευση μεταξύ 

των συμβαλλομένων. Η έννοια της δέσμευσης αυτής ισχυροποιείται από την 

1. Commission of the European Communities: Employee Participation and Company 
Structure, EEC, Supplement 8/75, 1975, σελ. 21. 

2. Καλομοίρης, Δ.: Βασικαί Έννοιαι τον Εργατικού Δικαίου, ΕΛΚΕΠΑ, 1973, 
σελ. 339. Βλ. επίσης Κασιμάτης, Γρ., Βουτυράς, Στ.: Εργατικόν Δίκαιον, Αθήναι, 
1966, κεφ. Ε', σελ. 172-178. Καρακατσάνης, Α.: Η Συλλογική Σύμβασις Εργασίας, 
Αθήναι, 1974, σελ. 147-149. 
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αυτόνομη εθελοντική σύμπραξη της συλλογικής βούλησης των μερών. Κατά 

την έκφραση του Meyers «οι συλλογικές συμβάσεις στην Αγγλία εξαρτώνται 

από την καλή πίστη και την αυτοπειθαρχία των αντισυμβαλλομένων»1. 

Σε γενικές γραμμές στις χώρες της ΕΟΚ λειτουργεί ένα μεικτό σύστη

μα νομικής κατοχύρωσης «από πάνω» και εθελοντισμού «από κάτω», με ι

διαίτερη έξαρση του δεύτερου στοιχείου σε βάρος του πρώτου2. Αυτό οφεί

λεται κυρίως στις σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις και ειδικότερα στη δυ

ναμική ανάπτυξη και ανεξαρτητοποίηση των εργατικών οργανώσεων. Όπως 

έχει ήδη τονιστεί, η ισχυροποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος — που 

εξαρτάται από έναν ορισμένο συνδυασμό οικονομικών και πολιτικών παρα

γόντων — επιδρά ανάλογα στην ισχυροποίηση των συλλογικών διαπραγμα

τεύσεων. 

Ένα ειδικότερο αίτιο της αδυναμίας του θεσμού των συλλογικών δια

πραγματεύσεων στην Ελλάδα είναι η έλλειψη ουσιαστικής αποκέντρωσης 

του συστήματος εργασιακών σχέσεων. Αυτό οφείλεται στο γραφειοκρα

τικό συγκεντρωτισμό του κυβερνητικού μηχανισμού, που αντανακλάται 

στη δομή του επίσημου συνδικαλιστικού κινήματος και στη λειτουργία των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων3. Το γεγονός ότι υφίσταται ένας τεράστιος 

αριθμός διασπαρμένων εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και σωματείων δεν 

αίρει τη διαπίστωση αυτή. Φυσική συνέπεια, αλλά και αίτιο της αδυναμίας 

των μικρών σωματείων και ενώσεων να επηρεάσουν τις εργασιακές εξε

λίξεις στο παρελθόν, ήταν η ισχυροποίηση του γραφειοκρατικού μηχανι

σμού του συστήματος εργασιακών σχέσεων και η εξάρτηση του από τον 

κρατικό μηχανισμό. Η διάσπαση της οργανωτικής ενότητας των εργατικών 

σωματείων, που οφείλεται σε διάφορα οικονομικά και πολιτικά αίτια, συν

τέλεσε στην αποδυνάμωση της μαζικής τους αποτελεσματικότητας — γεγο

νός που κατ' επέκταση επέδρασε αρνητικά στο θεσμό των συλλογικών δια

πραγματεύσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα — αλλά και ως γενεσιουργό αί

τιο — τη μετατόπιση των κέντρων λήψης αποφάσεων από τη βάση στην 

κορυφή του συστήματος εργασιακών σχέσεων. 

Ι. Meyers, F.: «Labor Relations in Britain», California Management Review, Spring 
1961, σελ. 20. 

2. Για τον περιώνυμο εθελοντισμό, ειδικότερα του αγγλικού συστήματος εργασι
ακών σχέσεων, βλ. την κλασική δημοσίευση του Flanders, Α.: Management and 
Unions, London, Faber and Faber 1970. 

3. Οι Cartter και Marshall τονίζουν, ότι «το συνδικαλιστικό κίνημα είναι περισ
σότερο συγκεντρωτικό, όπου οι κυβερνήσεις κατέχουν σημαντικό ρόλο στην αγορά 
εργασίας», Cartter, Α., Marshall, R.: Labor Economics, Illinois, Irwin, 1972, σελ. 42. 
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Χαρακτηριστικό της λειτουργίας των συλλογικών συμβάσεων στην 

Ελλάδα είναι, ότι το σημαντικότερο «κέντρο κρούσης» βρίσκεται στην κο

ρυφή της πυραμίδας του συστήματος εργασιακών σχέσεων, στο επίπεδο 

δηλαδή των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΕΓΣΕΕ), 

με τις οποίες καθορίζονται τα κατώτατα όρια μισθών-ημερομισθίων και ο

ρισμένοι άλλοι όροι εργασίας. Αντίθετα σε χώρες με βιομηχανική παρά

δοση, όπως η Μεγάλη Βρετανία, το «ρόλο δύναμης κρούσης», που είναι 

καθοριστικός και για τις υπόλοιπες συλλογικές συμβάσεις, είχαν αναλάβει, 

τουλάχιστον στο παρελθόν, ορισμένα δυναμικά βιομηχανικά σωματεία, 

όπως π.χ. των ανθρακωρυχείων, των χαλυβουργείων, των αυτοκινήτων, των 

ναυπηγείων κλπ.1. Στην περίπτωση της Ελλάδας η περιορισμένη ιστορική 

σημασία της βαριάς βιομηχανίας και ο μεγάλος αριθμός των αυτοαπασχο

λουμένων δεν επέτρεψε τη δημιουργία ισχυρού εργατικού «προλεταριάτου» 

που θα μπορούσε να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο «δύναμης κρούσης», 

κυρίως κατά την πρώτη κρίσιμη περίοδο της σχηματοποίησης του συστή

ματος εργασιακών σχέσεων. 

Η λειτουργία του συστήματος εργασιακών σχέσεων, εξαιτίας της γρα

φειοκρατικής του διάρθρωσης και του ελέγχου του από την κορυφή παρά 

ΐ,κό τη βάση, επέτεινε την ήδη υπάρχουσα «νοοτροπία της ατομικότητας» 

που, όπως υποστηρίζεται, χαρακτηρίζει το ευρύτερο ελληνικό κοινωνικό 

πλαίσιο. Διασπαρμένες και απομονωμένες ομάδες μισθωτών, αποκομμένες 

μεταξύ τους, μεταβλήθηκαν σε «ομάδες πιέσεων»2, με στόχο τους εκάστο

τε κυβερνώντες. Ανάλογα με την ιδιαίτερη δυναμικότητα τους — που ήταν 

άμεση συνάρτηση κυρίως πολιτικών παραγόντων — η κάθε ομάδα-κατηγο-

ρία μισθωτών πετύχαινε μ^κρά ή μεγαλύτερα οφέλη, που συνήθως έπαιρναν 

τη μορφή διάφορων επιδομάτων ή άλλων παραχωρήσεων. Στη διαδικασία 

αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί μέρος των σημαντικών μισθολογικών και 

κυρίως των θεσμικών (συντάξεις, περίθαλψη κλπ.) ανισοτήτων που χαρα

κτηρίζουν την ελληνική αγορά εργασίας. 

1. Pelling, H.A.: A History of British Trade Unionism, Pelican, 1963 (Επανέκδοση 
1973) Clegg, H.A., Fox, Α., Thompson, Α.: Λ History of British Trade Unions Since 1888, 
Oxford, Clarendon, 1964. 

2. Ορισμένοι μελετητές ταυτίζουν το ευρύτερο συνδικαλιστικό κίνημα με τις 
ομάδες πιέσεων, αντίληψη που είναι λανθασμένη κατά την άποψη μας. Χαρακτηρι
στικός είναι ο τίτλος της ακόλουθης διδακτορικής διατριβής, που αναφέρεται στους 
στρατιωτικούς και την εργατική τάξη στην Ελλάδα: Stavrou, Ν.Α.: Pressure Groups in 
the Greek Political Setting, Ph.D. Thesis, Washington University, 1979. 
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Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με ό,τι ισχύει γενικά, 

υπάρχουν αρκετές οργανώσεις που διακρίνονται για την ψηλή συνδικαλιστι

κή τους συνοχή και διαπραγματευτική δυναμικότητα. Τέτοιες οργανώσεις 

δρουν σήμερα κυρίως στην κοινή ωφέλεια, στις τράπεζες, στις μεταφορές, 

στα μεταλλεία, σε ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις, στις κατασκευές, στην 

περίπτο^ση ορισμένων κατηγοριών δημόσιων υπαλλήλων (δάσκαλοι, καθη

γητές γυμνασίων, τεχνικοί κλπ.), κ.ά. Οι οργανώσεις αυτές, με την ψηλή 

διαπραγματευτική ισχύ που διαθέτουν έχουν επιτύχει να βελτιώσουν ση

μαντικά τη θέση των μισθωτών του κλάδου τους σε σχέση με τη θέση των 

υπόλοιπων εργατοϋπαλλήλων της χώρας. 

Ανεξάρτητα από τις ως άνω διαπιστώσεις, γεγονός είναι ότι η κύρια 

«δύναμη κρούσης» των μισθωτών επενεργεί και σήμερα στο επίπεδο των 

ΕΓΣΕΕ, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κυβερνητική οικονο

μική πολιτική. Αυτό έχει ως συνέπεια την έντονη πολιτικοποίηση του 

θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και κατ' επέκταση του όλου συ

στήματος εργασιακών σχέσεων. Σχετικά οι Beai και Wickersham γράφουν 

ότι, «όταν οι μισθωτοί βλέπουν τα δικαιώματα τους να τους παρέχονται μόνο 

με κυβερνητική άδεια, είναι φυσικό να στρέφονται σε πολιτική δραστηρι

ότητα που αποσκοπεί είτε να επηρεάσει την κυβέρνηση είτε να την κα

τακτήσει ή και να την εξοντώσει»1. 

Γενικά οι ρυθμίσεις που γίνονται με τις ΕΓΣΕΕ λειτουργούν καθοδη

γητικά για τις επιμέρους συλλογικές συμβάσεις. Συνήθως οι τελευταίες 

αυτές ακολουθούν χρονολογικά και μεθοδολογικά τις διαδικασίες για τη 

σύναψη των ΕΓΣΕΕ. 

Η πλειοψηφία των σημαντικότερων επιμέρους συμβάσεων (κλαδικών, 

τοπικών κλπ.) διενεργείται από τις κλαδικές ομοσπονδίες και από ορισμέ

να δυναμικά πρωτοβάθμια σωματεία. Αν και υφίστανται αρκετές παρεκκλί

σεις κατά περίπτωση, το όλο κύκλωμα «συλλογικές διαπραγματεύσεις-συμ-

θάσεις-διαιτησία» ακολουθεί τα πιο κάτω στάδια: 

Ιο στάδιο: Παρέλευση ορισμένου χρόνου από τη σύναψη της προηγούμενης 

συλλογικής σύμβασης. Διαπίστωση της ανάγκης για αναπρο

σαρμογή. Σχετική πίεση από τη βάση. Ανάλογες εξελίξεις σε 

άλλους τομείς και ιδιαίτερα στο επίπεδο των ΕΓΣΕΕ. 

2ο στάδιο: Πιθανή βολιδοσκόπηση προθέσεων εργοδοσίας. Έγγραφη κα-

1. Beai, F., Wickersham, Ε.: The Practice of Collects» Bargaining, Illinois, Irwin, 
σελ. 70. 
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ταγγελία της σύμβασης και κοινοποίηση της στο Υπουργείο Ερ

γασίας, στη ΓΣΕΕ και πιθανώς στο αρμόδιο εργατικό κέντρο και 

τις παρεμφερείς ομοσπονδίες και σωματεία. 

3ο στάδιο: Επαφές και διαπραγματεύσεις με εργοδοσία, εφόσον η τελευταία 

δεχτεί να συζητήσει το θέμα. Πιθανή υπογραφή (σε ελάχιστες 

περιπτώσεις) της συλλογικής σύμβασης. Μικρή πιθανότητα α

περγιών. 

4ο στάδιο: Ανεπίσημη μεσολάβηση (έξω από τα στενά πλαίσια των νόμων) 

εκπροσώπων του Υπουργείου Εργασίας. Τριμερής ανταλλαγή 

απόψεων. Πιθανότητα εκδήλωσης απεργίας ή ανταπεργίας (lock

out) σε περίπτωση αδιεξόδου. 

5ο στάδιο: Επίσημη διαμεσολάβηση-επέμβαση (μέσα στα πλαίσια των νό

μων) των εκπροσώπων του Υπουργείου. Καλούνται τα μέρη να 

διατυπώσουν τις νόμιμες απαιτήσεις τους και να καταλήξουν σε 

συμφωνία. 

6ο στάδιο: Παραπομπή του θέματος στην υποχρεωτική Διαιτησία. Απα

γόρευση απεργιών-ανταπεργιών μέχρι να εκδοθεί η σχετική από

φαση. 

Από την ανάλυση του παραπάνω κυκλώματος είναι φανερό, ότι τα πιο 

κρίσιμα στάδια είναι το 3ο και κυρίως το 4ο, κατά τα οποία υπάρχουν με

γάλες πιθανότητες να εκδηλωθούν απεργίες. Μια από τις σοβαρότερες αδυ

ναμίες του ελληνικού συστήματος εργασιακών σχέσεων συνδέεται με την 

ανεπαρκή ρύθμιση των διεργασιών που διενεργούνται στα στάδια αυτά. 

Ό π ω ς θα αναπτυχθεί εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο, η αδυναμία αυτή 

του συστήματος εργασιακών σχέσεων θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την 

επέκταση της προληπτικής διαμεσολάβησης του κράτους, παράλληλα με 

την ενίσχυση του «εθελοντισμού» των σχέσεων εργασίας-εργοδοσίας στη 

σύναψη των συλλογικών συμβάσεων. 

Ένα σημαντικό βήμα προς τη διεύρυνση του εθελοντισμού των συλλο

γικών διαπραγματεύσεων ήταν η κατάργηση από το Ν. 73/1974 του επίμα

χου άρθρου 20 του 3239/1955, που παρείχε τη δυνατότητα στον Υπουργό 

Εργασίας*ί<να τροποποιή ή να μη εγκρίνει εν όλω ή εν μέρει την συλλο-

γικήν σύμβασιν εργασίας ή απόφασιν διαιτησίας». Στο παρελθόν τη δυνατό

τητα αυτή εκμεταλλεύτηκαν σε πολλές σχετικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα 

μεταξύ των ετών 1958-1962 ένα ποσοστό 80% των αποφάσεων της υποχρεω

τικής Διαιτησίας τροποποιήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, ενώ από τις 
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συλλογικές συμβάσεις που συνάφθηκαν κατά την ίδια περίοδο τροποποιή

θηκε ποσοστό 27% περίπου1. Η άρση της δυνατότητας αυτής της κυβερνη

τικής παρέμβασης, που παρείχε το άρθρο 20 του Ν. 3239/1955, αποτελού

σε πάγιο αίτημα των εργατικών οργανώσεων. Για να έχει ουσιαστική από

δοση η καινοτομία αυτή μακροπρόθεσμα, πρέπει να επέλθουν άλλες ση

μαντικές διαρθρωτικές και λειτουργικές αλλαγές στο όλο σύστημα εργασι

ακών σχέσεων της χώρας. 

4.2. Οι συλλογικές συμβάσεις στις χώρες της ΕΟΚ 

Σε όλες τις χώρες της ΕΟΚ οι συλλογικές συμβάσεις αποτελούν ένα 

μέσο αποφασιστικής σημασίας, με το οποίο οι μισθωτοί συμμετέχουν στον 

καθορισμό των «όρων εργασίας» και επηρεάζουν τις αποφάσεις της διοί

κησης των φορέων όπου εργάζονται. Παλιότερα οι συλλογικές συμβάσεις 

σχετίζονταν με θέματα που αφορούσαν μόνον άμεσα τους μισθωτούς, όπως 

μισθοί-ημερομίσθια, ώρες εργασίας, υπερωρίες, άδειες κ.ά. Περισσότερο 

πρόσφατα το πεδίο διαπραγματεύσεων μισθωτών-εργοδοτών έχει διευρυν

θεί σημαντικά και τείνει να περιλάβει ευρύτερα θέματα, όπως: «οικονομική 

πολιτική της επιχείρησης, μέθοδοι οργάνωσης, βιομηχανικές και εμπορικές 

συναλλαγές κ.ά.». Παρατηρείται δηλαδή μία σταδιακή μεταλλαγή του όλου 

θεσμού προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης συμμετοχής των εργαζομέ

νων στη διοίκηση και τα κέρδη των επιχειρήσεων. 

Αν και το θέμα δεν μπορεί να εξαντληθεί εδώ, πιο κάτω παρατίθενται 

ορισμένα στοιχεία για τη μεθόδευση και το πεδίο εφαρμογής των συλλο

γικών συμβάσεων στις χώρες της ΕΟΚ2: 

α. Βέλγιο: Παραδοσιακά οι πιο σημαντικές συλλογικές συμβάσεις κα-

1. Στοιχεία Υπουργείου Εργασίας. Βλ. επίσης Dertouzos, D.: The Greek Labour 
Movement: Its Role in the National Industrial Relations System, (Ph.D. Thesis, Rutgers 
University, 1962), κεφ. IX, X. 

2. Τα στοιχεία που παρατίθενται στο κεφάλαιο αυτό, σχετικά με τις σύγχρονες 
εξελίξεις των συλλογικών διαπραγματεύσεων στις χώρες της ΕΟΚ, αντλήθηκαν 
κυρίως από τις ακόλουθες δημοσιεύσεις: Commission of the European Communities: 
Employee Participation and Company Structure, EEC, Supplement 8/75, 1975. Commis
sion on Industrial Relations: Worker Participation and Collective Bargaining in Europe, 
HMSO, 1974. Βλ. επίσης OECD: Recent Trends in Collective Bargaining, OECD, 1972. 
Ευρωπαϊκή Κοινότης (Έκδοση Γενικής Διευθύνσεως Πληροφοριών των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων), Ιανουάριος 1976, τεύχος 53. Βλ. επιπλέον βιβλιογραφία στο τέλος 
της μελέτης. 
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ταρτίζονται σε επίπεδο βιομηχανίας μέσω συλλογικών επιτροπών, που εί
ναι γνωστές ως «επιτροπές ισοτιμίας» (commissions paritaires). Οι επιτροπές 
αυτές περιλαμβάνουν ίσο αριθμό αντιπροσώπων, που προέρχονται από τις 
ενώσεις των εργοδοτών και των εργατών, με επικεφαλής έναν ανεξάρτητο 
πρόεδρο και αντιπρόεδρο που διορίζει η κυβέρνηση. Το είδος αυτών των 
συλλογικών συμβάσεων καλύπτει σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό της χώ
ρας. Εθνικές ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις καταρτίζονται σε ορισμένους 
βιομηχανικούς κλάδους, που η ισχύς τους μπορεί να επεκταθεί σε όλες τις 
επιχειρήσεις του κλάδου, εφόσον η αντίστοιχη «επιτροπή ισοτιμίας» το ζη
τήσει ομόφωνα. 

6. Γερμανία: Οι συλλογικές συμβάσεις που είναι κατοχυρωμένες νομι
κά αποτελούν την κύρια πηγή διαμόρφωσης των «όρων εργασίας», περιο
ρίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την αντίστοιχη αρμοδιότητα του κράτους. 
Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο συνάπτονται 8.000 περίπου συλλογικές συμ
βάσεις. Ο περισσότερο διαδομένος τύπος των σχετικών ρυθμίσεων είναι 
αυτός της περιφερειακής κλαδικής σύμβασης. Αυτό οφείλεται στην ορθο
λογική οργάνωση του συνδικαλιστικού κινήματος σε 17 κύριους κλάδους, 
καθώς και στο μεγάλο μέγεθος των οικονομικών εκμεταλλεύσεων. Επίσης 
ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία του θεσμού της συμμετοχής των μι
σθωτών στη διοίκηση των επιχειρήσεων. 

γ. Δανία: Οι συλλογικές συμβάσεις στη Δανία διενεργούνται κατά κύριο 

λόγο σε εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνουν γενικότερα και ειδικότερα θέ

ματα, που ορίζονται αρχικά από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατικών Ε

νώσεων και τη Συνομοσπονδία Εργοδοτών. 

ο. Γαλλία: Οι συλλογικές συμβάσεις στη Γαλλία παρουσιάζουν περισ

σότερα κοινά χαρακτηριστικά με τα ελληνικά δεδομένα απ' ό,τι οι αντί

στοιχες περιπτώσεις των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό θα μπορούσε 

να αποδοθεί στη σύμπτωση πολλών πτυχών του ελληνικού εργατικού δι

καίου με το αντίστοιχο γαλλικό, καθώς και σε μερικές διαρθρωτικές ο

μοιότητες των συνδικαλιστικών κινημάτων των δύο χωρών. Οι γαλλικοί 

νόμοι των ετών 1950 και 1971, για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθι

έρωσαν ένα ορισμένο θεσμικό πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις που 

νομικά είναι δεσμευτικές, εφόσον περιέχονται σε γραπτό κείμενο. Ο νόμος 

του 1951 έκανε διάκριση ανάμεσα στις συλλογικές συμβάσεις (convention 

collective) και στις συμβάσεις κατά επιχείρηση ή κατά μισθό (accords d' é-
tablissement ou de salaires). Οι τελευταίες αυτές αφορούσαν πολύ περιορι

σμένες περιπτώσεις, μέχρις ότου ο σχετικός νόμος του 1971, καταργώντας 
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τα σχετικά νομικίστικα εμπόδια, έδωσε μεγαλύτερη ευχέρεια για τη σύνα

ψη παρόμοιων συλλογικών συμβάσεων. Η ισχύουσα νομοθεσία κάνει διά

κριση ανάμεσα στις συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες δεσμεύουν τα μέρη 

που τις υπέγραψαν ή που προσχώρησαν σ' αυτές αργότερα, και στις συμ

βάσεις που μπορούν να επεκταθούν. Οι συλλογικές συμβάσεις κατά επιχεί

ρηση δεσμεύουν τα μέρη που τις υπέγραψαν και δεν είναι δυνατό να επε

κταθούν. 

ε. Ιρλανοία: Το θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων στην Ιρ

λανδία παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το βρετανικό πρότυπο, που κύριο 

συστατικό του είναι ο «εθελοντισμός» στις διαπραγματεύσεις μεταξύ μισθω-

τών-εργοδοτών. Σε εθνικό επίπεδο διενεργούνται διαπραγματεύσεις που α

ποτελούν το γενικότερο πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα υπάρξουν περισσότε

ρες λεπτομερείς συλλογικές συμβάσεις σε επίπεδο κλαδικό και επιχειρή

σεως. 

στ. Ιταλία: Οι συλλογικές συμβάσεις διενεργούνται κυρίως σε δύο επί

πεδα: σε εθνικό και κατά επιχείρηση. Παλαιότερα περισσότερο σημαντι

κές ήταν οι συλλογικές συμβάσεις που διενεργούνταν σε εθνικό επίπεδο, 

ενώ μετά τις αρχές της ΙΟετίας του 1960 η τάση άρχισε να αντιστρέφεται. 

Αν και η σημασία των εθνικών συλλογικών συμβάσεων ως γενικότερου 

πλαισίου συμφωνιών διατηρείται, τελευταία υπάρχει η τάση προς μεγαλύ

τερη αποκέντρωση των διαπραγματεύσεων με ιδιαίτερο επίκεντρο το επί

πεδο επιχειρήσεων. Αυτό οδήγησε στη σύναψη, σε μεγάλη έκταση, των 

λεγόμενων «πρακτικών συμφωνίας» (contrattazione articola), που παρουσιά

ζουν σημαντικές ομοιότητες με το αντίστοιχο ελληνικό δεδομένο των άτυ

πων ή εργοστασιακών συμφωνιών (Πρακτικά Τριμερούς Συνεργασίας). 

ζ. Μεγάλη Βρετανία: Όπως έχει ήδη αναφερθεί, βασικό χαρακτηριστι

κό των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη Μεγάλη Βρετανία είναι ο «ε

θελοντισμός» που διέπει τις σχέσεις μισθωτών-εργοδοτών. Το 1971 η Κυβέρ

νηση των Συντηρητικών με το νόμο περί «βιομηχανικών σχέσεων» (indu

strial relations act 1971) επιχείρησε να ενισχύσει περισσότερο το νομικό χα

ρακτήρα των σχέσεων αυτών, αλλά ο νόμος για τις «συνδικαλιστικές ενώ

σεις και εργασιακές σχέσεις, 1974» (trade union and labour relations act, 

1974) της Εργατικής Κυβέρνησης επανέφερε το παραδοσιακό καθεστώς. 

Τόσο το περιεχόμενο όσο και οι κατηγορίες των συλλογικών διαπραγμα

τεύσεων στη Μεγάλη Βρετανία παρουσιάζουν μεγάλη ελαστικότητα και ευ

χέρεια εφαρμογής. Παραδοσιακά το σύστημα είναι ιδιαίτερα αποκεντρω

μένο, ενώ σημαντικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι τοπικοί εργα

τικοί αντιπρόσωποι (shop stewards). Τελευταία σε ορισμένους κλάδους υ-
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πάρχει η τάση προς περισσότερο λεπτομερή και ευρύτερη διαπραγμάτευ

ση σε επίπεδο επιχείρησης και οικονομικής εκμετάλλευσης. 

η. Ολλανδία: Οι συλλογικές συμβάσεις παρέχουν νομική δέσμευση και 

μπορούν να καταρτίζονται σε διάφορα επίπεδα: εθνικό, κλαδικό, επιχείρη

σης και οικονομικής εκμετάλλευσης. Παραδοσιακά το σύστημα των συλ

λογικών διαπραγματεύσεων, κυρίως όσον αφορά τις αμοιβές εργασίας, εί

ναι περισσότερο συγκεντρωτικό, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα, ένας με

γάλος αριθμός μισθωτών να καλύπτεται από μικρό αριθμό συμφωνιών. 

Παρόλα αυτά τελευταία παρουσιάζεται μία ορισμένη τάση αποκέντρωσης 

του συστήματος, κυρίως στην περίπτωση των μεγάλων βιομηχανικών επι

χειρήσεων. Ιδιαίτερη σημασία για τη ρύθμιση των γενικότερων «όρων 

εργασίας» έχει το «Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο» της Ολλανδίας. 

Το όργανο αυτό αποτελεί μερικό πρότυπο του Συμβουλίου Οικονομικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής (ΣΚΟΠ) που συστήθηκε πρόσφατα στη χώρα 

μας. 

4.3. Γενικοί όροι συλλογικών συμβάσεων: νομοθετική ρύθμιση 

Σύμφωνα με τη νομικίστικη αντίληψη του θέματος, τα επαγγελματι

κά σωματεία1 των μισθωτών και των εργοδοτών αντλούν το δικαίωμα από το 

Σύνταγμα και τους νόμους να θεσπίζουν όρους και συνθήκες εργασίας που 

ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ τους. Οι όροι αυτοί αποτελούν κανόνες δι

καίου, δηλαδή νόμου με ουσιαστική ισχύ. Ο Ν. 3239/1955 (άρθρο 2 παρ. 1) 

ορίζει ότι: «η συλλογική σύμβασις εργασίας καταρτίζεται μεταξύ μιας ή 

πλειόνων εργοδοτικών οργανώσεων αφ' ενός και μιας ή πλειόνων επαγγελ

ματικών οργανώσεων αφ' ετέρου και καθορίζει τους όρους, τους οποίους 

δέον να περιλαμβάνουν αι συμβάσεις αι συναπτόμεναι μεταξύ προσώπων 

δεσμευομένων υπ' αυτών». Σε γενικές γραμμές αντικείμενο των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων μπορεί να είναι οι μισθοί και τα ημερομίσθια, καθώς και 

θεσμικά θέματα, όπως συντάξεις, παροχές υγείας, υπερωρίες, επιδόματα, 

άδειες, αποζημιώσεις, δώρα, εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας, συμμετοχή 

των εργαζομένων στη διοίκηση και στα κέρδη κλπ.2. 

1. Για τη νομοθεσία, περί επαγγελματικών σωματείων βλ. Βάγιας, Α.: Συνδικα
λιστική Νομοθεσία, Αθήναι, 1975, κεφ. 3, 4, 5. Πετυχάκης, Γ.: Νομοθεσία περί Σω
ματείων, Αθήναι, 1975. Χιώτης, Κ., Μαρκόπουλος, Κ.: Σωματειακή και Συνδικα
λιστική Νομοθεσία, Αθήναι, 1973. Μπαλτάς, Σ., Αργυρόπουλος, Σ.: Σωματειακή και 
Συνδικαλιστική Νομοθεσία, Αθήναι, 1977. 

2. Όσον αφορά τα θέματα που, από νομοθετική άποψη, μπορούν να περιληφθούν 
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Στην πράξη οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον στο παρελ

θόν, περιορίζονταν κυρίως σε μισθολογικά θέματα. 

Πιο πρόσφατα, σε κάποια αντιστοιχία και με την ανάλογη διεθνή πρα

κτική, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις τείνουν να επεκτείνονται σε ευρύ

τερο κύκλο θεμάτων. 

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του αρχικού νόμου οι συλλογικές 

συμβάσεις έχουν λιγότερη ισχύ από τους νόμους και το σύνταγμα του 

κράτους και μεγαλύτερη από την ατομική σύμβαση. Αυτό σημαίνει, ότι για 

να αποκτήσουν νομική ισχύ δεν μπορούν να περιέχουν δυσμενέστερους 

όρους από αυτούς που κατοχυρώνονται από το γενικό νομοθετικό πλαίσιο. 

Ταυτόχρονα μια ατομική σύμβαση θεωρείται άκυρη, όταν περιέχει δυσμε

νέστερους όρους από αυτούς που καθιερώνονται από τη συλλογική σύμβα

ση, ενώ αντίθετα είναι έγκυρη, αν περιέχει ευνοϊκότερους όρους για το μι

σθωτό από ό,τι η τελευταία (ρήτρα της ευνοϊκότερης ρύθμισης)1. 

Κατά το βασικό Ν. 3239/1955 (άρθρο 3 παρ. 1), «ατομική σύμβασις ερ

γασίας καταρτιζόμενη παρά τίνος των δεσμευομένων υπό συλλογικής συμ

βάσεως εργασίας, θεωρείται περιέχουσα αυτοδικαίως τους εν τη συλλογική 

συμβάσει καθορισθέντας όρους, ακυρουμένων των τυχόν αντιθέτων συμ

φωνιών. Όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας ευνοϊκώτεροι διά τον μισθω-

τόν των διαλαμβανομένων εις συλλογικήν σύμβασιν εργασίας είναι επικρα

τέστεροι». Επίσης κατά την ισχύουσα νομολογία θεωρείται άκυρος ο ό

ρος της συλλογικής σύμβασης που αντίκειται στα επαγγελματικά ή εργα

σιακά έθιμα. Ερευνάται η νομιμότητα όρου της συλλογικής σύμβασης που 

αντίκειται σ' ένα καθιερωμένο έθιμο, όπως είναι λ.χ. η καταβολή του δώ

ρου του Πάσχα και των Χριστουγέννων. 

Η συλλογική σύμβαση γενικά θέτει το ελάχιστο των όρων των συνθη

κών εργασίας σ' ένα ορισμένο τόπο ή κλάδο απασχολήσεως. Μεμονωμέ

νοι μισθωτοί μπορούν να προβούν σε ιδιαίτερες ατομικές συμφωνίες με 

τους εργοδότες που να ρυθμίζουν καλύτερους όρους εργασίας. Αυτό άλλω

στε αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ελληνικών εργασιακών σχέ

σεων. Η εμμονή στην ατομικότητα παρά στη συλλογικότητα των σχέσεων 

μισθωτών-εργοδοτών είναι ένας πρόσθετος παράγοντας — όχι πρωτογενής 

βέβαια — που αποδυναμώνει το συνδικαλιστικό λειτούργημα και κατ' επέ

κταση τη συλλογική διαπραγμάτευση. 

στις συλλογικές συμβάσεις στην Ελλάδα 6λ. σχετική ανάλυση Μήτσου, Τρ.: ΗΡύθ-
μισις των Συλλογικών Διαφορών Εργασίας εις την Ελλάδα, Αθήναι, 1971. 

1. Καρακατσάνης, Α.: ό.π. σελ. 146-149. Κασιμάτης, Γρ., Βουτυράς, Στ.: ό.π., 
σελ. 175. 
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Όπως προκύπτει από το Ν. 3239/1955, αν μία ατομική σύμβαση εργα

σίας περιέχει δυσμενέστερους όρους από ό,τι η αντίστοιχη συλλογική, 

τότε το ενδιαφερόμενο σωματείο έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από 

τον παραβάτη εργοδότη, καθώς και από συμβαλλόμενο μισθωτό που είναι 

μέλος του σωματείου (άρθρο 3 παρ. 2). Στην περίπτωση αγωγής σχετικής 

με συλλογική σύμβαση είτε από μέρους ατόμων είτε από σωματείο, παρέ

χεται το δικαίωμα στις άλλες οργανώσεις που υπέγραψαν τη συλλογική 

σύμβαση, να παρέμβουν στη δίκη (άρθρο 3 παρ. 4). 

Η παροχή των διαδικαστικών αυτών μέσων συνδέεται με την προσπά

θεια νομοθετικής ισχυροποίησης των συλλογικών συμβάσεων. Στην πραγ

ματικότητα ελάχιστες περιπτώσεις, για τις οποίες έχει κινηθεί η σχετική 

διαδικασία, είναι γνωστές. 

Πολλές φορές διάφοροι όροι των συλλογικών συμβάσεων — όπως άλλω

στε και στην περίπτωση των διατάξεων του προστατευτικού ατομικού δι

καίου εργασίας — παραβιάζονται χωρίς να κινείται καμιά διαδικασία κατά 

των παραβατών. Η πλειοψηφία των συνδικαλιστικών σωματείων, το Υπουρ

γείο Εργασίας, η Επιθεώρηση Εργασίας και ο Οργανισμός Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως λειτουργούν σήμερα, αδυνατούν να 

προσφέρουν επαρκή κάλυψη στον τομέα αυτό1. 

