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Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά φιεο φζεο θαη φινπο φζνη ζπλέβαιαλ ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.  

Δηδηθφηεξα επραξηζηψ ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θν. Οηθνλνκάθε Γεψξγην, 

γηα ηελ εκπηζηνζχλε κε ηελ νπνία κε πεξηέβαιε θαηά ηελ έλαξμε εθπφλεζεο ηεο 

δηαηξηβήο, γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχμακε θαηά ηελ επίβιεςε ηεο 

πνξείαο ηεο θαη γηα ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηελ νινθιήξσζή ηεο.  

Θεξκά ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή θν. Κνπδή Ησάλλε θαη ηνλ 

Δπίθνπξν Καζεγεηή θν. Πνιπρξνλίνπ Παλαγηψηε, ακθφηεξνη κέιε ηεο ηξηκεινχο 

επηηξνπήο, γηα ηηο πνιχηηκεο παξαηεξήζεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπο.  

Ηδηαίηεξα επραξηζηψ ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θν. Αλδξνπιάθε Γεψξγην 

θαη ηνλ ζπλάδειθν θν. Καξνιίδε Γεψξγην γηα ηε ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχμακε κε 

αθνξκή ηελ πξσηνγελή έξεπλα, θαζψο θαη γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζε απηήλ.   

Ζ ζηήξημε ησλ γνλέσλ κνπ ζπλέβαιε θαη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα κνπ θαη 

νθείισ λα ηνπο επραξηζηήζσ.   

Ζ παξνχζα δηαηξηβή αθηεξψλεηαη ζηε ζχληξνθφ κνπ Υξηζηίλα Γεσξγίνπ θαη 

ζηελ θφξε καο Έιιε-Παλαγηψηα, σο ειάρηζηε αληαπφδνζε γηα ηελ αλακνλή ηνπο.     
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Πεξίιεςε 

 

Ζ αλά ρείξαο δηαηξηβή δηεξεπλά ηελ ηαμηθή ζχλζεζε ησλ ζπλδηθάησλ θαη ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζηελ Διιάδα. 

Γεδνκέλεο ηεο αλακφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ 

Διιάδα ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζαλ απνηέιεζκά ηεο, εμεηάδεηαη ε 

επίδξαζε ηεο αλακφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηε 

ζχλζεζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. ηε βάζε απηή ηα ηξία θχξηα εξσηήκαηα 

πνπ δηεξεπλνχληαη θαηά ζεηξά ζηελ παξνχζα εξγαζία κνξθνπνηνχληαη σο εμήο: 1) ν 

αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην ζχζηεκα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

ζηελ Διιάδα, 2) ε ηαμηθή ζχλζεζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο θαη 3) νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ κηζζσηψλ 

ζηα ζπλδηθάηα θαη εηδηθφηεξα κεηαμχ απηψλ ε επίδξαζε ησλ αιιαγψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηελ Διιάδα, ζηε δνκή ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο.  

 Ζ δηεξεχλεζε ηνπ πξψηνπ εξσηήκαηνο βαζίζηεθε ζηελ επηζθφπεζε ηεο 

ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, ελψ κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

θαη ηε ρξήζε πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ δηεξεπλήζεθε εηδηθφηεξα ν αληίθηππνο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην ειιεληθφ ζχζηεκα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Απφ ηε 

δηεξεχλεζε πξνθχπηεη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ εληφο ηεο πνηθηιίαο ησλ ζπζηεκάησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ πξνζθπγή ησλ 

ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ ζην κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. Απφ ηε 

δηεξεχλεζε πξνθχπηεη πσο ζπληειέζηεθε κηα δξαζηηθή αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ σο απνηέιεζκα ηεο ιεγφκελεο «εζσηεξηθήο 

ππνηίκεζεο». Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο άηαθηεο απνθέληξσζεο, απαμηψζεθαλ νη 

πνιχ-εξγνδνηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζπληειέζηεθε κηα κεηάβαζε ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ απφ ην «ζχζηεκα κε επίθεληξν ην θξάηνο» ζην 

ζχζηεκα ηνπ «θηιειεχζεξνπ πινπξαιηζκνχ».  

 Ζ δηεξεχλεζε ηνπ δεχηεξνπ εξσηήκαηνο βαζίζηεθε ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

θαη ζηε ρξήζε δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ ηαμηθή ζχλζεζε ηεο 

κηζζσηήο εξγαζίαο, ελψ κε ηε κέζνδν ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη ηε ρξήζε 

πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ δηεξεπλήζεθε εηδηθφηεξα ε ηαμηθή ζχλζεζε ησλ ζπλδηθάησλ. 
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Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ δεχηεξνπ εξσηήκαηνο, ππνζηεξίδνπλ πσο ην 

ειιεληθφ ζπλδηθαιηζηηθφ εγεκνλεχεηαη απφ κηζζσηνχο πξνεξρφκελνπο απφ ηε λέα 

κηθξναζηηθή ηάμε.  

 Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ηξίηνπ εξσηήκαηνο βαζίζηεθε επίζεο ζηελ αλαζθφπεζε 

ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ, ελψ κε ηε κέζνδν ηεο 

δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη ηε ρξήζε πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ δηεξεπλήζεθαλ νη 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζηα ειιεληθά 

ζπλδηθάηα. Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξίηνπ εξσηήκαηνο, 

ππνζηεξίδνπλ πσο νη ζηαζεξνί δεζκνί κε ηελ απαζρφιεζε, ην κέγεζνο ηνπ θνξέα 

απαζρφιεζεο, ε απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα θαη ε εκπηζηνζχλε έλαληη ηεο 

εγεζίαο ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα. Όηαλ φινη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 

ζπλεμεηάδνληαη, ηφηε ε χπαξμε ή επίζθεςε εθπξνζψπνπ ζσκαηείνπ ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο ησλ κηζζσηψλ, αλαδεηθλχεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο πξνζδηνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ηεο ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα. Δπηπιένλ, απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξίηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο πξνέθπςε πσο ε αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ απνδπλάκσζε ην ξφιν ησλ ζπλδηθάησλ πνπ ζπγθξνηνχληαη ζε 

θιαδηθφ/νκνηνεπαγγεικαηηθφ επίπεδν, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε 

δξαζηηθή κείσζε ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ 

θιαδηθέο/νκνηνεπαγγεικαηηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο κεηαμχ ησλ εηψλ 2012-2015. 

Σέινο, απφ ην δείθηε ζπλνιηθήο ζηάζεο ησλ κηζζσηψλ έλαληη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, πξνέθπςε πσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κηζζσηψλ 

εθδειψλεη αξλεηηθή ζηάζε. 
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Abstract  

 

The purpose of this thesis is to investigate the class composition of trade unions and 

the factors that determine union density in Greece. Given the restructuring of the 

Greek collective bargaining system during the economic crisis period, it is 

investigated the impact of this restructuring on trade union composition. Thus, on this 

basis are formulated three basic research questions: 1) the impact of economic crisis 

on the collective bargaining system in Greece, 2) the class composition of wage 

labour and of trade union movement and 3) the factors that determine union 

membership of wage labour, and especially among them, the impact of the collective 

bargaining system‟s restructuring that occurred as a result of the economic crisis in 

Greece, on trade union movement structure. 

 The investigation of the first research question was based on the review of 

Greek and international literature, while the impact of economic crisis on Greek 

collective bargaining system was investigated by adopting the method of content 

analysis and by using primary data. The results specify the positioning of the Greek 

collective bargaining system within the variety of collective bargaining systems, in 

the context that shaped after the resort of the Greek governments to the support 

mechanism of the European Commission, European Central Bank and International 

Monetary Fund. More precisely, from the analysis derived that the impact of “internal 

devaluation” was the radical transformation of the collective bargaining system. The 

multi-employer bargaining was devaluated by the process of disorganized 

decentralization, while the Greek collective bargaining system was shifted from the 

state-centered system to the system of liberal pluralism.  

 The investigation of the second research question was based on the relevant 

literature and on secondary data regarding the class composition of wage labour, 

while the class composition of trade unions was investigated by adopting the method 

of structured interview and by using primary data. The results indicate that the Greek 

trade union movement is dominated by the wage earners who belong to the new petty 

bourgeoisie.  

   The investigation of the third research question was also based on the review 

of the relevant literature and on secondary data, while the determinants of union 

membership in the Greek unions were investigated by adopting the structured 

interview method and by using primary data. According to the findings of the 
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investigation of the third research question, the factors that determine the union 

membership are: the stable employment, the size of the enterprise/organization, the 

employment in the public sector and the high degree of trust towards the union 

leadership at the enterprise level. When all factors are investigated together, the 

existence of a union or the presence of a representative at the workplace becomes the 

determinant of the union membership. Moreover, the findings of the investigation of 

the third research question depict that the restructuring of collective bargaining 

system led to the weakening of sector/occupation level unions‟ role. The latter 

findings have been verified by the drastic reduction of the union members were 

covered by sector/occupation level collective contracts, during the period 2012-2015. 

Finally, the wage earners' overall attitude index toward the trade union movement, 

showed the negative attitude of the overwhelming majority of them. 
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[39] 

 

Πξφινγνο 

 

ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο ελζαξξχλεηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο ε 

αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη θπξίσο ε αλακφξθσζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Καηά ηηο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίεο αλαπηχρζεθε ε δηαδηθαζία απνθέληξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, δηαδηθαζία πνπ έιαβε ηε κνξθή είηε ηεο νξγαλσκέλεο είηε ηεο 

άηαθηεο απνθέληξσζεο.  

Καηά ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε, ε πνιηηηθή ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ 

θαη ησλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ νδεγεί ζε δνκηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

επηηαρχλνληαο ηε δηαδηθαζία απνθέληξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Δπηπιένλ, νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο πιήηηνπλ ηε κηζζσηή εξγαζία 

ζηνρεχνληαο ζηε κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο κέζσ ηεο ιεγφκελεο «εζσηεξηθήο 

ππνηίκεζεο».  

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ηα κλεκφληα πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο, είλαη επζπγξακκηζκέλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο «εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο» 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ ηα «δίδπκα ειιείκκαηα». Γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

«εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο» ζηελ Διιάδα, απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ε κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζην 

δεκφζην ηνκέα. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε δηεξεχλεζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ζην 

ζχζηεκα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, απνηειεί ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Ζ κλεκνληαθέο πνιηηηθέο γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο αθνξνχζαλ ην ζχλνιν 

ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, σζηφζν ε έκθαζή ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο ήηαλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ «αλάθηεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο» 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σν 2010 (θαη ρσξίο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηα επφκελα 

ρξφληα) ε κηζζσηή εξγαζία κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΛΣΑΣ, 

απνηεινχηαλ θαηά ηα 2/3 ηεο απφ εξγαηηθέο-ιατθέο θνηλσληθέο ηάμεηο (ηελ εξγαηηθή 

ηάμε ηνπ Καπηηαιηζηηθνχ Σξφπνπ Παξαγσγήο, ηε λφζα εξγαηηθή ηάμε ηνπ Τβξηδηθνχ 

Σξφπνπ Παξαγσγήο θαη νξηαθά απφ ηελ θαηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα) θαη  θαηά ην 1/3 ηεο απφ κηζζσηνχο πνπ αλήθνπλ ζηε λέα κηθξναζηηθή ηάμε, 



[40] 

 

ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία πξνεξρφκελνη απφ ηνπο θφιπνπο ηνπ ζηελνχ 

δεκφζηνπ ηνκέα. Αλ θαη νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο αθνξνχζαλ ην ζχλνιν ηεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο, ε κεηαβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ αθνξνχζε 

θπξίσο ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξγαηηθψλ-ιατθψλ ηάμεσλ πνπ ζπγθξνηνχληαη 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζηηο θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, δειαδή ηελ 

εξγαηηθή ηάμε θαη ηε λφζα εξγαηηθή ηάμε πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο, νη φξνη εξγαζίαο ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη απφ ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο. Χζηφζν, αληηζηάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ νξγαλσκέλνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο πξνήιζαλ θπξίσο απφ ηνπο κηζζσηνχο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα (θαηά βάζε λέα κηθξναζηηθή ηάμε) θαη νξηαθά απφ ηνπο κηζζσηνχο 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ζεκαληηθή εμαίξεζε απνηειεί ίζσο ε καθξνρξφληα απεξγηαθή 

θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ειιεληθήο ραιπβνπξγίαο). Με παξαβιέπνληαο ην 

γεληθφηεξν αδχλακν ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ηεο 

κηζζσηήο εξγαζίαο, εγείξεηαη ην εξψηεκα αλ νη πιεηνςεθηθέο δπλάκεηο ηεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο (εξγαηηθέο-ιατθέο ηάμεηο) ζπγθξνηνχλ θαη ζην επίπεδν ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο κηα αληίζηνηρε πιεηνςεθία, ηθαλή λα εθθξάζεη ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζην 

πεδίν ηνπ ηαμηθνχ αληαγσληζκνχ. ηε βάζε απηή, ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

ηεο παξνχζα εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηεο ηαμηθήο ζχλζεζεο ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο σο πξνζδηνξηζηηθνχ παξάγνληα 

ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα.   

Χζηφζν, ε ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα θαζνξίδεηαη –κε βάζε θαη ηε 

βηβιηνγξαθία– απφ ζεηξά παξαγφλησλ, φπσο ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, 

ειηθία, πξνυπεξεζία θ.ά), νη δνκηθνί παξάγνληεο (ηνκέαο παξαγσγήο, απαζρφιεζε 

ζε δεκφζην-ηδησηηθφ ηνκέα, κέγεζνο επηρείξεζεο-νξγαληζκνχ θ.ά.), νη ζεζκηθνί 

παξάγνληεο (παξνπζία ζπλδηθάηνπ θαη ζπλδηθαιηζηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο, 

ζπγθεληξνπνηεκέλνο ή κε ζπγθεληξνπνηεκέλνο ραξαθηήξαο ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ) θαη νη ζπκπεξηθνξηθνί παξάγνληεο (ζηάζε ησλ κηζζσηψλ έλαληη 

ησλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ εγεζηψλ). Αληίζηνηρεο έξεπλεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο ζπαλίδνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ελψ δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην 2010 θαη εληεχζελ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην ηξίην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εζηηάδεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ζπκκεηνρήο ησλ κηζζσηψλ ζηα ζπλδηθάηα. ην πιαίζην 

απηήο ηεο δηεξεχλεζεο εμεηάδεηαη ν αληίθηππνο ηεο αλακφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηνλ θιαδηθφ ζπλδηθαιηζκφ, ελψ επηρεηξείηαη ε 
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δηεξεχλεζε ηεο ζπλνιηθήο ζηάζεο ησλ κηζζσηψλ έλαληη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ ηνπο 

θηλήκαηνο. 
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Δηζαγσγή 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα δηεξεπλήζνπκε ηα ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

αλαδείρζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. πγθεθξηκέλα, ζα δηεξεπλήζνπκε ηνλ 

αληίθηππν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ Διιάδα θαη 

εηδηθφηεξα ζην ζχζηεκα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ εηδηθφηεξα, ηελ ηαμηθή 

ζχλζεζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, θαζψο θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ κηζζσηψλ ζηα ζπλδηθάηα, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε κεηαβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηνλ θιαδηθφ ζπλδηθαιηζκφ.  

 Ζ δηεξεχλεζε ηνπ πξψηνπ εξσηήκαηνο βαζίζηεθε ζηελ επηζθφπεζε ηεο 

ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, ελψ κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

θαη ηε ρξήζε πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ δηεξεπλήζεθε εηδηθφηεξα ν αληίθηππνο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην ειιεληθφ ζχζηεκα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Απφ ηε 

δηεξεχλεζε πξνθχπηεη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ εληφο ηεο πνηθηιίαο ησλ ζπζηεκάησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ πξνζθπγή ησλ 

ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ ζην κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. Απφ ηε 

δηεξεχλεζε πξνθχπηεη πσο ζπληειέζηεθε κηα δξαζηηθή αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ σο απνηέιεζκα ηεο ιεγφκελεο «εζσηεξηθήο 

ππνηίκεζεο». Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο άηαθηεο απνθέληξσζεο, απαμηψζεθαλ νη 

πνιχ-εξγνδνηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζπληειέζηεθε κηα κεηάβαζε ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ απφ ην «ζχζηεκα κε επίθεληξν ην θξάηνο» ζην 

ζχζηεκα ηνπ «θηιειεχζεξνπ πινπξαιηζκνχ».  

 Ζ δηεξεχλεζε ηνπ δεχηεξνπ εξσηήκαηνο βαζίζηεθε ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

θαη ζηε ρξήζε δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ ηαμηθή ζχλζεζε ηεο 

κηζζσηήο εξγαζίαο, ελψ κε ηε κέζνδν ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη ηε ρξήζε 

πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ δηεξεπλήζεθε εηδηθφηεξα ε ηαμηθή ζχλζεζε ησλ ζπλδηθάησλ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ δεχηεξνπ εξσηήκαηνο, ππνζηεξίδνπλ πσο ην 

ειιεληθφ ζπλδηθαιηζηηθφ εγεκνλεχεηαη απφ κηζζσηνχο πξνεξρφκελνπο απφ ηε λέα 

κηθξναζηηθή ηάμε, αλ θαη κφλν ην 1/3 ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο εληάζζεηαη ζε απηήλ.  

 Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ηξίηνπ εξσηήκαηνο βαζίζηεθε επίζεο ζηελ αλαζθφπεζε 

ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθία θαη δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ, ελψ κε ηε κέζνδν ηεο 
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δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη ηε ρξήζε πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ δηεξεπλήζεθαλ νη 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζηα ειιεληθά 

ζπλδηθάηα. Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξίηνπ εξσηήκαηνο, 

ππνζηεξίδνπλ πσο νη ζηαζεξνί δεζκνί κε ηελ απαζρφιεζε, ην κέγεζνο ηνπ θνξέα 

απαζρφιεζεο, ε απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα θαη ε εκπηζηνζχλε έλαληη ηεο 

εγεζίαο ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα. Όηαλ φινη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 

ζπλεμεηάδνληαη, ηφηε ε χπαξμε ή επίζθεςε εθπξνζψπνπ ζσκαηείνπ ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο ησλ κηζζσηψλ, αλαδεηθλχεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο πξνζδηνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ηεο ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα. Απφ ην δείθηε ζπλνιηθήο ζηάζεο ησλ 

κηζζσηψλ έλαληη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, πξνέθπςε πσο ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κηζζσηψλ εθδειψλεη αξλεηηθή ζηάζε. Δπηπιένλ, απφ ηε 

δηεξεχλεζε πξνέθπςε πσο έρεη επέιζεη κηα αιιαγή ζηε ζχλζεζε ησλ κειψλ ησλ 

ζπλδηθάησλ κε βάζε ην είδνο ηεο ζχκβαζεο απαζρφιεζεο, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

νπνίαο είλαη ε δξαζηηθή κείσζε ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ πνπ ακνίβνληαη βάζε 

θιαδηθήο ή νκνηνεπαγγεικαηηθήο ζχκβαζεο σο απνηέιεζκα ηεο απνθέληξσζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηεξεχλεζεο ησλ παξαπάλσ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ε 

παξνχζα εξγαζία δνκείηαη ζε δχν κέξε. Σν Α κέξνο απνηειείηαη απφ ηε ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ελψ ην Β κέξνο απφ ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε.  

 Σν Α κέξνο πεξηιακβάλεη ηα θεθάιαηα 1 έσο θαη 7. Σν θεθάιαην 1 αθνξά 

ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ πεδίνπ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Σν 2
ν
 θεθάιαην έρεη σο 

αληηθείκελν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη εηδηθφηεξα ηελ ηαμηθή 

ζχλζεζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. ην θεθάιαην 3 εμεηάδεηαη ε δνκή, ε ηζρχο ησλ 

ζπλδηθάησλ θαη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζπκκεηνρήο ζε απηά. ην θεθάιαην 4 

δηεξεπλάηαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ελψ ην 5
ν
 θεθάιαην 

εζηηάδεη ζην ξφιν ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

θαζψο θαη ζηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ Διιάδα. 

ην 6
ν
 θεθάιαην δηεξεπλάηαη ε πνηθηιία ησλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Σν Α 

κέξνο νινθιεξψλεηαη κε ην θεθάιαην 7, αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ είλαη ε κειέηε ηνπ 

ππφβαζξνπ ηεο ειιεληθήο θξίζεο, πνπ νδήγεζε ζηελ πξνζθπγή ησλ ειιεληθψλ 

θπβεξλήζεσλ ζην κεραληζκφ ζηήξημεο θαη ζηελ επηβνιή ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο.  
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Σν Β κέξνο πεξηιακβάλεη ηα θεθάιαηα 8 έσο θαη 10. ε θάζε έλα απφ ηα 

θεθάιαηα απηά δηεξεπλάηαη αληίζηνηρα θάζε έλα απφ ηα ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

ην θεθάιαην 11 δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ελψ ζην 

θεθάιαην 12 παξαηίζεληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο, ελψ δηαηππψλνληαη θαη πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθή έξεπλα. 
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Μέξνο Α – Θεσξεηηθφ Τπφβαζξν 
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1. Οξηνζέηεζε ηνπ πεδίνπ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ παξνχζα ελφηεηα ζηνρεχεη ζην λα απνηειέζεη κηα εηζαγσγή ζηελ αλάιπζε ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηελ ελφηεηα 1.2 επηρεηξεκαηνινγνχκε γηα 

ηελ επηινγή ηνπ φξνπ εξγαζηαθέο ζρέζεηο ελψ επηρεηξνχκε κηα νξηνζέηεζε ηνπ πεδίνπ 

απφ άιιεο πξνζεγγίζεηο.  

 ηελ ελφηεηα 1.3 παξνπζηάδνπκε ηηο βαζηθέο ζεσξίεο αλαθνξηθά κε ην 

ραξαθηήξα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, ν νπνίνο θαζνξίδεη θαη ηε ζρέζε κεηαμχ 

θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο.  

ηε ζπλέρεηα, ζηελ ελφηεηα 1.4 αλαθεξφκαζηε ζηελ εκθάληζε ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ σο δηαθξηηφ πεδίν ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ελψ ζηελ ελφηεηα 

1.5 σο δηαθξηηφ πεδίν αθαδεκατθήο κειέηεο. ηελ ελφηεηα 1.6 παξαζέηνπκε ηνπο 

πνηθίινπο νξηζκνχο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίνη είλαη απφξξνηα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα 1.7.  

ηελ ελφηεηα 1.8 παξνπζηάδνπκε ηελ άπνςε ζρεηηθά κε ην δηαρξνληθφ 

ραξαθηήξα ηεο ηαμηθήο ζχγθξνπζεο. Σν πξψην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

ελφηεηα 1.9, ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ηα επίπεδα αλάιπζεο ζηε κειέηε ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη πξνζδηνξίδεηαη ην επίπεδν αλάιπζεο ζην νπνίν θηλείηαη ε 

παξνχζα εξγαζία.   

   

1.2 Ζ επηινγή ηνπ φξνπ εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη κηα πξψηε νξηνζέηεζε απφ άιιεο 

πξνζεγγίζεηο 

 

Οη φξνη βηνκεραληθέο ζρέζεηο (industrial relations) θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

(employment relations, employee relations, labour relations) ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία 

ρξεζηκνπνηνχληαη είηε ελαιιαθηηθά, είηε γηα λα ππνδειψζνπλ δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο κειέηεο ηεο ζρέζεο απαζρφιεζεο. Δπηπιένλ, απφ πνιινχο ην  πεδίν ησλ 

βηνκεραληθψλ/εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζεσξείηαη μεπεξαζκέλν θαζψο ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ «αλζξψπηλνπ παξάγνληα» ζηελ εξγαζία κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε ηε ζπκβνιή 

λέσλ επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ φπσο απηήο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ
1
 

                                                           
1
 Μηα ζεηξά απφ παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα Βηνκεραληθψλ ζρέζεσλ (θπξίσο ζηελ Αγγιία) έρνπλ ηα 

ηειεπηαία κεηνλνκαζηεί ζε ηκήκαηα Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ή Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ (Clarke et 

al., 2011: 244). 
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(Human Resource Management - HRM) (Clarke et al., 2011: 241). ηελ παξνχζα 

ελφηεηα επηρεηξεκαηνινγνχκε γηα ηελ επηινγή ηνπ φξνπ «εξγαζηαθέο ζρέζεηο» 

(ελφηεηα 1.2.1) θαη επηρεηξνχκε κηα πξψηε νξηνζέηεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ απφ 

άιιεο πξνζεγγίζεηο (ελφηεηα 1.2.2).    

 

1.2.1 Βηνκεραληθέο ή Δξγαζηαθέο ρέζεηο; 

 

Ο φξνο εξγαζηαθέο ζρέζεηο εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ ζηελ Ακεξηθή ην 1912, 

νπφηε θαη δεκηνπξγείηαη «ε επηηξνπή γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» (Commission on 

Industrial Relations) ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο ζπλζήθεο νη νπνίεο 

νδεγνχζαλ ζηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. ε απηή ηελ πξψηε 

ηνπ εκθάληζε ζηελ αγγιηθή γιψζζα απνδίδεηαη σο «industrial relations» (Kaufman, 

2004b: 85˙ Kaufman, 1995: 3˙ Hyman, 1989: 4). ηελ Αγγιία, ε πξψηε θνξά πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ήηαλ ην 1926 ζηελ έξεπλα ηεο 

«Δπηηξνπήο Balfour γηα ηελ βηνκεραλία θαη ην εκπφξην» ε νπνία αθνξνχζε ζηηο 

ακνηβέο ζηε βηνκεραλία, ζηηο θχξηεο αηηίεο γηα ηηο αλαηαξαρέο θαη ηηο εξγαηηθέο 

δηαθνξέο θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο απνθπγήο ή επίιπζεο ησλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ 

(Hyman, 1989: 4).    

Χζηφζν, ζηε βηβιηνγξαθία νη φξνη εξγαζηαθέο ζρέζεηο (employee relations ή 

labour relations ή employment relations) θαη βηνκεραληθέο ζρέζεηο (industrial 

relations) ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη είηε σο ηαπηφζεκεο είηε σο φξνη πνπ 

ππνδειψλνπλ δηαθξηηά ή δηαθνξεηηθά πεδία κειέηεο. 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζπλαληνχκε ηνπο δχν φξνπο σο δηαθξηηνχο. Καηά 

ηνλ Νηθνιφπνπινπ (2005: 6) νη βηνκεραληθέο ζρέζεηο αθνξνχλ ζηε κειέηε ησλ 

ζπιινγηθψλ ζρέζεσλ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ ζπιινγηθά δηαπξαγκαηεπφκελσλ 

εξγαδνκέλσλΟ Καηζαλέβαο (1983: 22) ππνζηεξίδεη πσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα είλαη 

πην δφθηκνο ν φξνο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ηζηνξηθά ζεκαζίαο 

ηεο βηνκεραλίαο ζηελ νηθνλνκία αιιά θαη εμαηηίαο ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θπξίσο ππφ ην πξίζκα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο λνκηθήο 

επηζηήκεο.  

Οη Bylton θαη Turnbull (2004: 9) πνπ πηνζεηνχλ ηνλ φξν εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

(employee relations), αλαθέξνπλ πσο ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν φξσλ δελ κπνξεί λα 

είλαη απζηεξή. Τπνζηεξίδνπλ φηη νη βηνκεραληθέο ζρέζεηο έρνπλ ηαπηηζηεί 

παξαδνζηαθά κε ηα ζπλδηθάηα, ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηελ απεξγηαθή 
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δξάζε. Χζηφζν, ππνζηεξίδνπλ (φπ.π.: 9-10) πσο ηείλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ 

θφζκν ηεο εξγαζίαο κε βάζε έλα πξφηππν πνπ δελ αληηζηνηρεί ζηε ζχγρξνλε επνρή, 

απηφ ηνπ ζπλδηθαιηζκέλνπ, άξξελα, πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ρεηξψλαθηα 

βηνκεραληθνχ εξγάηε. Έηζη –ηζρπξίδνληαη– αληηκεησπίδνληαο νη βηνκεραληθέο ζρέζεηο 

σο νκνηνγελή θαηά ην παξαπάλσ πξφηππν ηελ (κηζζσηή) απαζρφιεζε, ηείλνπλ λα 

απνθιείνπλ απφ ηελ αλάιπζή ηνπο δηάθνξεο εξγαζηαθέο νκάδεο φπσο ηηο γπλαίθεο, 

ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δελ είλαη κέιε ζπλδηθάησλ, ηνπο εξγαδφκελνπο κε θαζεζηψο 

πξνζσξηλήο θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο, ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ.  

Ζ πηνζέηεζε ηνπ φξνπ εξγαζηαθέο ζρέζεηο (έλαληη ηνπ φξνπ βηνκεραληθέο),  

θαηά ηνπο Bylton θαη Turnbull (2004: 9-10), αληαλαθιά ηελ φιν θαη απμαλφκελε 

ζεκαζία ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ έλαληη ηνπ ηνκέα ηεο 

βηνκεραλίαο (βι. θαη ζε Clarke et al., 2011: 245). Δπηπιένλ, ε πηνζέηεζε ηνπ φξνπ 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο εληάζζεη ζηελ αλάιπζε ηνπ πεδίνπ θαη φιεο ηηο ζχγρξνλεο 

εξγαζηαθέο νκάδεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, είηε είλαη ζπλδηθαιηζκέλνη είηε φρη, είηε νη 

φξνη απαζρφιεζεο ηνπο δηακνξθψλνληαη απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο είηε φρη 

(Bylton θαη Turnbull, 2004: 9-10). ε απηφ ην πλεχκα ε Παγθφζκηα Έλσζε 

Βηνκεραληθψλ ρέζεσλ (International Industrial Relations Association-IIRA) 

απνθάζηζε ην 2010 ηελ κεηνλνκαζία ζε Παγθφζκηα Έλσζε Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη 

ρέζεσλ Απαζρφιεζεο (International Labour and Employment Relations 

Association-ILERA).           

Χζηφζν, νη Bylton θαη Turnbull ππνζηεξίδνπλ πσο παξά ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ φξνπ βηνκεραληθέο ζρέζεηο πξνο φθεινο ηνπ φξνπ εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ε βαζηθή 

εζηίαζε ηεο κειέηεο ζα πξέπεη λα παξακείλεη ζηηο ζπιινγηθέο φςεηο ησλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο δηνίθεζεο (φπ.π.: 11). Οη Clark et al. 

(2011: 244), αλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν βηνκεραληθέο ζρέζεηο, 

ππνζηεξίδνπλ πσο ππάξρεη πξαγκαηηθή βάζε γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ φξνπ εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο, θαζψο ζήκεξα ε πιεηνςεθία ηεο απαζρφιεζεο δελ αθνξά ζην βηνκεραληθφ 

ηνκέα. 

Αθνινπζψληαο ηνπο Bylton θαη Turnbull (2004) θαη ηνπο Clark et al. (2011), 

ζηελ παξνχζα εξγαζία πηνζεηνχκε ηνλ φξν εξγαζηαθέο ζρέζεηο (έλαληη ηνπ φξνπ 

βηνκεραληθέο ζρέζεηο) πξσηίζησο γηαηί ν φξνο φπσο ηνλ ελλννχλ νη παξαπάλσ 

ζπγγξαθείο δίλεη έκθαζε ζηηο ζπιινγηθέο φςεηο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ –ζε 

ζπκθσλία κε ην παξαδνζηαθφ ελδηαθέξνλ ησλ βηνκεραληθψλ ζρέζεσλ γηα απηέο– νη 
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νπνίεο απνηεινχλ ην βαζηθφ πεδίν ελδηαθέξνληνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Γεπηεξεπφλησο κφλν πηνζεηνχκε ηνλ φξν εξγαζηαθέο ζρέζεηο ιφγσ ηεο παξάδνζεο 

πνπ ππάξρεη σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία.  

 

1.2.2 Δξγαζηαθέο ρέζεηο θαη ε Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ  

 

Ζ εζηίαζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηηο ζπιινγηθέο φςεηο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ είλαη θαη ε βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνζεγγίζεηο ηεο Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ ή ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ. Οη 

ηειεπηαίεο αλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπιινγηθήο δξάζεο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ χπαξμε ζσκαηείσλ, ηείλνπλ λα εζηηάδνπλ ζην «άηνκν» ζην 

ρψξν εξγαζίαο, παξαβιέπνληαο ζπρλά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαη ηελ έθηαζε ζηελ 

νπνία ε αηνκηθή ζπκπεξηθνξά επεξεάδεηαη απφ ηα ζπιινγηθά πξφηππα, ηηο 

ζπιινγηθέο ζπλήζεηεο θαη πξαθηηθέο θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ζπιινγηθήο δξάζεο  

(Leat et al., 2009: 25-26˙ Leat, 2007: 6-7). Έηζη, ην επίθεληξν ηεο κειέηεο ηνπο είλαη 

θπξίσο ε επηινγή, ε πξφζιεςε, ε εθπαίδεπζε, ε αλάπηπμε, ε επίβιεςε, ε αμηνιφγεζε 

ηεο απφδνζεο, ε παξαθίλεζε θαη ηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ πξνζσπηθνχ (βι. 

Βαμεβαλίδνπ & Ρεθιείηεο, 2008˙ Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2003˙ Υπηήξεο, 

2001). εκεηψλνπκε πσο ζην πιαίζην ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, ν φξνο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο (labour relations) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κία κφλν 

απφ ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο, απηή ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ ηεο δηνίθεζεο 

κηαο επηρείξεζεο κε ην ζπλδηθάην πνπ εθπξνζσπεί ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηή θαη 

θπξίσο ηνπο φξνπο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ 

(Noe et al., 2014: 461-462).  