Το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3239/1955 αναφέρει, ότι τα τοπικά όρια ισχύος 

της συλλογικής σύμβασης εργασίας είναι η περιφέρεια του ειρηνοδικείου 

στην οποία υπογράφτηκε η συλλογική σύμβαση, αν δεν ορίζεται σαφώς η 

περιοχή για την οποία ισχύει. Αυτό σημαίνει, ότι οι αντισυμβαλλόμενες 

οργανώσεις μπορούν να ορίσουν τα τοπικά όρια της σύμβασης, εφόσον 

έχουν τη σχετική αρμοδιότητα. Διάλυση της οργάνωσης που υπέγραψε τη 

σύμβαση δεν συνεπάγεται και την άρση ισχύος της συλλογικής σύμβασης. 

Επίσης στην περίπτωση της αλλαγής του προσώπου του εργοδότη, τα σχε

τικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μεταβιβάζονται αυτόματα στους κλη

ρονόμους του (άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3239/1955). 

Κατά τη σύναψη μιας συλλογικής σύμβασης γενικότερης σημασίας στις 

διαπραγματεύσεις δικαιούνται να συμμετέχουν οι ανώτερες οργανώσεις των 

μισθωτών και των εργοδοτών, όπως είναι η ΓΣΕΕ και ο ΣΕΒ. Επίσης ένα 

1. Χαρακτηριστική είναι η αγγελία από τα «δελτία ευρέσεως εργασίας» του 
ΟΑΕΔ, στις αρχές του 1976, που αναφέρονταν στη ζήτηση ειδικευμένων γαζωτριών 
από κλωστοϋφαντήριο της περιοχής Κορίνθου. Η αγγελία καθόριζε ως αμοιβή ερ
γασίας τα κατώτατα όρια ημερομισθίων των τότε εθνικών γενικών συλλογικών συμ
βάσεων, που ήταν βέβαια χαμηλότερα από εκείνα που καθορίστηκαν από τις συλ
λογικές συμβάσεις για τις γαζώτριες (κλαδική σύμβαση κλωστοϋφαντουργίας). 
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επαγγελματικό σωματείο μπορεί να ζητήσει από τη δευτεροβάθμια ένωση, 

στην οποία ανήκει (τοπικό εργατικό κέντρο, ή ομοσπονδία), να συμμετά

σχει στις διαπραγματεύσεις και να συνυπογράψει τη σχετική συλλογική 

σύμβαση. 

Οι συλλογικές συμβάσεις αποκτούν νομική ισχύ με την κατάθεση του 

νόμιμου σχετικού εγγράφου στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ερ

γασίας (Διεύθυνση Συλλογικών Σχέσεων Εργασίας και Διαιτησίας) με μέ

ριμνα των συμβαλλομένων. Ο αρμόδιος Υπουργός είναι υποχρεωμένος να 

τη δημοσιεύσει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε διάστημα μεγαλύ

τερο των πέντε και μικρότερο των είκοσι ημερών (άρθρο 20 παρ. 1). Αν 

περάσει η 20ήμερη προθεσμία και δεν έχει γίνει η δημοσίευση, οι ενδια

φερόμενοι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν τη συλλογική σύμβαση το αργό

τερο μετά από δέκα ημέρες στο ειρηνοδικείο της περιφέρειας, όπου υπο

γράφτηκε. Η ενέργεια αυτή, που πρέπει να κοινοποιείται στο Υπουργείο 

Εργασίας, θέτει σε ισχύ τη συλλογική σύμβαση. 

Όπως γίνεται και στις ατομικές συμβάσεις, οι συλλογικές συμβάσεις, 

ανάλογα με τη σχετική συμφωνία, είναι ορισμένου και αορίστου χρόνου. 

Η σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν λύεται αυτόματα με τη λήξη του χρό

νου ισχύος της. Στην περίπτωση που δεν καταγγελθεί ειδικά μετατρέπεται 

σε αορίστου χρόνου. Η σύμβαση αορίστου χρόνου δεν μπορεί να καταγγελ

θεί πριν από δώδεκα μήνες, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι σοβαρής 

ανατροπής της οικονομικής συγκυρίας. Στην πραγματικότητα και ανεξάρ

τητα από τα νομικίστικα πλαίσια και τις προθεσμίες, κατά κανόνα οι συλ

λογικές συμβάσεις αναθεωρούνται στην αρχή κάθε χρόνου. 

Ένα σημαντικό θέμα, που δημιουργεί αρκετά προβλήματα στην τρέ

χουσα πραγματικότητα των εργασιακών σχέσεων, συνδέεται με την απα

γόρευση (εκτός από τις περιπτώσεις του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Τρα

πεζών, Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας) της σύναψης συλλογικής σύμβα

σης από μεμονωμένες επιχειρήσεις. Από τον ορισμό του άρθρου 2 παρ. 1 του 

Ν. 3239/1955 προκύπτει, ότι η συλλογική σύμβαση καταρτίζεται μόνο με

ταξύ επαγγελματικών οργανώσεων των μισθωτών και των εργοδοτών. Η 

συμφωνία, δηλαδή, μεταξύ επαγγελματικών ενώσεων και ενός μεμονωμένου 

εργοδότη θεωρείται συλλογική συμφωνία που δεν αναγνωρίζεται νομικά. 

Η αρχή αυτή, που καθιερώθηκε από το Ν. 3239/1955, αποτελεί σημαντι

κό μειονέκτημα του όλου θεσμού, γιατί περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την 

καθιέρωση των συλλογικών συμβάσεων κατά επιχείρηση. 

Το όλο πρόβλημα θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στην παραπέρα α
νάπτυξη του θέματος. 

93 



4.4. Κατηγορίες συλλογικών συμβάσεων: εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Ο Ν. 3239/1955 (άρθρο 7 παρ. 1) διακρίνει τις συλλογικές συμβάσεις 

σε εθνικές γενικές, εθνικές ομοιοεπαγγελματικές, τοπικές ομοιοεπαγγελ-

ματικές και ειδικές1. Ο αρχικός Ν. 1367/1938, που καθιέρωσε τις σχετικές 

κατηγορίες, περιλάβαινε και γενικές τοπικές, οι οποίες καταργήθηκαν 

με το Ν. 3239/1955. 

Η περιοριστική διαβάθμιση των συλλογικών συμβάσεων κατά κατη

γορίες αιτιολογείται από την αρχική σκέψη του νομοθέτη ως προσπά

θεια να αποφευχθεί η συρροή διάφορων συλλογικών συμβάσεων που έ

χουν τα ίδια τοπικά και επαγγελματικά όρια ισχύος2. Ανεξάρτητα από όλα 

αυτά, με τη λύση που υιοθετήθηκε το πρόβλημα έγινε ακόμη πιο πολύπλο

κο. Ιδίως μετά τη μεταπολεμική τους εφαρμογή, οι σχετικές διατάξεις επέ

τειναν τον προϋπάρχοντα κατακερματισμό του συνδικαλιστικού κινήμα

τος κατά επαγγέλματα και τοπικές διαφοροποιήσεις. Με τα σημερινά οι

κονομικά και συνδικαλιστικά δεδομένα οι διατάξεις αυτές είναι απαρχαι

ωμένες και αντίθετες προς την αντίστοιχη διεθνή πραγματικότητα και ει

δικότερα της ΕΟΚ. 

Το.όλο θέμα έχει γενικότερες προεκτάσεις που, όπως θα δούμε, αφο

ρούν άμεσα το ουσιώδες πρόβλημα των ορίων εφαρμογής των συλλογικών 

συμβάσεων, της αντιπροσωπευτικότητας των σωματείων, καθώς και της 

όλης δομής και λειτουργίας του συστήματος εργασιακών σχέσεων. 

4.5. Εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 

Οι ΕΓΣΣΕ αφορούν το σύνολο των μισθωτών όλης της χώρας και συνά

πτονται στην κορυφή της πυραμίδας του συστήματος εργασιακών σχέσεων 

από τις αντιπροσωπευτικές συνομοσπονδίες των μισθωτών και εργοδοτών. 

Ειδικά για τη γενική αυτή κατηγορία των συλλογικών συμβάσεων έχει ο

ριστεί ότι «γενικωτέρας φύσεως οργανώσεις» είναι ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελ

λήνων Βιομηχάνων), οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονί-

1. Κασιμάτης, Γρ., Βουτυράς, Στ.: ό.π., σελ. 182-183. Μήτσου, Γρ.: ό.π., σελ. 
46-48. 

2. Για τη «συρροή των συλλογικών συμβάσεων» βλ. Καλομοίρης, Δ.: ό.π., σελ. 
347-349. Τούσης, Σταυρόπουλος: Εργατίκόν Δίκαιον, Αθήναι, 1967, σελ. 465. 
Μετζητάκος, Α., Κατσίμπας, Δ.: Δίκαιον των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, 
Αθήναι, 1973, σελ. 117. 
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κης και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος 

(ΓΣΕΒΕ), ως εκπρόσωποι της εργοδοσίας, και η ΓΣΕΕ (Γενική Συνομοσπον

δία Εργατών Ελλάδος) ως εκπρόσωπος των μισθωτών. 

Η ΓΣΕΕ, που η αντιπροσωπευτικότητά της καθιερώθηκε για πρώτη φο

ρά με τον Α Ν 866/1937, εκπροσωπεί σε πανελλήνια κλίμακα τόσο τους 

μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας όσο και αυτούς του Δημο

σίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) που 

απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Δεν εμπίπτουν 

δηλαδή στην αρμοδιότητα της οι απασχολούμενοι στο Δημόσιο με σύμ

βαση δημοσίου δικαίου, οι οποίοι εκπροσωπούνται από την ΑΔΕΔΥ (Ανώ

τατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων) και ορισμένες άλλες ε

πιμέρους οργανώσεις, όπως η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύ

σεως (ΟΛΜΕ) κλπ. 

Με ορισμένες προϋποθέσεις, που η ανάλυση τους θα γίνει πιο κάτω, 

παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας να κηρύξει υποχρεωτική 

μια συλλογική σύμβαση. 

Αντικείμενο των ΕΓΣΣΕ είναι ο καθορισμός των γενικών όρων και συν

θηκών εργασίας, καθώς και των κατώτατων ορίων των μισθών και ημερο

μισθίων, εκτός από τις περιόδους που ίσχυσε το εξουσιαστικό σύστημα 

(1941-1952, 1969-1974). Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ε

πικρατείας 1462/1957 και 2137/19661, «η ΕΓΣΣΕ, ήτις είναι η ευρύτερα 

πασών, περιορίζεται εις την ρύθμισιν γενικών όρων και συνθηκών εργα

σίας και κατωτάτων ορίων αποδοχών, ως θεμάτων κοινών δι ' απαντάς τους 

μισθωτούς της χώρας, αφιεμένης, παραιτέρω, ανοικτής της οδού διά των 

κλαδικών ή τοπικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατ' εκτίμησιν των 

ειδικών κατά κλάδον και περιφέρειαν κριτηρίων, συνομολογήσεως ευμενέ

στερων ιδιαιτέρων όρων και συνθηκών εργασίας, εν τω πλαισίω των εν τη 

εθνική γενική συλλογική συμβάσει περιεχομένων γενικών τοιούτων, ως 

και της συνομολογήσεως με αφέτηρίαν το εν αυτή κατώτατον όριον αποδο

χών της προσηκούσης αμοιβής της εργασίας κατά κλάδον επαγγέλματος 

και παραγωγής ... αι αποδοχαί αύται μόνον ανώτεραι δύνανται να είναι των 

υπό της ΕΓΣΣΕ καθοριζομένων κατωτάτων ορίων αποδοχών». 

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 4.1, οι εθνικές γενικές συλλογικές 

συμβάσεις (ή οι αποφάσεις της υποχρεωτικής διαιτησίας) συνάπτονται κατά 

κανόνα μια φορά το χρόνο2. Στην πράξη η αρχή της διαδικασίας για την 

1. ΣΕ 1462/1957, ΣΕ 2137/1966. ΔΕΝ (Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας) 1966, σελ. 
849. 

2. Τα χρονικά όρια μέσα στα οποία αναθεωρούνται οι συλλογικές διαπραγματεύ-

95 



αναθεώρηση τους ακολουθεί την κατάθεση στη Βουλή του ετήσιου κυβερ

νητικού προϋπολογισμού. Η υπογραφή της νέας ΕΓΣΣΕ ή η αντίστοιχη 

απόφαση της υποχρεωτικής διαιτησίας ολοκληρώνεται συνήθως μέσα στους 

τρεις πρώτους μήνες του νέου έτους. 

Τα κατώτατα όρια μισθών για τους άνδρες και τις γυναίκες εξομοιώ

θηκαν το 1973 και τα ημερομίσθια τον Ιανουάριο του 1978. 

Με την ΕΓΣΣΕ του 1975, που ήταν η πρώτη μετά τη μεταπολίτευση 

(22.2.1975), δόθηκαν αυξήσεις κατά 20% σε τρέχουσες τιμές στα κατώτερα 

όρια μισθών και ημερομισθίων σε δύο δόσεις (12% από 1η Μαρτίου και 

8% από 1η Αυγούστου). Παράλληλα έγιναν δεκτά μια σειρά από θεσμικά 

αιτήματα της ΓΣΕΕ. Το 1976 η ΓΣΕΕ διεκδικούσε αύξηση 32% σε πρώτη 

φάση και 26% σε δεύτερη. Ο ΣΕΒ παραχωρούσε 10% στην αρχή και 14% σε 

δεύτερο στάδιο, ενώ οι βιοτέχνες και οι έμποροι έδιναν 10%. Η καταγγε

λία της προηγούμενης συλλογικής σύμβασης έγινε από τη ΓΣΕΕ από το 

Νοέμβριο του 1975. Εξαιτίας της μεγάλης διαφοράς των απόψεων των με

ρών δεν έγιναν απευθείας διαπραγματεύσεις. Οι αρμόδιοι του Υπουργείου 

Εργασίας ανέλαβαν διαμεσολαβητικές ενέργειες, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, 

ενώ ήταν φανερό από την αρχή ότι το θέμα θα καταλήξει στην υποχρεω

τική διαιτησία, όπως και έγινε. Το πρωτοβάθμιο Διοικητικό Διαιτητικό 

Δικαστήριο αποφάσισε να δοθούν αυξήσεις κατά 17% σε δύο δόσεις (10% 

από 13 Φεβρουαρίου και 7% από 1 Ιουλίου) και δεν έκανε δεκτά τα θεσμι

κά αιτήματα. Το δευτεροβάθμιο ΔΔΔ, στο οποίο έκανε έφεση η ΓΣΕΕ, 

κατοχύρωσε την ίδια απόφαση. 

Με την ΕΓΣΣΕ του 1977 τα κατώτατα ημερομίσθια και οι μισθοί αυξή

θηκαν σε τρέχουσες τιμές κατά 15% σε δύο δόσεις (10% από Φεβρουάριο 

και 5% από Ιούλιο). Με την ΕΓΣΣΕ του 1978 δόθηκαν αντίστοιχες αυξήσεις 

κατά 22% (16% από Φεβρουάριο και 6% από Ιούλιο) και με την ΕΓΣΣΕ του 

1979 κατά 15% σε μία δόση (από 15 Φεβρουαρίου). 

σεις ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αναθεω
ρούνται κάθε ένα ή το πολύ δύο χρόνια. Για την περίπτωση της Ιαπωνίας είναι ιδι
αίτερα γνωστός ο όρος «spring offensive» (ανοιξιάτικη επίθεση), που υποδηλώνει την 
περίοδο κατά την οποία κάθε χρόνο γίνονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις-
κινητοποιήσεις. Βλ. Dore, R.: British Factory-Japanese Factory, London, Allen and 
Unwin, 1973, σελ. 198. Cook, Alice: Japanese Trade Unionism, New York, Cornell 
University, 1966. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 

Κατώτατα ονομαστικά ημερομίσθια και μισθοί, 1951-1979 

(Όπως καθορίστηκαν από Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και 

Κυβερνητικές Διοικητικές Ρυθμίσεις) 

Ημερομηνία Ημερομίσθια Μισθοί 

Ανδρών Γυναικών Ανδρών Γυναικών 

15. 1.1951 

7.10.1952 

1. 3.1954 

1. 5.1954 

1. 1.1955 

1956 

24. 8.1958 

1959 

1. 9.1960 

26. 6.1961 

1. 6.1962 

1963 

1. 1.1964 

1965 

1. 1.1966 

1. 2.1967 

1. 7.1967 

1.10.1968 

1. 5.1969 

1.10.1971 

1. 7.1972 

1. 5.1973 

1. 9.1973 

1.12 1973 

1. 9.1974 

1. 3.1975 

1. 8.1975 

13. 2.1976 

1. 7.1976 

15. 2.1977 

1. 7.1977 

1. 2.1978 

1. 7.1978 

15. 2.1979 

22,0 

25,0 

28,8 

31,3 

37,0 

42,0 

47,5 

47,5 

52,0 

53,0 

57,0 

57,0 

64,0 

64,0 

75,0 

85,0 

90,0 

96,3 

103,5 

110,0 

115,0 

125,0 

138,0 

165,6 

182,2 

204,0 

219,0 

241,0 

256,0 

281,6 

294,4 

340,4 

360,0 

414,0 

18,0 

20,0 

23,0 

25,0 

29,0 

32,0 

36,5 

36,5 

40,0 

41,0 

44,0 

44,0 

50,0 

50,0 

60,0 

70,0 

75,0 

80,3 

86,3 

93,3 

97,0 

105,0 

120,0 

144,0 

158,4 

177,0 

190,3 

219,3 

240,6 

264,7 

285,6 

340* 

360,0 

414,0 

2.200 

2.300 

2.400 

2.600 

2.850 

3.420 

3.762 

4.250 

4.550 

5.005 

5.323 

5.855,4 

6.121,5 

7.300 

7.500 

8.625 

2.100 

2.200 

2.600 

2.850 

3.420 

3.762 

4.250 

4.550 

5.005 

5.323 

5.855,4 

6.121,5 

7.300 

7.500 

8.625 

Πηγή: Εφημερίς της Κυβερνήσεως. 

Σημείωση: Εξίσωση κατώτατων ημερομισθίων ανδρών-γυναικών στις 1.3.1978. 

Μεταξύ των ετών 1969-1974 ίσχυσε νομοθετικά το σύστημα των διοι

κητικών ρυθμίσεων για τα κατώτατα όρια μισθών-ημερομισθίων. 



4.6. Εθνικές ομοιοεπαγγελματικές (κατά κλάδο επαγγελματικής δραστηριό

τητας) 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι συμβάσεις που ρυθμίζουν τους ό

ρους και τις συνθήκες εργασίας ενός ορισμένου επαγγέλματος ή των συ

ναφών επαγγελμάτων σε πανελλήνια κλίμακα. Μπορεί δηλαδή να αφορούν 

μια επαγγελματική κατηγορία μισθωτών για όλη την Ελλάδα, όπως, λ.χ. 

οι λογιστές ή συναφή επαγγέλματα, όπως οι τορναδόροι, εφαρμοστές, σι

δεράδες, λεβητοποιοί κλπ. του κλάδου της σιδηροβιομηχανίας. 

Οι σχετικές συμβάσεις αντιστοιχούν σε κάθετη (κατά ειδικότητα-κλάδο 

επαγγέλματος) διάρθρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του συν

δικαλιστικού κινήματος. Η Εθνική Ομοιοεπαγγελματική σύμβαση της Σι-

δηροβιομηχανίας, λ.χ., περιλαμβάνει το σύνολο των συναφών ειδικοτήτων 

που προαναφέρθηκαν, όπως καθορίζονται περιοριστικά από την ίδια τη 

σύμβαση, σε όλους τους σχετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 

Αυτό σημαίνει, ότι αφορά τόσο τα ναυπηγεία και χαλυβουργεία, που απα

σχολούν πάνω από 1.000 μισθωτούς κατά εκμετάλλευση, όσο και το μικρό 

φαναρτζίδικο αυτοκινήτων της γειτονιάς, στο οποίο εργάζονται ένας ή δύο 

βοηθοί που κατά κανόνα δεν είναι συνδικαλισμένοι. 

Οι υπάλληλοι γραφείων στα ναυπηγεία και στα χαλυβουργεία υπάγονται 

κατά το νόμο στην Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση των 

ιδιωτικών υπαλλήλων. Αρμόδια οργάνωση για τη σύναψη της είναι η θεω

ρούμενη ως πλέον αντιπροσωπευτική Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλή

λων. Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλ

λου είναι αρμόδια για τη σύναψη της Εθνικής Ομοιοεπαγγελματική ς Συλ

λογικής Σύμβασης της Σιδηροβιομηχανίας και περιοριστικά για τις ειδι

κότητες που προαναφέρθηκαν πιο πάνω. Αυτό σημαίνει ότι σε μια μεγάλη 

επιχείρηση, όπως λ.χ. στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, που απασχολεί πάνω 

από 4.000 άτομα, συνάπτεται ξεχωριστή σύμβαση για τους υπαλλήλους 

γραφείου και άλλη για τους σιδηροτεχνίτες από τις αντιπροσωπευτικές 

Ομοσπονδίες των Ιδιωτικών Υπαλλήλων και των Εργατοϋπαλλήλων Με

τάλλου αντίστοιχα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως της κλωστοϋφαντουρ

γικής βιομηχανίας, οι θεωρούμενες ως εθνικές ομοιοεπαγγελματικές συμ

βάσεις, κατά παρέκκλιση του γενικού νομικίστικου τύπου, περιλαμβάνουν 

το σύνολο σχεδόν των απασχολουμένων του κλάδου. 

Σε διεθνή κλίμακα, οι συλλογικές συμβάσεις κατά κλάδο επαγγελμα

τικής δραστηριότητας ή ειδικότητας οφείλουν την ύπαρξη τους σε ισχυρά 

σωματεία ειδικευμένων εργατών (craft unions), τα οποία ανέλαβαν το «ρό-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 

Σύνολο συλλογικών συμβάσεων και αποφάσεων διαιτησίας 

μεταξύ των ετών 1955-1975 

Σύνολο Σύνολο 
Έτη συλλογικών αποφάσεων 

συμβάσεων διαιτησίας 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

42 

69 

51 

40 

46 

58 

64 

72 

58 

97 

121 

105 

63 

63 

50 

53 

46 

88 

117 

68 

129 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

93 

93 

82 

79 

93 

100 

67 

43 

38 

60 

93 

124 

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας. 

λο δυνάμεων κρούσης» κατά τα πρώτα κυρίως στάδια της βιομηχανικής 

ανάπτυξης. Επιπλέον, η κατά ειδικότητες σωματειακή διαφοροποίηση των 

διάφορων επαγγελμάτων έχει ιστορικές ρίζες που συνδέονται με την προ

βιομηχανική διάρθρωση της οικονομίας και τη συντεχνιακή της παράδο-
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ση. Στις χώρες της ΕΟΚ η διάρθρωση των ομοιοεπαγγελματικών συμβά

σεων εξελίχθηκε κατ' αντανάκλαση της ανάλογης διάρθρωσης των αντί

στοιχων συνδικαλιστικών κινημάτων1. 

Πιο πρόσφατα στις περισσότερες αναπτυγμένες δυτικές χώρες η με-

γεθοποίηση των οικονομικών εκμεταλλεύσεων είχε ως αποτέλεσμα την ανά

πτυξη των συμβάσεων κατά επιχείρηση σε θάρος των ομοιοεπαγγελματι

κών συλλογικών συμβάσεων. Στην Ελλάδα, αν και παρουσιάζονται ορισμέ

νες παρόμοιες εξελίξεις τελευταία, οι εθνικές ομοιοεπαγγελματικές συμβά

σεις εργασίας, εξαιτίας κυρίως της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που 

απαγορεύει τη σύναψη ειδικών συμβάσεων κατά επιχείρηση, αποτελούν την 

κυρίαρχη μορφή των συλλογικών συμβάσεων (βλέπε Πίνακα 4.3). 

4.7. Τοπικές ομοιοεπαγγελματικές 

Οι τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις αφορούν τους 

μισθωτούς του ίδιου επαγγέλματος ή συναφών κλάδων σε ορισμένη πόλη ή 

ευρύτερη περιφέρεια, στην περίπτωση που δεν υπάγονται σε εθνική ομοιε-

παγγελματική συλλογική σύμβαση. 

Η τελευταία είναι ισχυρότερη της τοπικής που από νομική άποψη δεν 

μπορεί να συναφθεί αν ισχύει η αντίστοιχη εθνική ομοιοεπαγγελματική2. 

Εάν λ.χ. συναφθεί εθνική ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση, που 

ορίζει τους όρους εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων λεωφορείων σε όλη τη 

χώρα, δεν είναι δυνατή η υπογραφή τοπικής συλλογικής σύμβασης για τους 

οδηγούς λεωφορείων της Αθήνας3. Είναι δυνατό όμως να περιέχεται ειδι

κή ρήτρα στην εθνική ομοιοεπαγγελματική σύμβαση, που να παρέχει την 

ευχέρεια σύναψης τοπικών συμβάσεων. 

Γενικά οι τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις είναι μερικότερης 

σημασίας και τείνουν να εκλείψουν τελευταία, όπως φαίνεται και από τον 

Πίνακα 4.3, που αναφέρεται στις περιόδους 1964-1966 και 1974-1976. Ε

ξάλλου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότερες από τις συμβάσεις 

αυτές αφορούν περιορισμένης σημασίας περιπτώσεις, όπως λ.χ. των εκδο-

ροσφαγέων Αττικής ή των λευκοσιδηρουργών Θεσσαλονίκης. Κατά συνέ-

1. Βλ. σχετικά Clegg, Η.: Trade Unionism under Collective Bargaining, Oxford, 
Blackwell, 1976, σελ. 107. 

2. ΑΠ 330/1967, ΔΕΝ 1967, σελ. 631. 
ΣΕ 518/1965, ΔΕΝ 1965, σελ. 322. 

3. Τρίμης, Γ.: AL Σνλλογικαί Συμβάσεις Εργασίας, ΓΣΕΕ, 1958, σελ. 96. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 

Συλλογικές συμβάσεις και αποφάσεις συλλογικής διαιτησίας 
κατά κατηγορίες, περίοδοι 1964-1966/1974-1976 

Εθν. 

Έτη 

ΣΣ 

1964 — 

1965 1 

1966 — 

1974 

(Μετά το 

Σεπτ.) — 

1975 1 

1976 — 

Γενικές 

ΑΔ 

1 

— 

— 

— 

1 

Εθν. 

ΣΣ 

27 

21 

28 

2 

27 

8 

Ομοιο- Τοπικές Ομοιο-

επαγ. επαγ. 

ΑΔ ΣΣ ΑΔ 

Περίοδος 1964-1966 

27 41 33 

30 59 34 

14 40 17 

Περίοδος 1974-1976 

— 6 — 

53 16 8 

— 9 — 

Ειδικέ«; 

ΣΣ 

29 

40 

37 

7 

85* 

28 

ΑΔ 

32 

29 

21 

— 

63 

— 

Σύνολο 

ΣΣ ΑΔ 

97 93 

121 93 

105 52 

15 -

129 124 

45 — 

ΣΣ: Συλλογικές συμβάσεις, ΑΔ: Αποφάσεις διαιτησίας. 
* Από τις 63 ειδικές οι 29 είναι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ. 

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας. 

πεια οι σχετικοί αριθμοί δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμοι με τους αντίστοι

χους των άλλων κατηγοριών συλλογικών συμβάσεων, που αφορούν περι

πτώσεις μείζονος σημασίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μετα

ξύ 1964-1966 ο απόλυτος αριθμός των τοπικών ομοιοεπαγγελματικών συμ

βάσεων είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των εθνικών ομοιοεπαγγελ

ματικών, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με την περίπτωση των αποφάσεων της 

υποχρεωτικής διαιτησίας (βλ. Πίνακα 4.3). 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι μικρός αριθμός τοπικών ομοιοεπαγγελματι

κών συμβάσεων παρουσιάζει ορισμένα δυναμικά χαρακτηριστικά που οφεί

λονται στην ειδικότερη ιδιομορφία τους. Χαρακτηριστική είναι η περί

πτωση της τοπικής σύμβασης που έχουν συνάψει τα δυναμικά σωματεία των 

εργατών ελαστικού Θεσσαλονίκης (Goodyear κλπ.) και η οποία στην πραγ-
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ματικότητα πλησιάζει πιο πολύ στον τύπο της ειδικής συλλογικής σύμ

βασης κατά επιχείρηση. Το σύνολο της υπόλοιπης επικράτειας καλύπτει 

η ορθόδοξη σύμβαση της Ομοσπονδίας Χημικής Βιομηχανίας, που θεω

ρείται ότι εκπροσωπεί τα συναφή επαγγέλματα. Στην επιχείρηση PIRELLI 

λ.χ. της Πάτρας — της οποίας τα εργατικά σωματεία επίσης πιέζουν για 

ειδική τοπική ρύθμιση — , η κλαδική σύμβαση της Ομοσπονδίας Χημικής 

Βιομηχανίας τέμνει κάθετα τον κλάδο αποκλείοντας μη συναφείς ειδικό

τητες, όπως των υπαλλήλων γραφείων ή των οδηγών αυτοκινήτου. Οι δύο 

συμβάσεις, τόσο αυτή που καλύπτει την περιοχή Θεσσαλονίκης όσο και 

αυτή που αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, θεωρούνται από το νόμο ότι συ

νιστούν τοπικές συλλογικές συμβάσεις. Και αυτό, γιατί απαγορεύεται η 

σύναψη τοπικής σύμβασης, αν υπάρχει αντίστοιχη εθνική ομοιοεπαγγελμα-

τική ρύθμιση. Ακόμη η τοπική της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να κηρυχθεί 

ειδική σύμβαση, γιατί υφίστανται ανάλογα νομικίστικα εμπόδια στη σύναψη 

συμβάσεων από μεμονωμένη επιχείρηση. 

4.8. Ειδικές συλλογικές συμβάσεις (κατά επιχείρηση) 

Κατά την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 3239/1955) οι 

ειδικές συλλογικές συμβάσεις αφορούν τους μισθωτούς μιας ή περισσότε

ρων επιχειρήσεων σε μια πόλη ή ευρύτερη περιφέρεια, με την προϋπόθεση 

ότι δεν υφίσταται αντίστοιχη εθνική ομοιοεπαγγελματική σύμβαση.. Οι 

συμβάσεις κατά επιχείρηση, όπως είναι γνωστή στην πράξη η κατηγορία 

αυτή, δε νομιμοποιούνται, αν ισχύει αντίστοιχη εθνική ομοιοεπαγγελματι

κή ή η τελευταία δεν περιέχει ειδική σχετική ρήτρα που να επιτρέπει την 

ύπαρξη της. 

Κατά ρητή διάταξη του Ν. 3239/1955 (άρθρο 2 παρ. 1), οι συλλογικές 

συμβάσεις συνάπτονται από μια ή περισσότερες οργανώσεις των εργοδο

τών. Αυτό σημαίνει ότι δε νομιμοποιείται η σύμβαση που αφορά ένα με

μονωμένο εργοδότη ή επιχείρηση. Ο νόμος εξαιρεί από την απαγόρευση 

αυτή το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ, τις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις 

Κοινής Ωφέλειας (λ.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φωταέριο, Επιχειρήσεις Συγκοινωνι

ών κλπ., άρθρο 7 παρ. 6). Ιδιαίτερη ρύθμιση των σχετικών θεμάτων γίνε

ται επίσης για τους λιμενεργάτες, τους ναυτικούς και τους δημοσιογρά

φους. 

Η απαγόρευση της σύναψης συλλογικών συμβάσεων από μεμονωμένες 

επιχειρήσεις, κατά συνέπεια, αφορά κυρίως τον ιδιωτικό ή ημιιδιωτικό το

μέα της οικονομίας και ιδιαίτερα τη μεταποίηση. Ειδικότερα στις μεγά-
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λες εκμεταλλεύσεις της βαριάς βιομηχανίας (χαλυβουργεία, ναυπηγεία, διυ

λιστήρια, χαρτοποιίες κλπ.), που απασχολούν σημαντικό αριθμό εργατοϋ

παλλήλων, ο στενός επαγγελματισμός που εισάγει η σχετική απαγόρευ

ση διασπά την ενότητα των σχετικών κλάδων. Αντί για οριζόντια διάρθρω

ση των εργατικών σωματείων και των αντίστοιχων συλλογικών ρυθμίσε

ων, επιβάλλεται «από πάνω» η κάθετη διαφοροποίηση της συνδικαλιστι

κής εκπροσώπησης. Όπως έχει ήδη αναλυθεί και προηγούμενα, διαφορε

τικοί κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως λ.χ. τα ναυπηγεία και τα 

χαλυβουργεία, αλληλοτέμνονται από την εθνική ομοιοεπαγγελματική σύμ

βαση της σιδηροβιομηχανίας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των διυ

λιστηρίων, των πετροχημικών και των μεταλλευτικών επιχειρήσεων, των 

οποίων οι περισσότερες ειδικότητες που απασχολούν υπάγονται στη συλ

λογική σύμβαση της χημικής βιομηχανίας. Τα μεταλλεία της Εύβοιας και 

της Πτολεμαΐδας, λ.χ., παρουσιάζουν αφενός πολλά κοινά σημεία, αλλά 

ταυτόχρονα διαφέρουν σε αρκετά άλλα, γεγονός που οφείλεται σε τοπικές 

ιδιομορφίες και διαφορές του είδους και του τρόπου εκμετάλλευσης. Γενικά 

η απαγόρευση της σύναψης ειδικών συλλογικών συμβάσεων έχει δημιουρ

γήσει πολλά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του όλου συστήματος των 

εργασιακών σχέσεων της χώρας. 

4.9. Άτυπες ή εργοστασιακές συμφωνίες 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ορισμένα δυναμικά σωματεία, σε βιομη

χανικούς κυρίως κλάδους, συνάπτουν ειδικές συμφωνίες για το σύνολο των 

εργαζομένων κατά επιχείρηση και κατά παρέκκλιση των σχετικών νομο

θετικών απαγορευτικών διατάξεων. Οι συμφωνίες αυτές, που στην πράξη 

επέχουν θέση ουσιαστικών συλλογικών συμβάσεων, είναι γνωστές ως ά

τυπες ή εργοστασιακές συμφωνίες. 