 Οη Clarke et al. (2011: 244-245) ζεσξνχλ πσο ε ΓΑΠ απνηειεί έλα κφλν 

ζηνηρείν ησλ Δ (ζηελ απιντθή ζρέζε εξγαζία-θεθάιαην-θξάηνο) θαζψο απνηειεί κηα 

ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηε ξχζκηζε/έιεγρν ηεο εξγαζίαο. 

Θεσξνχλ πσο ε ΓΑΠ σο πεδίν δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο είλαη 

ζηελφηεξε/πεξηνξηζκέλε θαζψο ν φξνο ΓΑΠ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηε 

κειέηε κηαο φςεο ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Γηδαζθφκελε ζηηο ζρνιέο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ,  ε ΓΑΠ γίλεηαη αληηιεπηή σο έλα εξγαιείν γηα ηνπο managers 

δηαθέξνληαο ππφ απηή ηελ έλλνηα απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ Δ ζηνπο 

πνιιαπινχο ζπκκεηέρνληεο (θαη φρη κφλν ζηνπο managers). 
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1.3 Ο ραξαθηήξαο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ 

 

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο είηε σο πεδίν θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, είηε σο πεδίν αθαδεκατθήο 

έξεπλαο θαη κειέηεο έρνπλ σο ππνθείκελν ηνπο ηε ζρέζε εξγνδνηψλ-εξγαδνκέλσλ, 

θεθαιαίνπ-εξγαζίαο. Ζ πεξηγξαθή απηήο ηεο ζρέζεο θαζνξίδεηαη απφ ην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ απνηειεί θάζε θνξά ηε βάζε ηεο αλάιπζεο. Τπφ απηή ηελ 

έλλνηα, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη –θαηαξρήλ– αλαγθαίν λα γίλνπλ 

νξηζκέλεο ελλνηνινγηθέο νξηνζεηήζεηο.  

Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί 

ε αλαγθαηφηεηα κειέηεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαζψο αλαπηχζζνληαη δηάθνξα 

επηρεηξήκαηα απαμίσζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο κειέηεο ηνπο. χκθσλα κε ηνπο Clarke 

et al. (2011: 243) ην επηρείξεκα πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο, 

είλαη «πσο νη βηνκεραληθέο ζρέζεηο πξνυπνζέηνπλ ηε ζχγθξνπζε, ελψ ε ζρέζε 

απαζρφιεζεο ζηηο κέξεο καο πεξηιακβάλεη ηελ επηδίσμε ζπλεξγαζίαο θαη ηελ 

επίηεπμε θνηλψλ επσθειψλ ιχζεσλ  [win-win solutions]».  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηα πξψηα εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ 

ζρεηίδνληαη κε ην ραξαθηήξα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Δμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ν 

θαπηηαιηζκφο σο θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ 

ηάμεηο κε αληηθξνπφκελα (ηαμηθά) ζπκθέξνληα ή νη δηαθνξέο απηέο εμνκαιχλζεθαλ 

ζε κηα δηαδηθαζία ππέξβαζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ; Με άιια ιφγηα, απνηειεί θξηηήξην 

αλάιπζεο ησλ ζρέζεσλ εξγνδνηψλ-εξγαδνκέλσλ ε πάιε ησλ ηάμεσλ ή φρη; Σα 

εξσηήκαηα απηά πνπ –θαηά κία έλλνηα– δηαπεξλνχλ ην ζχλνιν ησλ πξνζεγγίζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηε κειέηε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (βι. ζηελ ελφηεηα 1.7), είλαη 

ζθφπηκν λα ηα πξνζεγγίζνπκε ζε έλα εηζαγσγηθφ επίπεδν. 

 

1.3.1 Ζ ζεσξία ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο 

 

Οη φξνη «βηνκεραληθή θνηλσλία» θαη «θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία»
2
 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θνηλσληνινγία πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ ηε κνξθή 

                                                           
2
 Δπηζεκαίλνπκε πσο –ζχκθσλα θαη κε ηε καξμηζηηθή παξάδνζε– ν θαπηηαιηζκφο δελ ηαπηίδεηαη κε ην 

βηνκεραληθφ θαπηηαιηζκφ, δειαδή δελ ηαπηίδεηαη ε γέλλεζή ηνπ κε ηελ εκθάληζε ηεο βηνκεραλίαο ζηα 

ηέιε ηνπ 18
νπ

 – αξρέο 19
νπ

 αηψλα. Ο Hobsbawm (2006: 15) επηζεκαίλεη πσο ν φξνο «θαπηηαιηζκφο» 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη πξηλ ην 1849, ελψ ε ρξήζε ηνπ δηεπξχλεηαη απφ ην 1860 θαη έπεηηα.Χζηφζν, νη 

ξίδεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ -πνιχ πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ σο φξνπ- ζηελ 

εκθάληζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ηνλ 14
ν
 θαη 15

ν
 αηψλα (βι. ζε Μαξμ, 2009: 738-739, 

741-742˙ Screpanti θαη Zamagni, 2004: 39-41). 
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θνηλσλίαο πνπ εκθαλίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ δέθαηνπ φγδννπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ δέθαηνπ 

έλαηνπ αηψλα ζηε Γπηηθή Δπξψπε. Οη δχν δηαθνξεηηθνί φξνη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ελαιιαθηηθά αιιά αληηζηνηρνχλ ζε δπν δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο-πξνζεγγίζεηο γηα ην 

ραξαθηήξα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Ζ ζεσξία ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Comte-Henri de Saint-Simon ελψ ππήξμε ηδηαίηεξε ζπκβνιή 

ζηελ αλάπηπμή ηεο απφ ηνλ Emil Durkheim (Giddens, 1993: 49-51). Ζ ζεσξία ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο αληιεί ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ηα έξγα ηνπ Μαξμ αιιά θαη 

φισλ ησλ δηαλνεηψλ ησλ βαζηθψλ καξμηζηηθψλ ξεπκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηα 

ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη εληεχζελ.  

Βαζηθφο εθθξαζηήο ηεο ζεσξίαο ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο –εθηφο απφ ηνπο 

Saint-Simon θαη Durkheim– είλαη θαη ν Ralf Dahrendorf.
3
 Καηά ηνλ Dahrendorf ε 

εθβηνκεράληζε απνηειεί ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ πνπ 

επεξεάδεη ηελ εμέιημή ηεο, ελψ ν θαπηηαιηζκφο απνηειεί κφλν έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην 

ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 – 

αξρέο 20
νπ

 αηψλα (Giddens, 1993: 55-56). Ζ παξαπάλσ ζέζε ηνπ είλαη θνκβηθήο 

ζεκαζίαο ηφζν γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ φξνπ βηνκεραληθή θνηλσλία έλαληη ηνπ φξνπ 

θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, φζν θπξίσο γηα ην πεξηερφκελν πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν 

βηνκεραληθή θνηλσλία, ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζχγθξνπζεο.  

Ο Dahrendorf ππνζηεξίδεη πσο θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία είλαη εθείλε ζηελ 

νπνία θπξηαξρεί ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ν επηρεηξεκαηίαο είλαη ηαπηφρξνλα 

ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο (βηνκεραλίαο) θαη δηεπζπληήο ηεο δίλνληαο εληνιέο ζηνπο 

εξγάηεο. Χζηφζν, ππνζηεξίδεη πσο ε αηνκηθή ηδηνθηεζία ηνπ θεθαιαίνπ ππήξμε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζχληνκεο πεξηφδνπ ηεο αξρηθήο αλάπηπμεο ηεο βηνκεραληθήο 

θνηλσλίαο θαη ζπλεπψο ν θαπηηαιηζκφο δελ είλαη παξά κηα ππνδεέζηεξε κνξθή ηεο 

βηνκεραληθήο θνηλσλίαο (βι. Giddens, 1993: 56˙ Dahrendorf, 1959: 39-41). Χο εθ 

ηνχηνπ θαη ε ηαμηθή πάιε είλαη ραξαθαηεξηζηηθφ απηήο ηεο πεξηφδνπ φπνπ δελ έρνπλ 

αθφκε απνηειεζκαηηθή ζεζκνί βηνκεραληθήο δηαπξαγκάηεπζεο (βι. ζε Giddens, 

1993: 57-58, 78-79).  

Σν βαζηθφ επηρείξεκα είλαη πσο ε εκθάληζε θαη αλάπηπμε ηεο κεηνρηθήο κνξθήο 

επηρείξεζεο (ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αξρέο 20
νπ

 αηψλα) δηαρσξίδεη ηελ θαηνρή θεθαιαίνπ 

απφ ηελ άζθεζε ηεο δηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζεο θαζψο ε ηειεπηαία αλαηίζεηαη ζε 

δηεπζπληηθά ζηειέρε. Έηζη, θαηά ηνλ Dahrendorf νη ηδηνθηήηεο απνκαθξχλνληαη απφ 

                                                                                                                                                                      
   

3
 Δλδεηθηηθφ είλαη ην έξγν ηνπ Dahrendorf Class and Class Conflict (1959). 
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ηελ παξαγσγή σο εθκεηαιιεπηέο θαη σο εθ ηνχηνπ ην θεθάιαην ξεπζηνπνηείηαη 

δίλνληαο ηε ζέζε ζε έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ (Dahrendorf, 1959: 43).   

Σέινο, ν Dahrendorf ππνζηεξίδεη πσο αλ θαη νη ηαμηθέο αληζφηεηεο 

παξακέλνπλ ζηα πιαίζηα ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο, νη ελδερφκελεο θαηαζηξεπηηθέο 

ζπλέπεηεο ησλ ελ ιφγσ αληζνηήησλ αληηζηαζκίδνληαη απφ ηελ αχμεζε ηεο θνηλσληθήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ επθαηξηψλ θνηλσληθήο αλέιημεο αιιά θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

αληζνηήησλ πνπ νθείινληαη ζηελ θνηλσληθή θαηαγσγή (εμσγελείο αληζφηεηεο). Οη 

δηαθφξσλ ηχπνπ ζπγθξνχζεηο –αιιά θαη ζπκκαρίεο– πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε 

βηνκεραληθή θνηλσλία ελζσκαηψλνληαη ζηηο δνκέο ηεο ζεζκνζεηεκέλεο πνιηηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ηάμεο πξαγκάησλ (βι. Giddens, 1993: 58-59˙ Dahrendorf, 1959: 57-61).     

ε απηφ ην ζεκείν είλαη αλαγθαίν λα ζπλνςίζνπκε θαη λα επηζεκάλνπκε πσο 

ζηελ παξαπάλσ αλάιπζε θπξηαξρεί –εθηφο ησλ άιισλ– ε εμήο ζέζε πνπ ζπλζέηεη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο: ν δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ ηδηνθηεζίαο θαη ειέγρνπ νδεγεί αθελφο ζηελ αθχξσζε ηεο εθκεηαιιεπηηθήο 

ζρέζεο εμαηηίαο ηεο απνκάθξπλζεο ησλ λνκηθψλ ηδηνθηεηψλ απφ ηε ζθαίξα ηεο 

παξαγσγήο θαη αθεηέξνπ ζηελ άκβιπλζε ησλ αληηζέζεσλ/ζπγθξνχζεσλ εμαηηίαο ηεο 

άκβιπλζεο ηεο απφζηαζεο κεηαμχ κάλαηδεξ - εξγάηε ζηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο. Ζ 

εκθάληζε ηνπ θηιειεχζεξνπ δεκνθξαηηθνχ θξάηνπο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε, 

θαζψο θαη ε αλάπηπμε ζεζκψλ βηνκεραληθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηαηηεζίαο, 

νδήγεζαλ ζηε «ζεζκνπνίεζε ηεο ηαμηθήο ζχγθξνπζεο».  

 

1.3.2 Καπηηαιηζκφο θαη πάιε ησλ ηάμεσλ 

1.3.2.1 Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο   

 

ηνλ ππξήλα ηεο αλάιπζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ βξίζθεηαη ε ζρέζε θεθαιαίνπ – 

εξγαζίαο θαη ν εθκεηαιιεπηηθφο ραξαθηήξαο απηήο ηεο ζρέζεο. Έηζη, ε αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο γηα ηελ χπαξμε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο απαηηεί ηελ θαη‟ 

αξρήλ αλαθνξά ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο (ΚΣΠ) θαη ζηνλ 

εθκεηαιιεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζρέζεο θεθαιαίνπ – εξγαζίαο πνπ απνξξέεη απφ ηνλ 

ΚΣΠ.  

Οη ζπλζέηνπζεο ζρέζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ έλαλ ηξφπν παξαγσγήο είλαη 

(Οηθνλνκάθεο, 1999: 147-148, 1998: 59-60, Economakis 2005): 

α) Ζ θπξηφηεηα. Χο νηθνλνκηθή ζρέζε ζπλίζηαηαη ζηελ εμνπζία επί ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 
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β) Ζ θαηνρή ησλ κέζσλ παξαγσγήο. Αλαθέξεηαη ζηε δηεχζπλζε σο έιεγρν ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη νηθεηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 

γ) Ζ λνκή ή ρξήζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο (use relation). Αλαθέξεηαη ζηε 

ρξήζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο σο εηδηθή ηθαλφηεηα (αηνκηθή ή ζπιινγηθή) 

ρεηξηζκνχ ησλ κέζσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. 

Ζ θπξηφηεηα σο νηθνλνκηθή ζρέζε (ζρέζε εμνπζίαο) ζπκπίπηεη κε ηε ζρέζε 

θαηνρήο (δηεχζπλζε).       

Ο εηδηθφο ηζηνξηθφο ζπλδπαζκφο ησλ ηξηψλ ζπλζεηνπζψλ ζρέζεσλ βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ζπγθξνηείηαη ν ΚΣΠ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζχκπησζε ή νκνινγία ζην 

ρσξηζκφ ηνπ άκεζνπ παξαγσγνχ απφ ηελ θαηνρή (δηεχζπλζε) θαη ηελ θπξηφηεηα ησλ 

κέζσλ παξαγσγήο θαη ηε λνκή (ρξήζε) σο αηνκηθή δεμηφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ κέζσλ 

παξαγσγήο. «Ο ρσξηζκφο ηνπ άκεζνπ παξαγσγνχ απφ ηελ θαηνρή επί ησλ κέζσλ 

παξαγσγήο (πνπ είλαη εκκέζσο κέζα) θαη ζπληήξεζεο ζπλεπάγεηαη ηε κεηαηξνπή ηεο 

εξγαζηαθήο δχλακεο ζε εκπφξεπκα – θαη, ζπλαθφινπζα, ηε κεηαηξνπή θνξέσλ ηεο 

λνκήο [ρξήζεο] ζε (κηζζσηνχο) εξγάηεο – , ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ζπληήξεζεο ζε 

(ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ, αληίζηνηρα) θεθάιαην, ελψ ζπγθξνηεί ην θνξέα ηεο 

(νηθνλνκηθήο) θπξηφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ – σο θαπηηαιηζηή. […] Ζ ζχκπησζε, ηέινο, 

θαη ζην ρσξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ άκεζνπ παξαγσγνχ απφ ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ 

κέζσλ παξαγσγήο ζπγθξνηεί ηελ εξγαηηθή ηάμε σο θνξέα ζπιινγηθήο ηθαλφηεηαο – 

ζπιινγηθφο εξγάηεο»  (Οηθνλνκάθεο, 1999: 149). Έηζη, νη θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ 

ζπγθξνηνχληαη εληφο ηνπ ΚΣΠ θαη είλαη θνξείο ησλ ζπλζεηνπζψλ ζρέζεσλ ηνπ είλαη 

ε αζηηθή (θνξέαο ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο ήηνη ηεο ζχκπησζεο θπξηφηεηαο θαη 

θαηνρήο) θαη ε εξγαηηθή ηάμε (θνξέαο ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο σο 

ζπιινγηθήο δεμηφηεηαο) (Οηθνλνκάθεο, 1999: 152-153).   

Δπηπιένλ, είλαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί πσο «[ε] πνιηηηθή δνκή, ηδηαίηεξα ε 

ζεζκνπνηεκέλε εμνπζία θαη βία ηνπ θξάηνπο θαη νη επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

παίξλνπλ ηε κνξθή πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα ζπληειείηαη ε εθκεηάιιεπζε θαη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ελφηεηα θαη ε ζπλνρή ηνπ θνηλσληθνχ νηθνδνκήκαηνο
4
 θαη ε 

θπξηαξρία ηεο εθκεηαιιεχηξηαο ηάμεο» (Καξάγησξγαο, 1979: 380).  

                                                           
4
 ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ εθκεηαιιεπηηθψλ ζρέζεσλ 

ζπληεινχλ ε νηθνλνκηθή, ε πνιηηηθή θαη ε ηδενινγηθή δνκή πνπ ζηελ ελφηεηα ηνπο απνηεινχλ ην 

θνηλσληθφ νηθνδφκεκα. Ζ νηθνλνκηθή δνκή πεξηιακβάλεη ηεο παξαγσγηθέο ζρέζεηο θαη ηηο 

παξαγσγηθέο δπλάκεηο. Ζ πνιηηηθή δνκή πεξηιακβάλεη ην θξάηνο, ηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο θαη ην 

Γίθαην. Ζ ηδενινγηθή δνκή αλαθέξεηαη ζηηο ζξεζθεπηηθέο, εζηθέο, θηινζνθηθέο, αηζζεηηθέο, πνιηηηθέο 

ηδέεο θαη ην ζχζηεκα αμηψλ θαη θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο (ζπλήζεηεο, ήζε θιπ) (Καξάγησξγαο, 1979: 

379). Απφ ηελ θαηαλνκή ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο θαη άξα ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο εμαξηάηαη ν 
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ηνλ ΚΣΠ φπνπ ηφζν ε εμνπζία επί ησλ κέζσλ παξαγσγήο φζν θαη ν έιεγρνο 

– δηεχζπλζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο έρνπλ απνζπαζηεί απφ ηνλ άκεζα παξαγσγφ, ν 

κφλνο ηξφπνο γηα λα επηβηψζεη  είλαη λα πνπιά ηελ εξγαζηαθή ηνπ δχλακε ζηνπο 

θεθαιαηνθξάηεο. Ζ εξγαζηαθή ηνπ δχλακε, έηζη, κεηαηξέπεηαη ζε εκπφξεπκα πνπ 

«ειεχζεξα» πνπιηέηαη απφ ηνλ άκεζα παξαγσγφ. Ζ εξγαζηαθή δχλακε «ειεχζεξα» 

αγνξάδεηαη απφ ηνλ θεθαιαηνθξάηε ζηελ αμία ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή κεγαιχηεξεο αμίαο ηελ νπνία ηδηνπνηείηαη θαη 

ζπζζσξεχεη ν θεθαιαηνθξάηεο. Ζ απφζπαζε ηεο αμίαο ηεο ππεξεξγαζίαο (ππεξαμίαο) 

είλαη εδψ απνηέιεζκα ηνπ θπξίαξρνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε νηθνλνκηθή δνκή
5
. 

Απαξαίηεηε, δειαδή, πξνυπφζεζε ζηνλ ΚΣΠ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο, ηελ απφζπαζε ηεο ππεξεξγαζίαο θαη ηελ ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ 

είλαη ε ειεπζεξία ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηνπ εξγάηε (πνπ θαηέρεη κφλν ηελ 

εξγαζηαθή ηνπ δχλακε) θαη ηνλ θεθαιαηνθξάηε (πνπ θαηέρεη θαη ειέγρεη-δηεπζχλεη ηα 

κέζα παξαγσγήο). Σελ «ειεπζεξία» επί ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ δχν ηάμεσλ 

αιιά θαη ηελ ηδηνθηεζία (σο δηθαίσκα) δηαζθαιίδεη κηα δχλακε ηππηθά ρσξηζηή απφ 

ηνπο ηδηψηεο πνπ έρεη ην κνλνπψιην ηεο άζθεζεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη βίαο. Ζ 

δχλακε απηή είλαη ην (θαπηηαιηζηηθφ) θξάηνο
6
 (φπ.π.: 385-387). 

Χζηφζν, απηή ε δηαζθάιηζε ηεο «ειεπζεξίαο» ππνθξχπηεη κηα αληίθαζε 

αλάκεζα ζηελ ηππηθή «ειεπζεξία» – ηζφηεηα ζηε ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο θαη ζηελ 

αληζφηεηα ζηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπζζψξεπζε 

θεθαιαίνπ σο πξντφλ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ άκεζνπ παξαγσγνχ απφ ηνλ 

θεθαιαηνθξάηε. «ηε ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο ε εξγαηηθή δχλακε αγνξάδεηαη απφ 

ηνλ θεθαιαηνθξάηε ζηελ αμία αλαπαξαγσγήο ηεο, ζηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο 

                                                                                                                                                                      
ξφινο (θπξίαξρνο ή κε) πνπ δηαδξακαηίδεη θάζε κηα απφ ηηο ηξεηο δνκέο πνπ ζπλαξζξψλνπλ ην 

θνηλσληθφ νηθνδφκεκα (φπ.π.: 381) 
5
 ηνπο πξνθαπηηαιηζηηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο ε απφζπαζε ηεο ππεξεξγαζίαο απαηηεί ηελ άζθεζε 

εμσνηθνλνκηθήο βίαο (εμσνηθνλνκηθφο εμαλαγθαζκφο) θαζψο ηκήκα ησλ κέζσλ παξαγσγήο πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε ηνπ άκεζνπ παξαγσγνχ βξίζθνληαη ππφ ησλ έιεγρφ ηνπ. ηνλ 

δνπινθηεηηθφ ηξφπν παξαγσγήο ε ζσκαηηθή βία απνηειεί ηε βαζηθή κνξθή ηνπ εμσνηθνλνκηθνχ 

εμαλαγθαζκνχ πνπ ζεζκνζεηείηε απφ ηνπο δνπινθηήηεο νη νπνίνη απνηεινχλ ην θξάηνο πνπ αζθεί ηελ 

πνιηηηθή εμνπζία θαη βία. ην θενπδαξρηθφ ηξφπν παξαγσγήο ν εμσνηθνλνκηθφο εμαλαγθαζκφο 

παίξλεη ηε κνξθή ηνπ ηδενινγηθνχ εμαλαγθαζκνχ (κέζσ ηεο ζξεζθείαο) θαη ηνπ πνιηηηθνχ 

εμαλαγθαζκνχ κέζσ ηνπ θενπδαξρηθνχ θξάηνπο – απνηεινχκελνπ απφ γαηνθηήκνλεο θαη θιήξν - πνπ 

ζεζκνζεηεί ηελ εθκεηαιιεπηηθή ζρέζε γαηνθηήκνλα – δνπινπάξνηθνπ αλαγλσξίδνληαο ζηνλ πξψην 

αθφκα θαη ηελ επηβνιή ζσκαηηθψλ πνηλψλ (Καξάγησξγαο, 1979: 382 -384). 
6
 Ο Καξάγησξγαο (φπ.π: 389) επηζεκαίλεη πσο ζηα πιαίζηα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο 

«[ε] πνιηηηθή εμνπζία θαη βία δηαρσξίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκία κε ηελ νπνία ήηαλ ηαπηηζκέλε ζηνπο 

πξνθαπηηαιηζηηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο (ν δνπινθηήηεο θαη ν θενπδάξρεο ήηαλ ην θξάηνο), θαη 

ζπγθεληξψλεηαη ζ‟ έλα φξγαλν, ρσξηζηφ απφ ηελ θνηλσλία, πνπ απνηειεί ην θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο».     
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δεκηνπξγεί αμία κεγαιχηεξε, πνπ ηελ ηδηνπνηείηαη ν θεθαιαηνθξάηεο ρσξίο 

ηζνδχλακν αληάιιαγκα» (φπ.π.:388). Έλαο πξφζζεηνο ξφινο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

θξάηνπο είλαη λα ζπγθαιχπηεη ηελ αληίθαζε, άξα θαη ηνλ εθκεηαιιεπηηθφ ραξαθηήξα 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε αλαπαξαγσγή ηνπ. πλεπψο 

ην θηιειεχζεξν δεκνθξαηηθφ (θαπηηαιηζηηθφ) θξάηνο ζπγθαιχπηεη ηελ αληίθαζε 

αλαγλσξίδνληαο θαη θαηνρπξψλνληαο κέζσ ηνπ δηθαηαθνχ πιαηζίνπ - ησλ λφκσλ ηελ 

ειεπζεξία ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ηζφηεηα ησλ ζπλαπηφκελσλ ζρέζεσλ (φπ.π.).    

 

1.3.2.2 Καπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο θαη κεηνρηθέο επηρεηξήζεηο 

 

Ο Μαξμ είρε ήδε εληνπίζεη ην δηαρσξηζκφ λνκηθψλ θεθαιαηνχρσλ θαη κάλαηδεξο, 

ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ κεγάισλ κεηνρηθψλ επηρεηξήζεσλ. Γξάθεη ζρεηηθά: 

«Οη κεηνρηθέο επηρεηξήζεηο γεληθά – πνπ αλαπηχρζεθαλ καδί κε ην πηζησηηθφ 

ζχζηεκα – έρνπλ ηελ ηάζε ηελ δηεπζπληηθή δνπιεηά ζαλ ιεηηνπξγία λα ηελ ρσξίδνπλ 

φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θαηνρή ηνπ θεθαιαίνπ» (Μαξμ, 1978: 489).  Έηζη, «ν 

απιφο δηεπζπληήο πνπ δελ θαηέρεη ππφ θαλέλα ηίηιν ην θεθάιαην, νχηε δαλεηθφ νχηε 

κε άιιν ηξφπν, εθπιεξψλεη φιεο ηηο πξαγκαηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ 

ελεξγφ θεθαιαηνθξάηε ζαλ ηέηνην – έηζη παξακέλεη κφλν ν ιεηηνπξγφο θαη 

εμαθαλίδεηαη ν θεθαιαηνθξάηεο απφ ην πξνηζέο ηεο παξαγσγήο ζαλ πεξηηηφ 

πξφζσπν» (φπ.π.: 490). Άιισζηε, «[έ]λαο δηεπζπληήο νξρήζηξαο δελ ρξεηάδεηαη 

θαζφινπ λα είλαη ηδηνθηήηεο ησλ νξγάλσλ ηεο νξρήζηξαο» (φπ.π.: 488). 

ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα ζπκππθλψλεηαη ε καξμηθή ζέζε πσο παξά ηελ 

αλάπηπμε ηεο κεηνρηθήο εηαηξίαο θαη ηνλ ηππηθφ ρσξηζκφ ηδηνθηεζίαο-ειέγρνπ, ε 

βαζηθή εθκεηαιιεπηηθή ζρέζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην δνκηθφ ππξήλα ή κήηξα ηνπ, δελ κεηαβάιιεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλ θαη ε θαηά Μαξμ θαηνρή θεθαιαίνπ – δειαδή ε λνκηθή ηδηνθηεζία ή λνκηθή 

θπξηφηεηα (Οηθνλνκάθεο, 1999: 146) – δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ έιεγρν, ν κάλαηδεξ 

είλαη θνξέαο ησλ πξαγκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θεθαιαίνπ (Πνπιαληδάο, 2008: 222-

223˙ βι. θαη ζε Μειηφο θαη Οηθνλνκάθεο, 2007: 27-28), φπσο απηέο απνξξένπλ εθ 

ηνπ εηδηθνχ ηζηνξηθνχ ζπλδπαζκνχ ησλ ηξηψλ ζρέζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην νπζηψδεο 

πεξηερφκελν ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ ηε 

κήηξα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.  

Γξάθεη ζρεηηθά, κεηαμχ άιισλ ν Πνπιαληδάο (2008: 23): «α) Οη εμνπζίεο πνπ 

αθνξνχλ είηε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ, ηε ρνξήγεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο γηα 
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ηελ άιθα ή ηε βήηα ρξήζε, θιπ., είηε ηε δηεχζπλζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, 

ζπλδένληαη κε ηηο ζρέζεηο νηθνλνκηθήο θπξηφηεηαο θαη θαηνρήο, θαη νη ζρέζεηο απηέο 

νξηνζεηνχλ κηα θαη ηελ απηή ζέζε, ηε ζέζε ηνπ θεθαιαίνπ. 

»β) Οη ηζχλνληεο θνξείο πνπ αζθνχλ άκεζα ηηο εμνπζίεο απηέο θαη πνπ 

εθπιεξψλνπλ ηηο “ιεηηνπξγίεο ηνπ θεθαιαίνπ”, θαηαιακβάλνπλ ηε ζέζε ηνπ θεθαιαίνπ, 

θαη αλήθνπλ έζηη ζηελ αζηηθή ηάμε, έζησ θη αλ δελ είλαη θάηνρνη ηεο ηππηθήο λνκηθήο 

θπξηφηεηαο». 

Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε λνκηθή ηδηνθηεζία δελ είλαη νηθνλνκηθή ζρέζε
7
 θαη δελ 

ιεηηνπξγεί σο νηθνλνκηθή ζρέζε ζηα πιαίζηα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο
8
 

θαη έηζη, ε δηεχζπλζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ελζαξθψλεη ν κάλαηδεξ 

«απνηειεί ηελ νπζηψδε νηθνλνκηθή (παξαγσγηθή ζρέζε) γηα ηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν 

ηνπ παξάγεηλ» (Οηθνλνκάθεο, 1999: 147).  

πλεπψο, αλ θαη πθίζηαηαη ηππηθφο δηαρσξηζκφο ηδηνθηεζίαο (λνκηθήο 

θπξηφηεηαο) – ειέγρνπ (θαηνρήο-δηεχζπλζεο) δελ πθίζηαηαη πξαγκαηηθφο 

δηαρσξηζκφο θαζψο ζηελ νπζία ε θαηνρή (δηεχζπλζε) πνπ αζθείηαη απφ ηνπο 

κάλαηδεξο δελ δηαρσξίδεηαη απφ ηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία αιιά ζπγθξνηεί καδί ηεο κηα 

εληαία ηαμηθή ζέζε: ηε ζέζε ηνπ θεθαιαίνπ (φπ.π: 155,165). 

O Miliband, σζηφζν, ππνζηεξίδεη πσο είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε 

ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ απφ κέηνρν/κεηφρνπο πνπ θαηέρνπλ κηα κηθξή 

κεηνςεθία κεηνρψλ φηαλ ε δηαζπνξά ησλ ππφινηπσλ είλαη κεγάιε (Giddens, 1993: 

64), ελψ ζπρλά ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη θαη θάηνρνη ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ 

κεηνρψλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ (φπ.π.: 74-75).  Δπηπιένλ, νη κέηνρνη 

δελ είλαη ηαμηθά εληαίνη αιιά δηαθνξνπνηνχληαη ζε θεθαιαηνθξάηεο θεθαιαηνχρνπο 

λνκηθνχο ηδηνθηήηεο θαη ζε ινηπνχο κεηφρνπο (Οηθνλνκάθεο, 1999: 159). Σα θξηηήξηα 

δηαθνξνπνίεζεο ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε θαηνρή ησλ κεηνρψλ επηθέξεη 

α) εηζνδεκαηηθά απνηειέζκαηα θαη β) δηνηθεηηθά απνηειέζκαηα. ηελ πξψηε 

θαηεγνξία (θεθαιαηνθξάηεο λνκηθνί ηδηνθηήηεο) εληάζζνληαη εθείλνη νη κέηνρνη πνπ ε 

πνζφηεηα ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ είλαη ηέηνηα ψζηε ηα εηζνδήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηέο δελ δεκηνπξγνχλ αλάγθε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο θαη 

εληάζζνπλ ην κέηνρν ζε αλψηαηε εηζνδεκαηηθή ζέζε. Με βάζε ην δεχηεξν θξηηήξην 
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 Ο θεθαιαηνχρνο λνκηθφο ηδηνθηήηεο θαζίζηαηαη, ιέεη ν Μαξμ, πξφζσπν πεξηηηφ, γηαηί αθξηβψο 

θαζίζηαηαη πεξηηηή νηθνλνκηθά ε λνκηθή ηδηνθηεζία – πεξηηηή απφ κφλε ηεο ηδσκέλε, ή σο ζρέζε 

θαζαπηή (βι. Οηθνλνκάθεο, 1991: 147). 
8
 Γελ αίξεη δειαδή ηε ζχκπησζε-νκνινγία θπξηφηεηαο (εμνπζίαο) θαη θαηνρήο (δηεχζπλζεο) (βι. 

Οηθνλνκάθεο, 1999: 154). 
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ζηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη κέηνρνη πνπ ε πνζφηεηα κεηνρψλ πνπ δηαζέηνπλ 

παξάγεη δηνηθεηηθά απνηειέζκαηα κέζσ ηεο ζπγθξφηεζεο πιεηνςεθηθψλ κπινθ 

κεηφρσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαζνξίδνληαο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Σα εηζνδεκαηηθά θαη δηνηθεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ ελφηεηά ηνπο 

ζπλδένπλ ηελ «πεξηηηή» λνκηθή ηδηνθηεζία κε ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θπξηφηεηα 

θαηά ην αθφινπζν ζρήκα (φπ.π.: 160): 

 

Κεθαιαηνχρνη (θεθαιαηνθξάηεο)/δηνηθεηηθά απνηειέζκαηα επηινγή 

κάλαηδεξο˙ κάλαηδεξο/δηεχζπλζε  εηζνδεκαηηθά απνηειέζκαηα θεθαιαηνχρνη 

(θεθαιαηνθξάηεο) + κάλαηδεξο  νηθεηνπνίεζε        

 

πλεπψο, κάλαηδεξο θαη κέηνρνη θεθαιαηνχρνη απνηειψληαο ηνπο θνξείο ησλ 

αδηαρψξηζησλ ζρέζεσλ θαηνρήο (δηεχζπλζεο) – λνκηθήο θπξηφηεηαο (φπ.π.: 156) θαη 

έρνληαο θνηλφ ζπκθέξνλ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ζπγθξνηνχλ ηελ αζηηθή ηάμε ζηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη φρη ηεο 

ππέξβαζήο ηνπ φπσο δηαηείλνληαη νη θνξείο ηεο ζεσξίαο ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο.   