Οι περισσότερες από τις σχετικές συμφωνίες συνάπτονται με ένα πρω

τόκολλο, που είναι γνωστό ως «Πρακτικό Τριμερούς Συνεργασίας» ή «Πρω

τόκολλο Συνεργασίας». Το τελευταίο αυτό υπογράφεται τόσο από τους 

εκπροσώπους των μισθωτών και των εργοδοτών όσο και από έναν αρμό

διο εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας. Οι «συσκέψεις τριμερούς συνερ

γασίας» που προηγούνται της συμφωνίας προεδρεύονται συνήθως από τον 

εκπρόσωπο του Υπουργείου, ο οποίος έχει επιληφθεί των σχετικών διαμε

σολαβήσεων. Η συμμετοχή των κρατικών οργάνων στη σύναψη της άτυ

πης συμφωνίας δεν συνεπάγεται και τη νομοθετική της κατοχύρωση. Η 

δέσμευση των μερών για την τήρηση της είναι περισσότερο ουσιαστικής-

103 



\ 

ηθικής παρά τυπικής-νομικιστικής υφής, γεγονός που πλησιάζει περισσό

τερο τον «εθελοντισμό» των συλλογικών συμβάσεων που χαρακτηρίζει τις 

χώρες της ΕΟΚ. 

Ο αριθμός των «Πρακτικών Τριμερούς Συνεργασίας» παρουσιάζεται ι

διαίτερα ανοδικός τελευταία. Μέσα στο 1975 υπογράφτηκαν 47 συμφωνίες, 

ενώ άλλες 23 συνάφθηκαν κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες του 1976. 

Ενδεικτικός ορισμένων σχετικών περιπτώσεων είναι ο Πίνακας 4.4. Από 

την εξέταση του πίνακα αυτού οι περισσότερες άτυπες συμφωνίες συνά

πτονται στη βαριά βιομηχανία. 

Από την όλη εξέταση του θέματος καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι 

είναι απαραίτητη η νομοθετική αναθεώρηση των κατηγοριών των συλλο

γικών συμβάσεων. Ειδικότερα ενδείκνυται η νομοθετική αναγνώριση των 

ειδικών συμβάσεων κατά επιχείρηση στη βιομηχανία. Σύμφωνα και με τα 

αντίστοιχα δεδομένα της ΕΟΚ, καθώς και το επιτυχημένο πρότυπο στις 

περιπτώσεις των ΝΠΔΔ, Κοινής Ωφελείας, Τραπεζών, η καθιέρωση των 

συμβάσεων αυτών θα συντελέσει στην ορθολογική αναδιάρθρωση και υπεύ

θυνη ισχυροποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος, πράγμα που θα έχει 

ανάλογες θετικές επιπτώσεις στη λειτουργία των συλλογικών διαπραγμα

τεύσεων και του όλου συστήματος εργασιακών σχέσεων. Ευνόητο είναι, 

πως οποιαδήποτε βελτίωση της λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων της 

χώρας θα έχει ευνοϊκή επίδραση τόσο στους όρους διαβίωσης των μισθω

τών όσο και στο επίπεδο της παραγωγικότητας της οικονομίας. Πάντως θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι τη σχετική νομοθετική ρύθμιση του θέματος υπο

στηρίζουν εκτός από τη ΓΣΕΕ ψηλά ιστάμενοι αρμόδιοι κρατικοί λειτουρ

γοί, σε αντίθεση με το ΣΕΒ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον εμμέ

νει στη διατήρηση του σημερινού νομοθετικού καθεστώτος1. 

4.10. Συλλογικές συμβάσεις στο δημόσιο, στα ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ 

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ και στους 

ΟΤΑ ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ΝΔ 1198/1972. Με ειδική διάταξη 

του ίδιου ΝΔ (άρθρο 1 παρ. 2), οι σχετικές περιπτώσεις χαρακτηρίζονται 

ως ειδικές συμβάσεις, είναι δηλαδή αντίστοιχες με τη συγκεκριμένη αυτή 

κατηγορία που θεσπίζει ο Ν. 3239/1955. Κατά συνέπεια υπάγονται στις ρυθ-

1. Βλ. Πρακτικά Συνεδρίασης Επιτροπής Εργατικού Δυναμικού, Απασχολήσεως 
και Αμοιβής Εργασίας, αριθ. 4, 5, 6, ΚΕΠΕ, 1966 και Έκθεση Ομάδος Εργασίας 
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, ΚΕΠΕ, Νοέμβριος 1976. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 

Επιχειρήσεις στις οποίες συνάφθηκαν πρακτικά τριμερούς 

συνεργασίας το 1975 

1 Ιανουάριος 

2 » 
3 » 
4 Φεβρουάριος 
5 Μάρτιος 
6 » 
7 » 
8 Απρίλιος 
9 » 

10 » 
11 » 
12 » 
13 Μάιος 
14 » 
15 Ιούνιος 
16 » 
17 Ιούλιος 
18 » 
19 » 
20 » 
21 Αύγουστος 
22 » 
23 » 
24 Σεπτέμβριος 
25 Οκτώβριος 
26 » 
27 » 
28 Νοέμβριος 
29 » 
30 » 
31 » 
32 » 
33 » 
34 » 
35 » 
36 Δεκέμβριος 
37 » 
38 » 
39 » 
40 » 
41 » 
42 » 
43 » 
44 » 
45 » 
46 » 
47 » 

ΚΡΙΤΩΝ ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ-Προσωρινό Εργοστάσιο 

ΣΕΚΤΕ Α.Ε. 
Ναυπηγοξυλουργοί Πειραιά 
AUDSTON - HELLAS (Βιομηχανία καλσόν) 
Ο.Δ.Ι.Ε. 
Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 
Τράπεζα Πίστεως-Προσωπικό 
Αεροπορικές Εταιρείες 
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ 
ΛΑΤΒΑ Α.Ε. 
Ι.Τ.Τ. Προσωπικό 
Σκαπανεύς 
Εταιρεία Υδάτων 
Ολυμπιακή Αεροπορία 
ΛΙΠΤΟΛ Α.Ε. 
Ε.Η.Σ. Ηλεκτροδηγοί 
Λιθογραφικές επιχειρήσεις 
ΤΡΙΑΝΤΕΞ - Τριαντόπουλοι Α.Β.Ε. 
NINA ΠΑΛΛΑΣ - Ξενοδοχείον 
ΕΤΜΑ Α.Ε. 
ΙΖΟΛΑ Α.Ε. 
ΕΗΣ Α.Ε. - Σιδηρόδρομοι 
Προν. Ανών. Εταιρεία Γενικών Αποθηκών 
ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε. Γενικών Ασφαλειών 
AMERICAN EXPRESS 
Κεραμοποιείον - Σταματόπουλοι Αφοί 
ΦΙΞ Α.Ε. - Οδηγοί, βοηθοί 
ΔΕΛΤΑ Α.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος 
ΑΣΠΑ 
Βιομηχανία Ενδυμάτων Βόλου 
CARAVEL - Ξενοδοχείον 
Ν.Ι.Ε.Ν. 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΛΛΑΣ - Τμήμα ηλεκτρολύσεως 
Κοινοπραξία Φράγματος ΜΟΡΝΟΥ 
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. 
ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ Α.Ε. 
LANDIS 
Ναυπηγεία Ελευσίνος Α.Ε. 
ΜΑΝΟΥΛΙ Α.Ε. - ΕΛΛΑΣ 
Μεταλλεία Κασσάνδρας 
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. 
Χαρτοποιία Λαδοπούλου Πατρών 
ΕΚΤΕΛ 
ΙΝΤΕΑΛ-ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ 
Α.Τ.Α. ΕΠΕ 
ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε. 
ΜΕΔ Θεσσαλονίκης 

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας 
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μίσεις του τελευταίου αυτού νόμου, με μερικές μόνο παρεκκλίσεις, που α

φορούν την εκπροσώπηση του Δημοσίου. Ειδικότερα κατά τις διαπραγμα

τεύσεις και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων το Δημόσιο εκπρο

σωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημέ

νο από αυτόν. Τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ αντιπροσωπεύει ο Υπουργός Οι

κονομικών και ο αρμόδιος εποπτεύων Υπουργός ή πρόσωπα που εξουσιο

δοτούνται με κοινή απόφαση τους (άρθρο 2 παρ. 1, Ν. 1198/1972). 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει οργάνωση των μισθωτών, σ' ένα ε

παγγελματικό κλάδο ή χώρο εργασίας, και κατά συνέπεια δεν είναι δυνα

τή η σύναψη συλλογικής σύμβασης για μια ορισμένη κατηγορία εργαζομέ

νων, οι Υπουργοί Προεδρίας, Εργασίας και Οικονομικών έχουν τη δυνα

τότητα να καθορίζουν με κοινή απόφαση τις σχετικές αμοιβές και συνθή

κες εργασίας (άρθρο 5 παρ. 1). Ανάλογη ρύθμιση γίνεται και σε αντίστοι

χες περιπτώσεις μεμονωμένων κατηγοριών μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα 

της οικονομίας, που δεν καλύπτονται από κλαδικές συλλογικές συμβά

σεις. 

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι ο πρόσφατος Νόμος 643/1977 ρυθμίζει 

τη συνδικαλιστική δραστηριότητα των απασχολουμένων στο Δημόσιο με 

σχέση εργασίας δημόσιου δικαίου. Μια ιδιαίτερα σημαντική καινοτομία του 

νόμου αυτού αποτελεί το «Συμβούλιο Συνδιαλλαγής», που αποτελεί ειδικό 

όργανο διαμεσολάβησης για την επίλυση των συλλογικών διαφορών. Το 

Συμβούλιο αυτό, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι του κράτους και των 

αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων των μόνιμων δημόσιων υπαλλή

λων, έχει ως πρότυπο τα λεγόμενα whitley councils της Μεγάλης Βρετα

νίας 1. 

Σύμφωνα και με συγκεκριμένη διάταξη του * '43/1977, οι απασχο

λούμενοι στο δημόσιο με σχέση εργασίας δημόσιου δικαίου, όπως έχουμε 

δει, εκπροσωπούνται από ξεχωριστές οργανώσεις (ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ κλπ.) 

απ' αυτές που αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των μισθωτών 

της χώρας (απασχολούμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου — ΓΣΕΕ 

κλπ.). Αντίθετα στις περισσότερες χώρες της ΕΟΚ δεν παρατηρείται ανά

λογος διαχωρισμός των συνδικαλιστικών οργανώσεων2. 

1. Για τα whitley councils θλ. Callaghan, J.: Whitleysm: A Study of Joint Consulta
tion in the Civil Service. Research Series No 159. London Fabian Society, 1953. HMSO, 
Staff Relations ir the Civil Service, London, 1949. Report of the Fulton Committee, 1966-
68: The Civil Se vice, London, HMSO, 1968. Paris, H.: Staff Relations η the Civil Service, 
London, Allen and Unwin, 1973. 

2. Για το συνδικαλισμό των δημόσιων υπαλλήλων σε ορισμένες αναπτυγμένες 
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4.11. Όρια εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων 

Το θέμα των ορίων εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων είναι άμε

σα συνδεμένο με την αντιπροσωπευτικότητα των σωματείων, που θα εξετά

σουμε πιο κάτω, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του 

θεσμού των συλλογικών συμβάσεων. Η σχετική ασάφεια και πολυπλοκότη

τα της νομολογίας και η ύπαρξη πολλαπλής συνδικαλιστικής εκπροσώπη

σης, ενισχυμένη από διάφορες κυρίως πολιτικές και σκοπιμότητες, έχει 

δημιουργήσει αρκετή σύγχυση στο όλο θέμα. Κατά συνέπεια αρκετές είναι 

οι περιπτώσεις εκείνες που δεν γίνεται σαφές ποια συλλογική σύμβαση 

ισχύει για ορισμένη κατηγορία μισθωτών. 

Το φαινόμενο της αναδίπλωσης δύο ή περισσότερων συλλογικών συμ

βάσεων είναι γνωστό ως «συρροή συλλογικών συμβάσεων» και παρομοι

άζεται με τη συρροή των νόμων1. Από νομική άποψη γίνεται διαχωρισμός 

μεταξύ γνήσιας και φαινομενικής συρροής. Στην πρώτη περίπτωση δύο 

τουλάχιστον συλλογικές συμβάσεις βρίσκονται σε πλήρη σύγκρουση μετα

ξύ τους. Στη δεύτερη θεωρείται ότι αν και ορισμένες συμβάσεις αλληλο-

τέμνονται φαινομενικά, εφαρμόζεται η επικρατέστερη, γιατί αυτή μόνο εκ

πληρώνει όλες τις σχετικές προϋποθέσεις. 

Δεν υφίσταται συρροή συλλογικών συμβάσεων, όταν περισσότερες 

συγγενείς ή ομοειδείς οργανώσεις μισθωτών συμβάλλονται χωριστά με 

την ίδια οργάνωση εργοδοτών. Σ' αυτή την περίπτωση καθεμιά από τις 

συλλογικές συμβάσεις δεσμεύει μόνο τα μέλη των οργανώσεων που τις υ

πέγραψαν. Επίσης δεν υπάρχει συρροή, όταν ένα σωματείο μισθωτών υπέ

γραψε διάφορες συλλογικές συμβάσεις με περισσότερες εργοδοτικές οργα

νώσεις. Τέλος, από νομική άποψη, σε περίπτωση γνήσιας συρροής συλλο

γικών συμβάσεων (πλήρης σύγκρουση), εφαρμόζεται η αρχή της «ευνοϊ

κότερης ρύθμισης». Σύμφωνα με αυτή η ευνοϊκότερη για τους μισθωτούς 

συλλογική σύμβαση υπερισχύει της δυσμενέστερης. 

Όπως έχουμε δει, εφόσον στη συλλογική σύμβαση δεν αναφέρονται 

ρητά τα τοπικά όρια της ισχύος της, αυτή θεωρείται ότι δεσμεύει μόνο τους 

χώρες βλέπε Humphreys, B.V.: Clerical Unions in the Civil Service, London, Blackwell. 
1958. Sturmthal, A. (Ed.): White-Collar Unions, Urbana, University of Illinois Press, 
1966. Winchester, D.: «Labour Problems in the Public Sector in the U.K.», Royal Com

mission Report. Katsanevas, Th.: Communications and Participation in a White Collar 

Trade Union: The Case of CPSA, University of Warwick, 1973. 

1. Καλομοίρης, Δ.: ό.π., σελ. 347-349. 
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συμβαλλομένους στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου όπου υπογράφτηκε 

(άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3239/1955). Στην περίπτωση διαιτητικής απόφασης, η 

ισχύς της αφορά την περιφέρεια του αρμόδιου Πρωτοβάθμιου Διοικητικού 

Διαιτητικού Δικαστηρίου, εκτός και αν η σχετική απόφαση ορίζει διαφο

ρετικά. Όταν η συλλογική διαφορά ενδιαφέρει τους μισθωτούς περισσότε

ρων πρωτοδικειακών περιφερειών, το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 3239/1955 

ορίζει, ότι το διαιτητικό δικαστήριο, στο οποίο παραπέμφθηκε η διαφορά, 

οφείλει να καθορίσει την περιφέρεια για την οποία θα ισχύει. Σε αντίθετη 

περίπτωση γίνεται δεκτό ότι η διαιτητική απόφαση καλύπτει όλες τις πρω-

τοδικειακές περιφέρειες που θίχτηκαν από τη διαφορά1. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα με το ΝΔ 186/1969 

(άρθρο 4 παρ. Ι) 2, ορίζεται ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς 

και οι διαιτητικές αποφάσεις, δεσμεύουν μόνο τα μέλη των επαγγελματι

κών οργανώσεων που μετείχαν στη σύναψη τους. Αυτό σημαίνει ότι μη μέ

λη των οργανώσεων αυτών δεν καλύπτονται από τη σχετική σύμβαση. Ο 

κανόνας αυτός έχει και την εξαίρεση του, που, σε συνδυασμό και με τις 

αντίστοιχες διατάξεις για τα αντιπροσωπευτικά σωματεία, έχει προκαλέ

σει αρκετή σύγχυση όσον αφορά τα όρια εφαρμογής των συλλογικών συμ

βάσεων. Η εξαίρεση — που στην πραγματικότητα έχει μεταβληθεί σε κα

νόνα — ορίζει τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις επέκτασης των ορίων εφαρ

μογής των συλλογικών συμβάσεων με ειδική Υπουργική απόφαση. 

α. Παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας να κηρύσσει γενικά 

υποχρεωτική μια συλλογική σύμβαση που αφορά το σύνολο των μι

σθωτών και των εργοδοτών ενός ορισμένου επαγγέλματος. Απαραίτη

τη προϋπόθεση θεωρείται η συμμετοχή, στη συγκεκριμένη αυτή συλλο

γική σύμβαση, ενός αριθμού εργοδοτών που να απασχολούν τα 3/5 των 

μισθωτών της περιφέρειας, όπου υπογράφτηκε η σύμβαση (ΣΕ 1264/ 

1966 Ολομ.)3. Για τα σχετικά θέματα ο νόμος ορίζει ότι ο Υπουργός 

1. Σχετικά με το πεδίο ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας 6λ. Βουτυράς, 
Στ.: Στοιχεία Συλλογικού Εργατικού Δικαίου και Εργατικής Πολιτικής, Αθήνα, 
1978, σελ. 20-21. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η δυνατότητα επέκτασης της 
συλλογικής σύμβασης ισχύει νομοθετικά και σε αρκετές άλλες χώρες. Βλ. σχετικά 
Kendall, W.: The Labour Movement in Europe, London, Allen Lane, 1975, σελ. 35. Επί
σης Alexander, R.: The Labour Movement in Brazil, Argentina and Chile, McGraw-Hill, 
1962. 

2. Καλομοίρης, Δ.: ό.π., σελ. 343. 

3. Καρακατσάνης, Α.: ό.π., κεφ. Π. 
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οφείλει να ζητήσει τη γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργα

σίας (άρθρο 9 παρ. 2 ΝΔ 3755/1957). Εφόσον ληφθεί υπόψη ότι το όρ

γανο αυτό έχει περιπέσει σχεδόν σε κατάσταση ανυπαρξίας, γίνεται 

αντιληπτή η αποφασιστική αρμοδιότητα με την οποία περιβάλλεται ο 

Υπουργός στο θέμα αυτό. 

β. Οι συλλογικές συμβάσεις που καταρτίζονται και υπογράφονται ενώ

πιον του Υπουργού Εργασίας ή των οργάνων που εξουσιοδοτούνται 

απ' αυτόν, δεσμεύουν το σύνολο των εργοδοτών και των μισθωτών του 

επαγγέλματος ή των σχετικών επαγγελμάτων για την περιφέρεια στην 

οποία ισχύουν (άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 3239/1955). Εξαιρούνται από τη δέ

σμευση αυτή οι περιπτώσεις του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ (άρθρο 2 

παρ. 2 ΝΔ 1198/1972). 

Με την επέκταση των ορίων εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων 

διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που δεσμεύονται απ' αυτές. Σύμφωνα 

και με ανάλογες ρυθμίσεις του γαλλικού Εργατικού Δικαίου, κυρίως, γί

νεται δεκτό από νομική άποψη ότι η συλλογική σύμβαση που επεκτείνε

ται δεσμεύει μισθωτούς και εργοδότες ανεξάρτητα από το αν καλύπτονται 

από το καταστατικό των οργανώσεων που μετείχαν στη σύμβαση. Αρκεί 

το γεγονός ότι οι μισθωτοί ανήκουν στο επάγγελμα που αφορά η συλλο

γική σύμβαση ανεξάρτητα από το επάγγελμα του εργοδότη1. 

Από την ανάλυση των «εξαιρέσεων» που καθιερώνουν την επέκταση των 

συλλογικών συμβάσεων και το μεγάλο ποσοστό της υιοθέτησης τους στην 

πράξη είναι φανερή η ευρύτητα της αρμοδιότητας του κράτους στο θέμα 

αυτό. Η σχετική αρμοδιότητα επιτείνεται από την έλλειψη ή και την α

νεπάρκεια των κατάλληλων τριμερών ή διμερών συμβουλευτικών οργά

νων, τα οποία θα έπρεπε να λειτουργούν με αρκετή ανεξαρτησία από τον 

κρατικό μηχανισμό. Το όλο θέμα, σε συνδυασμό με τον καθορισμό της 

αντιπροσωπευτικότητας των σωματείων, είναι αποφασιστικής σημασίας 

για τη λειτουργία των συλλογικών συμβάσεων και γενικότερα για το όλο 

σύστημα των εργασιακών σχέσεων της χώρας. 

4.12. Αντιπροσωπευτικά σωματεία 

Σε γενικές γραμμές αντιπροσωπευτικό σωματείο θεωρείται η οργάνωση 

εκείνη των μισθωτών ή των εργοδοτών, που μεταξύ περισσότερων παρεμ-

1. Καλομοίρης, Δ.: ό.π., σελ. 358. 
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φερών οργανώσεων, δικαιούται να εκπροσωπεί τους μισθωτούς ή τους ερ

γοδότες ενός ορισμένου κλάδου και να συνάπτει τις αντίστοιχες συλλογι

κές συμβάσεις. Ο όρος αντιπροσωπευτική οργάνωση χρησιμοποιήθηκε για 

πρώτη φορά από τη Συνθήκη των Βερσαλλιών, όπου αναφερόταν ότι οι 

αντιπρόσωποι της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας πρέπει να ορίζονται 

από την κυβέρνηση κάθε χώρας σε συμφωνία με τις «μάλλον αντιπροσω

πευτικές οργανώσεις». 

Ευνόητο είναι, πως, εκτός από τα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας 

ενός σωματείου, εκείνο που τελικά βαρύνει ιδιαίτερα είναι η ερμηνεία που 

δίνεται στα κριτήρια αυτά. Κατά συνέπεια αποφασιστικό ρόλο παίζει το 

αρμόδιο όργανο που ερμηνεύει τις σχετικές περιπτώσεις, που ιδιαίτερα 

στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων χωρών— όπως η Ελλάδα—, επη

ρεάζεται σε μεγάλο θαθμό από τον κρατικό μηχανισμό. 

Το όλο θέμα της αντιπροσωπευτικότητας των συνδικαλιστικών οργα

νώσεων είναι αρκετά πολύπλοκο και παρουσιάζει διάφορες, κυρίως πολι

τικές, προεκτάσεις. Σε ορισμένες χώρες της ΕΟΚ, όπως η Γαλλία, η Ιτα

λία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, όπου υφίστανται σαφείς πολιτικές-κομματικές 

διαφοροποιήσεις στα αντίστοιχα συνδικαλιστικά κινήματα, το θέμα αποτε

λεί, κατά κύριο λόγο, αντικείμενο πολιτικοσυνδικαλιστικής διαμάχης με

ταξύ των ενδιαφερόμενων μερών1. Στη Μεγάλη Βρετανία αφορά, αποκλει

στικά σχεδόν, εσωτερικές αντιδικίες των εργατικών οργανώσεων. Το κα

ταστατικό της Αγγλικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (TUC: Trade 

Union Congress), ορίζει ορισμένες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των διάφο

ρων επαγγελμάτων, που μπορούν να εκπροσωπούν αντίστοιχες οργανώ

σεις. Από τη διαφοροποίηση αυτή δεν προστατεύονται οι οργανώσεις εκεί

νες που δεν ανήκουν στην TUC, πράγμα που ανάγκασε ορισμένες απ' αυ

τές να συνδεθούν οργανικά με αυτή, για να μη χάσουν τα μέλη τους. 

Σε περιπτώσεις που δύο σωματεία μέλη της TUC βρίσκονται σε δια

μάχη για την αντιπροσώπευση μιας κατηγορίας. μισθωτών, τότε το θέμα 

παραπέμπεται σε ειδική επιτροπή της αγγλικής συνομοσπονδίας. Η επιτρο

πή αποφασίζει σχετικά με βάση ορισμένες αρχές, που είναι γνωστές ως 

1. Για μια αναλυτική παρουσίαση των πολιτικοσυνδικαλιστικών σχέσεων και 
διαφορών στις χώρες της ΕΟΚ βλ. Industrial and Labor Relations Review, «European 
Labor and Politics», Oct. 1974, Jan. 1975. Επίσης Kassalow, E. (Ed.): National Labor 
Movements in the Postwar World, Northwestern University Press, 1963, κεφ. 1. Roberts, 
B.C. (Ed.): Industrial Relations: Contemporary Issues and Perspectives, London, Mac-
Millan, 1968, κεφ. 7. 
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«The Bridlington Principles»1. Κυριότερο στοιχείο αντιπροσωπευτικότητας, 

με βάση τις αρχές αυτές, θεωρείται η αρχαιότητα της παρουσίας μιας συν

δικαλιστικής οργάνωσης στο χώρο εργασίας που η εκπροσώπηση του δι

εκδικείται από διάφορα σωματεία. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον ευνοείται 

το σωματείο-μέλος της TUC που πρώτο άρχισε να συνδικαλίζει τους μι

σθωτούς στο συγκεκριμένο κλάδο, για τον οποίο υπάρχει η αμφισβήτηση 

της αντιπροσωπευτικότητας. 

Στη Γαλλία το ισχύον νομοθετικό καθεστώς κάνει μνεία των ακόλου

θων κριτηρίων αντιπροσωπευτικότητας: 

α. δραστηριότητα και αριθμητική δύναμη οργάνωσης 

β. ανεξαρτησία οργάνωσης από την εργοδοσία 

γ. εισφορές μελών 

δ. πείρα και αρχαιότητα 

ε. πατριωτική δράση οργάνωσης κατά την κατοχή. 

Επίσης ο νόμος του 1971 για τις συλλογικές συμβάσεις αναγνωρίζει 

ως πλέον αντιπροσωπευτικές τις ακόλουθες συνομοσπονδίες και τις οργα

νώσεις μέλη τους: CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC και CGC2. Οι άλλες οργα

νώσεις θα πρέπει να αποδείξουν την αντιπροσωπευτικότητά τους στο επί

πεδο όπου διαπραγματεύονται, δηλαδή τοπικό, επιχείρησης κλπ. 

Στην περίπτωση της Γερμανίας υφίσταται σαφής οριοθέτηση μεταξύ 

των επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από συγκεκριμένες εργατικές ομο

σπονδίες. Η ισχύς της Συνομοσπονδίας Εργασίας της Γερμανίας (DGB) είναι 

ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με τις 17 Ομοσπονδίες-μέλη της 3 . 

1. Stewart, Margaret: Trade Unions in Europe, London, Gower Economic Publications, 
1974, σελ. 177. 

2. Συνοπτικά εδώ αναφέρεται ότι στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας οι γαλλικές 
Συνομοσπονδίες εργασίας παρουσίαζαν τον ακόλουθο ρυθμό μελών κατά προσέγγι
ση. GGT (κομμουνιστική) περί τα 2.000.000 μέλη, CFDT (σοσιαλιστική) περί τα 
700.000 μέλη, CGT-FO περί τα 500.000, CFTC (χριστιανική) περί τα 150.000, CGC 
(συνομοσπονδία των στελεχών επιχειρήσεων) περί τα 200.000 μέλη. Βλ. σχετικά 
Stewart, Margaret: ό.π., σελ. 84. Kendall, W.: ό.π., κεφ. 4. Barkin, S.: Worker Mili
tancy and its Consequence 1965-1975, London, Praeger Publishers, 1975, κεφ. 8. 

3. Stewart, Margaret: ό.π., κεφ. 8. Kendall, W.: ό.π., κεφ. 5. Barkin, S. (Ed.): ό.π., 
κεφ. 5. 
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To ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της Σουηδικής Γενικής Συνομοσπον

δίας LO1. 

Στην Ελλάδα για πρώτη φορά έχει οριστεί από τον ΑΝ 866/1937 (άρθρο 

2 παρ. 1) ότι «η ΓΣΕΕ θεωρείται αντιπροσωπεύουσα το σύνολο των μισθω

τών». Επίσης ο ΑΝ 1367/1938 (άρθρο 2 παρ. 1) κάνει χρήση του όρου «ορ

γανώσεις γενικωτέρας σημασίας», χωρίς όμως να ορίζει σχετικά κριτήρια 

α ντιπ ροσωπευτικότη τας. 

Εκτός από την περίπτωση των εθνικών γενικών συλλογικών συμβά

σεων εργασίας, για τις οποίες ορίζονται συγκεκριμένες ενώσεις των εργο

δοτών και των μισθωτών, ο νόμος δεν κάνει σαφή μνεία για άλλες αντιπρο

σωπευτικές οργανώσεις. 

Σύμφωνα με το ΝΔ 186/1969, δικαίωμα να συνάπτουν συλλογικές συμ

βάσεις έχουν οι οργανώσεις εκείνες που θεωρούνται ότι έχουν αντιπροσω

πευτικό χαρακτήρα. Ως τέτοιες οργανώσεις μπορούν να αναγνωριστούν 

μόνο δύο σωματεία για κάθε κλάδο. Για τον καθορισμό του αντιπροσωπευ

τικού σωματείου από νομική άποψη συνεκτιμώνται τα ακόλουθα στοιχεία, 

από τα οποία κυριότερο θεωρείται το κριτήριο του αριθμού: 

α. αριθμητική δύναμη της οργάνωσης σε σχέση με το σύνολο των μισθω

τών του κλάδου της οικονομικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας 

(συνδικαλιστική πυκνότητα)· 

β. ανεξαρτησία της οργάνωσης από ξένες επιρροές• 

γ. συνδικαλιστική δραστηριότητα και πείρα· 

δ. πιστή εφαρμογή των νόμων των συλλογικών συμβάσεων και του κατα

στατικού του σωματείου. 

Σύμφωνα με το ΝΔ 186/1969 (άρθρο 2 παρ. 1), ο Υπουργός Εργασίας 

ή κάθε οργάνωση ή άτομο που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να αμφισβη

τήσει την αντιπροσωπευτικότητα ενός σωματείου. Για το θέμα αυτό α

ποφαίνεται οριστικά ο πρόεδρος του ΠΔΔΔ (Πρωτοβάθμιο Διοικητικό Δι

αιτητικό Δικαστήριο Εργασιακών Διαφορών), όπου εδρεύει η οργάνωση, 

της οποίας αμφισβητείται η αντιπροσωπευτικότητα. Ορισμένοι συνδικα

λιστικοί παράγοντες τονίζουν ιδιαίτερα τη δυνατότητα επηρεασμού της 

σχετικής απόφασης από κυβερνητικές πολιτικές σκοπιμότητες. Τουλάχι

στο στο παρελθόν φαίνεται πως αυτό δεν απείχε πολύ από την πραγματι

κότητα. 

1. Jacobs, Ε.: European Trade Unionism, London, Croom Helm, 1973, κεφ. 3. Carlson, 
B.: trade Unions in Sweden, Stockholm, Tidens Forlag, 1975. Forseback, L.: Industrial 
Relations and Employment in Sweden, Stockholm, the Swedish Institute, 1976, κεφ. 2, 3. 
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Όπως τονίζεται από αρμόδιους παράγοντες του Υπουργείου Εργασί

ας, κατά την τρέχουσα περίοδο και σύμφωνα με το Ν. 73/1974, αποφασι

στικό κριτήριο αντιπροσωπευτικότητας θεωρείται ο αριθμός των μελών 

μιας οργάνωσης. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ δύο σωματείων θεωρείται ως 

αντιπροσωπευτικό εκείνο που έχει μεγαλύτερο αριθμό μελών. Το πρόβλη

μα κυρίως έγκειται στο ποιο από τα τρία ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη στον προσδιορισμό του αριθμού — πράγμα που δε διευκρι

νίζει ο Ν. 73/1974. 

α. αριθμός εγγεγραμμένων μελών 

6. αριθμός ταμειακά εντάξει μελών 

γ. αριθμός ψηφισάντων μελών. 

Ως πλέον αντικειμενικό κριτήριο θεωρείται το κριτήριο του αριθμού των 

ψηφισάντων, και, όπως υποστηρίζεται από τους αρμόδιους έχει χρησιμο

ποιηθεί στην πλειοψηφία των σχετικών περιπτώσεων μετά τη μεταπολί

τευση του 1974. Σχετικά με τα δύο άλλα κριτήρια, θεωρείται πως είναι λι

γότερο αξιόπιστα. Ειδικότερα τονίζεται, πως ο αριθμός των γραμμένων 

μελών είναι αρκετά εύκολο να διογκωθεί από τους συνδικαλιστές που έ

χουν στη διάθεση τους τα μητρώα του σωματείου. Τέλος, ο αριθμός των 

ατόμων που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μπορεί 

να επηρεαστεί από χρηματοδοτήσεις στοιχείων ξένων προς το συνδικαλι

στικό λειτούργημα. 

Αλλά στην πράξη ακόμη και ο αριθμός των ψηφισάντων μελών μπο

ρεί να μην εκφράζει τον πραγματικό αριθμό των συνδικαλισμένων μελών. 

Η ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, όπως άλλωστε και 

άλλων χωρών, έχει να επιδείξει πληθώρα περιπτώσεων πλασματικών ψη

φοφοριών, στα συνδικαλιστικά σωματεία. Οι ψηφοφορίες αυτές, που ορι

σμένες φορές, στο παρελθόν τουλάχιστον, γίνονταν και κάτω από την α

νοχή των αρχών, κατέληγαν στη διαιώνιση των λεγόμενων σωματείων σφρα

γίδων — δηλαδή σωματείων που στην πραγματικότητα δεν εκπροσωπούν 

κανένα και δεν έχουν καμιά επαφή με την εργατική βάση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5.1. Εισαγωγή 

Οι συλλογικές διαφορές εργασίας (ΣΔΕ), όπως και οι συλλογικές συμ

βάσεις εργασίας (ΣΣΕ), αποτελούν μέρος του όλου κυκλώματος των συλ

λογικών διαπραγματεύσεων. Αν και από εννοιολογική αλλά και νομική ά

ποψη η ΣΔΕ ταυτίζεται με τη ΣΣΕ1, η διαδικαστική της έκταση μπορεί να 

είναι ευρύτερη της τελευταίας. Κι' αυτό, γιατί η ΣΔΕ εγείρεται στην πραγμα

τικότητα από το πρώτο στάδιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συ

νεχίζει να υφίσταται στην περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν καταλή

ξουν σε εθελοντική σύναψη συλλογικής σύμβασης. Στην πράξη η ύπαρξη 

της ΣΔΕ είναι περισσότερο φανερή, όταν δεν επιτευχθεί η «εθελοντική 

σύμπτωση της βούλησης» των αντιτιθέμενων μερών. Το αμέσως επόμενο 

στάδιο αφορά τη διαδικασία ή τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα αρθεί 

η εργασιακή διαφορά. Μέσα στα πλαίσια που υπαγορεύουν οι πολιτικοοι

κονομικές συνθήκες των δυτικών χωρών, τα γνωστά μέσα για να επιτευχθεί 

η άρση της διαφοράς είναι η διαμεσολάβηση, η εθελοντική διαιτησία (γνω

στή και ως εκούσια ή προαιρετική) και η υποχρεωτική διαιτησία2. Η δυ

νατότητα χρησιμοποίησης του όπλου της απεργίας ή της ανταπεργίας 

εντάσσεται μέσα στο ίδιο πλαίσιο και είναι καθοριστικής σημασίας για 

το όλο κύκλωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

1. Η ταύτιση της ΣΔΕ με την ΣΣΕ γίνεται κυρίως στον ισχύοντα Νόμο 3239/1955 
και σε αντίθεση με το πνεύμα του αρχικού ΑΝ 16/21 Νοεμβρίου 1935. Βλέπε και 
Κασιμάτης, Γρ., Βουτυράς, Στ.: Εργατικόν Δίκαιον, Αθήναι, 1966, σελ. 180-181. 