 

1.3.2.3 Ο κχζνο ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο «παξαρψξεζεο 

δηθαησκάησλ» ζηελ εξγαηηθή ηάμε 

 

ην επηρείξεκα ηνπ Dahrendorf αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα ν 

Miliband αληηηείλεη πσο απηή δελ είλαη κεγάιεο θιίκαθαο, πξαγκαηνπνηείηαη δειαδή 

κεηαμχ θνληηλψλ ζέζεσλ ζην ηαμηθφ ζχζηεκα. Ζ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ είλαη έλαο 

κχζνο θαζψο ε θηλεηηθφηεηα ειάρηζηα κεηαβάιιεη ηηο ηαμηθέο δηαθνξέο θαη ην γεληθφ 

ηαμηθφ ζχζηεκα (Giddens, 1993: 64-65). Δπηπιένλ, ν Μειηφο (1993: 78-79) 

ζεκεηψλεη πσο ε φπνηα θνηλσληθή αλέιημε ησλ γφλσλ ησλ ιατθψλ ηάμεσλ – πνπ 

ζπληειείηαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο – ζηηο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο είλαη εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλε θαη δελ είλαη «αληαιιαθηηθή» αιιά θηλεηηθφηεηα «κνλήο 

θαηεχζπλζεο»
9
. Ζ κεηαθίλεζε αθνξά θπξίσο ηελ θάιπςε ζέζεσλ ηεο λέαο 
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 εκεηψλεη ζπγθεθξηκέλα ν Μειηφο (1993: 78) πσο «[δ]ελ πξφθεηηαη δειαδή, θαηά θαλφλα, γηα κηα 

θηλεηηθφηεηα αληαιιαθηηθή, φπνπ δειαδή ην πέξαζκα κηαο κεξίδα θνξέσλ απφ ηηο ιατθέο ηάμεηο, ηελ 

εξγαηηθή θαη ηελ αγξνηηά, ζηα αλψηεξα κηθξναζηηθά  ζηξψκαηα ή ζηελ αζηηθή ηάμε λα ζπληειείηαη 

παξάιιεια κε κηα αληίζηνηρε ππνβάζκηζε κηαο ηζάξηζκεο κεξίδαο εθπαηδεπφκελσλ θνξέσλ, κε 

αλψηεξε κηθξναζηηθή ή αζηηθή πξνέιεπζε, πνπ δελ θαηαθέξλνπλ λα θζάζνπλ ζηε κέζε ή ζηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε θη έηζη πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο ζέζεηο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηνλ θνηλσληθφ 

θαηακεξηζκφ εξγαζίαο».  
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κηθξναζηηθήο ηάμεο, νη νπνίεο πνιιαπιαζηάδνληαη ζηε κεηαπνιεκηθή θάζε ηνπ 

κνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ.   

ε ζρέζε κε ηελ παξαρψξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο βηνκεραληθήο δηαηηεζίαο ν Miliband ππνζηεξίδεη πσο ήηαλ επηηεχγκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ δηαδηθαζηψλ ηεο ηαμηθήο πάιεο. Αληίζεηα, ν Dahrendorf 

ππνζηήξηδε πσο ήηαλ απφξξνηα ηεο εθβηνκεράληζεο, ηεο παξαρψξεζεο απφ ηηο 

αλψηεξεο ηάμεο ηα νπνία δηαηεξήζεθαλ θαη πξνσζήζεθαλ απφ ην θαινπξναίξεην 

θξάηνο (φπ.π.: 65). 

Έηζη, ε θαζηέξσζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ 

νπνία αλαπηχζζεηαη ε θαπηηαιηζηηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. Ο εξγάηεο είλαη ηππηθά 

ειεχζεξνο λα ζπλάςεη ηελ ζχκβαζε εξγαζίαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο κέζσ ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο «εληζρχεηαη ε εμνπζία ησλ εξγνδνηψλ επί ησλ εξγαηψλ» 

(Giddens, 1993: 80) θαζψο ν εξγάηεο εμαξηψκελνο απνθιεηζηηθά απφ ηελ εξγαζία 

ηνπ γηα λα επηβηψζεη απνδέρεηαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο άζθεζεο ειέγρνπ επί ηεο 

εξγαζίαο ηνπ. Δπηπιένλ, ηφζν ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα φζν θαη ε θαζηέξσζε ησλ 

ζεζκψλ βηνκεραληθήο δηαπξαγκάηεπζεο δελ παξαρσξήζεθαλ απφ ην θαινπξναίξεην 

θξάηνο – φπσο δηαηείλνληαη νη ππεξαζπηζηέο ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο – αιιά ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο πάιεο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηεο ζχγθξνπζήο ηνπ κε ην 

θξάηνο θαη ηνπο εξγνδφηεο (φπ.π.: 80-81).  

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ε δηαηήξεζε, ε δηεχξπλζε ή ν πεξηνξηζκφο θαζ‟ 

ελφο απφ ηα ηξία είδε δηθαησκάησλ ή/θαη ησλ ζεζκψλ δηαπξαγκάηεπζεο, θαζνξίδεηαη 

απφ ην ζπζρεηηζκφ δχλακεο κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο. Ζ ηαμηθή πάιε είλαη 

θπξίαξρε αθφκα θαη φηαλ δελ εθθξάδεηαη κε ζεζκηθέο κνξθέο (απεξγία) αιιά θαη κε 

άιιεο κνξθέο εξγαηηθήο απεηζαξρίαο/αληίζηαζεο
10

. Ο θαηά πνιχ απμεκέλνο αξηζκφο 

πξνζθπγήο ζηα δηθαζηήξηα γηα εξγαηηθέο δηαθνξέο θαη ε αχμεζε ησλ απνπζηψλ απφ 

ηελ εξγαζία
11

 (Clarke et al., 2011: 243) δελ απνηεινχλ παξά ηηο ζχγρξνλεο εθθξάζεηο 

εξγαηηθήο απεηζαξρίαο.      

Σέινο, είλαη αλαγθαίν λα αλαθέξνπκε πσο ν Miliband ηζρπξίδεηαη –γηα 

δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ζε ζρέζε κε ηνλ Dahrendorf– πσο ε ακθηζβήηεζε απφ ηελ 
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 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εξγαηηθήο δπζαξέζθεηαο θαη απεηζαξρίαο, πνπ εκθαλίδεηαη έληνλα ζηελ 

δεθαεηία ηνπ 1970, απνηεινχλ ηα πςειά πνζνζηά αδηθαηνιφγεηεο θαη ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο απφ ηελ 

εξγαζία (Braverman, 1998: 21-24).  
11

 Πεξηζζφηεξεο θαη απφ ηηο ρακέλεο κέξεο εξγαζίαο ιφγσ απεξγηψλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, νπφηε θαη 

εκθαλίζηεθε ην πςειφηεξν επίπεδν ρακέλσλ εκεξψλ ιφγσ απεξγίαο, ήηαλ νη ρακέλεο εκέξεο εξγαζίαο 

ιφγσ απνπζίαο απφ ηελ εξγαζίαο (Clarke et al., 2011: 243˙ βι. ζρεηηθά θαη ζε Braverman, 1998: 21-

27). 
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πιεπξά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο έρεη ακβιπλζεί θαζψο βειηηψζεθαλ νη ζθιεξέο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηνπ πξψηκνπ θαπηηαιηζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη 

απνηέιεζκα: α) ηεο έληνλεο πίεζεο πνπ έρεη αζθεζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην 

θξάηνο ψζηε «νη βηνκεραληθέο ζρέζεηο λα θξαηεζνχλ καθξηά απφ ηηο πνιηηηθέο 

αλακεηξήζεηο» θαη β) ηεο ελζσκάησζεο ησλ ζπλδηθάησλ ζηελ ππάξρνπζα ηάμε 

πξαγκάησλ ζαλ απνηέιεζκα ηεο γξαθεηνθξαηηθνπνίεζήο ηνπο, γ) ηεο ελζσκάησζεο 

ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ εμέθξαδαλ ηα εξγαηηθά ζπκθέξνληα ζαλ απνηέιεζκα 

ησλ ππνρσξήζεσλ ηνπο ζην επίπεδν ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο γηα ηελ θνηλσληθή 

αιιαγή φζν θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζπλαζπηζκνχο κε ζπληεξεηηθά θφκκαηα (βι. 

ζε Giddens, 1993: 66 - 67). 

 

1.4 Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο σο πεδίν θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

 

Ο φξνο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη ηφζν έλα δηαθξηηφ 

πεδίν ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ φζν θαη έλα πεδίν ηεο αθαδεκατθήο αλάιπζεο ηνπ 

θφζκνπ ηεο εξγαζίαο (Clarke et al., 2011: 239). Ζ εκθάληζε ηνπ φξνπ σο πεδίνπ 

αθαδεκατθήο αλάιπζεο – φπσο ζα δείμνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα – έπεηαη ηεο εκθάληζεο 

ηνπ φξνπ σο κέζνπ πξνζδηνξηζκνχ ελφο πεδίνπ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ ε αλάιπζε καο εθθηλεί απφ ηελ εκθάληζε ησλ βηνκεραληθψλ ζρέζεσλ σο 

πεδίν θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

 

1.4.1 Σν εξγαηηθφ δήηεκα  

 

Ζ εκθάληζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ σο πεδίν θνηλσληθψλ ζρέζεσλ είλαη αλαγθαίν 

λα αλαδεηεζεί ζηελ εκθάληζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο σο δηαθξηηήο θνηλσληθήο ηάμεο 

θαη σο εθ ηνχηνπ ηεο ζρέζεο θεθαιαίνπ - εξγαζίαο. Ζ γέλλεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ην 

15ν-16ν αηψλα δελ ζπλεπάγεηαη ηελ κε καδηθνχο φξνπο εκθάληζε ηεο ηάμεο ησλ 

κηζζσηψλ εξγαηψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζπγθξφηεζεο ζπγθεθξηκελνπνηείηαη κφλν κε 

ηελ εκθάληζε ηεο καλνπθαθηνχξαο.  

Κνκβηθή είλαη πεξίνδνο ηνπ 18νπ αηψλα θαηά ηελ νπνία ζπλππάξρνπλ νη 

αλεμάξηεηνη κάζηνξεο, ε νηθφζηηε βηνκεραλία θαη εκθαλίδεηαη ε καλνπθαθηνχξα 

(Rubin, 1994: 197). ηα πιαίζηα ηεο καλνπθαθηνπξάο νη αλεμάξηεηνη κάζηνξεο θαη 

νη κάζηνξεο ηεο νηθφζηηεο βηνκεραλίαο κεηαηξέπνληαη ζε κηζζσηνχο εξγάηεο πνπ δελ 

θαηέρνπλ εξγαιεία παξαγσγήο θαη εηζπξάηηνπλ κφλν κηζζφ ζαλ απνηέιεζκα ηεο 
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πψιεζεο ηεο εξγαζηαθήο ηνπο δχλακεο.
12

 Έηζη επηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία 

ζρεκαηηζκνχ ηνπ βηνκεραληθνχ πξνιεηαξηάηνπ ε νπνία είρε μεθηλήζεη πνιχ πξηλ ηε 

δηάδνζε ηεο καλνπθαθηνχξαο κε ηνπο έκκηζζνπο ηερλίηεο θαη ηνπο εξγάηεο ηεο 

νηθφζηηεο βηνκεραλίαο. Ζ δηαδηθαζία απηή νινθιεξψλεηαη κε ηελ εθηεηακέλε 

πξνιεηαξηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ε νπνία ζπληειείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο (ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 18νπ αηψλα – πξψην ηέηαξην ηνπ 

19νπ αηψλα). Σφηε ζπληειείηαη ε κεηάβαζε απφ ηελ καλνπθαθηνχξα ηεο 

απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο ζην εξγνζηάζην φπνπ πέξαλ ηεο 

ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη θαη εθηεηακέλε εηζαγσγή ησλ κεραλψλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία (φπ.π.: 201-203˙ βι. Μαξμ, 2009: 286 θ.ε.).    

Ζ θαηαγσγή θαζ‟ απηνχ ηνπ φξνπ εξγαζηαθέο ζρέζεηο εληνπίδεηαη ζε απηήλ 

πεξίνδν καδηθνπνίεζεο ηνπ βηνκεραληθνχ πξνιεηαξηάηνπ θαη ηνπ εληεηλφκελνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ λα αληηκεησπίζνπλ ην ιεγφκελν «εξγαηηθφ 

δήηεκα» ή «εξγαηηθφ πξφβιεκα» (labour question or labour problem). Ο φξνο 

(εξγαηηθφ δήηεκα) εκθαλίδεηαη ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη 

ηελ έληνλε πάιε πνπ αλαπηχρζεθε αλάκεζα ζην θεθάιαην θαη ηελ εξγαζία θαη ηελ 

ζχγθξνπζε πνπ πξνθαινχηαλ απφ ηελ πξνζπάζεηα ησλ δχν πιεπξψλ γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο (Kaufman, 1995: 4). Σν εξγαηηθφ 

δήηεκα είρε θαη εμαθνινπζεί λα έρεη δχν φςεηο. 

Ζ εθβηνκεράληζε θαη ε θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

19
νπ

 αηψλα αλέδεημε κηα ζεηξά πξνβιήκαηα φπσο νη ρακεινί κηζζνί, ν ππεξβνιηθφο 

αξηζκφο σξψλ εξγαζίαο, νη επψδπλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ ρεηξσλάθησλ, ε 

αλάπηπμε ηνπ ράζκαηνο θαη ηεο αληηπαιφηεηαο κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, ην 19
ν
 αηψλα δεκηνπξγνχληαη ζπλδηθάηα, αλαπηχζζεηαη ν πνιηηηθφο 

ξηδνζπαζηηζκφο εληφο ηνπο, πξαγκαηνπνηνχληαη απεξγίεο ελψ εκθαλίδεηαη θαη ην 

«θάληαζκα ηεο ζνζηαιηζηηθήο επαλάζηαζεο» (Kaufman, 2004b: 32-34). ε απηή ηελ 

πεξίνδν κεηαβάιιεηαη ν θνηλσληθφο ξφινο ησλ ζπλδηθάησλ θαη κεηαηξέπνληαη απφ 

απιέο ελψζεηο αιιεινβνήζεηαο ζε ζπκκεηέρνληεο ζηηο δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο 

κε ηνπο εξγνδφηεο (Economakis & Sotiropoulos, 2008: 21-22).  

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο αλαπηχζζνληαη νη δχν φςεηο ηνπ εξγαηηθνχ 

δεηήκαηνο. Γηα ηηο αλψηεξεο ηάμεηο ην εξγαηηθφ δήηεκα έπαηξλε ηε κνξθή ηνπ 
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 Ζ κεηαηξνπή ησλ αλεμάξηεησλ καζηφξσλ ζε κηζζσηνχο εξγάηεο ζπληειείηαη κε αληηθάζεηο, θαζψο 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δηέζεηαλ έλα βνεζεηηθφ εηζφδεκα ή νξηζκέλα εξγαιεία γηα άζθεζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο (Rubin, 1994: 203). 
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δεηήκαηνο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο (social order) – κε ηελ έλλνηα ηεο απξφζθνπηεο 

αλαπαξαγσγήο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ ην 

δηέπνπλ  – ε νπνία θηλδχλεπε απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηθνχ 

ξηδνζπαζηηζκνχ. Δπηπιένλ, ην εξγαηηθφ πξφβιεκα εκθαληδφηαλ θαη σο πξφβιεκα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο (social welfare) θαζψο ππήξρε απμαλφκελε επίγλσζε γηα ηελ 

έθηαζε ηεο θηψρεηαο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο (Hyman, 1989: 4).      

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά βάζε ηνλ 20
ν
 αηψλα ήηαλ 

πξντφλ ελφο κεγάινπ ηαμηθνχ ζπκβηβαζκνχ αλάκεζα ζηηο θπξίαξρεο ηάμεηο θαη ζηελ 

απμαλφκελε εξγαηηθή ηάμε. Πνιινί απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ πεδίνπ ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ εμέηαζαλ ην «εξγαηηθφ πξφβιεκα» θαη ηελ αλάγθε γηα έλα ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλν πεδίν κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί/βνεζεζεί ε δεκηνπξγία 

λέσλ ζεζκψλ γηα ηε ξχζκηζε ηεο εξγαζηαθήο-βηνκεραληθήο ζχγθξνπζεο θαη ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ εξγαηηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο 

(Heery et al., 2008:1). Έηζη, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο αλαπηχρζεθαλ σο απάληεζε ζην 

εξγαηηθφ πξφβιεκα (Kaufman, 2010a: 76).  