2. Για τα διάφορα στάδια του όλου κυκλώματος: συλλογικές διαπραγματεύσεις — 
ΣΣΕ-ΣΔΕ-Υποχρεωτική Διαιτησία, όπως αυτά λειτουργούν στη χώρα μας, βλ. σελ. 
81. Επίσης βλ. Chamberlain, Ν.: «Determinants of Bargaining Structures», in Weber, 
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5.2. Υποχρεωτική διαιτησία: Τι ισχύει σήμερα 

5.2.1. Διαμεσολάβηση 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην περίπτωση που οι απευ

θείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών καταλήξουν σε αδιέξοδο παρέ

χεται σ' αυτούς η δυνατότητα, είτε μεμονωμένα είτε\ από κοινού, να ζητή

σουν τη διαμεσολάβηση του Υπουργείου Εργασίας για την άρση της δια

φοράς1. Από τη στιγμή που το σχετικό έγγραφο κατατεθεί στο Υπουργείο, 

αρχίζει η λειτουργία της υποχρεωτικής διαιτησίας. Στα πρώτα της στά

δια διενεργείται διαμεσολαβητική προσπάθεια από τους αρμόδιους της Δι

εύθυνσης Συλλογικών Σχέσεων του Υπουργείου για την άρση της διαφο

ράς. Στην περίπτωση που η ειδική αυτή διαδικασία της διαμεσολάβησης 

δεν έχει θετικό αποτέλεσμα, τότε, σε δεύτερο στάδιο, το θέμα παραπέμπε

ται στην υποχρεωτική διαιτησία. 

Για τη διαμεσολάβηση ο Υπουργός Εργασίας ή ο εξουσιοδοτούμενος απ' 

αυτόν αρμόδιος της Διεύθυνσης Συλλογικών Σχέσεων του Υπουργείου ή των 

κατά τόπους Επιθεωρήσεων Εργασίας, μέσα σε πέντε μέρες από τη σχε

τική αίτηση των ενδιαφερομένων, ορίζει ως εισηγητή για τη διένεξη έναν 

υπάλληλο του Υπουργείου. Ταυτόχρονα, με το διορισμό του εισηγητή, 

προσδιορίζεται η ημέρα και η ώρα ακρόασης των εργατικών και εργοδο

τικών εκπροσώπων, με πρόσκληση που τους κοινοποιείται τρεις τουλάχι

στον μέρες πριν από την ακρόαση. Ο εισηγητής, αφού ερευνήσει τη νο

μιμότητα της αίτησης και της εκπροσώπησης των μερών, ακούει στη συ

νέχεια τις απόψεις τους και επιδιώκει την επίτευξη της συνδιαλλαγής. 

Ο ίδιος έχει τη δυνατότητα να αναβάλει τη συζήτηση για πέντε μέρες, αν 

κρίνει σκόπιμη τη συλλογή περισσότερων στοιχείων για το θέμα. Εαν στο 

στάδιο αυτό επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών, ο εισηγητής συντάσ

σει έκθεση, που προωθείται κατά την αρμόδια διαδικασία μαζί με το σχετικό 

φάκελο, για τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας. 

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε τρεις μέρες από 

την ημερομηνία της ακρόασης, ο εισηγητής συντάσσει έκθεση, που μαζί 

με το φάκελο της διαβιβάζεται- απευθείας στον ορισθέντα αρχικά αρμόδιο 

Α. (Ed.): The Structure of Collective Bargaining, New York, Glencoe, 1961. Johnston, T.: 
Collective Bargaining in Sweden, London, Alen and Unwin, 1962, κεφ. 14: The Bargaining 
Process. Hyman, R.: Disputes Procedure in Action, London, Heinemann, 1972. Beai, E. 
E., Wickersham, E.: The Practice of Collective Bargaining, Illinois, 1967, κεφ. 6. 

1. Άρθρο 9 Ν 3239/1955, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ΝΔ 186/1969. 
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του Υπουργείου Εργασίας (ή Επιθεώρησης Εργασίας)1. Όταν πρόκειται 

για διένεξη, για την οποία είναι αρμόδια τα Διαιτητικά Δικαστήρια Αθή

νας και Πειραιά, ο νόμος ορίζει ότι το θέμα παραπέμπεται για εκτενέστε

ρη διερεύνηση στην Υπηρεσία Μελετών του Υπουργείου Εργασίας, η ο

ποία συνεργάζεται σχετικά με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συντο

νισμού. 

Η Υπηρεσία Μελετών συντάσσει σχετική έκθεση μέσα σε οκτώ το πο

λύ ημέρες, που την υποβάλλει στον ορισθέντα αρμόδιο. Ο τελευταίος, το 

αργότερο ύστερα από πέντε ημέρες, οφείλει να καλέσει σε κοινή ακρόα

ση τους ενδιαφερομένους και να επιχειρήσει καινούργια συνδιαλλαγή ή να 

παραπέμψει το θέμα στο Πρωτοβάθμιο Διοικητικό Διαιτητικό Δικαστήριο 

(ΠΔΔΔ). 

Κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 3239/1955, σε περιπτώσεις εξαιρετι

κού χαρακτήρα που μπορεί να διαταράξουν τη «δημόσια τάξη» ή να «προ

καλέσουν κλονισμό στην εθνική οικονομία», παρέχεται η δυνατότητα στον 

Υπουργό Εργασίας, κατά την κρίση του, να παρακάμψει τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης και να διαβιβάσει τη ΣΔΕ απευθείας στα αρμόδια Διαι

τητικά Δικαστήρια. 

5.2.2. Πρωτοβάθμια Διοικητικά Διαιτητικά Δικαστήρια (ΠΔΔΔ) 

Ο νόμος προβλέπει τη λειτουργία Πρωτοβάθμιων Διοικητικών Διαι

τητικών Δικαστηρίων (ΠΔΔΔ) για την επίλυση εργασιακών διαφορών στην 

έδρα κάθε Πρωτοδικείου, όπου υπάρχει αρμόδιο Γραφείο Επιθεώρησης 

Εργασίας. (Βλέπε και Πίνακα 5.1). Η σύνθεση των ΠΔΔΔ αποτελείται από 

τους ακόλουθους εκπροσώπους των μισθωτών, των εργοδοτών και του κρά

τους2. 

1. Σχετικά με τη διαδικασία της λεγόμενης «διοικητικής μεσολάβησης» βλ. 
Μήτσου, Τρ.: Η ρύθμισις των Συλλογικών Διαφορών Εργασίας εις την Ελλάδα, 
Αθήναι, 1971, σελ. 42-46. 

2. Η σύνθεση και συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων ΔΔΔ ορί
ζονται από τα άρθρα 10 ώς 15 και 17 του Ν 3239/1955, καθώς και από ορισμένα άλλα 
ΝΔ και πρωθυπουργικές αποφάσεις, όπως: ΝΔ 4352/1964 (ΦΕΚ 135 Α/17.8.1964), 
76891/4942/1969 (ΦΕΚ 526Β/21.8.1969). Βλ. Μήτσου, Τρ.: ό.π., σελ. 65. Μετζητά-
κος, Α., Κατσίμπας, Δ.: Δίκαιον των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Αθήναι, 
1973, σελ. 81-82. Βουτυράς, Στ.: Στοιχεία Συλλογικού Εργατικού Δικαίου και Κοι
νωνικής Πολιτικής, Αθήνα, 1978, σελ. 43. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 

Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Διοικητικών Διαιτητικών Δικαστηρίων 

για συλλογικές διαφορές εργασίας 

(1964-1966) 

α/αΠΔΔΔ 
1964 1965 1966 

Εκδοθ. Εφεσ. Οριστ. Εκδοθ. Εφεσ. Οριστ. Εκδοθ. Εφεσ. Οριστ. 

1. Αθήνας 58 19 9 52 41 11 46 37 7 

2. Αλεξ/πολης _ _ _ _ _ _ 1 1 -

3. Βόλου 1 5 4 1 1 1 — 

4. Ηρακλείου 1 — — 4 2 2 — — — 

5. Θεσ/νίκης 7 6 1 6 4 3 1 

6. Καλαμάτας — — — 1 — — — — — 

7. Κορίνθου — — — — — — 1 — 1 

8. Κοζάνης — — — 1 — — — — — 

9. Κέρκυρας — — — — — — — — — 

10. Λαμίας 1 — — — — — 2 2 — 

11. Αάρισας — — — 3 — ' — — — — 

12. Λιβαδιάς 2 — — — — — — — — 

13. Μεσολογγίου 1 — 1 — — — 1 — — 

14. Μυτιλήνης — — — 2 1 1 — — — 

15. Πάτρας 2 1 1 4 3 1 1 

16. Πειραιά 32 21 5 18 12 6 10 8 1 

17. Πύργου 1 — — 1 — 1 — — — 

18. Ρόδου 1 5 5 1 

19. Σερρών — — — — — — — — — 

20. Σύρου ι _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

21. Τριπόλεως 2 1 1 — — — — — — 

22. Χανίων — — — — — — 1 1 — 

Πηγή: Επιθεώρηση Υπουργείου Εργασίας, Οκτώθριος-Δεκέμθριος 1966, σελ. 160. 
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1. Πρόεδρος του ΠΔΔΔ ορίζεται ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου ή ο απ' αυ

τόν οριζόμενος Πρωτοδίκης. 

2. Ένας υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας ή άλλος υπάλληλος ορι

ζόμενος από τον αρμόδιο Νομάρχη. 

3. Ένας αντιπρόσωπος των μισθωτών που ορίζεται από τη ΓΣΕΕ ή από 

την οριζόμενη απ' αυτήν επαγγελματική οργάνωση. 

4. Ένας αντιπρόσωπος των Βιομηχάνων, Εμπόρων, Επαγγελματιών, Βιο

τεχνών, Αυτοκινητιστών, Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Ανώνυμων 

Εταιρειών, που εναλλάσσεται ανάλογα με το επάγγελμα που αφορά η 

διένεξη. 

Στην περίπτωση που σ' ένα Πρωτοδικείο δεν έχει συγκροτηθεί ΠΔΔΔ, 

επειδή δεν λειτουργεί εκεί Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, τότε οι ανα

φυόμενες ΣΔΕ της περιοχής παραπέμπονται από τον Υπουργό Εργασίας 

στο πλησιέστερο ΠΔΔΔ. Συλλογική διαφορά εργασίας που αφορά μισθω

τούς περισσότερων πρωτοδικειακών περιφερειών μπορεί να παραπεμφθεί 

από τον Υπουργό Εργασίας στο ΠΔΔΔ της Αθήνας (άρθρο 17 παρ. 2, Ν. 

3239/1955). 

Το ΠΔΔΔ συνέρχεται το αργότερο μέσα σε 5 μέρες από τότε που πα

ραπέμφθηκε η έκθεση του αρμόδιου υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασί

ας. Οι αποφάσεις του εκδίδονται μέσα σε πέντε μέρες από την πρώτη συ

νεδρίαση, αν και η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με πράξη του 

Προέδρου για διπλάσιο το πολύ χρόνο1. 

Για την απόφαση του ΠΔΔΔ επιτρέπεται άσκηση έφεσης από τις οργα

νώσεις που βρίσκονται σε διένεξη ή από τον Υπουργό Εργασίας ενώπιον 

του Δευτεροβάθμιου Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (ΔΔΔΔ), με έγ

γραφο που κατατίθεται στο γραμματέα του ΠΔΔΔ. Αν περάσει η προθεσμία 

των οκτώ ημερών χωρίς η απόφαση του ΠΔΔΔ να έχει εφεσιβληθεί, τότε 

αυτή κηρύσσεται εκτελεστή και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρ

νησης (άρθρο 12 παρ. 1 Ν. 3239/1955). 

5.2.3. Δευτεροβάθμια Διοικητικά Διαιτητικά Δικαστήρια (ΔΔΔΔ) 

Τα Δευτεροβάθμια Διοικητικά Διαιτητικά Δικαστήρια (ΔΔΔΔ) για την 

επίλυση εργασιακών διαφορών συνιστώνται στις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, 

1. Άρθρο 11 παρ. 4 Ν 3239/1955, όπως τροποποιήθηκε από άρθρο 7 παρ. 1 ΝΔ 
3755/1957. 
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Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα και Χανιά, με απόφαση του Υπουργού (βλέπε 

Πίνακα 5.2). 
Στα ΔΔΔΔ συμμετέχουν έξι μέλη (2+2+2), και πιο αναλυτικά: 

1. Ο Πρόεδρος Εφετών ή Εφέτης οριζόμενος από το Εφετείο, όπου ε

δρεύει το ΔΔΔΔ. 

2. Ένας υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας 5ου βαθμού και άνω, ορι

ζόμενος, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εργασί

ας. 

3. Ένα μόνιμο εργοδοτικό μέλος, εκπρόσωπος των Βιομηχάνων (ΣΕΒ). 

4. Ένα εναλλασσόμενο εργοδοτικό μέλος ανάλογα με το επάγγελμα που 

αφορά η διένεξη. 

5. Από ένα τακτικό εργατικό μέλος που κατά κανόνα ορίζεται από τη 

ΓΣΕΕ. 

6. Από ένα εναλλασσόμενο εργατικό μέλος, που ο Πρόεδρος του ΔΔΔΔ 

ορίζει κατά περίπτωση από τις οργανώσεις δευτεροβάθμιου (Ομοσπον

δίες, Εργατικά Κέντρα) ή πανελλήνιου (ΓΣΕΕ) χαρακτήρα που βρί

σκονται σε διένεξη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 

Αποφάσεις Δευτεροβάθμιων Διοικητικών Διαιτητικών Δικαστηρίων 

για συλλογικές διαφορές εργασίας 

(1964-1966) 

α/α ΔΔΔΔ 

1. Αθήνας 

2. Θεσσαλονίκης 
3. Λάρισας 
4. Πατρών 

5. Πειραιά 
6. Χανίων 

1964 

Εκδο
θείσες 

49 
8 

— 
5 

16 
1 

Οριστι

κές 

47 
8 

— 
5 

14 

1 

] 

Εκδο
θείσες 

38 
8 
4 

2 

17 

3 

1965 
Οριστι

κές 

36 

7 
4 

2 
14 

3 

ì 

Εκδο
θείσες 

38 

3 
2 

4 

8 

— 

1966 

ΟριστίΓ 

κές 

27 
3 

2 

3 
6 

— 

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας. 
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Αν το εργατικό σωματείο που βρίσκεται σε διένεξη δεν είναι μέλος δευ

τεροβάθμιας ένωσης, το δεύτερο εναλλασσόμενο εργατικό μέλος (6) ορί

ζεται από το σωματείο αυτό, ύστερα από πρόσκληση του αρμόδιου Προ

έδρου του ΔΔΔΔ. 

Αφότου η έφεση κατά της απόφασης του ΠΔΔΔ παραπεμφθεί στο αρ

μόδιο ΔΔΔΔ, ο Πρόεδρος του ή ο αναπληρωτής του συγκαλεί μέσα σε 5 

ημέρες το δικαστήριο σε συνεδρίαση. Η οριστική απόφαση του ΔΔΔΔ, 

που επικυρώνει, τροποποιεί ή απορρίπτει την απόφαση του ΠΔΔΔ, εκδί

δεται μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την πρώτη συνεδρίαση. Κατά τα 

λοιπά η λειτουργία των ΔΔΔΔ ρυθμίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις 

που ισχύουν για τα ΠΔΔΔ. 

5.2.4. Τρόπος διορισμού των μελών και λειτουργία των διοικητικών διαι

τητικών δικαστηρίων 

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των μισθωτών και των εργοδο

τών, στα ΠΔΔΔ και στα ΔΔΔΔ, υποδεικνύονται και διορίζονται κατά τα 

ακόλουθα: 

Οι εκπρόσωποι των μισθωτών ορίζονται από πίνακα που περιλαμβάνει 

διπλάσιο αριθμό υποψηφίων (τακτικών και αναπληρωματικών), που υ

ποβάλλεται είτε από τη ΓΣΕΕ είτε από τα αρμόδια Εργατικά Κέντρα ή άλλης 

γενικότερης σημασίας εργατοϋπαλληλική οργάνωση, μέσα σε πέντε μέρες 

από τότε που θα ζητηθεί ο πίνακας αυτός από το Νομάρχη. Κατά την αντί

στοιχη μεθοδολογία οι εκπρόσωποι των εργοδοτών ορίζονται από τις αντι

προσωπευτικές εργοδοτικές οργανώσεις ή επιμελητήρια1 των βιομηχάνων, 

εμπόρων, επαγγελματιών, βιοτεχνών, Ανώνυμων Εταιριών και Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων. Μεταξύ περισσότερων εργατικών και εργοδοτικών ορ

γανώσεων η επιλογή υπόκειται στην ελεύθερη κρίση του Νομάρχη. Σε 

περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των πιο πάνω πινάκων ο Νομάρχης 

προβαίνει στο διορισμό των εκπροσώπων των μισθωτών και των εργοδο

τών κατά την κρίση του. Με απόφαση του ίδιου διενεργείται η συγκρότηση 

1. Όπως αναφέρει ο Μήτσου, τα Επιμελητήρια (Εμπορικά, Βιομηχανικά, Επαγ
γελματικά και Βιοτεχνικά) είναι Οργανισμοί που έχουν ιδρυθεί με διάταγμα, είναι 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συγκεντρώνουν υποχρεωτικά όλους τους εμπό
ρους, βιομηχάνους, επαγγελματίες και βιοτέχνες της χώρας, ο δε σκοπός τους συνί
σταται στην προαγωγή και την υπεράσπιση του εμπορίου, της βιομηχανίας και της 
βιοτεχνίας. Σχετικά και με την αντιπροσωπευτικότητα των επιμελητηρίων βλ. 
Μήτσου, Τρ.: ό.π., σελ. 27. 
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των ΠΔΔΔ και ΔΔΔΔ, των οποίων η θητεία ορίζεται για δύο χρόνια. Εί

ναι δυνατό να ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους η ανάκληση του διορι

σμού ορισμένων ατόμων, αν προκύψουν λόγοι βαριάς αμέλειας κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα ΠΔΔΔ και ΔΔΔΔ επιλαμβάνονται του αντι

κειμένου της διένεξης της ΣΔΕ, ερευνούν όλα τα στοιχεία αυτής, καλούν 

σε εξέταση τους ενδιαφερομένους, μπορούν να ορίζουν πραγματογνώμο

νες, ενεργούν αυτοψίες και ζητούν από κάθε δημόσια ή κοινοτική αρχή και 

από κάθε ίδρυμα ή οργανισμό ή επιχείρηση πληροφορίες και στοιχεία χρή

σιμα για τη διεξαγωγή του έργου τους (άρθρο 11 παρ.·2 Ν. 3239/1955V 

Με πρόσκληση του Προέδρου των δικαστηρίων καλούνται να προσέλ

θουν στις συνεδριάσεις και να εκθέσουν τις απόψεις τους οι εκπρόσωποι 

των μισθωτών και των εργοδοτών. 

Τα δικαστήρια κρίνουν «επί της ουσίας εκ των ενόντων» το θέμα της 

διένεξης και δεν δεσμεύονται από κανένα δικονομικό τύπο (άρθρο 11 παρ. 

3 Ν. 3239/1955). Οι αποφάσεις τους λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε 

περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις τα ΔΔΔ (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) δικαιούνται να 

προσδώσουν στις αποφάσεις τους αναδρομική ισχύ το πολύ μέχρι και για 

την ημέρα που εκδόθηκε η πράξη του Υπουργού, με την οποία παραπέμ

φθηκε σ' αυτό η ΣΔΕ (άρθρο 15 παρ. 5, 6 Ν. 3239/1955). 

Οι αποφάσεις της υποχρεωτικής διαιτησίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία, 

εξομοιώνονται με τις συλλογικές συμβάσεις και κατά συνέπεια υπάγονται 

στις αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

5.2.5. Χρονικά όρια υποχρεωτικής διαιτησίας και κυρώσεις σε περίπτωση 

παραβάσεων 

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς απαγορεύεται η κήρυξη 

απεργιών ή ανταπεργιών μέσα στα χρονικά όρια που διενεργείται η δια

δικασία της υποχρεωτικής διαιτησίας. Η απαγόρευση αυτή αρχίζει να ι

σχύει από τότε που ο Υπουργός Εργασίας παραπέμπει τη διαφορά στα αρ

μόδια ΔΔΔ ή από τότε που ανακοινώνεται έγγραφα στους ενδιαφερομέ

νους η έκθεση του αρμόδιου υπαλλήλου του Υπουργείου, με την οποία δι

απιστώνεται η αποτυχία της σύναψης ΣΣΕ. Η διάρκεια της απαγόρευσης 

ανέρχεται σε 45 μέρες και σε 60 όταν γίνει έφεση. 

Σε περίπτωση παράβασης του ανωτέρω όρου θεωρείται ότι καταγγέλ

θηκε αδικαιολόγητα η σύμβαση εργασίας. Για τους μισθωτούς αυτό συνε

πάγεται λύση της σχέσης εργασίας με δική τους υπαιτιότητα. Για τους ερ-
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γοδότες συνεπιφέρει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, που είναι δι

πλάσια για τους υπαλλήλους και πενταπλάσια για τους εργατοτεχνίτες α

πό εκείνη που καθορίζεται με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2112/1920 και 

των μεταγενέστερων διατάξεων περί απολύσεων. Ο Ν. 3239/1955 (άρθρο 

18 παρ. 3) προβλέπει και ποινικές κυρώσεις στην περίπτωση που διακο

πεί η εργασία κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων. Οι «πρωταίτιοι ή 

υποκινηταί» τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών και με χρημα

τική ποινή. Οι ίδιες κυρώσεις προβλέπονται και για τους πρωταίτιους ή 

υποκινητές επέκτασης της απεργίας και σε άλλες επιχειρήσεις. Τέλος, οι 

ποινές αυτές διπλασιάζονται, αν η απεργία οδήγησε στη διατάραξη της τά

ξης, ανεξάρτητα από τις άλλες ποινές που προβλέπονται από τις διατά

ξεις του ποινικού νόμου. 

5.3. Αξιολόγηση του θεσμού της διαμεσολάβησης 

Σε γενικές γραμμές η ισχύουσα νομοθεσία και οι πρακτικές της προε

κτάσεις δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στον εξουσιαστικό μηχανισμό της υ

ποχρεωτικής διαιτησίας και πολύ λιγότερο στη διαμεσολάβηση, ενώ αγνο

ούν τελείως το θεσμό της εθελοντικής διαιτησίας, όπως αυτός λειτουργεί 

στην ΕΟΚ. 

Όπως αναφέρει ο Τρ. Μήτσου, το σύστημα των συλλογικών διαφορών 

εργασίας στην Ελλάδα είναι καθαρά νομοθετικό. «Δεν υπάρχει άλλο σύστη

μα ισχυρόν, τόσο Kaca το δίκαιο όσον και εις την πράξιν, δυνάμενον να 

διεκδικήσει θέσιν εις τα πλαίσια της ρυθμίσεως των συλλογικών διαφο

ρών εργασίας»1. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν ενδείξεις, ιδιαίτερα τελευταία, ότι οι εργοδο

τικοί και εργατοϋπαλληλικοί εκπρόσωποι δείχνουν μεγαλύτερη προτίμη

ση στις ανεπίσημες επαφές μεταξύ τους. Αυτό αποδεικνύεται και από το 

1. Μήτσου, Τρ.: ό.π., σελ. 9. Βλ. επίσης σελ. 22. Σχετικά με το θεσμό του διαμε
σολαβητή (Mediator) βλ. Meyer, Α.: «Function of the Mediator in Collective Bargaining», 
Industrial and Labor Relations Review, τ. 13, 1959-1960. Reynolds, L.: Labor Economics 
and Labor Relation, N. Jersey, 1970, σελ. 442-443. Allen, V.: The Sociology of Industrial 
Relations, London, Longmans, 1974, κεφ. 8: «The Origins of Conciliation and Arbitra
tion». McCarthy, W., Ellis, N.: Management by Agreement, London, Hutchinson, 1973, 
κεφ. 7: The Case for Constructive Mediation. M. Kelvey, J. (Ed.): The Arbitrator and 
the Parties. National Academy of Arbitrators, Washington, The Bureau of Labor Affairs, 
1958. Coulson, R.: Labor Arbitration: What you Need to Know, American Arbitration 
Association, 1973. 
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ότι επιδιώκουν την ανεπίσημη διαμεσολάβηση των αρμόδιων παραγόντων 

του Υπουργείου. Το άτυπο της έκκλησης έχει την έννοια ότι οι ενδιαφε

ρόμενοι δεν έχουν αντίρρηση για τη μεσολάβηση του κράτους, με τον όρο 

αυτό να γίνει έξω από τα νομικίστικα πλαίσια που οδηγούν αναγκαστικά 

στην υποχρεωτική διαιτησία. 

Στην πράξη έχει αποδειχθεί, πως η άτυπη διαμεσολάβηση έχει πετύχει 

περισσότερα θετικά αποτελέσματα απ' ό,τι οι στενά νομικίστικες προϋπο

θέσεις της επίσημης διαδικασίας διαμεσολάβησης-υποχρεωτικής διαιτη

σίας. Αυτό βέβαια ποικίλλει από περίπτωση σε περίπτωση και εξαρτάται — 

εκτός των άλλων δεδομένων — από ορισμένες ιδιότητες που πρέπει να δι

αθέτει το επιφορτισμένο με το έργο αυτό άτομο, όπως: κύρος, ικανότητα, 

πείρα, ενδιαφέρον, καθώς και θεωρητική και πρακτική γνώση των επιμέ

ρους οικονομικών, πολιτικών, νομικών και κοινωνιολογικών δεδομένων 

που απαρτίζουν τις διάφορες πτυχές των εργασιακών σχέσεων. 

Παρόλους τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την εκάστοτε ει

σοδηματική κυβερνητική πολιτική, ορισμένα ανώτερα στελέχη του Υπουρ

γείου Εργασίας έχουν πετύχει αξιόλογα αποτελέσματα στον τομέα κυρίως 

της άτυπης διαμεσολάβησης. Επίσης σε ορισμένες Επιθεωρήσεις Εργα

σίας — που είναι αρμόδιες και για το θέμα αυτό — έχουν επιτευχθεί αρκε

τά θετικά αποτελέσματα στην προσέγγιση των μισθωτών με την εργοδο

σία, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στις ικανότητες και το προσωπικό εν

διαφέρον μεμονωμένων στελεχών της Υπηρεσίας αυτής. Όπως φαίνεται 

και από τον Πίνακα 5.3, κατά την τριετία 1975-77 218 περιπτώσεις μεσο

λάβησης σημείωσαν επιτυχία, ενώ απέτυχαν 160 τέτοιες προσπάθειες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 

Μεσολαβήσεις υπηρεσιών Υπουργείου Εργασίας για επίλυση 
εργασιακών διαφορών 

Πέτυχαν 

Απέτυχαν 

Σύνολο 

1975 

85 

47 

182 

1976 

114 

82 

196 

1977 

19 

31 

50 

Σύνολο 

τριετίας 

1975-1977 

218 

160 

378 

Στοιχεία: Υπουργείο Εργασίας. 
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. 

Το έργο της διαμεσολάβησης εμποδίζουν ορισμένοι ανασταλτικοί^πα-

ράγοντες, που ενυπάρχουν στο νομικό πλαίσιο, και στην πλημμελή σύν

θεση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί, 

ότι η αρμόδια διεύθυνση Συλλογικών Σχέσεων και Διαιτησίας του Υπουρ

γείου Εργασίας και η κατά τόπους διαρθρωμένη Επιθεώρηση Εργασίας 

διαθέτουν ελάχιστο αριθμό υπαλλήλων, παρόλο που αποτελούν τις πιο 

νευραλγικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. 

Επιπλέον η ίδια η διεύθυνση του Υπουργείου δεν διαθέτει τη συνδρο

μή ειδικευμένου επιτελείου επιστημονικών στελεχών και ειδικών εμπειρο

γνωμόνων, που να ερευνούν σε βάθος όλες τις πτυχές των εργασιακών 

σχέσεων. Η Υπηρεσία Μελετών, που προαναφέραμε, δεν θα μπορούσε να 

λεχθεί ότι παρέχει ουσιαστικό έργο στον τομέα αυτό. 

5.4. Λειτουργική αποδοτικότητα υποχρεωτικής διαιτησίας 

Η υποχρεωτική διαιτησία στην Ελλάδα, όπως λειτουργεί σήμερα, απο

τελεί ανασταλτικό αρνητικό παράγοντα για το θεσμό των συλλογικών δι

απραγματεύσεων. Το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μια ΣΔΕ να 

καταλήξει τελικά σ' αυτήν είναι αποφασιστικής σημασίας για τη λειτουρ

γία των εργασιακών σχέσεων κι' αυτό, γιατί προκαθορίζει σε μεγάλο βαθμό 

τη συμπεριφορά των εκπροσώπων των μισθωτών και των εργοδοτών. Θα 

μπορούσε να τονιστεί εδώ η σημασία της δημιουργίας ειδικού έθους εργα

σιακών σχέσεων, που βασικό του στοιχείο είναι η μετάθεση της ευθύνης για 

την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης σε κέντρο λήψης αποφάσεων 

που βρίσκεται ουσιαστικά έξω από τον έλεγχο των συμβαλλομένων. Το 

κέντρο αυτό είναι η υποχρεωτική διαιτησία, της οποίας οι αποφάσεις υ

παγορεύονται στην πραγματικότητα από την κυβερνητική εισοδηματική 

πολιτική. Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους, που συνδέονται κυρίως 

με το ειδικό νομικίστικο πλέγμα και την ισχύουσα πρακτική που περιβάλ

λει τον όλο θεσμό. Χαρακτηριστικά εδώ αναφέρεται, ότι ο Πρόεδρος του 

Δικαστηρίου, που σύμφωνα με το νόμο έχει διπλή ψήφο και κατά συνέπεια 

ορίζει τις αποφάσεις της διαιτησίας, είναι φυσικό και ανθρώπινο να επη

ρεάζεται από τον κρατικό μηχανισμό. Το γεγονός ότι είναι δικαστικός δεν 

αίρει τη διαπίστωση αυτή, αλλά αντίθετα την επιτείνει. Αυτό, γιατί ως νο

μικός δεν διαθέτει τη σφαιρική εκείνη αντίληψη του συνόλου των οικο

νομικών, πολιτικών και κοινωνιολογικών φαινομένων που προϋποθέτει η 

γνώση των εργασιακών σχέσεων. Είναι απομακρυσμένος από την καθημε

ρινή πραγματικότητα των εργασιακών σχέσεων και ειδικότερα του συνδικα-
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λιστικού κινήματος. Είναι επιφορτισμένος από την υπηρεσία του με πάμπολ

λες παράλληλες υποθέσεις του κοινού ποινικού δικαίου1. Κατ' αυτό τον 

τρόπο στις ψηφοφορίες των Διαιτητικών Δικαστηρίων ο Πρόεδρος συνή

θως υπερψηφίζει τις προτάσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η τυχόν 

αρνητική ψήφος των εκπροσώπων των μισθωτών ή των εργοδοτών είναι 

χωρίς ουσιαστική σημασία για την έκβαση της απόφασης. Συνήθως οι εκ

πρόσωποι των μισθωτών ψηφίζουν αρνητικά κι' αυτό για τη λεγόμενη «τι

μή των όπλων». Για τον ίδιο λόγο, κατά κανόνα, οι αποφάσεις των ΠΔΔΔ 

εφεσιβάλλονται στα ΔΔΔΔ. Ενδεικτικός είναι ο Πίνακας 5.1, που δείχνει 

ότι αυτό ισχύει για περιπτώσεις άνω του 80%. 

Χαρακτηριστικό επίσης του «από πάνω» καθορισμού της απόφασης 

είναι το γεγονός, ότι σε πολλές περιπτώσεις στις συνεδριάσεις των ΔΔΔ δεν 

διεξάγεται συζήτηση επί της ουσίας του θέματος. Η πραγματικότητα φαί

νεται να διαψεύδει τις αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις που προαναφέρ

θηκαν και που,τονίζουν ότι τα ΔΔΔ «συζητούν επί της ουσίας του θέμα

τος, ερευνούν όλα τα στοιχεία, ορίζουν πραγματογνώμονες, διενεργούν 

αυτοψίες, ζητούν πληροφορίες κλπ.». 

Τουλάχιστον στο παρελθόν, η συζήτηση περιοριζόταν στα καθιερω

μένα τυπικά πλαίσια, στην υποβολή σχετικών υπομνημάτων (που είχαν 

πολύ περιορισμένη περιεκτικότητα, αναγνωστισημότητα και αποτελεσμα

τικότητα) και, κυρίως, στην ανταλλαγή φιλοφρονήσεων και «αστεϊσμών» 

μεταξύ των παρευρισκομένων. 

Ίσως να μην είναι υπερβολικό τό ότι οι συνεδριάσεις — κυρίως για την 

περίοδο της δικτατορίας—χαρακτηρίστηκαν ως «παρωδίες συνεδριά

σεις». 

Οι διάφορες νομοθετικές διατάξεις της υποχρεωτικής διαιτησίας, που 

ισχύουν σήμερα, είναι σε τέτοιο βαθμό νομικίστικα περίπλοκες, που πολ

λές προεκτάσεις τους ξεφεύγουν από την αρμοδιότητα της μελέτης αυτής. 

Ενδεικτικά εδώ αναφέρεται, ότι, εκτός από το θέμα του Προέδρου των 

ΔΔΔ, λειτουργούν διάφοροι άλλοι δρόμοι επιβολής της κυβερνητικής 

θέλησης πάνω στην απόφαση της υποχρεωτικής διαιτησίας. 

1. Τελευταία έχει αναληφθεί μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο Εργασίας για 
την αντιμετώπιση του σχετικού προβλήματος. Έτσι, σύμφωνα με διάταξη που ψηφί
στηκε τον Ιούνιο του 1978, ορίζεται ότι για να διοριστεί ένας δικαστής στα ΔΔΔ 
πρέπει νά υποστεί ειδική επιμόρφωση. Στο ίδιο θέμα έχει εκδηλωθεί αντίδραση από 
μέρους Βουλευτών της Αριστεράς που υποστηρίζουν, ότι με τον τρόπο αυτό προω
θείται περισσότερο ο έλεγχος των δικαστών, επειδή την επιλογή τους θα την κάνει η 
Κυβέρνηση. Βλ. Πρακτικά Συνεδρίασης της Βουλής στις 19.1.1978. 
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: 

Όπως έχουμε δει, ο διορισμός των εκπροσώπων των μισθωτών και 

των εργοδοτών στα ΔΔΔ υπόκειται στην ελεύθερη κύρωση του κατά τό

πους Νομάρχη. Αυτό βέβαια παρέχει τη δυνατότητα στην εκάστοτε κυ

βέρνηση, να καθορίζει ώς ένα βαθμό την αντιπροσωπευτικότητα των σω

ματείων με κριτήρια που πιθανόν να απέχουν από την πραγματικότητα. 

Φυσικά δεν χρειάζεται να τονιστεί η σημασία της δυνατότητας αυτής σε 

περιόδους αυταρχικής διακυβέρνησης της χώρας. 

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι αυτό των προθεσμιών έκδοσης δικα

στικών αποφάσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποφάσεις αυτές, κυρί

ως λόγω φόρτου εργασίας ή και σκοπιμότητας ακόμη, καθυστερούν για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αρκετές φορές αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την εκδήλωση εργασιακής αναταραχής, πράγμα που δεν υποβοηθά βέβαια 

την ομαλή λειτουργία του συστήματος εργασιακών σχέσεων. 

Το συνολικό διάστημα των 45 ημερών (60 σε περίπτωση έφεσης), που 

αποτελεί το χρονικό όριο της διαδικασίας της υποχρεωτικής διαιτησί

ας, είναι υπερβολικά μεγάλο, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη η ταχύτητα με 

την οποία μεταβάλλεται η σύγχρονη οικονομική συγκυρία. Ας σημειω

θεί εδώ, ότι οι σοβαρές ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για τους 

«πρωταίτιους ή υποκινητές» απεργιών κατά παράβαση των σχετικών δια

τάξεων, στην πράξη δεν είναι δυνατό να επιβληθούν σε δυναμικούς κλά

δους μισθωτών που διατηρούν παράδοση εθελοντικών σχέσεων με την 

εργοδοσία. Αυτό έχει αποδειχτεί από τη γνωστή περίπτωση των εργατών 

Τύπου της Αθήνας1. 

Σε γενικές γραμμές ο κρατικός παρεμβατισμός στις εργασιακές σχέ-

1. Χαρακτηριστική είναι η απεργία των εργατών Τύπου της Αθήνας το Σεπτέμ
βριο του 1974. Όπως τονίζεται από αρμόδιους παράγοντες, οι υπεύθυνοι του σωμα
τείου αγνόησαν την παραπομπή — ή τουλάχιστο την απειλή παραπομπής — της 
εργασιακής διαφοράς στην υποχρεωτική διαιτησία. Σχετικά με την απεργία της 
ΕΤΗΠΤΑ, πού έγινε το 1960 και κράτησε 33 ημέρες, ο Χρ. Καραμπλιάς αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «... η μαχητικότητα του κλάδου κατά την απεργία αυτή ήταν πρω
τοφανής. Όταν το Υπουργείο Εργασίας, για να σπάσει την απεργία, παρέπεμψε τη 
διαφορά στη διαιτησία, ολόκληρος ο κλάδος σε ογκώδη γενική συνέλευση αποφά
σισε τη συνέχιση της απεργίας, αγνοώντας τις εξώδικες προσκλήσεις των εργοδο
τών για ανάληψη εργασίας ή απόλυση». Γενικά η ιστορική εμπειρία του σωματείου 
αυτού έχει εμπλουτιστεί και με άλλες ανάλογες περιπτώσεις ρύθμισης των ΣΔΕ έξω 
από τα νομικίστικα πλαίσια. Καραμπλιάς, Χ.: Οι Εργάτες Τύπου και η Ιστορία τους, 
Αθήνα, 1975, σελ. 65. Επίσης Κατσανέβας, Θ.: «Η Απεργία των Εργατών Τύπου της 
Αθήνας», Αντί 2.11.1974. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι κατά την τρέχουσα περί-
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σεις και η αδυναμία του εθελοντικού στοιχείου των συλλογικών δια

πραγματεύσεων έχουν ιστορικές ρίζες στην Ελλάδα. Καθιερώθηκαν από 

την πρώτη περίοδο διαμόρφωσης του συστήματος εργασιακών σχέσεων. 

Διατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της εφηβείας του κάτω από την επίδρα

ση αρνητικών πολιτικοοικονομικών εξελίξεων. Στη σημερινή περίοδο 

των πρώτων σταδίων της ενηλικίωσης του συστήματος παραμένουν σε 

ισχύ, αν και δεν εκφράζουν τη σύγχρονη πολιτική, οικονομική και συνδι

καλιστική πραγματικότητα της χώρας. 

Ειδικότερα ο εξουσιαστικός παρεμβατισμός του κράτους στη λειτουρ

γία της υποχρεωτικής διαιτησίας, όπως και σε άλλες εκδηλώσεις του συ

στήματος εργασιακών σχέσεων, είναι τόσο σημαντικός, σε βαθμό που 

αρκετοί υπεύθυνοι λειτουργοί συνδικαλιστές, αλλά και κρατικά όργανα 

μιλούν για ουσιαστική διατίμηση της αμοιβής εργασίας. Γίνεται δηλαδή 

αποδεκτό, πως οι «μισθοί και οι συνθήκες εργασίας» ρυθμίζονται κατά 

κύριο λόγο από το κράτος1. 

Μπορεί βέβαια να υποστηριχθεί εύλογα, ότι στην περίπτωση μιας α

ναπτυσσόμενης χώρας αυτό δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο πρω

ταρχικό στόχο της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης. Σχετικά είναι τα «σο-

σιαλίζοντα» μοντέλα ορισμένων υποανάπτυκτων χωρών που, σκοπεύοντας 

τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, θυσιάζουν τις βραχυπρόθε

σμες εισοδηματικές απαιτήσεις της εργατικής τάξης. 

Η αρνητική όψη της επιχειρηματολογίας αυτής είναι ότι ειδικότερα 

στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως και σε ορισμένες άλλες αναπτυσ

σόμενες χώρες, ο κρατικός παρεμβατισμός, τουλάχιστο στο παρελθόν, 

δραστηριοποιήθηκε κατά προτίμηση στον τομέα των εργασιακών σχέσε

ων και πολύ λιγότερο σε άλλους τομείς της οικονομίας. Μια από τις πιο 

σοβαρές συνέπειες της πολιτικής αυτής ήταν η υστέρηση της αμοιβής ερ

γασίας και η υπερβολική διεύρυνση της εισοδηματικής ψαλίδας κατά τα 

τελευταία χρόνια της πρόσφατης δικτατορικής διακυβέρνησης της χώρας2. 

οδο ένα μεγάλο μέρος των απεργιακών κινητοποιήσεων θα μπορούσαν να χαρακτη
ριστούν ως παράνομες, γιατί παραβαίνουν διατάξεις κυρίως των Νόμων 330/1976 και 
3239/1955. 

1. Σχετικά με το όλο θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ειδικότερα της 
υποχρεωτικής διαιτησίας έγιναν εκτεταμένες συζητήσεις στη Συνεδρίαση της Βου
λής της 19.1.1978. 

2. Για μια συνοπτική παρουσίαση ορισμένων σχετικών συμπερασμάτων βλέπε 
άρθρα του γράφοντος στο ΒΗΜΑ της 4.3.1976, στους Προσανατολισμούς του Σεπτ.-
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Ό σ ο ν αφορά τη σημερινή δημοκρατική περίοδο, το πρόβλημα έγκει

ται στη σωστή εκτίμηση των «υπέρ και κατά» του κρατικού παρεμβατι

σμού. Μεταξύ περισσότερων διαζευκτικών λύσεων, που το γενικό τους πε

ρίγραμμα δεν θα πρέπει να απέχει πολύ από τα αντίστοιχα δεδομένα της 

Ε Ο Κ , η επιλογή της ακολουθητέας οδού ανάγεται ασφαλώς στην αρμοδι

ό τ η τ α της κυβερνητικής πολιτικής. 

5.5. Τα δεδομένα της ΕΟΚ και οι προτάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργα

σίας 

Στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, και ειδικότερα στην Ε Ο Κ , 

χρησιμοποιε ίται ευρύτατα ο θεσμός της εθελοντικής διαιτησίας και της 

δ ιαμεσολάβησης για τ η ν άρση των συλλογικών διαφορών εργασίας 1 . Αυτό 

συνδέεται, σε γενικές γραμμές, με τον εθελοντισμό, που σε μεγαλύτερο 

ή μικρότερο βαθμό διέπει το όλο σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύ

σεων στις ανωτέρω χ ώ ρ ε ς 2 . Αντίθετα, στην περίπτωση των αναπτυσσόμε-

Οκτ. 1976 και στο Αντί της 17.2.1979. Επίσης θλέπε Υπόμνημα ΓΣΕΕ προς το Πρω

τοβάθμιο Διοικητικό Δικαστήριο Αθηνών για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμ

βαση Εργασίας του 1976 (Φεβρουάριος). Επίσης βλ. Οικονομικός Ταχυδρόμος, φ. 

1210, 14.6.1977. Ανάλογα είναι και τα συμπεράσματα μιας πρόσφατης σχετικής έ

ρευνας της Καθηγήτριας Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη. 

1. Μία από τις γνωστές εξαιρέσεις αναπτυγμένης χώρας, που ο θεσμός της υπο

χρεωτικής διαιτησίας χρησιμοποιείται σε μεγάλη έκταση είναι η περίπτωση της Αυ

στραλίας. Βλ. Isaac, J.: «Compulsory Arbitration in Australia», in Flanders, A. (Ed.): 

Australian Industrial Relations System, London, 1970. Laffer, K.: «Australian Compulso

ry Arbitration», International Labour Review, May 1958. Loewenberg, J. et al: Compul

sory Arbitration: An International Comparison, Healt Co., 1976. 

2. Για τους διάφορους τρόπους επίλυσης Συλλογικών Διαφορών Εργασίας βλέπε 

Herbert, R.: Compulsory Arbitration and Government Intervention in Labor Disputes, 

Washington, Labor Policy Association Inc., 1966. Cole, D.: Bargaining in Grievance Set

tlement, New York, Harper and Row, 1961. Chamberlain, N.: Collective Bargaining, 

Homewood, Irwin, 1955. Stevens, C : «Mediation and the Role of the Neutral», in Dunlop, 

J. and Chamberlain, N. (Eds.): Frontiers of Collective Bargaining, New York, Harper and 

Row, 1967. Herzog, M., Stone, M.: «Voluntary Labour Arbitration in the USA», ILR, 

Geneva, ILO, Vol. 82, No 4, Oct. 1960. Woods, H.: «The Role of the Third Party in 

Dispute Settlement at the National Level», in Roberts, B. (Ed.): Industrial Relations, 

London, MacMillan, 1968. Rybicki,Z.: «Plant Disputes and Their Settlement Procedures in 

a Socialist System», in Roberts, ό.π. Royal Commission on Trade Unions and Employers' 
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νων χωρών και ειδικότερα της Ελλάδας, στη θέση του εθελοντικού στοι

χείου της επίλυσης της διαφοράς «από κάτω» βρίσκεται η «από πάνω» 

επιβολή της υποχρεωτικής διαιτησίας. Χαρακτηριστική εκδήλωση της 

διαπίστωσης αυτής είναι η υπέρμετρη διόγκωση του νομικίστικου πλαι

σίου των εργασιακών σχέσεων και ο έντονος κρατικός παρεμβατισμός. 

Στις αναπτυγμένες δυτικές χώρες η διαμεσολάβηση ή η εθελοντική 

διαιτησία διενεργείται συνήθως από ειδικά άτομα ή ομάδα ατόμων που 

ορίζονται ως διαιτητές. Τα άτομα αυτά είναι κοινής αποδοχής — πράγμα 

που τονίζει τον εθελοντισμό του συστήματος — και κατέχουν τη θεωρητι

κή και πρακτική γνώση των εργασιακών θεμάτων. Συνήθως είναι ακα

δημαϊκοί αναγνωρισμένου κύρους και αμεροληψίας και προέρχονται από 

τους σχετικούς με τις εργασιακές σχέσεις επιστημονικούς κλάδους. Ε

πίσης σε ορισμένες χώρες υπάρχουν ειδικευμένες υπηρεσίες διαιτητών, που 

βρίσκονται κάτω από την αιγίδα του κράτους, όπως λ.χ. η Συμβουλευτι

κή Υπηρεσία Συνδιαλλαγής και Διαιτησίας (Advisory Conciliationary and 

Arbitrationary Service—ACAS)1 της Μ. Βρετανίας και η Αμερικανική Έ

νωση Διαιτησίας (AAA: American Arbitration Association)2. 

Γενικά, στις αναπτυγμένες δυτικές οικονομίες και ειδικότερα στην 

ΕΟΚ, η διαμεσολάβηση και η εθελοντική διαιτησία αποτελούν σημαντι

κές διαδικαστικές μεθοδολογίες του όλου κυκλώματος των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων. Στην πράξη έχουν πετύχει αξιόλογα αποτελέσματα, που 

διαφαίνονται κυρίως μετά τη σύναψη της συμφωνίας. Κι' αυτό, γιατί με 

τη μεσολάβηση και την εθελοντική διαιτησία είναι δυνατό να επιτευχθεί 

η εθελοντική σύμπραξη της βούλησης των μερών, γεγονός που συνεπά-

Associations, 1965-68, London, 1968, κεφ. ΠΙ, IV, V. Wedderburn, Κ., Davies, P.: 
Employment Grievances and Disputes Procedures in Britain. Kahn-Freund, O., Hepple, Β. : 
Laws Against Strikes, Fabian Research Series, 305, 1972. Deutsch, M.: The Resolution of 
Conflict: Constructive and Destructive Processes, Yale University Press, 1973. ILO: 
Grievance Arbitration: A Practical Guide, Geneva, 1977. Thomson, Α., Murray, D.: 
Grievance Procedures, Health Ltd., 1976. 

1. To Διοικητικό Συμβούλιο του ACAS αποτελείται από τρεις εκπροσώπους της 
Αγγλικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών (TUC), τρεις εκπροσώπους της Συνο
μοσπονδίας της Βιομηχανίας (CBI) και τρεις ανεξάρτητους ακαδημαϊκούς, ειδικούς 
στις εργασιακές σχέσεις. 

2. American Arbitration Association: Procedural and Substantive Aspects of Labor — 
Management Arbitration, 1957. Reynolds, L.: Labor Economics and Labor Relations, 
New Jersey, Prentice Hall, 1970, σελ. 419-421. Coulson, R.: Labor Arbitration: Whatyou 
Need to Know, American Arbitration Association, 1973. 

129 



ι 

γεται αυξημένη υπευθυνότητα για την τήρηση της συμφωνίας. Η έμφαση 

που δίνεται στην αυξημένη υπευθυνότητα ενισχύει τον εθελοντισμό των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων και αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα της 

σχετικής μεθοδολογίας. Αντίθετα, στην περίπτωση της υποχρεωτικής δι

αιτησίας η ευθύνη μεταβιβάζεται από τους αντισυμβαλλομένους σε άλλο 

σημείο αναφοράς, που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κρατική βούληση. 

Ό π ω ς παρατηρείται και στην περίπτωση της Ελλάδας, αυτό καταλήγει 

στη δημιουργία ειδικού έθους μειωμένης υπευθυνότητας των εκπροσώ

πων των μισθωτών και των εργοδοτών1. Κάτω από το πλαίσιο της υπο

χρεωτικής διαιτησίας κύριο μέλημα των αντιτιθέμενων μερών είναι να 

εντυπωσιάσουν έναν τρίτο παράγοντα, τον αρμόδιο κρατικό μηχανισμό, 

με τη δύναμη και το δίκαιο του αιτήματος τους. Για λόγους τακτικής, 

κάθε ένα από τα μέρη προβάλλει υπερβολικές απαιτήσεις. Η διαδικασία 

αυτή, λέγει ο J. Isaac, «που υπαγορεύεται από το έθος της ανευθυνότη

τας, τείνει να μεγαλοποιεί τις διαφορές, ιδιαίτερα μάλιστα όταν το θέμα 

χειρίζονται δικηγόροι που αποθαρρύνουν κάθε προσπάθεια για απευθείας 

δημιουργική αλληλοκατανόηση»2. Ειδικότερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, 

όπου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις χαρακτηρίζονται από έντονη πολι

τικοποίηση, οι ακρότητες που παρουσιάζουν ορισμένα εργατικά αιτήμα

τα οφείλονται ώς ένα βαθμό στον αγώνα πολιτικής μειοδοσίας που διε

ξάγουν μεταξύ τους οι διάφορες συνδικαλιστικές παρατάξεις. Το σύστη

μα της υποχρεωτικής διαιτησίας, αντί να αμβλύνει τις συνέπειες αυτής 

της τακτικής, αντίθετα, τις επιτείνει ακόμη περισσότερο. 

Κάτω από τις προκαθοριστικές διαδικασίες της υποχρεωτικής διαιτη

σίας ο διαπραγματευτικός ρόλος των σωματείων μετουσιώνεται σε δραστη

ριότητα «ομάδων πίεσης» προς την κατεύθυνση της κυβέρνησης. Το ίδιο 

ισχύει για τη δραστηριότητα της εργοδοσίας, που ιδιαίτερα στις αναπτυσ

σόμενες χώρες διαθέτει περισσότερες οδούς προσπέλασης προς τον κυ

βερνητικό μηχανισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η υποχρεωτική διαιτη

σία να ευνοεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, την άποψη της εργοδοσί

ας, η οποία συνήθως καλύπτεται κάτω από την αοριστολογία της πολιτι

κής της «εθνικής ενότητας», που επιβάλλει η κοινή, για τις περισσότερες 

χώρες, πολιτική της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης. 

1. Ο J. Isaac παραλληλίζει τον κρατικό παρεμβατισμό στις συλλογικές διαπραγ
ματεύσεις και την υποχρεωτική διαιτησία με τη σύναψη γαμήλιου συμβολαίου κάτω 
από την απειλή του όπλου (shot-gun marriage). Isaac, J.: ό.π., σελ. 202. 

2. Isaac, J.: ό.π., σελ. 195. 
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Οι αποφάσεις της υποχρεωτικής διαιτησίας εξαρτώνται άμεσα από 

την κυβερνητική εισοδηματική πολιτική, επιβάλλονται δηλαδή κατά κα

νόνα «από πάνω». Στην πραγματικότητα οι αποφάσεις αυτές παίρνονται 

χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή των εκπροσώπων της εργατικής τάξης. 

Κατά συνέπεια ελάχιστα εκφράζουν τη συλλογική βούληση των μισθωτών, 

γεγονός που μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες για τη μακροπρόθε

σμη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης. Η εργασιακή δυσαρέσκεια είναι 

πολύ πιθανό να μετουσιωθεί σε πολιτική δυσαρέσκεια και να ενεργοποιη

θεί ως πολιτική δράση ενάντια στους κυβερνητικούς φορείς. Με αυτό τον 

τρόπο διευρύνεται η πολιτική πόλωση και διαταράσσονται οι ομαλές δη

μοκρατικές εξελίξεις που είναι συνυφασμένες με την ελεύθερη λειτουρ

γία των συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες παρατηρήσεις που περιέχονται 

στην έκθεση Μπλανσάρ του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για την Ελλά

δα (σελ. 169): «Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι δύσκολο να γίνουν 

η αυθεντική έκφραση της θέλησης των κοινωνικών μερών όσο το κράτος 

ασκεί παρεμβατισμό. Η συστηματική προσφυγή στην υποχρεωτική διαι

τησία δεν καθιερώνει παράδοση διαλόγου, αλλά αποτρέπει τις εργατι

κές οργανώσεις από το να διαμορφώσουν έστω και την ελάχιστη συνδικα

λιστική πολιτική και συνεπώς να αγωνιστούν για την εφαρμογή της. Συ

νοπτικά, μέσα στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας, η υποχρεωτι

κή διαιτησία ισοδυναμεί με την επιβίωση ενός συνδικαλισμού, που στε

ρείται πραγματικής ανεξαρτησίας απέναντι στο κράτος, με αναστολή της 

πραγματικής κοινωνικής προόδου». Θα πρέπει να αναφερθεί ακόμη το 

γενικότερο συμπέρασμα της ίδιας έκθεσης που συνοψίζεται στο ότι «οι 

εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από μια παράδοση 

κρατικού παρεμβατισμού». 

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί εδώ, ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της 

Διεθνούς Σύμβασης 98, η εθνική νομοθεσία οφείλει να λάβει μέτρα ενι

σχυτικά της ανάπτυξης, σε ευρύτατη κλίμακα, των εθελοντικών ή εκού

σιων διαπραγματεύσεων, ώστε η ρύθμιση των όρων εργασίας να γίνεται 

με τις συλλογικές συμβάσεις1. 

1. Συγκεκριμένα το άρθρο 4 της ΔΣΕ που έχει επικυρώσει η χώρα μας αναφέρει 
ότι: «Πρέπει νά παίρνονται, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, μέτρα που να ανταποκρί
νονται στις εθνικές συνθήκες, με τα οποία να ενισχύεται και να προωθείται σε ευρύ
τατη κλίμακα η ανάπτυξη και χρησιμοποίηση διαδικασίας με την οποία οι εργο
δότες και οι εργοδοτικές οργανώσεις αφενός και οι οργανώσεις των εργαζομένων α
φετέρου, να έρχονται εκούσια σε διαπραγματεύσεις για τη ρύθμιση των όρων απα
σχόλησης με συλλογικές συμβάσεις». 

131 



1 

Σχετικά με το ίδιο θέμα το Διεθνές Γραφείο Εργασίας προτρέπει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες-μέλη του, να υιοθετήσουν το σύστημα της εθε
λοντικής διαιτησίας, παράλληλα προς την επιδίωξη τριμερών διακανο
νισμών των ΣΔΕ1 — επιδίωξη η οποία βέβαια προϋποθέτει πραγματική 
εκπροσώπηση των μισθωτών από το επίσημο συνδικαλιστικό κίνημα. 

Για το ίδιο θέμα το Διεθνές Γραφείο Εργασίας έχει έλθει σε επαφή 
επανειλημμένα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ελληνικού Υπουργείου Ερ
γασίας. Σε σχέδιο Κώδικα Εργασίας που προτάθηκε παλαιότερα, αλλά 
τελικά δεν υιοθετήθηκε για διάφορους λόγους, αρμόδιοι παράγοντες του 
ίδιου Υπουργείου επεξεργάσθηκαν και τελικά περιέλαβαν στο Σχέδιο τα 
παρακάτω σχετικά άρθρα: 

Άρθρον 456 

Επίλυσις 1. Η συλλογική διαφορά εργασίας επιλύεται δι' απ' ευθείας 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων και συνά
ψεως συλλογικής συμβάσεως εργασίας. 

2. Εάν διά συλλογικής συμβάσεως εργασίας προβλέπεται η 

διαδικασία επιλύσεως των μετά την λήξιν αυτής συλλο

γικών διαφορών, δέον κατά πρώτον να ακολουθήται η 

συμπεφωνημένη διαδικασία. 

Άρθρον 457 

Διαιτητική 1. Διά συλλογικής συμβάσεως εργασίας δύναται να προβλέ-
ρήτρα πεται, ότι συλλογική διαφορά εργασίας, είτε γενικώς, είτε 

ως προς ωρισμένα αντικείμενα αυτής, θα επιλύεται διά 
διαιτησίας ενός ή πλειόνων διαιτητών. 

2. Δι' εγγράφου συμφωνίας δύνανται τα μέρη να υπαγάγουν 

ανακύψασαν συλλογική ν διαφοράν εργασίας εις την εν 

τη προηγουμένη παραγράφω διαιτησίαν και αν δεν προ

βλέπεται τούτο διά της συλλογικής συμβάσεως. 

3. Τα μέρη ορίζουν τους διαιτητάς και την ακολουθητέαν 

διαδικασίαν. 

1. Σχετικά με το γενικότερο πλαίσιο του τριμερούς διακανονισμού των συλλογι
κών διαφορών βλ. ILO: Establishment of National Tripartite Machinery to Improve the 

Implementation of ILO Standards, Geneva, ILO Report, 1976. 
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4. Η εκδιδομένη διαιτητική απόφασις δέον να είναι ητιο-

λογημένη. 

Άρθρον 458 

Υποχρέωση Υφισταμένης της εν τω προηγουμένω άρθρω διαιτητικής 

ειρήνης ρήτρας και μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως των διαιτη

τών, τα μέλη απέχουν την κατ' άρθρον 515 υποχρέωσιν 

ειρήνης. 

Αρθρον 459 

Εξομοίωσις Η εκδιδομένη διαιτητική απόφασις εξομοιούται προς 

προς συλλογι- συλλογικήν σύμβασιν εργασίας, εφ' ης εφαρμόζονται πε-

κήν σύμβασιν ραιτέρω αι αφορώσαι ταύτην διατάξεις του παρόντος. 

133 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΟΙ ΑΠΕΡΓΊΕς 

6.1. Ορισμός και θεσμικό πλαίσιο 

Έχει λεχθεί ότι ο πόλεμος αποτελεί μια συνέχιση ..ης διπλωματίας 

με διαφορετικά μέσα. Αντίστοιχα η απεργία θα μπορούσε να χαρακτηρι

στεί ως συνέχιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων με διαφορετικά μέ

σα. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος εργασιακών σχέσεων και 

των συλλογικών διαπραγματεύσεων η απεργία, με τη στενή της έννοια, 

έχει οριστεί ως «μια προσωρινή διακοπή της εργασίας από μια ομάδα μι

σθωτών που αποσκοπεί στην επιβολή ορισμένων απαιτήσεων ή στην έκ

φραση συγκεκριμένων παραπόνων»1. Επίσης μέσα στο γενικότερο πλαί

σιο των εργασιακών συγκρούσεων περιλαμβάνεται και η ανταπεργία (lock

out). Η τελευταία αυτή εκδηλώνεται στην πράξη με τη διακοπή των εργα

σιών μιας επιχείρησης από μέρους της εργοδοσίας, ως αντίδραση στις 

εργασιακές συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις. Όπως η απεργία, έτσι και η 

ανταπεργία χρησιμοποιείται στην ουσία ως διαπραγματευτικό όπλο. 

Η απεργιακή δραστηριότητα των μισθωτών, εκτός από την ολοκληρω

τική αποχή από την εργασία, μπορεί να πάρει και άλλες μορφές. Επι

μέρους γνωστές περιπτώσεις τέτοιων δραστηριοτήτων είναι οι ακόλου

θες: 

— λευκή απεργία (work-to-rule, μειωμένη απόδοση εργασίας, επιβραδυντική 

εργασία), 

1. Griffin, J.I.: Strikes: A Study in Quantitative Economics, New York, Columbia 
University Press, 1939, σελ. 20. Βλέπε επίσης Hyman, R.: Strikes, London, Fontana, 
1972, σελ. 17. 
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— στάσεις εργασίας (διαλείπουσα απεργία). 

— επίσχεση εργασίας (προσέλευση μισθωτών στον τόπο εργασίας τους, 

αλλά άρνηση προσφοράς εργασίας)1. 

— απεργία αλληλεγγύης, 

— παρεμπόδιση εργασίας, 

— κατάληψη χώρων εργασίας (sit-in)2. 

Με τη στενή έννοια του ορισμού, που δόθηκε πιο πάνω, η απεργία 

θεωρείται ως οικονομικό όπλο που χρησιμοποιείται από τις συνδικαλι

στικές οργανώσεις για τη βελτίωση της αμοιβής και των συνθηκών εργα

σίας. Πολιτική θεωρείται μια απεργία γενικά όταν έχει ευρύτερους στό

χους. Όπως αναφέρει ο Sturmthal, η απεργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως όπλο σε μια πολιτική διαμάχη και να έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή 

της κυβέρνησης, την αποτροπή ενός στρατιωτικού πραξικοπήματος ή α

κόμη και να οδηγήσει τελικά στην αλλαγή ολόκληρου του πολιτικού κα

θεστώτος3. 

Σε μια γνωστή μελέτη του ο Α. Gouldner αναφέρει ότι «η απεργία είναι 

ένα κοινωνικό φαινόμενο με τεράστια πολυπλοκότητα που στο σύνολο της 

1. Η επίσχεση εργασίας είναι άγνωστη τουλάχιστον στις Αγγλοσαξονικές χώρες. 
Αλλά και στην Ελλάδα, όπου είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη, τέτοιας μορφής δρα
στηριότητα δεν είναι συνήθης. Για την επίσχεση εργασίας βλ. Μετζητάκος, Α., 
Κατσίμπας, Δ.: Αίκαιον των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Αθήναι, 1973, σελ. 
147-149. 

2. Για τις διάφορες μορφές των απεργιακών δραστηριοτήτων βλ. Buttler, Α.: 
Labor Economics and Institutions, New York, MacMillan, 1961, σελ. 189-193. Clegg, H.: 
The System of Industrial Relations in Great Britain, Oxford, Blackwell, 1970, κεφ. 8. 
Kuhn, Α.: Labor: Institutions and Economics, New York, Harcourt, 1967, κεφ. 9. 
Knowles, K.: Strikes: A Study in Industrial Conflict, Oxford, Blackwell, 1952. Royal 
Commission on Trade Unions and Employers' Associations, 1965-68, κεφ. VII. Phelps, Ο.: 
Introduction to Labor Economics, New York, McGraw-Hill, 1961, κεφ. 10. Σε διεθνή 
κλίμακα είναι γνωστός και ο όρος «άγρια απεργία» (wildcat strike - grève sauvage) που 
υποδηλώνει, σε γενικές γραμμές, τις μη νόμιμες απεργίες. Βλ. σχετικά Gouldner, Α.: 
Wildcat Strike, London, Routledge and Kegan Paul, 1955. Lewis, R.: «Unfair Industrial 
Practices», Industrial Relations Review and Report, No 15. Hyman, R., ό.π., κεφ. 2. 
Weddeburn, K.W.: The Worker and the Law, Penguin, 1965. Eldridge, J.: Industrial 
Disputes, London, Routledge and Kegan Paul, 1968, κεφ. 2 και 4. 

3. Sturmthal, Α., Scoville, J. (Eds.): The International Labor Movement in Transition, 
University of Illinois Press, 1973, σελ. 2. 
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δεν επιδέχεται πλήρη περιγραφή και περισσότερο μάλιστα πλήρη εξήγη

ση 1». Πιο πρόσφατα ένας Άγγλος μελετητής πρόσθεσε ότι: «δεν μπορεί 

να γίνεται λόγος για μια απεργία σα να πρόκειται για απλή περίπτωση 

κοινωνικής δράσης. Υπάρχει μια ποικιλία απεργιών και στην πραγματικό

τητα οι ίδιες κοινωνικές συνθήκες που απολήγουν στην κήρυξη τους είναι 

δυνατό να μην έχουν τις ίδιες συνέπειες σε άλλες περιπτώσεις»2. 

Γενικά οι απεργίες παρουσιάζουν διάφορες οικονομικές, πολιτικές, 

κοινωνιολογικές και νομικές προεκτάσεις, που η ευρύτερη παρουσίαση 

τους ξεφεύγει από τα όρια της μελέτης αυτής. Ιδιαίτερα στην περίπτω

ση της ελληνικής πραγματικότητας και της σύγκρισης της με τα διεθνή 

δεδομένα, κάθε μεμονωμένη και οριακή προσπάθεια για διερεύνηση του 

θέματος προσκρούει στην παντελή έλλειψη βασικών μελετών και στοι

χείων, καθώς και στην περιορισμένη πληροφόρηση πάνω στα σχετικά θέ

ματα3. 

Την ελληνική νομολογία και τους ειδικούς επιστήμονες του εργατι

κού δικαίου έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το πρόβλημα της απαγόρευσης ή 

μη μιας απεργίας, καθώς και του χαρακτηρισμού μιας απεργίας ως πολι

τικής ή μη. Όπως έχουμε δει, το Σύνταγμα του 1975 ορίζει ότι: «η απερ

γία αποτελεί δικαίωμα, ασκείται δε υπό των νομίμως συνεστημένων συν

δικαλιστικών οργανώσεων προς διαφύλαξιν και προαγωγήν των οικονο

μικών και εργασιακών εν γένει συμφερόντων των εργαζομένων4. Σχετική 

1. Gouldner, Α.: Wildcat Strike, ό.π., σελ. 65. 

2. Eldridge, J.: ό.π., σελ. 3. 

3. Η διεθνής βιβλιογραφία, και ειδικότερα η Αγγλοαμερικανική, για τις απεργίες, 
είναι ιδιαίτερα πολυάριθμη. Ενδεικτικά εδώ παραπέμπουμε στη βιβλιογραφία που 
παρατίθεται στο τέλος της μελέτης αυτής. 