 

1.4.2 Ζ εκθάληζε θαη ε αλαγλψξηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ  

 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ «εξγαηηθνχ πξνβιήκαηνο» απφ ηηο αλψηεξεο ηάμεηο νδήγεζε θαη 

ην θξάηνο –σο ζπιινγηθφ εθθξαζηή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θεθαιαίνπ– ζηηο 

θαπηηαιηζηηθά αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο λα αλαγλσξίζεη ηελ χπαξμή ηνπ θαη λα 

παξέκβεη ζηε δηαρείξηζή ηνπ.   

ηελ Αγγιία, ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα αλαζεσξήζεθε ην λνκηθφ 

πιαίζην επλνψληαο ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ εξγνδνηψλ εξγαδνκέλσλ 

(Sotiropoulos & Economakis, 2008: 33). Σν1891 ηδξχεηαη ε «βαζηιηθή επηηξνπή γηα 

ηελ εξγαζία» θαη ην 1917 δεκηνπξγείηαη απηνηειέο ππνπξγείν εξγαζίαο. Ζ βαζηιηθή 

επηηξνπή έδσζε σο νξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο (ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ) «φια ηα 

δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ απαζρνινχκελσλ θαη αθνξνχλ ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο» (Hyman, 1989: 4).  

Σν ελδηαθέξνλ σζηφζν γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, πνιχ πξηλ πηνζεηεζεί ν 

φξνο (βι. ζηελ ελφηεηα 1.2.1), ηνλίζηεθε απφ ην ιεγφκελν κεηαξξπζκηζηηθφ 

παξάδεηγκα πνπ εθθξάζηεθε ζηελ Αγγιία απφ ηελ «βαζηιηθή επηηξνπή γηα ηελ 

εξγαζία». Ζ βαζηθή ππφζεζή ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ παξαδείγκαηνο –ζεσξεηηθνί 
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εθθξαζηέο ηνπ νπνίνπ ήηαλ νη Beatrice θαη Sidney Webb
13

– ήηαλ φηη ηα δχν πξφζσπα 

ηνπ εξγαηηθνχ δεηήκαηνο αιιεινζπλδένληαη θαη πσο ε ζεκειηψδεο αηηία ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα εληνπηζηεί ζηε δπζρεξή 

ζέζε ηεο ηάμεο ησλ κηζζσηψλ. Γειαδή, νη ρακειέο ακνηβέο θαη ε θηψρεηα, ε αλεξγία, 

νη πνιιέο ψξεο εξγαζίαο θαη νη ζπζηεκαηηθέο ππεξσξίεο, ηα αηπρήκαηα θαη νη 

αζζέλεηεο θαζψο θαη άιια ζηνηρεία νηθνλνκηθήο αληζφηεηαο. Ζ δπζρεξήο θαηάζηαζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε απεξγηψλ θαη άιισλ κνξθψλ 

αληίζηαζεο, σο εθθξάζεηο δπζαξέζθεηαο έλαληη ησλ ππαξρνπζψλ θνηλσληθψλ 

ζπλζεθψλ (φπ.π.: 5).   

Ζ ίδηα επηηξνπή παξαδέρεηαη φηη πνιιά απφ ηα δεηλά πνπ πεξηγξάθεθαλ δελ 

κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε λνκηθέο δηαηάμεηο. Ζ κεγάιεο θιίκαθαο βηνκεραλία 

απνηειεί πεγή ηεο (ηαμηθήο) δηαίξεζεο θαη ηεο ζχγθξνπζεο, αιιά νη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο είλαη δπλαηφλ λα απηνξπζκηζηνχλ κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγαλψζεσλ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο. Σα ηζρπξά ζπλδηθάηα θαη ηζρπξέο 

εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηα κέζα γηα ηελ θνηλή 

δηαβνχιεπζε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ δχν ηάμεσλ, δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα θάζε 

κηα λα εθηηκήζεη ηε ζέζε ηεο άιιεο θαη λα θαηαλνήζεη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο κηα θνηλή ζπκθσλία κπνξεί λα επηηεπρζεί (φπ.π.).     

Έηζη, ζηαζεξνί ζεζκνί ζρέζεσλ εξγνδνηψλ - εξγαδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθαλ 

απηφκαηα θαη απηφλνκα ζε πνιιέο βηνκεραλίεο κε δηαθξηηηθή ηελ θξαηηθή 

παξέκβαζε. Οη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζεσξήζεθαλ σο ν θαηάιιεινο 

κεραληζκφο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεηεκάησλ ηεο απαζρφιεζεο ελψ ν ξφινο ηνπ 

θξάηνπο ήηαλ ππνζηεξηθηηθφο. ε ζπκθσλία κε ηελ αληίιεςε απηή πηνζεηνχληαη νη 

φξνη εζεινληηζκφο (volontarism) θαη βηνκεραληθή απηφ-δηεχζπλζε (industrial self-

government). Με απηφ ηνλ ηξφπν νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο αλαγλσξίζηεθαλ σο κηα 

δηαθξηηή θαη απνδεθηή ζθαίξα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (φπ.π.: 6).     

 

1.5 Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο σο πεδίν αθαδεκατθήο κειέηεο 

 

Απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ζεζκψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πξνέθπςε ε αλάγθε γηα ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο σο δηαθξηηφ πεδίν ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο θαη κειέηεο (Hyman, 

1989: 6). Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο απνηεινχλ έλα πνιπεπηζηεκνληθφ πεδίν ην νπνίν 
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 Βιέπε ελδεηθηηθά Webb Beatrice and Webb Sidney (1902).  
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αληιεί ηα αλαιπηηθά ηνπ εξγαιεία απφ ηα νηθνλνκηθά, ηε λνκηθή επηζηήκε, ηελ 

θνηλσληνινγία, ηελ ςπρνινγία, ηηο πνιηηηθέο επηζηήκεο, ηελ ηζηνξία (Clarke et al., 

2011: 241-243˙ Kaufman, 2001: 364). ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο πνπ δηεξεπλνχλ 

ηα αλαιπηηθά εξγαιεία ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ –εθηφο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο– εληάζζνληαη επίζεο θαη ε πνιηηηθή επηζηήκε, ε θνηλσληθή 

ςπρνινγία θαη ε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ (Νηθνιφπνπινο, 2005: 5) αιιά θαη ε 

αλζξσπνινγία (Behrend, 1963: 394). Δίλαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί πσο ν 

δηεπηζηεκνληθφο ραξαθηήξαο ηνπ πεδίνπ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε ζρέζε 

απαζρφιεζεο – πνπ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο κειέηεο ηνπ – έρεη μερσξηζηέο 

νηθνλνκηθέο, λνκηθέο, θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο, νξγαλσηηθέο θαη εζηθέο δηαζηάζεηο 

πνπ δηαπεξλνχλ έλα κεγάιν θάζκα ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Kaufman, 2004b: 

4).  

Oη εξγαζηαθέο ζρέζεηο σο θνηλσληθέο ζρέζεηο απνηεινχλ πεδίν αθαδεκατθήο 

αλάιπζεο (θαη δήηεκα δεκφζηαο πνιηηηθήο) απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, φηαλ ν 

Sidney θαη ε Beatrice Webb δεκνζίεπζαλ ζηελ Αγγιία ηα θιαζηθά έξγα ηνπο ζρεηηθά 

κε ηε ξχζκηζε ηεο απαζρφιεζεο (Clarke et al., 2011: 241). ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

θαη ζηε Γεξκαλία νη πξψηνη κειεηεηέο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ –πνιχ πξηλ απηφ 

πξνζδηνξηζηεί σο απηνηειέο επηζηεκνληθφ πεδίν– ήηαλ νη John R. Commons θαη Lujo 

Brentano (Kaufman, 2010a: 74). Χζηφζν, σο απηνηειέο επηζηεκνληθφ πεδίν 

εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910-αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1920 ζηελ Ακεξηθή, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 

ελ ζπλερεία εμαπιψλεηαη ζηηο αγγινζαμνληθέο ρψξεο, ζηελ Δπξψπε, ζηελ Αθξηθή θαη 

ηε Λαηηληθή Ακεξηθή (Kaufman, 2004b: 1, 4˙ 2010a: 74˙ 2010b: 3).  

 

1.6 Οξηζκφο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

 

ην πεδίν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, φπσο θαη ζε θάζε επηζηεκνληθφ πεδίν άιισζηε, 

ζπλαληάκε κηα πιεζψξα νξηζκψλ πνπ αληαλαθινχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα δηαθνξεηηθά 

ξεχκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ. Αλ θαη ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηελ 

επφκελε ελφηεηα ζηηο δηαθξηηέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, είλαη ζθφπηκν λα 

παξαζέζνπκε ζε εηζαγσγηθφ επίπεδν βαζηθνχο νξηζκνχο ηνπ πεδίνπ.   
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Καηαξρήλ, ν φξνο εξγαζηαθέο ζρέζεηο αληιεί ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηνλ φξν 

βηνκεραληθέο ζρέζεηο.
14

 Ο ηειεπηαίνο απνηειεί ηδηαηηεξφηεηα ησλ αγγινζαμνληθψλ 

ρσξψλ (Clarke et al., 2011: 239) θαη εληνπίδεηαη σο επηζηεκνληθφο φξνο θπξίσο ζηελ 

αγγιηθή θαη ακεξηθάληθε βηβιηνγξαθία (Νηθνιφπνπινο, 2005: 5).  

χκθσλα κε ηνλ Behrend (1963: 383) ν φξνο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο είηε σο επξχηεξνο φξνο, είηε σο φξνο πνπ πεξηνξίδεηαη ζηηο 

ζπιινγηθέο ζρέζεηο. ηελ επξχηεξε δηάζηαζή ηνπ, ν φξνο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

αληηπξνζσπεχεη «φιεο νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηε δηνίθεζε θαη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ζε κηα θνηλσλία».
15

 Με βάζε απηφ ηνλ επξχηεξν νξηζκφ, νη εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο αλαθέξνληαη ηφζν ζηηο αηνκηθέο ζρέζεηο – φπσο είλαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζε 

έλα κεκνλσκέλν εξγαδφκελν θαη ζε έλα κεκνλσκέλν εξγνδφηε – φζν θαη ζηηο 

ζπιινγηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο νξγαλσκέλεο νκάδεο φπσο είλαη ηα ζπλδηθάηα θαη 

νη ελψζεηο ησλ εξγνδνηψλ. ηελ πεξηνξηζκέλε δηάζηαζή ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ππνδειψζεη ηηο ζπιινγηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα ζπλδηθάηα θαη ζηνπο εξγνδφηεο.  

Ο  Salamon (2000: 3) νξίδεη – κε ηελ επξεία έλλνηα – σο αληηθείκελν ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηε κειέηε θαηλνκέλσλ, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο, ηα νπνία αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε ξχζκηζε ηεο ζρέζεο 

απαζρφιεζεο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ αληηπξνζσπεπηηθφ νξηζκφ ηεο πινπξαιηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο (βι. αλαιπηηθά ζηελ επφκελε ελφηεηα). Ο Kaufman (2004a: 45), 

αθνινπζψληαο θαη απηφο έλαλ επξχ νξηζκφ, πξνζδηνξίδεη σο αληηθείκελν ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηε κειέηε ηεο ζρέζεο απαζρφιεζεο θαη φισλ ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ, απνηειεζκάησλ (outcomes), πξαθηηθψλ θαη ζεζκψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ (ή επεξεάδνπλ ηε) ζρέζε απαζρφιεζεο.  

Καηά ηνλ Hyman (1975: 12), πνπ απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν ίζσο εθθξαζηή 

ηεο καξμηζηηθήο πξνζέγγηζεο, αληηθείκελν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη ε κειέηε 

ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ επί ηεο εξγαζίαο θαη κεηαμχ απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ, 

ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο είλαη εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζηε ζπιινγηθή δξάζε ηνπο. Δίλαη πξνθαλήο ε έκθαζε πνπ δίλεηαη 

ζηε κειέηε ηεο ζπιινγηθήο δηάζηαζεο (παξά ηεο αηνκηθήο) ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ. ε απηφλ ηνλ νξηζκφ ηνπ ν Hyman δελ απνξξίπηεη ηελ έλλνηα ηεο ξχζκηζεο 

ηεο εξγαζίαο σο έλα επηπιένλ πεδίν κειέηεο, αιιά ηεο δίλεη ηαμηθφ πξφζεκν 
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 χκθσλα κε ηνλ Καηζαλέβα (1983: 21-22) ζηελ Διιάδα έρεη επηθξαηήζεη ε ρξήζε ηνπ φξνπ 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ζεκαζίαο ηεο βηνκεραλίαο.   
15

 Γηα δηάθνξνπο νξηζκνχο ππφ ηελ επξεία έλλνηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ηηο δεθαεηίεο 1960-1970, βι.  

Kaufman, 2004a: 43.  
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ηνπνζεηψληαο ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο – σο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη άξα φρη σο αηνκηθέο 

– ζην πεξηβάιινλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ αληηθάζεσλ θαη αληηζέζεσλ πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηηο θαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο (βι. ζηε ζπλέρεηα καξμηζηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ εξγαζηαθψλ). Δπηπιένλ, ζεκεηψλεη πσο παξαδνζηαθά ε αλάιπζε ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είρε ηελ ηάζε λα εζηηάδεη ζε κεζν-επίπεδν, δίλνληαο έκθαζε 

ζηνπο ζεζκνχο πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο εξγνδνηψλ εξγαδνκέλσλ ζε θιαδηθφ θαη 

επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. Χζηφζν, ζεσξεί κηα νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ είλαη αλαγθαίν λα ζπλδέεη ην κίθξν (πεδίν ηεο παξαγσγήο), κε ην κέζν θαη 

ην κάθξν –επίπεδν (επίπεδν θξάηνπο ή δηαθξαηηθψλ δνκψλ) πεξηιακβάλνληαο σο 

απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία αλάιπζεο ηηο δνκέο (structures), ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

(actors) θαη ηηο πξαθηηθέο (practices) (Hyman, 1995: 43).       

χκθσλα κε ηνλ πιένλ πξφζθαην νξηζκφ (2011: 242-244) απφ ηνπο Άγγινπο 

αθαδεκατθνχο Clarke Linda, Donnelly Eddy, Hyman Richard, Kelly John, McKay 

Sonia θαη Moore Sian, ε εζηίαζε ηεο κειέηεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη ζηε 

ξχζκηζε, ηνλ έιεγρν, ηε δηαθπβέξλεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ζρέζεο απαζρφιεζεο. 

Απνηειψληαο έλα δηεπηζηεκνληθφ πεδίν κειέηεο, παξέρεη κηα πνιπεπίπεδε 

θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ ζηελ εξγαζία, αλαιχνληαο ηνπο δεζκνχο πνπ ππάξρνπλ 

αλάκεζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ζηελ επηρείξεζε, ζηνλ θιάδν, ζην εζληθφ ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην θαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. 

Αληηκεησπίδεη ηε ζρέζε απαζρφιεζεο σο ζρέζε πνπ εκπιέθεη πνιιαπινχο 

παξάγνληεο κε αληηηηζέκελεο θαη ζπγθξνπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζπκθέξνληα.
 16

 

(Clarke et al., 2011: 242-244).    