4. Για το όλο θέμα της απεργίας και ανταπεργίας από νομικής σκοπιάς θλ. σχε
τικά ανάλυση του Μήτσου, Τρ.: Η Ρύθμισις των Συλλογικών Διαφορών Εργασίας 
εις την Ελλάδα, Αθήναι, 1971, σελ. 125-141. Κυρίτσης, Δ.: Ο Χαρακτηρισμός της 
Απεργίας ως Νομίμου ή Παρανόμου, Αθήναι, Σάκκουλας, 1978. Για ορισμένες επι
μέρους εκτιμήσεις σχετικά με τις απεργίες στην Ελλάδα βλ. Ανδριανόπουλος, Α.: 
«Το Εργατικό Νομοσχέδιο και η Πολιτική Απεργία» στη μελέτη του ίδιου 77ρο-
οπτικές Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Αθήνα, Εστία, 1977, σελ. 70-76. Φαράκος, Γρ.: 
7ο ΚΚΕ και οι Απεργιακοί Αγώνες, Αθήνα, 1977. Θεοδωρόπουλος, Θ.: Η Αντεργα
τική Πρόκληση, Αθήνα, 1976. Κατσιμπάρδης, Γ.: Δικαιώματα για Εργασία και 
Απεργία, Θήβα, 1978. Τραυλός-Τζανετάτος, Δ.: Ανταπεργία και Εργατικός Αγώνας 
στο Φως του Νέου Συντάγματος, Αθήνα, 1976. Κατσανέβας, Θ.: «Απεργία και Δια-
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είναι και η αντίστοιχη διατύπωση του πρόσφατου Νόμου 330/1976, που 

αναφέρει στο άρθρο 32 ότι «η απεργία είναι δικαίωμα των μισθωτών, ό

ταν αποφασίζεται υπό του νομίμως συνεστημένου και λειτουργούντος ε

παγγελματικού σωματείου ή της ενώσεως εις ην ανήκει τούτο, προς διαφύ-

λαξιν και προαγωγήν των οικονομικών, εργασιακών και ασφαλιστικών 

εν γένει συμφερόντων των εργαζομένων της επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύ

σεως, ή της ειδικότητος ή του κλάδου, ον εκπροσωπεί το κηρύσσον την 

απεργίαν σωματείον ή ένωσις». 

Οι παραπάνω διατυπώσεις διαπνέονται από μια γενικότερη ασάφεια, 

κυρίως ως προς το σημείο που αναφέρεται στα «οικονομικά και εργασιακά 

εν γένει δικαιώματα των εργαζομένων». Ιδιαίτερα προβληματικός είναι ο 

καθορισμός της έννοιας των «δικαιωμάτων των εργαζομένων», έννοια που 

βέβαια εξαρτάται από την οπτική γωνία από την οποία εξετάζεται. Περισ

σότερο σαφές είναι το σημείο, όπου το Σύνταγμα και ο Ν. 330/1976 ανα

φέρουν, ότι «η απεργία ασκείται από το νόμιμα συνεστημένο σωματείο». 

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι το Σύνταγμα του 1975, όπως 

και του 1952, απαγορεύει την «υφ' οιανδήποτε μορφή ν» απεργίαν στους 

δικαστικούς λειτουργούς και στους υπηρετούντες στα σώματα ασφα

λείας. Το δικαίωμα της απεργίας στους υπαλλήλους του t Δημοσίου, 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και στα ΝΠΔΔ υπόκειται σε 

ορισμένους περιορισμούς που ρυθμίζονται από το ισχύον νομοθετικό κα

θεστώς. Όμως οι περιορισμοί αυτοί, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Συ

ντάγματος: «δεν δύνανται να εξικνούνται μέχρι της καταργήσεως του δι

καιώματος της απεργίας ή της παρακωλύσεως νομίμου ασκήσεως αυ

τού». 

Ο Νόμος 330/1976 καθορίζει συγκεκριμένα τις περιπτώσεις που απα

γορεύεται η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της απεργίας (άρθρο 

33), ενώ άλλες διατάξεις ορίζουν τη «διαδικασία λήψεως αποφάσεως» 

(άρθρο 34), τις σχετικές προθεσμίες (άρθρο 36), καθώς και τις συνέπειες 

και τις ποινικές κυρώσεις (άρθρα 38, 40) που συνεπάγεται η μη νόμιμη 

κήρυξη απεργίας. Ειδικότερα, θεωρείται ως καταχρηστική άσκηση του 

δικαιώματος της απεργίας η πραγματοποίηση της χωρίς προηγούμενη 

προειδοποίηση του εργοδότη. Σε περιπτώσεις ενώσεων επαγγελματικών 

πραγματευτική Ισχύς», Αντί, 30.11.1974 και σχετικό άρθρο του ίδιου στονΟίκο-
νομικό Ταχυδρόμο, φ. 1032, 31.1.1974. Επίσης βλ. σχετικά άρθρα Ι. Μαρίνου και 
άλλων αρθρογράφων στον Οικονομικό Ταχυδρόμο των ετών 1977-1978, καθώς και 
του Β. Τζανετάκου στο ΒΗΜΑ. 
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σωματείων (Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα) και εφόσον δεν ορίζει αλλιώς 

το καταστατικό, η διοίκηση τους μπορεί να αποφασίζει για την κήρυ

ξη απεργίας. Όταν οι μισθωτοί ενός συγκεκριμένου εργοδότη δεν αντι

προσωπεύονται από επαγγελματικό σωματείο, η απόφαση για την απεργία 

μπορεί να ληφθεί από το πιο αντιπροσωπευτικό Εργατικό Κέντρο. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση η απεργία αποφασίζεται με μυστική ψηφοφορία 

από τη συνέλευση των μελών, που θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία κατά 

τη δεύτερη σύγκληση της, αν παρίσταται το 1/4 του όλου αριθμού των 

μελών και εφόσον δεν υπήρξε απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση (330/ 

1976 άρθρο 34). 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, διάφοροι συγκεκριμένοι περιορισμοί για 

την κήρυξη της απεργίας τίθενται στις περιπτώσεις των ΝΠΔΔ και στις 

επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας. Η συμμετοχή σε 

απεργία που κηρύσσεται από μη νόμιμο σωματείο επιφέρει την αυτοδί

καιη λύση των εργασιακών σχέσεων των απεργών-μισθωτών. Αν κηρυχτεί 

απεργία κατά παράβαση των συγκεκριμένων απαγορευτικών διατάξεων, 

τότε αίρεται η νομοθετημένη προστασία των μελών του σωματείου ή της 

ένωσης, εκτός από την περίπτωση εκείνων που μειοψήφισαν κατά τη λή

ψη της σχετικής απόφασης. Ο Ν. 330/1976, καθώς και το άρθρο 458 του 

Ποινικού Κώδικα, ορίζει την επιβολή ποινικών κυρώσεων σε περιπτώσεις 

μη νόμιμων απεργιών. Επίσης το άρθρο 40 του ίδιου Νόμου (παρ. 4), κα

θορίζει ποινή φυλάκισης μέχρις ενός έτους για το άτομο, το οποίο «δι

αρκούσης της απεργίας ή ανταπεργίας, δι' ασκήσεως βίας ή απειλής ή 

άλλης δολίας ενεργείας προσβάλλει την ελευθερίαν της εργασίας τρίτου 

ή παρεμποδίζει την ελευθέραν χρήσιν των χώρων εργασίας». 

Θα πρέπει ακόμη να γίνει λόγος για τη δυνατότητα επιστράτευσης 

των απεργών, που παρέχει ο Νόμος 1984 του 1939, ο οποίος έχει χρησι

μοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις τόσο κατά την προπολεμική όσο και 

κατά τη μεταπολεμική περίοδο1. 

1. Ενδεικτικά εδώ αναφέρεται, ότι ο νόμος αυτός χρησιμοποιήθηκε πριν από το 
1967 σε απεργίες του προσωπικού ηλεκτρικών μεταφορών, του ΟΤΕ, των ταχυδρό
μων, σιδηροδρομικών, εναέριων συγκοινωνιών, των δασκάλων και της ΔΕΗ. Βλ. 
Meynaud, J.: Οι Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα, Αθήνα, 1965, σελ. 184. Μετά τη 
μεταπολίτευση ο ίδιος νόμος χρησιμοποιήθηκε στην απεργία των ιδιωτικών εκ
παιδευτικών το 1977, στην απεργία των γιατρών του ΙΚΑ το 1977, στην απεργία του 
προσωπικού του Νοσοκομείου Αγία Σοφία και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις. 
Αλλά και πριν από την καθιέρωση του Νόμου 1984/1939, η επιστράτευση των 
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Το πρόβλημα του καθορισμού αν μια απεργία είναι πολιτική ή όχι 

παραμένει γενικά δυσεπίλυτο1. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την περίπτωση της 

Ελλάδας, όπου το πολιτικό στοιχείο αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του 

συστήματος εργασιακών σχέσεων και σημαντικό λειτουργικό στοιχείο 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Σε γενικές γραμμές έχει μάλλον επι

κρατήσει η άποψη, ότι πολιτική είναι η γενική απεργία που έχει ως κύ

ριο στόχο της την ίδια την ύπαρξη της κυβέρνησης. Με το κριτήριο αυ

τό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πολιτική η γενική απεργία που κη

ρύχτηκε τον Ιούλιο του 1965 από τη ΓΣΕΕ μετά την πτώση της τότε 

κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου. 

Αντίθετα, ο χαρακτηρισμός των απεργιακών κινητοποιήσεων την ά

νοιξη του 1976 κατά του Νόμου 330/1976 ως πολιτικών ή μη με το ίδιο 

κριτήριο, δεν είναι εύκολος, παρόλο που οι απεργίες αυτές εξέλαβαν μάλ

λον γενικό χαρακτήρα ως εκδηλώσεις μεγάλου αριθμού και διάφορων κα

τηγοριών εργαζομένων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι σχετικές απερ

γιακές εκδηλώσεις είχαν ως κύριο στόχο το συγκεκριμένο Νόμο 330/1976 

και δεν αποσκοπούσαν άμεσα στην ανατροπή της κυβέρνησης. Επιπλέον 

ανάλογες εκτιμήσεις προκύπτουν και από την έλλειψη αντικειμενικού 

κριτηρίου, ανεπηρέαστου από πολιτικές προκαταλήψεις, που να καθορί

ζει σαφώς την έννοια των «εργασιακών εν γένει συμφερόντων των εργα

ζομένων». Το θέμα αυτό ανάγεται περισσότερο στην αρμοδιότητα της 

πολιτικής φιλοσοφίας και πρακτικής παρά στα συγκεκριμένα πλαίσια της 

παρούσας μελέτης2. 

Σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να υποστηριχτεί, ότι ο νόμος-πλαίσιο 

έχει μερικότερη σημασία απ' ό,τι οι συγκεκριμένες πολιτικές και οικονο

μικές συνθήκες μιας χώρας για το σύστημα των εργασιακών της σχέσεων, 

τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και το συνδικαλιστικό κίνημα. Ειδικότε

ρα, η δυνατότητα του νόμου-πλαισίου να επηρεάσει τη λειτουργία των 

εργασιακών σχέσεων είναι αντίστροφα ανάλογη προς την ωριμότητα της 

απεργών χρησιμοποιήθηκε ως διοικητικό μέσο. Ιδιαίτερα αυτό αφορά τις αρχές της 
δεκαετίας 1920-1930. 

1. Για μια προσπάθεια ερμηνευτικού διαχωρισμού των πολιτικών από τις μη πο
λιτικές απεργίες βλ. Loshe, P.: «Stages in the Evolution of the German Labor Move
ment», in Sturmthal, Α., Scoville, G. (Eds.).: ό.π., σελ. 102. 

2. Με γνωμάτευση του σχετικά με το θέμα του Νόμου 330/1976 το Διεθνές Γρα
φείο Εργασίας αποφάνθηκε ότι «η πολιτική απεργία δεν ανήκει στο πεδίο εφαρμο
γής των αρχών της συνδικαλιστικής ελευθερίας». Βλ. ΒΗΜΑ, 24.11.1976. 
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οικονομικής και πολιτικής ζωής της χώρας. Όταν υπάρχει ένα ισχυρά 

οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα — εξαιτίας της αντίστοιχης ωριμότη

τας των πολιτικοοικονομικών δεδομένων — τότε η αντιμετώπιση των απερ

γιών ελάχιστα επιτυγχάνεται αποκλειστικά από το νόμο. Η πραγματικό

τητα της πολιτικής και οικονομικής ζωής, μέσα στην οποία εντάσσεται 

και το απεργιακό φαινόμενο, παρουσιάζει μια εξελικτική δυναμική που 

δεν είναι δυνατό να δεσμευτεί μακροπρόθεσμα με αναχρονιστικούς ή κα

ταπιεστικούς νομικίστικους χειρισμούς. 

Όπως πολύ σωστά έχει λεχθεί από ανώτερο κρατικό λειτουργό: «δεν 

υπάρχουν νόμιμες ή μη νόμιμες απεργίες, αλλά απεργίες που πετυχαίνουν 

και απεργίες που δεν πετυχαίνουν». Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελ

λάδας, η ισχυροποίηση των εργατικών οργανώσεων προβλέπεται ότι θα 

επιβεβαιώνει όλο και πιο πολύ τα πιο πάνω δεδομένα. Η διαπίστωση αυ

τή βέβαια δεν σημαίνει ότι το ισχύον νομοθετικό καθεστώς δεν έχει μια 

ορισμένη επίπτωση πάνω στην εκδήλωση των απεργιακών δραστηριοτή

των. 

6.2. Οικονομικές επιπτώσεις και στατιστική ανάλυση 

Ανεξάρτητα από τις διάφορες πτυχές που παρουσιάζει — πολιτικές, 

οικονομικές, νομικές— η απεργία αποτελεί μια καθημερινή πραγματικό

τητα, έναν τρόπο ζωής στις σύγχρονες δυτικές οικονομίες. Πολύ χαρα

κτηριστικά δυο Βρετανοί μελετητές, αναφερόμενοι στη χώρα τους, γρά

φουν ότι «ο σύγχρονος άνθρωπος έχει συνηθίσει να καταναλώνει τις απερ

γίες μαζί με το πρωινό του»1. Κατά μία άλλη συναφή διατύπωση οι α

περγίες είναι «το πρωινό γεύμα της δημοκρατίας». 

Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ο τύπος, η τηλεόραση και το ραδιό

φωνο αφιερώνουν στις απεργίες μεγάλο μέρος από το σύνολο των πλη

ροφοριών που διοχετεύουν στο κοινό. Είναι φυσικό άλλωστε να δίνεται 

περισσότερη δημοσιότητα στις εκδηλώσεις — που ορισμένες φορές είναι 

βίαιες — των εργασιακών αντιθέσεων παρά στις περιπτώσεις ομαλής δι

ευθέτησης τους που επιτυγχάνονται με τις διαδικασίες των συλλογικών 

διαπ ραγματεύσεων. 

Γεγονός είναι πάντως — όπως σημειώνουν διάφοροι μελετητές — ότι 

συνήθως υπερτονίζονται οι επιπτώσεις που έχουν οι απεργίες στην καθη-

1. Lane, T., Roberts, Κ.: Strike at Pilkingtons, London, Fontana, 1971, σελ. 232. 
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μερινή ζωή και ιδιαίτερα στην οικονομική δραστηριότητα1. Αυτό αφορά 

ιδιαίτερα την περίπτωση της Ελλάδας, όπου οι απεργιακές εκδηλώσεις 

χρησιμοποιήθηκαν ως βασικό επιχείρημα στο παρελθόν για την κατάλυση 

του δημοκρατικού πολιτεύματος. 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί η ιδιαίτερη σημασία των συμπερασμάτων 

που προκύπτουν από τον Πίνακα 6.1. Σύμφωνα με τον Πίνακα αυτό, που 

προήλθε από ειδική επεξεργασία στοιχείων του Διεθνούς Γραφείου Εργα

σίας (βλέπε και Πίνακα 6.2) για την περίοδο 1953-1966, ο ετήσιος μέσος 

όρος των ημερών απεργίας στην Ελλάδα ανά 1.000 μισθωτούς (157,2) εί

ναι κατά πολύ χαμηλότερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΟΚ (214,8). 

Αντίθετα, ο ετήσιος μέσος όρος τον αριθμού των απεργιών ανά 100.000 

μισθωτούς είναι ψηλότερος στην Ελλάδα (18,2) απ' ό,τι στην ΕΟΚ (8,3). 

Από τις διαπιστώσεις αυτές βγαίνει το συμπέρασμα, ότι πριν από το 1967 

είχαμε μεγάλη συχνότητα περιορισμένης σημασίας απεργιών. Έγιναν δη

λαδή πολλές μικρές απεργίες, στις οποίες συμμετείχε περιορισμένος α

ριθμός μισθωτών. Οι διαπιστώσεις αυτές θα πρέπει να αποδοθούν στους 

ακόλουθους κυρίως παράγοντες: 

α. διασπορά και μικρό μέγεθος οικονομικών εκμεταλλεύσεων, 

β. περιορισμένη χρονική διάρκεια απεργιών, 

γ. συχνότητα επανάληψης απεργιών, ιδιαίτερα σε ορισμένες δυναμικές 

κατηγορίες-ομάδες μισθωτών. 

Ειδικότερα, η περιορισμένη χρονική διάρκεια των απεργιών — αν και 

αυτό έχει αρχίσει να αντιστρέφεται μετά τη μεταπολίτευση του 1974 — 

αποτελεί χαρακτηριστικό φαινόμενο του ελληνικού συστήματος εργα

σιακών σχέσεων. Η ίδια διαπίστωση αφορά τις περισσότερες αναπτυσσό

μενες χώρες 2 και σε μικρότερο βαθμό ορισμένες περιπτώσεις κρατών, όπως 

η Ιταλία και η Γαλλία, όπου τα συνδικαλιστικά κινήματα δεν διαθέτουν 

την οικονομική δυνατότητα για να καταβάλλουν τις αμοιβές των απερ

γούντων μισθωτών κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης απεργίας3. Αντίθετα, 

στις χώρες κυρίως της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, των ΗΠΑ, του 

1. Cartter, Α., Marshall, R.: Labor Economics, Irwin, 1972, σελ. 278. 

2. Galenson, W.: Labor in Developing Economics, University of California Press, 
1962, σελ. 6. Kilby, P.: «Trade Unionism in Nigeria», in Sturmthal, Α., Scoville, G. 
(Eds.): ό.π., σελ. 235. 

3. Kendall, W.: ό.π., σελ. 85. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 

Ετήσιοι μέσοι όροι απεργιών περιόδου 1953-1966 στην 

Ελλάδα και ΕΟΚ1 

Χώρες 

Ετήσιος μέσος όρος 

ημερών απεργίας ανά 

1.000 μισθωτούς 

Ετήσιος μέσος όρος 

αριθμού απεργιών ανά 

100.000 μισθωτούς 

Ελλάδα 

Σύνολο ΕΟΚ 

Βέλγιο 

Γαλλία 

Γερμανία 

Δανία 

Ιρλανδία 

Ιταλία 

Μεγάλη Βρετανία 

Λουξεμβούργο4 

Ολλανδία 

157,2 

214,8 

265,8 

210,8 

28,2 

16,5 

301,0 

630,3 

157,4 

40,8 

23,7 

18,2 

8,32 

2,6 

13,4 
3 

1,8 

9,4 

18,5 

10,7 

1,7 

1. Ο πιο πάνω πίνακας προέρχεται από τον υπολογισμό των μέσων όρων του Πί

νακα 6.2. 

2. Ο σχετικός μέσος όρος έχει υπολογιστεί με βάση τους αντίστοιχους μέσους 

όρους των άλλων χωρών της ΕΟΚ του ίδιου πίνακα, εκτός Δ. Γερμανίας και 

Λουξεμβούργου. 

3. Δέν παρέχονται σχετικά στοιχεία από το ILO. 

4. Οι εκτιμήσεις για το Λουξεμβούργο αφορούν μόνο τα έτη 1953, 1954 και 1959, 

για τα οποία παρέχονται βασικά στοιχεία. 

Καναδά και της Αυστραλίας, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συγκροτούν 

ε ιδικά απεργιακά ταμεία για τη χρηματοδότηση των απεργιών (strike 

funds)1. Στη χώρα μας τ ο μοναδικό γνωστό σχετικό δεδομένο είναι τ ο ει

δικό απεργιακό ταμείο που δημιουργήθηκε από το σωματείο της Έ ν ω σ η ς 

1. Βλ. σχετικά Gennaro, J.: Financing Strikes, London, MacMillan, 1977, σελ. 183. 
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Τεχνιτών Ημερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών (ΕΤΗΠΤΑ) το 1950, 

το οποίο όμως αργότερα ουσιαστικά καταργήθηκε1. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1953-1966 ο 

ετήσιος μέσος όρος των ημερών απεργίας ανά 1.000 μισθωτούς στην 

Ελλάδα (157,2) είναι χαμηλότερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΟΚ 

(Πίνακες 6.1 και 6.2). Είναι επίσης χαμηλότερος από τον αντίστοιχο της 

Ιταλίας (630,3), της Ιρλανδίας (301), του Βελγίου (265,8) και της Γαλλίας 

(210,8), βρίσκεται στο ίδιο περίπου επίπεδο μ' αυτόν της Μ. Βρετανίας 

(157,4) και είναι ψηλότερος απ' αυτόν της Δανίας (16,5), Ολλανδίας (23,7), 

Γερμανίας (28,2) και Λουξεμβούργου (40,8). Αντίθετα, για το ίδιο διάστη

μα ο ετήσιος μέσος όρος του αριθμού των απεργιών στην Ελλάδα (18,2) 

μόνο με την αντίστοιχη περίπτωση της Ιταλίας μπορεί να συγκριθεί (18,5). 

Γεγονός είναι πάντως, ότι ο τελευταίος αυτός δείκτης δημιουργεί ε

σφαλμένες εντυπώσεις ως προς την πραγματική έκταση του απεργιακού 

κύματος. Αυτό συμβαίνει, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με το να 

αναφέρονται διαρκώς σ' ένα σχετικά μεγάλο αριθμό απεργιών, είναι φυ

σικό να δημιουργούν την εντύπωση στον απληροφόρητο μέσο πολίτη ότι 

η χώρα κατακλύζεται από απεργίες. Στην πραγματικότητα περισσότερο 

ουσιαστική σημασία για την παραγωγική διαδικασία έχει ο δείκτης που 

αφορά τον ετήσιο μέσο όρο των ημερών απεργίας ανά 1.000 μισθωτούς, 

ο οποίος, όπως είδαμε βρίσκεται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα στην Ελλά

δα σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της ΕΟΚ. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.2 περισσότερο αντιπροσωπευτικά έτη για 

τις απεργίες στην Ελλάδα είναι το 1957 και το 1962, με συχνότητα 116,6 

και 105,5 ημέρες απεργίας ανά 1.000 μισθωτούς το χρόνο. Ο αριθμός α

περγιών ανά 100.000 μισθωτούς κατά τα ίδια έτη ανέρχεται σε 14 και 15 

αντίστοιχα. Το απεργιακό κύμα βρίσκεται στο ψηλότερο του σημείο (πριν 

από το 1967) το 1965, με 583,4 ημέρες απεργίας ανά 1.000 μισθωτούς το 

χρόνο, και στο χαμηλότερο το 1954, με 31,9 αντίστοιχα. 

Η άνοδος του απεργιακού κύματος στην Ελλάδα κατά τα έτη 1964-1967 

(Πίνακες 6.1, 6.2 και Σχήμα 6.1) θα μπορούσε να αποδοθεί τόσο στις ανώ

μαλες πολιτικές εξελίξεις της περιόδου (συνεχείς αλλαγές κυβερνήσεων) 

όσο και στην κατά την εποχή εκείνη άνοδο του οικονομικού κύκλου. 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τη θεωρία της συνδικαλιστικής ανάπτυ-

1. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το απεργιακό ταμείο των τυπογράφων επανιδρύθηκε 
τελευταία. Επίσης συζητήσεις για την ίδρυση τέτοιου ταμείου γίνονται σε πολλά 
σωματεία, κυρίως στην κοινή ωφέλεια. 
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I 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2 

Απεργιακοί δείκτες στην ΕΟΚ και Ελλάδα, 1953-1976-77 
(Α: Αριθμός ημερών απεργίας ανά 1000 μισθωτούς/Β: αριθμός απεργιών ανά 

100.000 μισθωτούς) 

Έτη Ελλάδα Σύνολο ΕΟΚ Βέλγιο Γαλλία Δ. Γερμανία 

1953
2 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964
2 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

Α 

95,7 

31,9 

56,7 

— 

116,6 

89,6 

48,1 

66,6 

72,3 

105,5 

271,7 

252,9 

316,7 

519,7 

83,1
1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

642 

569 

Β 

16 

14 

17 

— 

14 

9 

8 

11 

9 

15 

19 

29 

32 

44 

6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

44 

41 

Α 

259,0 

149,9 

193,0 

150,2 

290,3 

132,1 

230,3 

142,7 

240,9 

409,4 

285,1 

190,4 

121,7 

212,2 

162,4 

145,9 

477,3 

360,6 

383,8 

473,6 

401,6 

394,8 

462,0 

426,0 

Β Α 

161,9 

174,4 

393,6 

372,6 

1488,8 

115,4 

386,3 

131,4 

36,2 

106,5 

97,2 

119,9 

18,9 

144,1 

49,1 

98,4 

44,0 

386,9 

335,1 

95,7 

235,5 

156,7 

12 190,0 

11 -

Β 

4 

4 

6 

6 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

• -

Α 

751,0 

111,2 

237,8 

109,9 

318,3 

87,9 

149,7 

82,6 

200,9 

146,9 

462,8 

121,7 

47,8 

123,0 

204,9 

— 

108,4 

84,9 

213,9 

183,1 

190,9 

164,8 

219,0 

283,0 

Β 

13 

11 

21 

19 

20 

7 

12 

11 

15 

14 

18 

11 

8 

8 

8 

— 

12 

16 

21 

17 

18 

16 

22 

25 

Α 

71,3 

76,0 

41,0 

75,7 

51,3 

37,5 

3,0 

1,9 

2,9 

21,6 

8,8 

0,6 

1,8 

1,0 

14,8 

1,0 

9,5 

3,5 

170,8 

2,5 

21,4 

40,0 

3,0 

23,0 

1. Μέχρι την 21η Απριλίου. 

2. Για τη Δ. Γερμανία και το Λουξεμβούργο δεν παρέχονται σχετικά στοιχεία από 
το ILO. 

Σημείωση: Τα στοιχεία του πίνακα προέρχονται από δική μας επεξεργασία στατι
στικών στοιχείων του ILO (8ΤΑΉ8ΤΚ:Αί YEARBOOKS, ,1968, 1975) 

(Συνέχεια στη σελίδα 146) 



Δανία Ιρλανδία 

Α 

1,4 
13,9 

6,1 
667,4 

4,4 

5,8 

11,1 
37,4 

1417,8 

9,0 

14,5 

7,4 

102,8 

6,5 

4,2 

14,3 

23,9 

43,3 

8,7 

9,2 

1656,2 

78,2 

49,0 

103,0 

Β 

0,5 

1,2 
0,8 

6,0 

0,9 

0,9 

1,4 
5,0 

2,1 

1,6 

1,2 

1,7 

1,6 
0,9 

0,9 

0,7 

2,0 

3,3 

1,3 

1,5 
8,7 

5,7 

7,0 

Α 

126,3 

102,7 

363,4 

74,0 

141,7 

194,2 

191,2 

123,7 

580,7 

160,1 

359,6 

520,9 

527,6 

748,4 

174,4 

387,4 

893,9 

962,5 

261,5 

197,7 

197,5 

527,1 

401,0 

10,0 1054,0 

Β 

11,5 

12,5 

14,8 

10,3 

6,9 

7,8 

8,9 

7,5 

14,8 

9,2 

10,8 

8,3 

8,5 

10,7 

7,5 

12,0 

12,8 

12,8 

12,8 

12,5 

17,3 

20,9 

20,0 

18,0 

Ιταλία Μ. Βρετανία 

Α 

457,2 

421,8 

441,1 

324,5 

362,3 

327,3 

721,0 

463,9 

775,9 

1782,1 

893,9 

702,0 

375,0 

776,2 

464,4 

495,5 

2028,6 

1120,2 

793,7 

1045,7 

1256,0 

1044,0 

1996,0 

1863,0 

Β 

11,1 

15,6 

15,5 

14,9 

13,6 

14,1 

15,1 

19,4 

27,5 

28,6 

32,5 

20,6 

17,1 
12,8 

14,2 

18,1 

20,3 

22,3 

30,0 

25,5 

20,2 

27,7 

26,0 

20,0 

Α 

99,9 

112,3 

172,9 

95,2 

384,7 

158,3 

241,0 

138,3 

139,3 

265,1 

80,2 

94,7 

121,7 

99,8 

116,0 

195,2 

284,5 

456,9 

563,9 

994,9 

299,5 

613,8 

275,0 

150,0 

Β 

7,8 

9,1 
11,6 

12,1 

13,1 

12,0 

9,6 

12,9 

12,2 

11,2 

9,4 

10,5 

9,8 

8,1 

8,8 

9,9 

13,0 

16,2 

9,3 

10,4 

11,9 
12,1 

10,0 

9,0 

,εμβούργο Ολλανδία 

Α 

1,1 
10,6 

128,8 

— 

— 

— 

22,8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Β 2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Α 

8,5 

17,8 

40,0 

64,0 

0,0 

11,2 

4,1 
140,5 

7,4 

2,7 

11,3 

9,6 

11,9 

2,8 

1,3 
3,0 

4,7 

57,4 

21,1 

29,3 

127,4 

1,5 

Β 

1,7 
2,7 

1,8 

2,4 

1,1 
2,2 

1,4 
3,6 

1,3 
0,0 

3,1 

1,1 
1,3 

0,4 

0,2 

0,2 

0,6 

2,2 

0,3 

0,7 

ο,ι 
0,3 
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'Luvt; εια σημείωσης Πίνακα 6.2) 

του ελληνικού Υπουργείου Εργασίας και της ΕΣΥΕ. Οι στήλες Α και Β 

απεικονίζουν την αναλογία των ημερών απεργίας (ώρες εργασίας διά 

επτά) και του αριθμού απεργιών στο σύνολο των μισθωτών των επιμέ

ρους χωρών. Ο αριθμός των μισθωτών αναφέρεται σε ορισμένα έτη, λ.χ. 

1961 ή 1971, που γίνονται στατιστικές απογραφές στις διάφορες χώρες. 

Για την Ελλάδα, λ.χ., λήφθηκαν υπόψη τα εξής δεδομένα: α) απογραφή 

1951 για απεργίες περιόδου 1953-1954· β) απογραφή 1961 για απεργίες 

περιόδου 1955-1964 και γ) απογραφή 1971 για απεργίες περιόδου 1965-

1967 και 1975-1977. Στην περίπτωση των άλλων χωρών για τις απερ

γίες της περιόδου 1953-1963 λήφθηκαν υπόψη οι επιμέρους απογραφές 

των ετών 1960-1961 (εκτός Γαλλίας, απογραφή 1957) και για τις απεργί

ες περιόδου 1964-1974 οι απογραφές του 1971 (εκτός Δανίας 1972). Ο

πωσδήποτε τα δεδομένα απασχόλησης παρουσιάζουν ορισμένες αυξο

μειώσεις από χρόνο σε χρόνο και για το λόγο αυτό οι σχετικές εκτι

μήσεις μας θα πρέπει να παίρνονται υπόψη κατά προσέγγιση. Το Διε

θνές Γραφείο Εργασίας (ILO) ορίζει τις απεργίες ως «Εργασιακές συγ

κρούσεις, οι οποίες κατάληξαν σε διακοπή εργασίας, που οφείλονται 

είτε σε εκούσια δραστηριότητα ομάδας μισθωτών είτε ενός ή περισσό

τερων εργοδοτών, με την προοπτ'κή να επιβληθεί μια απαίτηση». Για 

τα στοιχεία που συλλέγει το ΔΓΕ από τις επίσημες στατιστικές υπη

ρεσίες διάφορων χωρών δεν ήταν δυνατό να γίνει διαχωρισμός μεταξύ 

απεργιών μισθωτών και ανταπεργιών. Σε περιορισμένες περιπτώσεις οι 

σχετικές εκτιμήσεις αναφέρονται μόνο σε απεργίες μισθωτών. Απεργί

ες περιορισμένης σημασίας και πολιτικές απεργίες συνήθως δεν περι

λαμβάνονται στις στατιστικές. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία 

δεν περιλαμβάνουν μισθωτούς που έχουν έμμεσα εμπλακεί στις εργασια

κές συγκρούσεις. Διάφορες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την εκτίμη

ση των επιμέρους στοιχείων στις επιμέρους χώρες και κατά συνέπεια 

οι εκτιμήσεις του πίνακα αποτελούν κατά προσέγγιση υπολογισμούς. Η 

πιο σημαντική στατιστική παρέκκλιση που υπάρχει μεταξύ των διάφο

ρων χωρών, αφορά το επίπεδο, κάτω από το οποίο μια απεργία χαρα

κτηρίζεται ως πολύ περιορισμένης σημασίας, για να συμπεριληφθεί 

στις σχετικές εκτιμήσεις. 

Βλ. σχετικά, ILO: «STATISTICAL YEARBOOK 1977», Πίνακας 27, σελ. 

389. Βλ. επίσης σχετικές επεξηγήσεις σε ROYAL COMMISSION ON 

TRADE UNIONS AND EMPLOYEE ASSOCIATION, 1965-1968, σελ. 95. 
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ξης, η ανοδική πορεία της οικονομίας αποτελεί ευνοϊκή προϋπόθεση για 

την αύξηση του αριθμού των απεργιών, ενώ το αντίθετο ισχύει σε περί

πτωση καθόδου του οικονομικού κύκλου1. Οπωσδήποτε το συμπέρασμα 

αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, 

κυρίως πολιτικού χαρακτήρα. 

Μετά τη μεταπολίτευση του 1974, σε αντίθεση με τις σχετικές διαπι

στώσεις πριν από το 1967, παρατηρείται μια σημαντική ένταση του απερ

γιακού κύματος. Όπως προκύπτει από τους Πίνακες 6.2 και 6.5, ο αριθ

μός των ημερών απεργίας στην Ελλάδα είναι αρκετά ψηλότερος από τον 

αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΟΚ, αν και παραμένει σε χαμηλότερο επίπε

δο, τουλάχιστο για το 1976, απ' αυτόν της Ιταλίας και της Ιρλανδίας. 

Τά αίτια της σημαντικής ανόδου του απεργιακού κύματος, μετά το 1974, 

δεν είναι δυνατό να εξηγηθούν με απόλυτα αντικειμενικά κριτήρια, μια 

και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από υποκειμενικές εκτιμήσεις και ερμη

νείες. Πιό κάτω παρατίθενται συνοπτικά ορισμένοι λόγοι που κατά την ά

ποψη μας εξηγούν ώς ένα βαθμό την ένταση των απεργιών μετά τη με

ταπολίτευση του 1974: 

α. Η απεργία ή η δυνατότητα κήρυξης απεργίας αποτελεί βασικό λει

τουργικό στοιχείο του συνδικαλισμού και κατ' επέκταση των δημο

κρατικών διαδικασιών. Ένα μέρος της έντασης των εργασιακών συγ

κρούσεων μετά το 1974 θα πρέπει να αποδοθεί στις έντονες συνδικα

λιστικές διεργασίες και ανακατατάξεις που είναι φυσικό να διενερ

γούνται κατά τα πρώτα στάδια επαναλειτουργίας του δημοκρατικού-

κοινοθουλευτικού πολιτεύματος. 

β. Όπως έχει αποδειχτεί από διάφορες μελέτες, κατά τη διάρκεια της 

δικτατορικής περιόδου διευρύνθηκε η εισοδηματική ψαλίδα μεταξύ 

των ανώτερων και των κατώτερων εισοδηματικών στρωμάτων του πλη

θυσμού. Αν και η αμοιβή της εργασίας βελτιώθηκε ώς ένα βαθμό σε 

σχέση με τη δεκαετία του 1960, η συμμετοχή των μισθών-ημερομισθί-

ων στο εθνικό εισόδημα της χώρας μειώνεται μεταξύ των ετών 1967-

1974. Η συμμετοχή αυτή θα έπρεπε κανονικά να αυξάνεται κατά τ η ν 

1. Βλ. σχετικά Bain, G., Elseikh, F.: Union Growth and the Business Cycle, War
wick Studies in Industrial Relations, Oxford, Blackwell, 1976, κεφ. 1. Επίσης Reynolds, 
L.: Labor Economics and Labor Relations, New Jersey, Prentice Hall, 1970, σελ. 444-
445. Rees, Α.: «Industrial Conflict and Business Fluctuations», in Kornhauser, Α., Dubin, 
R., Ross, A. (Eds.): Industrial Conflict, New York, McGraw-Hill, 1954, κεφ. 15. 
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πορεία της οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα άλλωστε και με ό,τι 

παρατηρείται σε όλες τις άλλες χώρες. 

Η υστέρηση των μισθών-ημερομισθίων από τα οφέλη της οικο

νομικής ανάπτυξης της χώρας κατά τα προηγούμενα χρόνια διεκδικεί

ται σήμερα από την εργατική τάξη της χώρας και κυρίως σε τομείς, 

όπου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι ιδιαίτερα ισχυρές. 

γ. Κατά την περίοδο της οικονομικής ανόδου 1970-1972, ενώ από οι

κονομικής σκοπιάς υπήρχαν μεγάλες δυνατότητες ικανοποίησης των 

εργατικών αιτημάτων, η απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης από 

τη δικτατορία απέτρεψε την ικανοποίηση τους. Έτσι χάθηκε μια ση

μαντική ευκαιρία, για να βελτιωθεί η θέση της εργατικής τάξης της 

χώρας και παράλληλα να ισχυροποιηθεί το ελληνικό συνδικαλιστικό 

κίνημα. Κατά την τρέχουσα περίοδο που η οικονομία της χώρας δι

ανύει μια σχετική ύφεση, τα περιθώρια παραχωρήσεων στις εργατι

κές διεκδικήσεις είναι σχετικά πιο περιορισμένα. 

δ. Ένα μέρος της ευθύνης για την ανοδική τάση του απεργιακού κύμα

τος φέρνει το όλο αναχρονιστικό, ανελαστικό και υπέρμετρα διογκω

μένο θεσμικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Ιδιαίτερα ανεπαρ

κείς είναι οι μηχανισμοί πρόβλεψης και διαμεσολάβησης για την άρ

ση των εργασιακών συγκρούσεων. Ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις για 

τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος εργασιακών αντιθέσεων έχει ο έντο

νος κρατικός παρεμβατισμός και η αυταρχικότητα στη λήψη αποφά

σεων, καθώς και η ανεπάρκεια απευθείας επαφών και διαλόγου με

ταξύ των εκπροσώπων των μισθωτών και των εργοδοτών. 

Χαρακτηριστικό στην περίπτωση της Ελλάδας είναι το γεγονός, ότι 

ορισμένοι οικονομικοί κλάδοι, όπως τα μεταλλεία και η βαριά βιομηχα

νία, που θεωρούνται διεθνώς ως τομείς με «ψηλή ροπή προς απεργία» 

(high propensity to strike)1, διαδραμάτισαν περιορισμένο ιστορικό ρόλο όσον 

αφορά τις απεργιακές κινητοποιήσεις των μισθωτών στα πρώτα στάδια 

1. Βλ. σχετικά Kerr, C, Siegel, Α.: «The Inter-Industry Propensity to Strike - An 
International Comparison», in Flanders, Α., (Ed.): Collective Bargaining, Penguin, 1969. 
Eldridge, J., ό.π., κεφ. 1. Για τα αίτια που συνδέονται με την «ψηλή ροπή προς 
απεργία» βλ. Reynolds, L.: ό.π., σελ. 439-448. Turner, Η.: is Britain Really Strike 
Prone?, Cambridge University Press, 1969. Royal Commission on Trade Unions and 
Employers' Associations, 1965-68, κεφ. Vu. Clegg, Η.: The System of Industrial Relations 
in Great Britain, Oxford, Blackwell, 1970, κεφ. 8. 
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οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, που υπήρξαν και αποφασιστικά για 

το σύστημα των ελληνικών εργασιακών σχέσεων. 

Αντίθετα, άλλοι κλάδοι, με ευρύτερη ανάπτυξη, όπως αυτός της καπνο

βιομηχανίας, παρουσίασαν ψηλότερη ροπή προς απεργία. Αυτό θα πρέ

πει να αποδοθεί τόσο στο ειδικό βάρος του ως άνω κλάδου για την ελ

ληνική οικονομία του μεσοπολέμου όσο και σε ειδικούς οικονομικούς 

και άλλους παράγοντες (σχετικά μεγάλο μέγεθος εκμεταλλεύσεων) που ε

πέδρασαν αυξητικά στη ροπή προς απεργία στην καπνοβιομηχανία. 

Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδιαίτερα πολυάριθμες και σημαντι

κές σε έκταση είναι οι απεργίες που παρατηρούνται στον κλάδο των κα

τασκευών, γεγονός που πρέπει να αποδοθεί κυρίως στην κατακόρυφη με

ταπολεμική άνοδο της οικοδομικής δραστηριότητας. Επίσης κατά την ί

δια περίοδο παρατηρούνται σημαντικές απεργιακές κινητοποιήσεις στην 

κοινή ωφέλεια, στους ΟΤΑ, καθώς και σε αποκλειστικά υπαλληλικούς 

τομείς (τραπεζοϋπάλληλοι, καθηγητές γυμνασίων)1. Με τη χρησιμοποίη

ση ή την απειλή χρησιμοποίησης του όπλου της απεργίας ορισμένες κα

τηγορίες εργαζομένων (Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ), αλλά και μικρότερες ομά

δες μισθωτών με στρατηγική θέση στο παραγωγικό κύκλωμα (π.χ.ρυθμι

στές εναέριας κυκλοφορίας) κατόρθωσαν να πετύχουν σημαντικά μισθο

λογικά και κυρίως θεσμικά (μειωμένες ώρες απασχόλησης, ισχυρά ασφα

λιστικά ταμεία κλπ.) πλεονεκτήματα σε σχέση με τους άλλους εργαζόμε

νους. 

Μετά τη μεταπολίτευση του 1974 παρουσιάζεται σημαντική αύξηση 

του αριθμού των απεργιών κυρίως σε μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις 

που αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Πολλές από τις απερ

γίες αυτές σε βιομηχανικούς κλάδους (διυλιστήρια, χαλυβουργεία, ναυ

πηγεία, βιομηχανίες ελαστικού κλπ.), — αν και τυπικά μπορεί να θεωρη

θούν ως παράνομες, επειδή παραβαίνουν ορισμένες διατάξεις της ισχύ

ουσας νομοθεσίας — καταλήγουν στη σύναψη των λεγόμενων άτυπων ή ερ

γοστασιακών συμφωνιών (βλ. Κεφ. 4.9). 

Επίσης ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι κινητοποιήσεις των εργαζομέ

νων στα μεταλλεία, στις αστικές συγκοινωνίες, στην Ολυμπιακή, στη 

ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στις Τράπεζες, στα νοσοκομεία, των ιδιωτικών εκπαι

δευτικών και των επιμελήτών-βοηθών Πανεπιστημίων. 

1. Σχετικά με την περίοδο 1955-65 βλ. Jecchinis, Ch.: Trade Unionism in Greece, 
Roosevelt University, 1967, κεφ. XVIII. 
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Από τον Πίνακα 6.3 προκύπτει, ότι και μετά τη μεταπολίτευση του 

1974, όπως και πριν από το 1967, οι 24ωρες και 48ωρες απεργίες είναι οι 

περισσότερες σε αριθμό. Οπωσδήποτε, όμως, δεν θα πρέπει να παραβλε

φθεί το ότι η χρονική διάρκεια ενός αρκετά σημαντικού αριθμού απερ

γιών (27 το 1976 και 32 το 1977) ήταν πάνω από 21 μέρες. Αρκετά ψηλός 

παρουσιάζεται και ο αριθμός των στάσεων εργασίας (163 το 1976 και 173 

το 1977). Ό π ω ς είναι γνωστό, οι περισσότερες στάσεις εργασίας γίνονται 

στις αστικές συγκοινωνίες (σε ώρες αιχμής) και σε ορισμένους τομείς, ό

που οι μισθωτοί κατέχουν στρατηγική θέση στο όλο κύκλωμα εργασίας 

(λ.χ. ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας). 

Τέλος, όπως είναι φανερό από τον Πίνακα 6.4, κατά την περίοδο Ια-

νουαρίου-Μαΐου παρουσιάζεται η μεγαλύτερη συχνότητα απεργιών. Αυτό 

θα πρέπει να συνδεθεί με το γεγονός, ότι κατά τους πρώτους αυτούς μήνες 

του έτους διεξάγονται οι περισσότερες συλλογικές διαπραγματεύσεις για 

την αναπροσαρμογή των μισθών και των άλλων όρων εργασίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 

Διάρκεια απεργιών κατά τα έτη 1976-1977 

Ημέρες 1976 1977 

1 - 2 

3 - 5 

6— 10 
1 1 - 2 0 
21 και άνω 

Σύνολο 

Στάσεις εργασίας 

202 
44 
86 
49 
27 

408 

163 

201 
70 
49 
44 
32 

396 

173 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4 

Αριθμός απεργών και ώρες απεργίας κατά μήνα για 

τα έτη 1976 και 1977 

1976 1977 

Ιανουάριος 

Φεβρουάριος 

Μάρτιος 

Απρίλιος 

Μάϊος 

Ιούνιος 

Ιούλιος 

Αύγουστος 

Σεπτέμβριος 

Οκτώβριος 

Νοέμβριος 

Δεκέμβριος 

Σύνολο 

Αριθμός 

απεργών 

22.690 

39.147 

34.775 

25.675 

90.453 

10.683 

6.237 

3.187 

10.709 

6.858 

13.278 

27.014 

294.706 

Ώρες 

απεργίας 

454.588 

755.965 

1.443.734 

776.780 

1.305.671 

323.875 

140.074 

94.050 

194.928 

237.609 

155.450 

281.559 

6.164.283 

Αριθμός 

απεργών 

9.681 

77.267 

104.769 

11.623 

20.958 

61.926 

9.783 

7.345 

38.568 

180.751 

21.252 

25.935 

559.858 

Ώρες 

απεργίας 

345.414 

1.041.901 

2.160.842 

464.930 

1.083.828 

905.332 

544.339 

181.121 

632.143 

1.419.583 

363.909 

402.352 

9.545.702 

Στοιχεία: Τμήμα Στατιστικής Υπουργείου Εργασίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5 

Αριθμός ημερών απεργίας και αριθμός απεργιών στην 

Ελλάδα (1953-1977) 

Έτη 
Ημέρες 

απεργίας 

Αριθμός 

απεργιών 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

19671 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

116.805 

38.949 

69.128 

142.250 

109.260 

58.674 

81.268 

88.179 

128.737 

331.417 

346.388 

453.874 

711.928 

113.891 

196 

172 

210 

169 

113 

100 

135 

115 

182 

227 

399 

434 

609 

89 

880.612 

1.363.672 

413 

609 

569 

Πηγή: Διεθνές Γραφείο Εργασίας και Υπουργείο Εργασίας. 

1. Μέχρι 21.4.1967. 
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. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

7.1. Γενικά συμπεράσματα 

Σε γενικές γραμμές το σύστημα ελληνικών εργασιακών σχέσεων πα

ρουσιάζει στο σύνολο του τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: «έντο

νο κρατικό παρεμβατισμό, διογκωμένο και αναχρονιστικό νομικίστικο 

πλαίσιο και αδυναμία στις περισσότερες περιπτώσεις του θεσμού των συλ

λογικών διαπραγματεύσεων»1. Κατά την άποψη μας, καθοριστικός πα

ράγοντας των χαρακτηριστικών αυτών είναι η περιορισμένη δυναμικότη

τα του συνδικαλιστικού κινήματος, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο παρελ

θόν κάτω από την αρνητική επίδραση ιστορικών πολιτικοοικονομικών ε

ξελίξεων2. 

Τα κύρια οικονομικά χαρακτηριστικά που από παράδοση επέδρασαν 

αρνητικά στην «ενδογενή δυναμικότητα»3 του συνδικαλιστικού κινήμα

τος θεωρείται ότι είναι τα ακόλουθα: 

α. Ιδιαίτερη ανάπτυξη των εμπορικών, ναυτιλιακών και μεταπρατικών 

δραστηριοτήτων της οικονομίας. 

1. Παρόμοια χαρακτηριστικά, με διάφορη ένταση και έκταση, παρουσιάζονται 
στις περισσότερες αναπτυσσόμενες και υποανάπτυκτες οικονομίες. Βλ. σχετικά 
Galenson, W.: Labor and Economic Development, Wiley and Sons, 1959, κεφ. 1. Dunlop, 
J.: Industrial Relations System, South Illinois University Press, 1958. Friendland, W.: 
Unions and Industrial Relations in Underdeveloped Countries, London, 1965. Kannappan, 
S.: «Bargaining Theory and Developing Countries», in Roberts, B. (Ed.): Industrial Re
lations: Contemporary Issues, London, MacMillan, 1968. 

2. Βλέπε κεφάλαιο 2. 

3. Για τους όρους «ενδογενής» και «εξωγενής» δυναμικότητα του συνδικαλιστι
κού κινήματος βλ. κεφ. 2. 
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6. Μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολουμένων. 

γ. Περιορισμένη ανάπτυξη της βιομηχανίας και ιδιαίτερα της βαριάς 

βιομηχανίας, 

δ. Μικρό μέγεθος οικονομικών εκμεταλλεύσεων, 

ε. Μακροπρόθεσμα περιορισμένες δυνατότητες απασχόλησης της αγοράς 

εργασίας1. 

Ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις στην «εξωγενή δυναμικότητα» του 

συνδικαλιστικού κινήματος, και κατ' επέκταση στο θεσμό των συλλογι

κών διαπραγματεύσεων, είχαν οι ανώμαλες ιστορικοπολιτικές εξελίξεις 

(καθεστωτικές ανωμαλίες περιόδου 1922-1936, δικτατορία 4ης Αυγούστου 

1936, κατοχή, εμφύλιος πόλεμος, μεταπολεμική πόλωση και κρατικός 

πατερναλισμός, δικτατορία 21ης Απριλίου 1967). 

Όσον αφορά, κυρίως, τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις, σημαντικής 

σημασίας για την ισχυροποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος, κατ' 

επέκταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, είναι η φάση στην ο

ποία βρίσκεται ο οικονομικός κύκλος και ιδιαίτερα οι δυνατότη

τες απασχόλησης της αγοράς εργασίας2. Θα μπορούσε να υποστηριχτεί, 

ότι τα ελληνικά εργατικά συνδικάτα, εξαιτίας της οργανωτικής τους ανε

πάρκειας, παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευάλωτα σε περιόδους καθοδικής τά

σης της οικονομίας. Αυτό οφείλεται στην αρνητική ιστορική εξέλιξη 

των ενδογενών (οικονομικοί παράγοντες) και εξωγενών (πολιτικοί πα

ράγοντες) δεδομένων, που αντανακλούν στην οργανωτική συνοχή του 

συνδικαλιστικού κινήματος. Αντίθετα, τα εργατικά σωματεία άλλων α

ναπτυγμένων χωρών, που έχουν ήδη ισχυροποιηθεί σημαντικά από πα

λαιότερες περιόδους, είναι σε θέση να αντισταθούν στις πιέσεις της αρνη

τικής οικονομικής συγκυρίας, ειδικότερα όσον αφορά τις αμοιβές εργασί

ας και το επίπεδο απασχόλησης3. Φυσικά σε περιόδους ανόδου του οι-

1. Αυτό αφορά κυρίως την αδυναμία του αστικού τομέα, να απορροφήσει μακρο
πρόθεσμα το πλεονάζον αγροτικό δυναμικό. Βασική ένδειξη της διαπίστωσης αυτής 
είναι ο σχετικά ψηλός βαθμός μεταναστευτικής εξόδου του αγροτικού πληθυσμού 
κατά τη μεταπολεμική περίοδο και μέχρι το 1970. 

2. Bain, G., Elsheikh, F.: Union Growth and the Business Cycle, Oxford, Blackwell, 
βλ. εισαγωγή και συμπεράσματα. 

3. Bain, G., Elsheikh, F.: ό.π. Επίσης βλ. Davis, Η.: The Theory of Union Growth. 
McCarthy W. (Ed.): Trade Unions, Penguin, 1972, κεφ. 5. Cartier, Α., Marshall, R.: 
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κονομικυύ κύκλου απαραίτητη προϋπόθεση για την άνοδο της συνδικαλι

στικής δράσης είναι η ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύμα

τος. Σχετικά χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι η σημαντική στενό

τητα εργασίας που παρουσιάστηκε κατά την περίοδο 1971-73 πέρασε α

νεκμετάλλευτη για το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα, εξαιτίας της από

λυτης υποταγής του στο τότε δικτατορικό καθεστώς. 

Οι διαπιστώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη σύγχρονη 

περίοδο των ελληνικών εργασιακών σχέσεων. Μετά τη μεταπολίτευση 

του 1974 παρουσιάζεται μια συγκυρία κυρίως θετικών, αλλά και ορισμέ

νων αρνητικών δεδομένων, που επιδρούν στη λειτουργία του συνδικαλι

στικού κινήματος και του συστήματος εργασιακών σχέσεων. Η αποκατά

σταση του δημοκρατικού πολιτεύματος αποτέλεσε το πρωταρχικό θετικό 

στοιχείο για την ουσιαστική επαναλειτουργία των εργατικών οργανώσε

ων. Θετικοί παρουσιάζονται επίσης ορισμένοι οικονομικοί παράγοντες (α

νάπτυξη βιομηχανίας, αύξηση μέσου μεγέθους εκμεταλλεύσεων), σε αντί

θεση με το παρελθόν, που αποτελούσαν την «αχίλλειο πτέρνα» της ενδο

γενούς δυναμικότητας του συνδικαλιστικού κινήματος. Αντίθετα, αρνη

τικό στοιχείο για τις εργασιακές οργανώσεις φαίνεται να είναι η σχετική 

ύφεση της οικονομίας μετά το 1973, που δεν ευνοεί — τουλάχιστο σε βρα

χυπρόθεσμο διάστημα — την ισχυροποίηση της συνδικαλιστικής λειτουρ

γίας. Οπωσδήποτε περισσότερο θετικές για το συνδικαλιστικό κίνημα φαί

νονται να είναι οι μακροπρόθεσμες μάλλον ευνοϊκές οικονομικές προο

πτικές (κυρίως αύξηση μέσου μεγέθους εκμεταλλεύσεων και βιομηχανική 

ανάπτυξη). 

Ανεξάρτητα από τις παραπάνω διαπιστώσεις, οι αρνητικοί απόηχοι 

του παρελθόντος του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργασιακών σχέ

σεων είναι φανεροί και κατά τη σύγχρονη περίοδο. Ειδικότερα, τα βα

σικά χαρακτηριστικά του συστήματος ε.σ. (κρατικός παρεμβατισμός, υπερ

τροφία νομικίστικου πλαισίου, αδυναμία συλλογικών διαπραγματεύσεων) 

παρουσιάζουν αρκετές αρνητικές προεκτάσεις που συνδέονται μεταξύ τους 

και αντανακλώνται στη λειτουργική αποδοτικότητα των εργασιακών σχέ

σεων. 

Ένας μεγάλος αριθμός πολύπλοκων νομοθετικών διατάξεων, που πολ

λές τους είναι παλαιωμένες και αναχρονιστικές, συνθέτουν την υπερτρο-

Labor Economics, Irwin Inc., 1972, κεφ. 2, 4, 6. Reynolds, L.: Labor Economics and 
Labor Relations, Prentice Hall, 1970, κεφ. 12. Lester, R.: As Unions Mature, Princeton 
University Press, 1959. 
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φία του νομοθετικού πλαισίου. Ο κρατικός παρεμβατισμός παρουσιάζε

ται ιδιαίτερα έντονος, όσον αφορά την άρση των απεργιακών εκδηλώ

σεων, αλλά αυτό εντοπίζεται κυρίως στη λήψη κατασταλτικών κατ όχι 

προληπτικών μέτρων. Το άκαμπτο νομικίστικο πλαίσιο, η αδυναμία του 

εθελοντισμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στις περισσότερες πε

ριπτώσεις και ο αυταρχικός ρόλος του κράτους ελάχιστα ευνόησαν την 

ανάπτυξη των κατάλληλων προληπτικών διαδικασιών για την υπεράσπι

ση της κοινωνικής ειρήνης1. 

Η έντονη πολιτική πόλωση του ευρύτερου ιστορικοπολιτικού πλαισί

ου είχε ανάλογες επιπτώσεις στο σύστημα εργασιακών σχέσεων και στο 

συνδικαλιστικό χώρο. Χαρακτηριστική είναι η έντονη κομματικοποίηση 

και ο «εργατοπατερισμός» των συνδικαλιστικών φορέων, που σε μεγάλο 

βαθμό συνδέεται με την αντίστοιχη πολιτική πόλωση του πολιτικού πλαι

σίου. Η εργατική βάση διασπάστηκε και αποπροσανατολίστηκε από τη 

διάσπαση της συνδικαλιστικής οροφής. 

Μια άλλη συναφής προέκταση των βασικών χαρακτηριστικών του συ

στήματος ε.σ. και ειδικότερα του μεγαλύτερου μέρους των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων είναι ο ιστορικά σημαντικός ρόλος του ατομικού δι

καίου εργασίας σε βάρος του συλλογικού. Αυτό συνδέεται με την αρχική 

εισαγωγή «από πάνω» πολλών προστατευτικών διατάξεων του ατομικού 

δικαίου κατά τα πρώτα στάδια της σχηματοποίησης του συστήματος, με

ταξύ των ετών 1909-1922. Η εισαγωγή προοδευτικής εργατικής νομοθε 

σίας κατά τα πρότυπα των περισσότερο αναπτυγμένων οικονομιών οφεί

λεται στον προοδευτισμό του Βενιζέλου και κυρίως των «Κοινωνιολόγων» 

του Παπαναστασίου, ενώ η μορφή και το εύρος της εκφράζει τις αστικο-

δημοκρατικές δυνάμεις που επέβαλαν την επανάσταση του 1909. Η ει

σαγωγή αυτή «από πάνω» σημαντικών εργατικών δικαιωμάτων, όσο κι αν 

αυτό φαίνεται παράδοξο, καθιέρωσε την πατερναλιστική δικαιοδοσία του 

κράτους στο σύστημα εργασιακών σχέσεων και στο συνδικαλιστικό κί

νημα, γεγονός που επέτειναν οι μετέπειτα ανώμαλες ιστορικές πολιτικές 

εξελίξεις. 

1. Η πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για την Ελλάδα (γνωστή 
ως έκθεση Μπλανσάρ) τονίζει ιδιαίτερα τις σχετικές λειτουργικές αδυναμίες του νο
μικού πλαισίου των ελληνικών εργασιακών σχέσεων. Βλ. επίσης σχετικά συνοπτικά 
συμπεράσματα της Κραθαρίτου-Μανιτάκη, Γ.: «Συνδικαλισμός και Εργασιακές 
Σχέσεις στο Πλαίσιο της Ένταξης», στο ΕΟΚ, Ελλάδα, Μεσόγειος (Επιμέλεια 
Νικολινάκος, Μ.), Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1978, σελ. 332. 
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Αντίθετα στα βιομηχανικά αναπτυγμένα κράτη της Ευρώπης πολλά 

από τα σχετικά εργατικά δικαιώματα επιβλήθηκαν «από κάτω» ύστερα από 

σκληρούς διεκδικητικούς συνδικαλιστικούς αγώνες— γεγονός που είχε ως 

αποτέλεσμα να καθιερωθεί η ιστορική παρουσία των εργατικών οργα

νώσεων στις χώρες αυτές. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως και σε άλλες αναπτυσσόμενες 

οικονομίες, που δεν προπορεύονται στον αγώνα δρόμου της βιομηχανι

κής ανάπτυξης, εισάχθηκε «από πάνω» η προστατευτική-εξουσιαστική 

αρμοδιότητα του κράτους στον καθορισμό μεγάλου μέρους της αμοιβής 

και των συνθηκών εργασίας. Κι' αυτό, πριν ακόμη το συνδικαλιστικό κί

νημα αποκτήσει μία ορισμένη ενδογενή δυναμικότητα, που να του επιτρέ

πει να πρωτοστατεί στις αποφάσεις που αφορούν το σύστημα εργασιακών 

σχέσεων, αν όχι στις γενικότερες ιστορικοπολιτικές εξελίξεις του τόπου1. 

Κατ' αυτό τον τρόπο αφαιρέθηκε από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 

σημαντικό μέρος από τον καθορισμό των όρων εργασίας που τουλάχιστον 

στις αναπτυγμένες δυτικές χώρες υπάγεται στη διαπραγματευτική αρμοδι

ότητα των εργατικών οργανώσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανα

στολή της καθιέρωσης του «εθελοντισμού» των συλλογικών διαπραγμα

τεύσεων. 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με ό,τι επικρατεί γενι

κότερα, υπάρχουν περιπτώσεις που οι συλλογικές διαπραγματεύσεις πα

ρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμικότητα και ελάχιστα επηρεάζονται από τον 

κρατικό παρεμβατισμό. Αυτό ισχύει στους τομείς εκείνους, όπου ιδιαίτε

ροι οικονομικοί και πολιτικοί-ιστορικοί παράγοντες επέτρεψαν την ισχυ

ροποίηση της οργανωτικής συνοχής και της διαπραγματευτικής δυναμι

κότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τέτοιες οργανώσεις, στην 

περίπτωση της χώρας μας, λειτουργούν κυρίως στην κοινή ωφέλεια, στις 

τράπεζες, στις μεταφορές, στα μεταλλεία, σε ορισμένες μεγάλες επιχειρή

σεις, στις κατασκευές, στην περίπτωση ορισμένων κατηγοριών δημοσί

ων υπαλλήλων (δασκάλων, καθηγητών γυμνασίων, τεχνικών κλπ.), κ.ά. 

Το φαινόμενο της «ανισομερής συνδικαλιστικής ανάπτυξης»2, όπως 

έχει αποκληθεί η ύπαρξη νησίδων ισχυρών οργανώσεων μέσα σ' ένα γε-

1. Σχετικά με το θέμα της ενεργού συμμετοχής του συνδικαλιστικού κινήματος 
στις ιστορικοπολιτικές εξελίξεις των αναπτυσσόμενων χωρών βλέπε Galenson, W.: 
Labor in Developing Economies, University of California Press, 1962, κεφ. 1. 

2. Katsanevas, Th.: Trade Unions in Greece (Ph.D. Thesis), London School of Eco
nomics, 1980, ch. 7.2, 7.3. 
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νικότερα αδύναμο συνδικαλιστικό κίνημα, είχε ως αποτέλεσμα τη δημι

ουργία μισθολογικών και κυρίως θεσμικών (συντάξεις, ιατροφαρμακευ

τική περίθαλψη κλπ.) ανισοτήτων ανάμεσα στους συνδικαλιστικά ισχυ

ρούς. 

Όσον αφορά την ισχύουσα νομοθεσία των συλλογικών συμβάσεων, ένα 

θέμα που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες οικονομικοπολιτικές απαι

τήσεις και στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι η απαγόρευση της 

σύναψης συλλογικών συμβάσεων κατά επιχείρηση. Μετά τη μεταπολί

τευση του 1974, μεγάλος αριθμός απεργιακών εκδηλώσεων στην περίπτω

ση δυναμικών εργοστασιακών σωματείων, κυρίως στον κλάδο της μετα

ποίησης, οφείλονται κατά κύριο λόγο στην απαγόρευση αυτή. Στις περι-

σότερες σχετικές περιπτώσεις, οι απεργίες κατέληξαν στην ουσιαστική 

παράκαμψη του νόμου με την υπογραφή εργοστασιακών ή άτυπων συμ

φωνιών, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της «από κάτω» εισαγωγής του ε

θελοντισμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων1. Ενώ δηλαδή ενισχύε

ται μ' αυτό τόν τρόπο η άποψη, πως «μόνο με την απεργία κατακτώνται 

τα εργατικά δικαιώματα», μειώνεται το κύρος του κράτους ως αντικειμε

νικού διαμεσολαβητή και τραυματίζεται η κοινωνική ειρήνη. 

Τα όρια εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων και η αντιπροσωπευ-

τικότητα των σωματείων συνδέονται επίσης με την αδυναμία λειτουργί

ας των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Είναι γεγονός, πως το πρόβλη

μα της σύγκρουσης πολλαπλών συνδικαλιστικών φορέων δεν είναι εύκο

λο να επιλυθεί με απλή νομοθετική ρύθμιση. Το θέμα της ανταγωνιστι

κότητας παρεμφερών εργατικών σωματείου αποτελεί σημαντικό πρόβλη

μα ακόμη και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης2. Παρόλα αυτά θα μπορούσε 

να περιοριστεί η υπερβάλλουσα πολιτική σκοπιμότητα, που υπαγορεύει 

την «από πάνω» προώθηση του ενός σωματείου σε βάρος ενός άλλου και 

που έχει ως αποτέλεσμα την ένταση της πολιτικοσυνδικαλιστικής πό

λωσης. 

Η «από πάνω» προώθηση ενός σωματείου έχει δυο πλευρές, που σκο

πεύουν κατά κανόνα στον ίδιο στόχο: τον κρατικό παρεμβατισμό στο συν-

1. Το πρόβλημα της δυνατότητας για τη σύναψη ειδικών συλλογικών συμβάσεων 
κατά επιχείρηση αφορά κυρίως τις μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις. Σχετικά με 
τις εργοστασιακές ή άτυπες συμφωνίες βλ. κεφ. 4.9. 

2. Βλ. σχετικά: Jacobs, Ε.: European Trade Unionism, London, Croom Helm, 1973, 
κεφ. 3. Clegg, H.A.: The System of Industrial Relations in Great Britain, Oxford, 
Blackwell, κεφ. 2. Επίσης βλ. κεφ. 4.12 του παρόντος. 
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δικαλιστικό κίνημα. Η μια πλευρά αφορά την «εκχώρηση» σ' αυτό του 

δικαιώματος για τη μονομερή αντιπροσώπευση ενός κλάδου εργαζομέ

νων, όσον αφορά τη σύναψη της αντίστοιχης συλλογικής σύμβασης. Η 

δεύτερη, και πιο σημαντική, συνδέεται με τα οικονομικά του σωματείου 

που αποτελούν τον πνεύμονα των εργατικών οργανώσεων. Γενικά, θα μπο

ρούσε να λεχθεί, ότι η πολιτικοποίηση του σημαντικότατου αυτού τομέα 

δεν ευνόησε την ορθολογική συνδικαλιστική εκπροσώπηση και κατ' ε

πέκταση τη λειτουργία των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η «από πά

νω» εξάρτηση του μεγαλύτερου μέρους των οικονομικών των σωματείων 

θεωρείται υπεύθυνη για την εμφάνιση του λεγόμενου «κρατικού συνδικα

λισμού» ή «πατερναλιστικού συνδικαλισμού», που δεν είναι βέβαια άγνω

στος στις περισσότερες αναπτυσσόμενες /ώρες. Οι γνωστές προεκτάσεις 

του φαινομένου αυτού εκφράζονται με τα λεγόμενα «σωματεία-σφραγίδες» 

και τους επικεφαλής τους «εργατοπατέρες», που δεν διατηρούν άμεση ε

παφή με την εργατική βάση και ελέγχονται από εξωσυνδικαλιστικούς 

παράγοντες κυρίως μέσω οικονομικών επιχορηγήσεων. 

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί, ότι όχι μόνο ο κρατικός παρεμβατι

σμός, αλλά και μέρος της πολιτικοσυνδικαλιστικής αντιπολίτευσης έ

χει χρησιμοποιήσει ανάλογες μεθόδους, ιδρύοντας αντίστοιχα σωματεία 

σφραγίδες και επιτείνοντας έτσι την πόλωση του συστήματος. Κατ' αυτό 

τόν τρόπο οικοδομήθηκε ένα συνδικαλιστικό κίνημα με περιορισμένη, δια

σπασμένη και αποπροσανατολισμένη εργατική βάση και με παράλληλη 

συνύπαρξη σωματείων «εντός των τειχών» και «εκτός των τειχών» του 

επίσημου συνδικαλιστικού οικοδομήματος, που αποτελείται κυρίως από 

οργανώσεις μέλη της ΓΣΕΕ. 