 ηελ παξνχζα εξγαζία, αθνινπζψληαο ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ Hyman (1975), 

πηνζεηνχκε έλαλ ζηελφηεξν νξηζκφ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ δίλνληαο έκθαζε ζηε 

ζπιινγηθή ηνπο δηάζηαζε θαη ζηελ αλάιπζή ηνπο ζε κέζν-επίπεδν θαη κάθξν-

επίπεδν.   
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 Καηά ηνπο Clarke et al. (2011: 243-244) oη ζηφρνη θαη ηα ζπκθέξνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρέζε 

απαζρφιεζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ ελ δπλάκεη ζπγθξνπφκελα: α) ε ζρέζε απαζρφιεζεο είλαη κεξηθψο 

κηα νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή (απ‟ φπνπ θαη πξνθχπηεη ε έλλνηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο). Σαπηφρξνλα ε 

εξγαζηαθή απφδνζε δηακνξθψλεηαη απφ κηα ζεηξά ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο θαη πξνζδνθίεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ζπρλά δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ εξγνδνηψλ. β) πλήζσο ε ζχκβαζε εξγαζίαο είλαη 

εκηηειήο θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ κε ζπλέπεηα νξηζκέλα δεηήκαηα λα κελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ, θαζψο εμαξηψληαη απφ ηελ πξνζπκία ηνπ εξγαδφκελνπ, π.ρ. λα 

απνδψζεη ζηελ εξγαζία ηνπ, παξά απφ ηνπο ηππηθνχο φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηε ζχκβαζε. Έηζη, νη 

νπζηαζηηθνί φξνη κηαο ζχκβαζεο απαηηνχλ πεξαηηέξσ δηαπξαγκάηεπζε, ζπρλά ηππηθή θαη 

ζεζκνζεηεκέλε θαη αθφκα ζπρλφηεξα άηππε θαη κε ζεζκνζεηεκέλε. 
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1.7 Πξνζεγγίζεηο ησλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Κάζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο πξνζεγγίζεηο ζπγθξνηεί έλα 

δηαθξηηφ πιαίζην αλαθνξάο
17

 ην νπνίν βαζίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο ζρεηηθά 

κε ηα ζπκθέξνληα ησλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζρέζε απαζρφιεζεο – δειαδή, 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ εξγνδνηψλ θαη ηνπ θξάηνπο – θαη ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν απηά 

ηα ζπκθέξνληα ζεσξνχληαη ζπκβαηά (Budd θαη Bhave, 2008: 93). Γηαθνξεηηθέο 

ππνζέζεηο γίλνληαη επίζεο ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγαλψζεσλ, ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, ην ραξαθηήξα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, ελψ 

θάζε κηα απφ ηηο πξνζεγγίζεηο δηακνξθψλεη κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή ζρεηηθά κε ηελ 

ζχγθξνπζε (Salamon, 2000: 5). Ζ κεηαμχ ηνπο δηάθξηζε γίλεηαη, ζε ηειεπηαία 

αλάιπζε, κε βάζε ην αλ ε ζρέζε απαζρφιεζεο ραξαθηεξίδεηαη σο ζπγθξνπζηαθή ή 

ζπλεξγαηηθή θαη πνην είλαη θάζε θνξά ην πεξηερφκελν ηεο ζχγθξνπζεο (Leat et.al., 

2009: 40˙ Leat, 2007: 16).  

Μηα βαζηθή δηάθξηζε ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κε βάζε 

ην πξναλαθεξζέλ θξηηήξην πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Fox ην 1966 θαη ην 1974 

(παξαηίζεηαη ζε Abbott, 2006: 190-191˙ Edwards, 2003: 11), ε νπνία εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί ηε βάζε θαη γηα ηηο ζχγρξνλεο θαηεγνξηνπνηήζεηο. χκθσλα κε ηνλ Fox 

ηξεηο είλαη νη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο: ε κνληζηηθή πξνζέγγηζε (Unitarism), ε 

πινπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε (Pluralism) θαη ε καξμηζηηθή ή ξηδνζπαζηηθή πξνζέγγηζε 

(Marxism). Ζ πην πξφζθαηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Budd θαη Bhave (2008) δηαθξίλεη 

αθφκα κηα πξνζέγγηζε, ηελ εγσηζηηθή (Egoist approach). Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ππνζέζεσλ ηεο θάζε πξνζέγγηζεο, θξίλνπκε ζθφπηκν λα 

παξαζέζνπκε σο παξέθβαζε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ππνζέζεσλ ηεο 

λενθιαζηθήο ζεσξίαο θαη κηα νξηνζέηεζε απφ απηήλ, θαζψο ηφζν ε κνληζηηθή φζν 

θαη ε εγσηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηηο ππνζέζεηο ηεο.    
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 Οη Budd θαη Bhave (2008: 93-94) αλαθέξνπλ σο πιαίζην αλαθνξάο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλνληαη 

αληηιεπηά ηα θνηλσληθά θαηλφκελα, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη θαλείο ηνλ θφζκν ή κηα 

ζεσξία πνπ απνηειεί νδεγφ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ, ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ 

ζεζκψλ.   
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1.7.1 Παξέθβαζε: κηα αλαγθαία νξηνζέηεζε απφ ηε λενθιαζηθή ζεσξία 

 

Ζ βαζηθή ππφζεζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε λενθιαζηθή ζεσξία, είλαη ε αξρή 

ηνπ κεζνδνινγηθνχ αηνκνθηζκνχ (Θενραξάθεο, 2005: 48˙ Ενπκπνπιάθεο, 2009: 17). 

Ζ πηνζέηεζε απηήο ηεο αξρήο ζεκαίλεη ηελ εμήγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ (ή αηνκηθψλ 

δξψλησλ), ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο (αηνκηθέο ζε θάζε πεξίπησζε) 

επηζπκίεο θαη πξνηηκήζεηο ηνπο. Δίηε πξφθεηηαη γηα ηνλ θαηαλαισηή πνπ επηδηψθεη λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηε ρξεζηκφηεηα απφ ηα αγαζά πνπ θαηαλαιψλεη, είηε πξφθεηηαη γηα 

ηελ επηρείξεζε/παξαγσγφ πνπ επηδηψθεη ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, είηε 

πξφθεηηαη γηα ηνλ κηζζσηφ εξγαδφκελν πνπ επηδηψθεη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο 

ηνπο επηιέγνληαο αλάκεζα ζε εξγαζία θαη ζρφιε. 

 χκθσλα κε ηνλ Θενραξάθε (2005: 52) «[ε] λενθιαζηθή ζεσξία νξίδεη ην 

άηνκν, ηνλ νηθνλνκηθφ δξψληα, σο δεδνκέλν, δειαδή σο έλα θνξέα δεδνκέλσλ θαη 

ακεηάβιεησλ πξνηηκήζεσλ, ρσξίο θακηά έληαμε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ή ζέζε ζηελ 

ηαμηθή δνκή, κε κφλε κέξηκλα ηελ νξζνινγηθή κεγηζηνπνίεζε ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπ. 

Γελ ππάξρεη θακηά δπλακηθή ζηελ δηακφξθσζε απηψλ ησλ πξνηηκήζεσλ, θακηά 

επηξξνή απφ ηνπο άιινπο, ηελ ηάμε ηνπ ή ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, θακηά δπλαηφηεηα 

απηνθξηηηθήο ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπ, θακηά εζηθή ππφζηαζε πέξαλ απηψλ πνπ 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Δίλαη θαηά ηελ έθθξαζε ηνπ Sen, έλαο 

“νξζνινγηθφο αλφεηνο”».  

Έλα δεχηεξν ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ δηαπεξλά ηελ λενθιαζηθή ζεσξία είλαη ε 

αληζηνξηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ λφκσλ. Καηά ηνπο λενθιαζηθνχο, ε ζεσξία ηνπο 

κπνξεί λα έρεη ηζρχ θαη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαζψο «[ζ]εσξνχλ 

φηη κπνξνχλ –θαηά ηνλ ηξφπν ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ– λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε 

θαζνιηθή ηζρχ πνπ λα πξνθχπηνπλ απφ αξρηθέο παξαδνρέο. Ζ ηζηνξία δελ έρεη πιένλ 

ζεκαζία». Ζ αληζηνξηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ λφκσλ είλαη απφξξνηα ηνπ 

κεζνδνινγηθνχ αηνκηθηζκνχ θαζψο «είλαη ηα άηνκα πνπ επηιέγνπλ αλεμάξηεηα κέζα 

ζε πνην πιαίζην δηακνξθψζεθαλ νη πξνηηκήζεηο ηνπο θαη κέζα ζε πνηνπο ζεζκνχο 

ιεηηνπξγνχλ ή πσο απηνί νη ζεζκνί κεηαζρεκαηίδνληαη» (Θενραξάθεο, 2005: 56-57).  

Με άιια ιφγηα «[ν]η ίδηεο λνκνηέιεηεο δηέπνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, 

αλεμάξηεηα απφ ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο. Ζ ηππηθή αηνκηθή ζπκπεξηθνξά 

είλαη εθαξκφζηκε ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, γηαηί ηα αηνκηθά 
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απνηειέζκαηα είλαη δπλαηφ λα κεηαζρεκαηηζηνχλ, κε θαηάιιεινπο θαλφλεο, ζε 

ζπιινγηθά απνηειέζκαηα» (Ενπκπνπιάθεο 2009: 17).  

Απφξξνηα ησλ παξαπάλσ είλαη ε εξγαζία (ε θαιχηεξα ε εξγαζηαθή δχλακε) 

λα αληηκεησπίδεηαη απφ ηε λενθιαζηθή ζεσξία σο έλα νπνηνδήπνηε εκπφξεπκα, ε 

ηηκή (κηζζφο) θαη ε πνζφηεηα (ρξφλνο εξγαζίαο) ηεο νπνίαο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη 

ζηελ αληαγσληζηηθή αγνξά απφ ηηο δπλάκεηο ηεο πξνζθνξάο (πνπ απνηεινχλ ηελ 

πιεπξά ηνπ κηζζσηνχ εξγάηε) θαη ηεο δήηεζεο (πνπ απνηεινχλ ηελ πιεπξά ηεο 

επηρείξεζεο) θαη «ρσξίο θακηά απφ ηηο δχν πιεπξέο λα επηβάιιεη ζηελ άιιε ηε 

ζέιεζή ηεο» (Ησαλλίδεο, 2009: 95).  

Ζ πξνζθνξά εξγαζίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο αηνκηθέο πξνηηκήζεηο θαη ηελ 

θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ ηνπ αηφκνπ-εξγαδφκελνπ αλάκεζα ζε ζρφιε θαη εξγαζία (πνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο) κε ηξφπν ηέηνην πνπ λα κεγηζηνπνηείηαη ε 

ρξεζηκφηεηά ηνπ γηα δεδνκέλν επίπεδν κηζζνχ (βι. Γεδνπζφπνπινο, 2014: 59-79˙ 

Ληαλφο θαη Νηανχιε-Νηεκνχζε, 1998: 29-40).  

Ζ δήηεζε εξγαζίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαη αθνξά ζε εθείλεο 

ηηο πνζφηεηεο εξγαζίαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα κηζζνχ ίζα κε ηελ αληίζηνηρε 

αμία ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο ηεο εξγαζίαο (ηαχηηζε ηεο θακπχιεο δήηεζεο εξγαζίαο 

κε ηελ θακπχιε ηεο αμίαο ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο ηεο εξγαζίαο). χκθσλα κε ην 

θιαζηθφ ππφδεηγκα ν κηζζφο (W) ηνπ εξγαδφκελνπ απνηειεί ηελ αμία (P) ηνπ νξηαθνχ 

πξντφληνο ηεο εξγαζίαο (MPL), W = P · MPL, σο απνηέιεζκα ηεο απαίηεζεο γηα 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο. Ζ βξαρπρξφληα ζπλάξηεζε παξαγσγήο 

είλαη Q = ƒ(L), ε ζπλάξηεζε θφζηνπο C = W  · L + F, φπνπ W  · L αληηπξνζσπεχεη ην 

κεηαβιεηφ θφζηνο θαη F ην ζηαζεξφ θφζηνο, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο είλαη 

𝑅 = P  · Q. Σα θέξδε ηεο επηρείξεζεο δίλνληαη απφ ηε ζρέζε Π = R − C = P  · Q −

 W  · L − F. Γηα λα κεγηζηνπνηεί ε επηρείξεζε ηα θέξδε ηεο πξέπεη ε πξψηε 

παξάγσγνο λα ηζνχηαη κε κεδέλ: 
𝑑𝛱

𝑑𝐿
= P  

𝑑𝑄

𝑑𝐿
 – W = 0 ή P  

𝑑𝑄

𝑑𝐿
 = W  ή W = P · MPL. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη θαη ε ζπλζήθε δεχηεξεο ηάμεο 
𝑑2𝛱

𝑑2𝐿
= P  

𝑑2𝑄

𝑑2𝐿
˂0 

(βι. Γεδνπζφπνπινο, 2014: 279-280˙ Ληαλφο θαη Μπέλνο, 1998: 190-194˙ Ληαλφο θαη 

Νηανχιε-Νηεκνχζε, 1998: 75-77˙ Begg et.al., 1998: 386-389˙ Γξαλδάθεο θ.α, 1994: 

284-287˙ Θενραξάθεο, 2005: 86 θ.ε.).  ην ζεκείν ηζνξξνπίαο ε ακνηβή ηνπ αηφκνπ 

είλαη ίζε κε ην νξηαθφ πξντφλ ηεο εξγαζίαο ηνπ
18

. εκεηψλνπκε φηη ζχκθσλα κε ηελ 
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 χκθσλα κε ηνλ Θενραξάθε (2005: 92) «[ζ]ηελ πξαγκαηηθή αγνξά εξγαζίαο, ε εμίζσζε ηνπ κηζζνχ 

κε ην νξηαθφ πξντφλ παξαηεξείηαη κε δπζθνιία» ελψ «[ε] ζρέζε πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην 
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λενθιαζηθή ζεσξία ην ίδην ηζρχεη γηα θάζε ζπληειεζηή παξαγσγήο, δειαδή θάζε 

ζπληειεζηήο παξαγσγήο ακείβεηαη γηα ην νξηαθφ πξντφλ ηνπ.   

ε έλα ηέηνην πιαίζην ζρέζεσλ εξγαδφκελνπ-εξγνδφηε, ε δξάζε ησλ 

ζπλδηθάησλ θαη ε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο απνηεινχλ ζηξεβιψζεηο
19

 πνπ εκπνδίδνπλ 

ηελ αγνξά λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα επηηχρεη ηελ ηζνξξνπία (Θενραξάθεο, 2005: 92).    

Με βάζε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα εζηηάζνπκε ηψξα ζε νξηζκέλεο θξηηηθέο 

παξαηεξήζεηο ηφζν γηα ηελ λενθιαζηθή ζεσξία ελ γέλεη φζν θαη γηα ηε ζεψξεζε ηεο 

εξγαζίαο ππφ ην πξίζκα ηεο.  

Καηαξρήλ, ε λενθιαζηθή ζεσξία δηαπεξλάηαη απφ ηε βαζηθή αληηλνκία ηνπ 

κεζνδνινγηθνχ αηνκηθηζκνχ ε νπνία ζχκθσλα κε ην Ενπκπνπιάθε (2009:17) 

εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη «αγλνεί…φηη ηα άηνκα δελ είλαη κφλν δεκηνπξγνί ηνπ 

θνηλσληθνχ γίγλεζζαη, αιιά θαη δεκηνπξγήκαηα ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο». 

Έλα δεχηεξν ζεκείν θξηηηθήο είλαη πσο ε πηνζέηεζε ηνπ κεζνδνινγηθνχ 

αηνκηθηζκνχ ζπλεπάγεηαη ηελ εμαθάληζε ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ησλ ηαμηθψλ 

αληηζέζεσλ θαη ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηνπο (Θενραξάθεο, 2005: 49˙ Ησαλλίδεο, 

2009: 79). Πξφθεηηαη γηα κηα αηαμηθή πξνζέγγηζε –πνπ ιεηηνπξγεί φκσο σο βαζηά 

ηαμηθή πξνο φθεινο ηεο πιεπξάο ηνπ θεθαιαίνπ– απνθξχπηνληαο ηνλ ππξήλα ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηελ θαπηηαιηζηηθή εθκεηάιιεπζε.        

Έλα ηξίην ζεκείν θξηηηθήο είλαη ε εμαθάληζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ λφκσλ, ε νπνία φπσο επηζεκαίλνπλ νη Screpanti θαη Zagmani (2004: 

212-213) έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εμαθάληζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη καδί κε 

απηέο ηνπ νπνηνδήπνηε ελδηαθέξνληνο γηα ηε κειέηε ηνπο ή/θαη ηελ αιιαγή ηνπο.   