Μια άλλη χαρακτηριστική προέκταση των βασικών χαρακτηριστικών 

του συστήματος εργασιακών σχέσεων, που προαναφέρθηκαν, είναι ο τρό

πος που αντιμετωπίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και την τρέχουσα 

πρακτική η άρση των συλλογικών διαφορών εργασίας. Ελάχιστη ή σχε

δόν καμιά έμφαση έχει δοθεί στον «εθελοντισμό» των σχέσεων εργασίας-

εργοδοσίας, όπως ο θεσμός αυτός λειτουργεί στις ευρωπαϊκές χώρες. Κα

ταλυτικό στοιχείο του ελληνικού συστήματος ε.σ. είναι το στενά καθο

ριστικό πλαίσιο της υποχρεωτικής διαιτησίας, που σκοπεύει στην κατα

σταλτική αστυνόμευση και όχι στη διαδικαστική πρόβλεψη των απεργια

κών εκδηλώσεων. Το κέντρο λήψης αποφάσεων μετατίθεται από τα κάτω 

(μεταξύ των μερών) προς τα πάνω (υποχρεωτική διαιτησία), που εξαρτά

ται σχεδόν απόλυτα από τις κρατικές προθέσεις. Η σύμπτωση των θελή

σεων των εκπροσώπων των μισθωτών και των εργοδοτών προκαθορίζεται 
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με τη διαδικασία της υποχρεωτικής διαιτησίας στα μέτρα της εκάστοτε 

κυβερνητικής εισοδηματικής πολιτικής, γεγονός που επιτείνει την πολι

τικοποίηση του συστήματος. Αποτέλεσμα της πραγματικότητας αυτής 

είναι η δημιουργία ειδικού «έθους» μετατόπισης της υπευθυνότητας των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων από τους αντισυμβαλλομένους στη δικαιο

δοσία του κράτους1. Ευνόητο είναι, πως η έλλειψη υπευθυνότητας στις 

διαπραγματεύσεις των εργατικών και εργοδοτικών φορέων δεν ευνοεί την 

ενίσχυση του «εθελοντικού» στοιχείου των συλλογικών διαπραγματεύ

σεων. 

Κατά την τρέχουσα περίοδο, η αδυναμία της υποχρεωτικής διαιτησί

ας να μειώσει την έξαρση των απεργιακών εκδηλώσεων οδηγεί στη σκέ

ψη, ότι η ισχύουσα σχετική νομοθεσία και οι κρατικές της προεκτάσεις 

δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και του δη

μοκρατικού πολιτεύματος. 

Η δραστηριότητα των εργασιακών εκπροσώπων του κρατικού μηχανι

σμού2 χαρακτηρίζεται από περιορισμένη κινητικότητα, που είναι αποτέ

λεσμα του υπερτροφικού και αναχρονιστικού, στο μεγαλύτερο μέρος 

του, νομικίστικου πλαισίου και την έλλειψη μέσων και κατάλληλων στό

χων. Τουλάχιστο στο άμεσο παρελθόν ένας από τους πρωταρχικούς το

μείς της λεγόμενης «ευνομούμενης πολιτείας», που αφορά τη δίκαιη κα

τανομή του εθνικού εισοδήματος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έτυχε της 

ιδιαίτερης προσοχής του κράτους. Η διαπίστωση αυτή αφορά όχι μόνο 

την ανισοκατανομή του εισοδήματος μεταξύ των ανώτερων και κατώτερων 

εισοδηματικών στρωμάτων του πληθυσμού, αλλά και τη σημαντική διαφο

ροποίηση των αποδοχών ανάμεσα σε διάφορες κατηγορίες μισθωτών. 

Στο παρελθόν, όπως και κατά την παρούσα περίοδο, ο ρόλος του κρα

τικού μηχανισμού, όσον αφορά την άρση των εργασιακών συγκρούσεων, 

έχει περιοριστεί σε πυροσβεστική-κατασταλτική δραστηριότητα των α

ϊ. Για το θέμα της «υπευθυνότητας των συλλογικών διαπραγματεύσεων» θλ. κεφ. 
5.4. και 5.5. Βλ. επίσης Ross, Ν.: Constructive Conflict, London, Oliverand Boyl, 1969. 
Dubin, R.: «Constructive Aspects of Conflict», in Kornhauser, Α., Dubin, R. (Eds.): 
Industriai Condici, New York, McGraw-Hill, 1954, κεφ. 3. Fox, Α.: A Sociology of Work 
in Industry, London, MacMillan, 1971, κεφ. V. 

2. Η φράση «εργασιακοί εκπρόσωποι του κρατικού μηχανισμού» στην ορολογία 
των εργασιακό') ν σχέσεων υπονοεί τα αρμόδια όργανα του κράτους που επιλαμβά
νονται των σχετικών θεμάτων. Βλ. Dunlop, J.: Industrial Relations System, Illinois Uni
versity Press, 1958, σελ. 7. 
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περγιακών εκδηλώσεων αντί να δραστηριοποιείται προληπτικά για την 

αποφυγή τους. Οι νομικιστικές-ασφαλιστικές δικλείδες αποτροπής των 

απεργιών, με την απαρχαιωμένη αυταρχική και ανεπαρκή τους μεθοδο

λογία δρουν «εκ των υστέρων» και αφού έχει ήδη τραυματιστεί η κοινω

νική ειρήνη. Όπως έχει διαπιστωθεί στην πράξη, μεγάλος αριθμός απερ

γιών θα μπορούσαν να είχαν αποδειγμένα προληφθεί, αν υπήρχαν και λει

τουργούσαν σωστά οι απαραίτητοι μηχανισμοί έγκαιρης διάγνωσης και 

εμπεριστατωμένης μελέτης των απεργιακών συμπτωμάτων. 

Η υποχρεωτική διαιτησία, όπως λειτουργεί σήμερα, εκφράζει τον ε

ξουσιαστικό πατερναλισμό του κράτους παρωχημένων εποχών και δεν α

νταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και του δημοκρατι

κού πολιτεύματος. Παράλληλα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα της ει

σαγωγής του «εθελοντισμού» των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως 

αυτός λειτουργεί στις χώρες της Ευρώπης. 

Ο θεσμός της «κρατικής διαμεσολάβησης» λειτουργεί σε πολύ στενά 

πλαίσια και αρμοδιότητες, που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθε

σία, και οπωσδήποτε απέχει πολύ από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δεδομέ

να και τις σχετικές προτάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας1. Παρόλα 

αυτά, ορισμένες διαμεσολαβητικές δραστηριότητες υπεύθυνων κρατικών 

οργάνων έχουν πετύχει αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα. Αυτό αφορά κυρί

ως τις ανεπίσημες διαμεσολαβητικές προσπάθειες που έχουν διενεργη

θεί από αρμόδιους του Υπουργείου Εργασίας και που τοποθετούνται έξω 

από τα επίσημα καθοριστικά πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Το γε

γονός αυτό, μαζί με τον αυξανόμενο τελευταία αριθμό των άτυπων ή ερ

γοστασιακών συμφωνιών, αποτελεί μια γενικότερη ένδειξη της σχετικής 

ωρίμανσης των προϋποθέσεων για την εισαγωγή του εθελοντισμού των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

Ένας συναφής θεσμός για την άρση των συλλογικών διαφορών εργα

σίας, που συνδέεται με τον εθελοντισμό των συλλογικών διαπραγματεύ

σεων και είναι τελείως άγνωστος εδώ, είναι αυτός της εθελοντικής ή εκού

σιας διαιτησίας. Ο θεσμός αυτός, σε συνδυασμό με τη διαμεσολάβηση — 

κρατική ή μη — ακολουθείται σε μεγάλη έκταση στην ΕΟΚ και στις πε

ρισσότερες άλλες αναπτυγμένες δυτικές χώρες. 

Η εθελοντική διαιτησία αφορά τον από κοινού, μεταξύ εργασίας και 

εργοδοσίας, εκούσιο καθορισμό του διαιτητή — συνήθως επιστήμονα α

ναγνωρισμένου κύρους — που θα αποφανθεί για το σημείο επαφής ή αλ

ί. Βλέπε κεφ. 5.5. 
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λιώς τη χρυσή τομή, όπου συμπίπτουν τα συμφέροντα και οι απόψεις των 

μερών. Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ανάλογο προς τα 

αντίστοιχα πλεονεκτήματα του εθελοντισμού των συλλογικών διαπραγμα

τεύσεων. Αφορά κυρίως την αύξηση της υπευθυνότητας των μερών και της 

εκούσιας αποδοχής της συλλογικής σύμβασης, γεγονός που συμβάλλει — 

όταν ταυτόχρονα το συνδικαλιστικό κίνημα διαθέτει την υποστήριξη της 

εργατικής β ά σ η ς — στη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης1. 

Γενικά οι εργασιακές σχέσεις, περισσότερο ίσως από κάθε άλλο τομέα 

της οικονομίας, αποτελούν ένα πολυσύνθετο και πολύμορφο φαινόμενο 

των σύγχρονων δυτικών χωρών. Εκφράζουν τη συνισταμένη πολύπλοκων 

οικονομικών, πολιτικών, κοινωνιολογικών και νομικών παραγόντων και 

αντανακλούν τη γενικότερη οικονομική και πολιτική ιστορική εξέλιξη των 

επιμέρους χωρών. Για τους λόγους αυτούς θα ήταν εξωπραγματικό να θε

ωρηθεί άμεσα δυνατή η θεραπεία των «κακώς κειμένων» με απλές νομοθε

τικές ρυθμίσεις. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα, όπου η μελέτη των 

εργασιακών προβλημάτων έχει ιδιαίτερα παραμεληθεί στο παρελθόν, με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει η κατάλληλη ερευνητική υποδομή, στην οποία 

θα μπορούσαν να στηριχτούν οι σχετικές ρυθμίσεις. Παρόλα αυτά πιστεύ

εται ότι, ώς ένα βαθμό, είναι δυνατή η «από πάνω» βελτίωση ορισμένων 

βασικών λειτουργικών χαρακτηριστικών των ελληνικών δεδομένων. 

7.2. Προτάσεις 

Από την όλη ανάπτυξη του θέματος προκύπτει το συμπέρασμα, ότι μέ

σα στα πλαίσια της σημερινής οικονομικής και πολιτικής πραγματικό

τητας ως γενικότερο πλαίσιο της ενδεδειγμένης πολιτικής για τις εργασι

ακές σχέσεις θεωρείται η μείωση του πατερναλιστικού ρόλου του κρά

τους και η ενθάρρυνση της ήδη αυξανόμενης τάσης του εθελοντισμού 

των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Μέσα στα όρια της ίδιας προοπτικής 

υπάρχει μια σειρά από διαζευκτικές λύσεις, που η επιλογή τους ανάγε

ι. Για το θεσμό της εθελοντικής διαιτησίας βλ. κεφ. 5.5. Επίσης Reynolds, L.: 

Labor Economics and Labor Relations, New Jersey, Prentice Hall, 1970, κεφ. 15, σελ. 

419-421. Herzog, M., Stone, M.: «Voluntary Labour Arbitration in the USA», International 

Labour Review, Vol. 82, No 4, Oct. 1960. Aaron, B. (Ed.): Disputes Settlement Procedures 

in Five Western Countries, Penguin, 1969. American Arbitration Association: Procedural 

and Substantive Aspects of Labor Management Arbitration, 1957. ILO: Conciliation in 

Industrial Disputes; A Practical Guide, Geneva, 1973. Baes, W.: Labor Arbitration 

Guide, Homewood, Irwin, 1974. 
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ται στην κυβερνητική αρμοδιότητα. Οι λύσεις αυτές αφορούν κυρίως το 

νόμο-πλαίσιο και το ρόλο του κράτους και οπωσδήποτε εξαρτώνται από 

την ειδικότερη ιδεολογική κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής. Κι ' 

αυτό, γιατί οι εργασιακές σχέσεις, περισσότερο από κάθε άλλο τομέα, 

αντανακλούν ταυτόχρονα τα οικονομικά και πολυσύνθετα πολιτικά δεδο

μένα. Θα μπορούσε να λεχθεί, ότι, εφόσον γίνει δεκτό a priori το γεγο-

κότερο πλαίσιο που προαναφέρθηκε, τότε στην κυβερνητική αρμοδιότη

τα ανάγεται η επιλογή του ποσοστού μείωσης του πατερναλιστικού ρό

λου του κράτους και της αντίστοιχης ενθάρρυνσης του εθελοντισμού των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

Πιο κάτω παρατίθενται κατά συνοπτικό τρόπο ορισμένες λύσεις κα

τά περίπτωση, που κρίνονται ως ενδεδειγμένες και που εντάσσονται μέ

σα στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής που προαναφέρθηκε. 

1. Γενικά θεωρείται απαραίτητη η αναδιάρθρωση, ο εκσυγχρονισμός 

και η βελτίωση της νομοθεσίας των εργασιακών σχέσεων. Για το σκοπό 

αυτό θα μπορούσαν να μελετηθούν τα αντίστοιχα δεδομένα άλλων ανα

πτυγμένων χωρών και να προσαρμοστούν στην ελληνική κοινωνικοοι

κονομική πραγματικότητα. Σκόπιμη θεωρείται η μείωση της πληθώρας 

των σχετικών νόμων και η απλοποίηση των πολύπλοκων νομικίστικων 

διαδικασιών. Θα πρέπει να παρασχεθεί η ευχέρεια κατανόησης και επε

ξεργασίας των νομοθετικών κειμένων από μη νομικούς «λειτουργούς» του 

συστήματος εργασιακών σχέσεων και κυρίως από εκπροσώπους των μι

σθωτών και εργοδοτών. Επίσης η ενίσχυση του εθελοντισμού των συλ

λογικών διαπραγματεύσεων προϋποθέτει τη σταδιακή μείωση της ευρεί

ας αρμοδιότητας του ατομικού δικαίου εργασίας, όσον αφορά τον καθο

ρισμό των «όρων εργασίας» και σταδιακή αντικατάσταση της από το πε

δίο διαπραγματεύσεων μεταξύ μισθωτών και εργοδοτών. 

Ένα σημαντικό συναφές θέμα αφορά τα ασφαλιστικά και επικουρι

κά ταμεία των μισθωτών, που θα μπορούσαν να περιληφθούν σταδιακά 

στην αρμοδιότητα των εργατικών οργανώσεων. Ευνόητο είναι, πως βασι

κή προϋπόθεση για το σκοπό αυτό, αλλά και γενικότερα για την εύρυθμη 

λειτουργία του όλου συστήματος ε.σ., είναι η εκπροσώπηση των μισθω

τών από πραγματικά αντιπροσωπευτικές οργανώσεις. 

2. Ιδιαίτερα επιβάλλεται η αναδιάρθρωση των κατηγοριών των συλ

λογικών συμβάσεων εργασίας. Αναγκαία θεωρείται σχετικά η διεύρυνση 

των ειδικών συλλογικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτή

σεις της οικονομίας και της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Θα μπορούσαν 
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δηλαδή οι συμβάσεις αυτές (συμβάσεις κατά επιχείρηση) να εφαρμόζο

νται σε μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που, σύμφωνα και με τα αντί

στοιχα ευρωπαϊκά δεδομένα, παρουσιάζουν ειδική αυτοτέλεια και συνδι

καλιστική προβληματική. Όσον αφορά τις μικρότερες εκμεταλλεύσεις 

του ίδιου κλάδου, αυτές θα μπορούσαν να καλυφθούν από αντίστοιχες 

κλαδικές συμβάσεις σύμφωνα και με το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει 

σήμερα1. 

3. Η ριζική αναπροσαρμογή της όλης διαδικασίας για την άρση των 

συλλογικών διαφορών εργασίας αποτελεί ανάγκη που υπαγορεύεται από τη 

σύγχρονη οικονομική πολιτική και συνδικαλιστική πραγματικότητα, τα 

αντίστοιχα δεδομένα των ευρωπαϊκών χωρών και τη σχετική πολιτική του 

Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Βασικά θεωρείται απαραίτητη η μετατόπι

ση του κέντρου βάρους, για την επίλυση των συλλογικών διαφορών ερ

γασίας από την υποχρεωτική διαιτησία, στους θεσμούς της διαμεσολά

βησης και της εθελοντικής διαιτησίας. Ο θεσμός της υποχρεωτικής διαι

τησίας θα πρέπει να μεταβληθεί σημαντικά και να περιοριστεί σε μικρό 

αριθμό περιπτώσεων, όπου η εκτεταμένη απεργιακή δραστηριότητα σε 

στρατηγικούς επαγγελματικούς τομείς (π.χ. ελεγκτές εναέριας κυκλοφορί

ας) μπορεί αποδεδειγμένα να αποτελέσει ουσιαστικό κίνδυνο για τη λει

τουργία της οικονομίας. 

Όπως έχει ήδη αναπτυχθεί εκτενέστερα, η υιοθέτηση του θεσμού της 

εθελοντικής διαιτησίας θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης 

του εθελοντισμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων καθώς και της υπευ

θυνότητας των εκπροσώπων των μισθωτών και των εργοδοτών. Το ίδιο 

σημαντική για τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης θεωρείται η διεύ

ρυνση του διαμεσολαβητικού ρόλου του κράτους έξω από τα στενά νο

μικίστικα πλαίσια των σημερινών σχετικών διατάξεων. Η διαμεσολαβη

τική δραστηριότητα των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Ερ

γασίας, θα πρέπει να προσανατολίζεται κύρια στην πρόληψη και λιγό

τερο στην καταστολή των απεργιακών συγκρούσεων. Αυτό προϋποθέτει 

σημαντική αύξηση του αρμόδιου υπαλληλικού προσωπικού και πλαισίω

ση του από κατάλληλα επιτελεία ειδικών επιστημόνων που θα διερευνούν 

σε βάθος τα αίτια και τις επιπτώσεις των εργασιακών συγκρούσεων. 

1. Ορισμένες σχετικές απόψεις αναπτύχθηκαν και στις συνεδριάσεις της Επιτρο
πής Εργατικού Δυναμικού, Απασχολήσεως και Αμοιβής Εργασίας, για το 5ετές 
Πρόγραμμα Οικονομικής Αναπτύξεως 1976-80 (ΚΕΠΕ), συνεδριάσεις αριθ. 5 και 6. 
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4. Βασικής σημασίας για την ενίσχυση του εθελοντισμού των συλ

λογικών διαπραγματεύσεων είναι η ισχυροποίηση του συνδικαλιστικού 

κινήματος. Αυτό εξαρτάται τόσο από τις γενικότερες πολιτικοοικονομι

κές εξελίξεις όσο και από την ειδικότερη κρατική πολιτική στον ίδιο 

τομέα. Το όλο θέμα δεν μπορεί βέβαια να εξαντληθεί μέσα στα όρια της 

μελέτης αυτής. Χρειάζεται να γίνουν πολλές γενικές και ειδικές έρευνες, 

για να εντοπιστούν τα σχετικά προβλήματα, αλλά και για να προταθούν 

πρακτικές λύσεις. Και έχει ήδη τονιστεί η υστέρηση μας στον τομέα αυ

τό. Η σοβαρή έρευνα πάνω στα προβλήματα των εργασιακών σχέσεων, 

και ειδικότερα του συνδικαλισμού, είναι σχεδόν ανύπαρκτη στην Ελλά

δα. 

Παίρνοντας υπόψη τη σύγχρονη πολιτική και οικονομική πραγματι

κότητα της χώρας, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε εδώ ορισμένες επι

μέρους προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

α. Πρωταρχικό παράγοντα ισχυροποίησης του συνδικαλιστικού κινή

ματος αποτελεί η οικονομική ανεξαρτητοποίηση και η σημαντική αύξη

ση του εισοδήματος των εργατικών οργανώσεων. Η οικονομική ανεξαρ

τησία θα επιφέρει τη μείωση των εξωσυνδικαλιστικών επιρροών — από 

οπουδήποτε κι' αν προέρχονται — που είναι άμεσα συνδεμένες με την 

κομματικοποίηση, πολιτική πόλωση και αποπροσανατολισμό του κινή

ματος. Ταυτόχρονα θα συμβάλει στην επικράτηση αξιοκρατικών κρι

τηρίων για την ανάδειξη των συνδικαλιστικών στελεχών. Γενικά η οι

κονομική ανεξαρτησία και η αύξηση του συνδικαλιστικού εισοδήματος 

είναι δυνατό να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Θα μπορούσε λ.χ. να 

ενθαρρυνθεί η κατακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς από την ερ

γοδοσία και η απευθείας απόδοση της στις δικαιούχες αντιπροσωπευτι

κές οργανώσεις (cheek-off system). Ευνόητο είναι, πως τα κριτήρια καθο

ρισμού των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων θα είναι σαφή και ανεξάρτη

τα από πολιτικές ή άλλες εργοδοτικές σκοπιμότητες. Ένα άλλο μέσο 

αύξησης του συνδικαλιστικού εισοδήματος θα ήταν — αφού καταργηθούν 

οι σχετικές απαγορευτικές διατάξεις1 — η δυνατότητα επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης των εργατικών ενώσεων σύμφωνα και με τα γνωστά 

1. Παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά σωματεία, αλλά και 
ο πρόσφατος Νόμος 330/1976 (άρθρο 2 παρ. 3), ορίζουν ότι: «Τα επαγγελματικά 
σωματεία δεν δύνανται να ασκούν εμπορίαν ή άλλην επιχείρησιν». 
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πρότυπα τ ω ν αντίστοιχων οργανώσεων των ευρωπαϊκών χωρών 1 . Αν και 

παλαιότερα αυτό ίσως να φαινόταν εξωπραγματικό για διάφορους λόγους, 

θα ήταν δυνατό στο μέλλον να ιδρυθεί Τράπεζα, Ασφαλιστική Εταιρεί

α και Οικοδομικές Επιχειρήσεις των εργατοϋπαλληλικών σωματείων. 

Στους οργανισμούς αυτούς, τουλάχιστο κατά τα πρώτα στάδια της λει

τουργίας τους, θα πρέπει να διενεργείται διαχειριστικός έλεγχος από ορ

κωτούς λογ ιστές που θα ορίζουν οι κρατικές υπηρεσίες. Οι ίδιοι οργα

νισμοί θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν κατάλληλα τ ις συνδικαλιστι

κές ε ισφορές, τις ιδιωτικές ασφαλίσεις των συνδικαλισμένων εργατοϋ

παλλήλων, καθώς και μέρος από τα εμβάσματα των μεταναστών εργαζο

μένων του εξωτερικού. Με ανάλογες προοπτικές θα μπορούσε να διερευ

νηθεί η δυνατότητα σταδιακής αντικατάστασης μέρους των αρμοδιοτή

των της Ε ρ γ α τ ι κ ή ς Εστίας από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Απαραί

τητη θεωρείται επίσης η ριζική αναδιάρθρωση — αν όχι κατάργηση — του 

ισχύοντος καθεστώτος του Ταμείου Εργατικών Στελεχών, που θεωρείται σε 

μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για τη δημιουργία του φαινομένου «εργατοπατερι-

σμός». Α κ ό μ η σκόπιμη θα ήταν — ύστερα από ειδική έρευνα κατά περί

πτωση — η μερική αύξηση των συνδικαλιστικών εισφορών που βρίσκεται, 

σ τ η ν π λ ε ι ο ψ η φ ί α των περιπτώσεων, σε αρκετά χαμηλά επίπεδα σε σύγκρι

σ η με τα α ν τ ί σ τ ο ι χ α ευρωπαϊκά δεδομένα. Σε τελευταία ανάλυση, σημαντι-

1. Είναι γνωστή η ψηλή οικονομική επιφάνεια των Γενικών Συνομοσπονδιών και 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και κυρίως 

στη Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο, Ολλανδία και στις Σκανδιναυικές χώρες. Η Γενική 

Συνομοσπονδία Εργασίας της Γερμανίας (DGB) έχει στην ιδιοκτησία της μια από τις 

μεγαλύτερες οικοδομικές επιχειρήσεις της Ευρώπης, μια μεγάλη ασφαλιστική εται

ρεία και την τέταρτη σε μέγεθος Τράπεζα της Γερμανίας. Η τελευταία χορήγησε το 

1976 σημαντικό μακροπρόθεσμο δάνειο στην Ελλάδα (διαπραγματεύσεις Αγγελό

πουλου). Η Σουηδική Γενική Συνομοσπονδία (LO) έχει υπό τον έλεγχο της την 

πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα της Σουηδίας. Τεράστια ποσά χρημάτων διαχειρί

ζονται και οι, μεγάλες εργατικές οργανώσεις των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Λιγό

τερο εύρωστα οικονομικά — αν και αυτό μεταβάλλεται τελευταία — είναι τά συνδι

κάτα της Γαλλίας και της Ιταλίας, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί, ώς ένα θαθμό, 

στην πολιτική πόλωση του συστήματος εργασιακών σχέσεων και στον κατακερ

ματισμό του συνδικαλιστικού κινήματος των χωρών αυτών. Βλ. σχετικά Jacobs, Ε.: 

European Trade Unionism, London, Croom Helm, 1973, σελ. 43-46. Stewart, Margaret: 

Trade Unions in Europe, London, Gower Economic Publications, 1974, σελ. 104. Kendall, 

W.: The Labour Movement in Europe, London, Allen Lane, 1975, κεφ. 5. Carlson, B.: 

Trade Unions in Sweden, Stockholm, Tidens Forlag, 1975. 
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κή αύξηση του συνολικού εισοδήματος των εργατικών οργανώσεων θα επι

τευχθεί από την αντίστοιχη αναλογική αύξηση του ποσοστού συνδικαλι

σμένων μισθωτών (συνδικαλιστική πυκνότητα), που εξαρτάται από πα

ράγοντες όπως: κυβερνητική πολιτική, αποδοχή συνδικαλισμού από ερ

γοδοσία, οργανωτική αποδοτικότητα εργατικών σωματείων, αύξηση συν

δικαλιστικής συνείδησης μισθωτών, αύξηση μεγέθους εκμεταλλεύσεων, 

διεύρυνση βιομηχανικής υποδομής, αύξηση αριθμού μισθωτών κλπ. 

6. Σημαντικός παράγοντας για την ισχυροποίηση των εργατικών ορ

γανώσεων που εξαρτάται έμμεσα από την αύξηση του εισοδήματος τους, 

είναι η εξύψωση του μορφωτικού επιπέδου των συνδικαλιστικών στελε

χών και η πλαισίωση τους με κατάλληλα επιστημονικά επιτελεία. Θεω

ρείται αναγκαία η συστηματική και ανεξαρτητοποιημένη, όσο είναι δυνα

τό, από πολιτικές επιρροές επιμόρφωση των εργατικών στελεχών, σύμ

φωνα και με τα πρότυπα άλλων χωρών (δημιουργία συνδικαλιστικών σχο

λών, ομάδων ερευνών κλπ.). Η βελτίωση του ανθρώπινου ηγετικού δυνα

μικού του συνδικαλιστικού κινήματος αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση 

για τη διαπραγματευτική ικανότητα των εκπροσώπων των μισθωτών και 

την αποτελεσματική συμμετοχή τους στα διάφορα κέντρα λήψης αποφά

σεων. Τέλος, η πλαισίωση τους από επιστημονικά επιτελεία, που θα δι

ερευνούν σε βάθος τα εργασιακά φαινόμενα, θα αποτελέσει σημαντικό 

παράγοντα αύξησης της υπευθυνότητας και διαπραγματευτικής ικανότη

τας των εργατικών στελεχών, καθώς και της γενικότερης οργανωτικής 

ισχυροποίησης του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Ειδικότερα, απόλυτα αναγκαία θεωρείται η άμεση ενεργοποίηση των 

σχεδίων για την ίδρυση Ινστιτούτου Εργασίας, που θα είναι επιφορτισμέ

νο με την έρευνα και τη διδασκαλία των συναφών με εργατικά προβλή

ματα θεμάτων1. 

γ. Με τις σημερινές συνθήκες οικονομικής, πολιτικής και συνδικαλι

στικής πραγματικότητας θεωρείται αναγκαία η οργανωτική αναδιάρθρω

ση και βελτίωση της βασικής δομής του συνδικαλιστικού κινήματος και 

η ορθολογική προσαρμογή της στα πρότυπα των αντίστοιχων αλλαγών 

που πρέπει να γίνουν στις κατηγορίες των συλλογικών συμβάσεων. Σχε-

1. Βλέπε σχετικές εισηγήσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στην Έκθεση 
του προς την Ελληνική Κυβέρνηση περί των Εργασιών της Πολυμελούς Αποστολής 
του PIACT, 1978. Επίσης Katsanevas, Th., Zissimopoulos, Α.: Report on the Foundation 
of an Institute of Labour in Greece, ILO, 1977 (mimeo). 
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τικά με το ίδιο θέμα σκόπιμη θα ήταν η ισχυροποίηση των Ομοσπονδι
ών και η μείωση της ουσιαστικής αρμοδιότητας των Εργατικών Κέντρων. 
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο περιορισμός του κατατεμαχισμού και 
της διασποράς των εργατικών σωματείων. Αυτό θα μπορούσε να επιδι
ωχθεί με την αποθάρρυνση των προσωπικών φιλοδοξιών και των οποιων
δήποτε πολιτικών σκοπιμοτήτων ορισμένων συνδικαλιστικών στελεχών, 
που ευθύνονται για τη δημιουργία των γνωστών οργανώσεων, που χαρα
κτηριστικά αποκαλούνται «σωματεία σφραγίδες». 

Οπωσδήποτε ιδεώδης θα ήταν η λύση της πλήρους και ριζικής ανα
διάρθρωσης της όλης οργανωτικής δομής του επίσημου εργατικού κινή
ματος της χώρας. Μια τέτοια λύση θα πρέπει να έχει ως στόχο της την 
αναδιοργάνωση του κινήματος με βάση έναν περιορισμένο αριθμό μα
ζικών βιομηχανικών συνδικάτων. Η αρμοδιότητα των μαζικών οργανώ
σεων θα επεκτεινόταν σε όλους τους μισθωτούς ενός ορισμένου τομέα 
της βιομηχανίας, ή των υπηρεσιών. Θα διέθεταν αποκεντρωμένη οργάνω
ση κυρίως κατά τόπο εργασίας, αλλά και κατά επαγγελματικό κλάδο, 
εφόσον το τελευταίο αυτό ήταν απαραίτητο. 

Βασικής σημασίας για την ουσιαστική βελτίωση του εθελοντισμού των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι η πραγματική και όχι φαινομενική 
εκπροσώπηση του συνόλου σχεδόν της εργατοϋπαλληλικής βάσης από τις 
αντίστοιχες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις. Αυτό προϋποθέτει γνήσια 
δημοκρατικές διαδικασίες για την ανάδειξη των συνδικαλιστικών στελε
χών και διεύρυνση των καναλιών επικοινωνίας της βάσης με την κορυ
φή του κινήματος. Η υλοποίηση του ως άνω στόχου, παράλληλα προς την 
ισχυροποίηση της οργανωτικής δομής των σωματείων και την αύξηση 
της συνδικαλιστικής πυκνότητας, θα έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη 
υπευθυνότητα των εκπροσώπων των εργατικών οργανώσεων κατά τη διε
ξαγωγή των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ταυτόχρονα, η υπακοή στις 
θελήσεις της πλειοψηφίας, που θα εκφράζει η δημοκρατικά εκλεγμένη 
συνδικαλιστική ηγεσία, θα συντελέσει στην πειθαρχική ιεράρχηση του 
συνόλου των επιδιώξεων και στόχων των εργατικών οργανώσεων. Η δη
μοκρατική αυτή πειθαρχία είναι αναγκαία ειδικότερα για ορισμένες κα
τηγορίες μισθωτών, που εξαιτίας του ότι απασχολούνται σε στρατηγικούς 
τομείς της οικονομίας, έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν υπερβολικές 
διεκδικήσεις κατά εκβιαστικό τρόπο. 

δ. Τέλος, θα πρέπει να λεχθεί ότι η ενίσχυση του εθελοντισμού των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, που αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για 
τη μείωση των απεργιακών συγκρούσεων και κατ' επέκταση για την οικο-
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νομική ανάπτυξη της χώρας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κυβερ

νητική πολιτική και την τακτική της εργοδοσίας στον τομέα των εργα

σιακών σχέσεων. Η εργοδοσία, ειδικότερα, θα ήταν σκόπιμο να αποφύ

γει την όξυνση που δημιουργεί η μη αναγνώριση του συνδικαλιστικού 

δικαιώματος. Όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική, θα πρέπει να το

νιστεί το γεγονός, ότι η σημερινή·νέα περίοδος παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

ευνοϊκή για την υγιή ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος και 

του συστήματος εργασιακών σχέσεων γενικότερα. 

Για τον ίδιο λόγο θεωρείται ενδεδειγμένο, να δοθεί σημαντική έμφα

ση στις εργασιακές σχέσεις τόσο από τα προγράμματα οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης όσο και από ειδικότερους αναπτυξιακούς στόχους. 

Κάτω από τις σημερινές συνθήκες λειτουργίας του κοινοβουλευτικού πο

λιτεύματος, οι σχέσεις μισθωτών-εργοδοτών, περισσότερο από κάθε άλλο 

τομέα της οικονομίας, θα είναι αποφασιστικής σημασίας για τη μελλοντι

κή οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Η βιβλιογραφία που ακολουθεί περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος από 

τις σύγχρονες βασικές δημοσιεύσεις (εκτός από άρθρα σε περιοδικά), κυ

ρίως της αγγλοαμερικάνικής σχολής εργασιακών σχέσεων. 

Κύρια έμφαση δίνεται στις εργασίες που αφορούν τις συνδικαλιστι

κές οργανώσεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ αρκετά οριακά 

θέματα, όπως λ.χ. «Εργασιακές σχέσεις και τεχνολογική αλλαγή», πα

ρουσιάζονται με αντιπροσωπευτικές μελέτες. Περιλαμβάνονται ακόμη επι

μέρους δημοσιεύσεις που αναφέρονται στις εργασιακές σχέσεις διάφορων 

χωρών, τις απεργίες κ.ά., ενώ ένα μέρος της βιβλιογραφίας αφορά τον 

κλάδο της οικονομικής της εργασίας. 

Ορισμένες δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα περιέχουν διάφορα θέμα

τα, τόσο των εργασιακών σχέσεων όσο και της οικονομικής της εργα

σίας. Σε μερικές μελέτες που περιλαμβάνονται εδώ, παρατίθενται, μετά 

και από τη χρονολογία που εκδόθηκαν μέσα σε παρένθεση, ορισμένα αρ

χικά που έχουν την ακόλουθη σημασία: 

ρρ ή σελ.: συνολικός αριθμός σελίδων. 

ΤΒ : βασική μελέτη επιμόρφωσης (TEXTBOOK). 

Κ : αντίτυπο υπάρχει στη βιβλιοθήκη του ΚΕΠΕ. 
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