Δπηπιένλ, ε λενθιαζηθή ζεσξία επηιέγεη λα αγλνήζεη «ην πξφβιεκα ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ παξαγσγή» αληηκεησπίδνληαο ηελ εξγαζία (ή 

θαιχηεξα ηελ εξγαζηαθή δχλακε) ζαλ έλα νπνηαδήπνηε εκπφξεπκα (Θενραξάθεο, 

2005: 206˙ βι. Γεδνπζφπνπινο, 2014: 54). Όκσο, ε εξγαζηαθή δχλακε δηαζέηεη έλα 

ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηελ δηαθνξνπνηεί απφ έλα νπνηνδήπνηε άιιν 

εκπφξεπκα. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Μαξμ (2009: 206) «ε 

εηδηθή αμία ρξήζεο απηνχ ηνπ εκπνξεχκαηνο, ε ηδηφηεηα λα είλαη πεγή πεξηζζφηεξεο 

αμίαο απ‟ φηη έρεη ην ίδην. Απηή είλαη ε εηδηθή ππεξεζία πνπ ν θεθαιαηνθξάηεο 

                                                                                                                                                                      
λενθιαζηθφ ππφδεηγκα είλαη ε εληειψο αδφκεηε αγνξά εξγαζίαο ησλ αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ πνπ 

πξνζιακβάλνληαη ζε εκεξήζηα βάζε» (φπ.π.: 100). 
19

 Γηα ηηο ζηξεβιψζεηο πνπ – ζχκθσλα κε αληίιεςε ησλ λενθιαζηθψλ - εκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηελ εμίζσζε ηεο αμίαο ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο κε ην κηζζφ βιέπε αλαιπηηθά 

ζε Θενραξάθεο (2005: 92-93).   
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πεξηκέλεη απφ ηελ εξγαηηθή δχλακε». Δπηπιένλ, ν Μαξμ (2010: 40) πεξηγξάθνληαο 

ηελ αληαιιαγή αλάκεζα ζην θεθαιαηνθξάηε θαη ην κηζζσηφ εξγάηε αλαθέξεη πσο 

«[ν] εξγάηεο παίξλεη, ζαλ αληάιιαγκα γηα ηελ εξγαηηθή ηνπ δχλακε, κέζα 

ζπληήξεζεο θαη ν θεθαιαηνθξάηεο παίξλεη, ζαλ αληάιιαγκα γηα κέζα ζπληήξεζεο, 

εξγαζία, ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εξγάηε, ηε δεκηνπξγηθή δχλακε, πνπ κ‟ 

απηή ν εξγάηεο δελ αλαπιεξψλεη κνλάρα απηφ πνπ θαηαλαιψλεη, πξνζδίδεη ζηε 

ζπζζσξεπκέλε εξγαζία πην κεγάιε αμία, απ‟ φηη είρε πξηλ». Ζ αλάδεημε απφ ηνλ 

Μαξμ απηνχ ηνπ εηδηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ εκπνξεχκαηνο «εξγαζηαθή δχλακε», 

απνηειεί κηα άκεζε ζχλδεζε ηεο αμίαο ηνπ κε ηελ θαπηηαιηζηηθή εθκεηάιιεπζε 

(Οηθνλνκάθεο θαη σηεξφπνπινο, 2006: 110). Απνθξχπηνληαο ε λενθιαζηθή ζεσξία 

απηφ ην εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εκπνξεχκαηνο «εξγαζηαθή δχλακε», ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απνθξχπηεη ηελ ππεξεξγαζία θαη ηελ ππεξαμία, ζε ηειεπηαία 

αλάιπζε ηελ ίδηα ηελ θαπηηαιηζηηθή εθκεηάιιεπζε πνπ απνηειεί ησλ ππξήλα ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.  

ε αληίζεζε κε νπνηνδήπνηε άιιν εκπφξεπκα φπνπ ε επηρείξεζε/θεθάιαην 

κπνξεί λα ην ειέγμεη απφιπηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ εκπνξεχκαηνο εξγαζηαθή δχλακε 

ε επηρείξεζε θαιείηαη λα «ειέγμεη θαη λα ππνθηλήζεη ηνλ εξγαδφκελν: ε ζχκβαζε 

εξγαζίαο είλαη αλνηρηή» (Θενραξάθεο, 2005: 206). Απηή ε πξνζπάζεηα ειέγρνπ 

απνηειεί δηαρξνληθή πεγή ζχγθξνπζεο.  

Σέινο, ε απφθξπςε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζπληειείηαη θαη κε ηελ 

θεληξηθνχ ραξαθηήξα ππφζεζε ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο φηη «[θ]άζε ζπληειεζηήο ηεο 

παξαγσγήο, άξα θαη ε εξγαζία, ακείβεηαη γηα ην νξηαθφ πξντφλ ηνπ….[έ]ηζη ε 

δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ζηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο είλαη φζν πην δίθαηα κπνξεί 

λα γίλεη» (Ησαλλίδεο, 2009: 59). 

 

1.7.2 Δγσηζηηθή Πξνζέγγηζε 

 

Με βάζε ηελ εγσηζηηθή πξνζέγγηζε ε εξγαζία ζεσξείηαη σο έλα νπνηνδήπνηε 

εκπφξεπκα. Σν βαζηθφ ζπκθέξνλ ησλ εξγαδφκελσλ είλαη ε εμαζθάιηζε 

εηζνδήκαηνο
20

 ελψ ησλ εξγνδνηψλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Ο ξφινο 
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 Απηή ε πξνζέγγηζε αληαλαθιάηαη ηφζν ζηελ ζεσξία ηνπ Maslow γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ 

φζν θαη ζηηο ζχγρξνλεο λενθιαζηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο σο άηνκα 

επηδίσμε ησλ νπνίσλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ αγαζψλ πνπ θαηαλαιψλνπλ, 

εμηζψλνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο 
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ηνπ θξάηνπο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο εμαληιείηαη ζην λα πξνσζεί ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ ειεπζεξία απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ 

κε ηνπο θαηάιιεινπο θαλφλεο δηθαίνπ. Γελ ζεσξείηαη φηη ππάξρεη ζχγθξνπζε κεηαμχ 

ηνπο, θαζψο εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη εζεινληηθά ζπκκεηέρνπλ ζε ακνηβαία 

επσθειείο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο αγνξάο θαη πψιεζεο κνλάδσλ παξαγσγηθήο 

εξγαζίαο. Οη κηζζνί δελ είλαη νχηε πςεινί νχηε ρακεινί αιιά αληαλαθινχλ ηελ 

παξαγσγηθή ζπλεηζθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ ζχκθσλα κε ην λενθιαζηθφ ππφδεηγκα. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή βαζηζκέλε ζηελ λενθιαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία, ππνζέηεη φηη 

εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη είλαη ίζνη νηθνλνκηθά, λνκηθά, πνιηηηθά θαη ε 

εθκεηάιιεπζε παξεκπνδίδεηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο (Budd θαη Bhave, 2008: 102). Σα ζπλδηθάηα ή/θαη ηα θαζνξηζκέλα 

απφ ην θξάηνο πξφηππα εξγαζίαο απνηεινχλ ζηξεβιψζεηο θαη παξεκβάζεηο ζηελ 

ειεχζεξε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο εξγαζίαο (φπ.π.: 103).  

 Δίλαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί πσο ε εγσηζηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί κηα 

θαζαξή εθδνρήο ηεο κνληζηηθήο πξνζέγγηζεο (ε αλάιπζε ηεο νπνίαο αθνινπζεί) κε 

επζεία αληηζηνίρηζε – φπσο είλαη πξνθαλέο – ζην λενθιαζηθφ νηθνλνκηθφ ππφδεηγκα.  

 

1.7.3 Μνληζηηθή Πξνζέγγηζε  

 

χκθσλα κε ηε κνληζηηθή πξνζέγγηζε νη νξγαληζκνί-επηρεηξήζεηο απνηεινχληαη απφ 

εληαίεο νκάδεο αηφκσλ κε θνηλά ζπκθέξνληα, αμίεο θαη ζηφρνπο (Leat et.al., 2009: 

41˙ Leat, 2007: 17˙ Salamon, 2000: 5˙ Bylton θαη Turnbull, 2003: 31). Γειαδή, δελ 

ππάξρνπλ αηηίεο νη νπνίεο λα νδεγνχλ ζηελ ζχγθξνπζε ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ελψ ηα ζπκθέξνληα ηνπο ζεσξνχληαη εληαία (Edwards, 2003: 10) ή 

είλαη δπλαηφλ λα επζπγξακκηζηνχλ (Budd θαη Bhave, 2008: 103). Χο ζπκθέξνλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ,  πέξαλ ηεο απφθηεζεο εηζνδήκαηνο, ζεσξείηαη ε απηνεθπιήξσζε 

(fullfilment) ή ε ηθαλνπνίεζε θαη ε θνηλσληθή αλαγλψξηζε (απφθηεζε θνηλσληθήο 

ηαπηφηεηαο) κέζσ ηεο εξγαζίαο (φπ.π.: 96). Σα ζπκθέξνληα ησλ εξγνδνηψλ θαη ηνπο 

θξάηνπο είλαη αληίζηνηρα κε απηά πνπ ππνζέηεη ε εγσηζηηθή πξνζέγγηζε.  

Ζ ζχγθξνπζε δελ ζεσξείηαη σο δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ θαπηηαιηζκνχ ιφγσ 

αληηηηζέκελσλ ζπκθεξφλησλ θαη δελ ζεσξείηαη σο αλαπφθεπθηε αιιά σο 

«παζνινγηθή» (Bylton θαη Turnbull, 2003: 32). Γειαδή, ε χπαξμε ηεο απνδίδεηαη 

                                                                                                                                                                      
(Budd θαη Bhave, 2008: 95).  Γηα κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ 

βι. Wren θαη Bedeian (2009: 10-11, 340-341) θαη ζε Maslow (1970).   
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ζηηο θαθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο (Budd θαη Bhave, 

2008: 103), ζε θαθήο πνηφηεηαο επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ (πξφζθαηξα 

αληηκαρφκελσλ) κεξψλ (Leat et.al., 2009: 41-42˙ Leat, 2007: 17), ζε έιιεηςε 

θαηαλφεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο «θαιέο πξνζέζεηο» ηεο 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο/εξγνδφηε (Salamon, 2000: 6˙ Edwards, 2003: 10). Ζ 

ηειεπηαία σο εθπξφζσπνο ηνπ θεθαιαίνπ έρεη ην λφκηκν δηθαίσκα λα ηελ επηιχεη ελψ 

νη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα ππαθνχνπλ (Salamon, 2000: 5). Απηφ επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηεο πηνζέηεζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο – πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε ζεσξία ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ – επσθειψλ θαη 

γηα ηνπο εξγνδφηεο (κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ) θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

(πξνψζεζε απηνεθπιήξσζεο θαη ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία). Σέηνηεο πνιηηηθέο 

είλαη ε πξνψζεζε κέηξσλ πνπ παξέρνπλ επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ 

εξγαδφκελνπ, κέζνδνη επίβιεςεο πνπ ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ, 

άηππεο θαη ηππηθέο δηαδηθαζίεο επίιπζεο δηαθνξψλ, παξνρέο πνπ εμαζθαιίδνπλ 

αζθάιεηα, ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο θ.α. (Budd θαη Bhave, 

2008: 103). 

Ζ κνληζηηθή πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζην άηνκν παξά ζηηο ζπιινγηθέο 

ηαπηφηεηεο. χκθσλα κε απηήλ ηα ζπλδηθάηα θαη ηα πξφηππα εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα 

νξίδνληαη απφ ην θξάηνο δελ είλαη απαξαίηεηα. Ζ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο είλαη δπλαηφλ λα 

εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ (φπ.π.: 103). Σα εξγαηηθά ζπλδηθάηα 

ζεσξνχληαη σο εμσγελείο παξάγνληεο πνπ εηζβάινπλ ζηελ επηρείξεζε κε ζθνπφ λα 

θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ έλαληη ηεο 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, γίλνληαη αληηιεπηά σο κεηνςεθίεο πνπ 

ακθηζβεηήζνπλ ηελ ππάξρνπζα λφκηκε πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δνκή ηεο 

θνηλσλίαο (Salamon, 2000: 7) ελψ νη δηνηθήζεηο επηδηψθνπλ λα πείζνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο φηη ηα ζπλδηθάηα δελ ηνπο είλαη απαξαίηεηα (Leat et.al., 2009: 42˙ Leat, 

2007: 17).  

Ο Abbott (2006: 191-192) δηαθξίλεη ηξεηο ζεσξεηηθέο ζρνιέο ζηηο νπνίεο 

εληνπίδνληαη νη ππνζέζεηο ηεο κνληζηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ: ζην 

επηζηεκνληθφ management ηνπ Taylor, ζηε ζεσξία ησλ Αλζξσπίλσλ ρέζεσλ 

(Human Relations Theory) θαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ 

(Human Resource Management). Ζ ζεκειηψδεο ηευινξηθή αξρή ηνπ απνθιεηζηηθνχ 

ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο/θεθαιαίνπ επί ησλ εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, απνηειεί 
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πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε εμνπζίαο επί ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπο 

θαηά ην δνθνχλ. Ζ ζεσξία ησλ Αλζξσπίλσλ ρέζεσλ επηδηψθεη λα κεηψζεη ηηο 

εζσηεξηθέο εληάζεηο αλαπηχζζνληαο ηελ αίζζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ζην ρψξν 

εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κέζσ ησλ ηερληθψλ πνπ ηνπο εκπιέθνπλ άκεζα ζηελ 

νξγάλσζε θαη ηε ξχζκηζε ηεο εξγαζίαο. Με βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηεο Γηνίθεζεο 

Αλζξψπηλσλ Πφξσλ
21

 ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ δηνίθεζεο θαη 

εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο εληαίαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, εληαίσλ 

νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο αξρήο πσο ηα ζπκθέξνληα φισλ 

εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ.     

 

1.7.4 Πινπξαιηζηηθή Πξνζέγγηζε 

 

Βάζε ηεο πινπξαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο – ε νπνία θπξηαξρεί ζηνπο θφιπνπο ησλ 

κειεηεηψλ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (Heery et.al., 2008: 14) – απνηειεί  ε ππφζεζε 

πσο νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο αλαπηχζζνληαη ζην έδαθνο ηεο ιεγφκελεο «κεηα-

θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο», ζην πιαίζην ηεο νπνίαο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

δηαρσξηζκφο ηεο ηδηνθηεζίαο απφ ηνπο managers θαη ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, ε 

εμνπζία δηαρέεηαη εληφο ηεο θνηλσλίαο θαη νη πνιηηηθέο θαη εξγαζηαθέο ζπγθξνχζεηο 

έρνπλ ζεζκνπνηεζεί (Salamon, 2000: 7). Οη ηαπηίζεηο απηψλ ησλ ππνζέζεσλ κε ηε 

ζεσξία ηεο «βηνκεραληθήο θνηλσλίαο» είλαη πξνθαλείο (βι. ελφηεηα 1.3.1). 

ε αληίζεζε κε ηελ κνληζηηθή πξνζέγγηζε, ε πινπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε 

εθθηλεί απφ ηελ ππφζεζε φηη εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη δηαπξαγκαηεχνληαη κεηαμχ 

ηνπο ζε αηειείο αγνξέο εξγαζίαο (Budd θαη Bhave, 2008: 104) θαη ε ζχγθξνπζε είλαη 

αλαπφθεπθηε (Edwards, 2003: 11). Με βάζε απηή ηελ πξνζέγγηζε νη επηρεηξήζεηο 

απνηεινχλ πνιχπινθεο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο εληφο ησλ νπνίσλ ζπλππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζπκθεξφλησλ κε ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη ηε δηθή ηνπο 

εγεζία ε θάζε κία. Σν θεθάιαην/δηνίθεζε θαη νη εξγαδφκελνη απνηεινχλ δχν 

δηαθξηηέο νκάδεο κε δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη ζθνπνχο.
22

 Έηζη, ην έδαθνο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζχγθξνπζεο ππάξρεη πάληα θαη αθνξά ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο 

θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ ακνηβψλ (Abbott, 2006: 192-193˙ Salamon, 2000: 7). Οη 

                                                           
21

 Ζ αλάπηπμε ησλ ζεσξηψλ ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίαο ζπλέβαιε 

ζηελ αλαβίσζε ησλ κνληζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (βι. Provis, 1994: 474˙ Edwards, 2003: 10-11).    
22

 Δθηφο ησλ δχν δηαθξηηψλ νκάδσλ θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο, ν Leat (2007: 18) ζεσξεί πσο σο 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζπκθεξφλησλ κπνξεί λα ζπγθξνηνχληαη εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο εξγαδνκέλσλ π.ρ εξγαδφκελνη ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ή εξγαδφκελνη κε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

ακνηβψλ.  
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εξγνδφηεο επηδηψθνπλ ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο, επειημία θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο ελψ νη εξγαδφκελνη επηδεηνχλ πςειφηεξνπο κηζζνχο, εξγαζηαθή αζθάιεηα, 

αζθαιέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, δίθαηε αληηκεηψπηζε θαη ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ (Budd θαη Bhave, 2008: 101, 104). Χζηφζν, νη δηαθνξέο απηέο –ζχκθσλα  

κε ηελ πινπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε– δελ  είλαη αγεθχξσηεο θαη θάζε πιεπξά πεξηνξίδεη 

ηεο επηδηψμεηο ηεο ζε επίπεδα αλεθηά ψζηε λα ζπλερηζηεί ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία 

(Salamon, 2000: 8). Σν θξάηνο ζεσξείηαη νπδέηεξν θαη ν ξφινο ηνπ είλαη λα 

εμαζθαιίδεη επσθειή απνηειέζκαηα θαη ζηα δχν κέξε, ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο (Budd θαη Bhave, 2008: 104). 

Γηα ηνπο πινπξαιηζηέο ε επίγλσζε ηνπ αλαπφθεπθηνπ ραξαθηήξα ηεο 

ζχγθξνπζεο είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιιεη ζηελ απνθάιπςε ησλ πηζαλψλ παξαπφλσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα νδεγήζεη ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο ζε αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ δηαρείξηζήο ηνπο ζε ζπιινγηθή βάζε (Abbott, 2006: 193) 

θαη άξα ελζσκάησζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε πινπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε ελζαξξχλεη ηε ρξήζε 

απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ γηα ηε ζεζκνπνίεζε ησλ θαλφλσλ απαζρφιεζεο θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε/επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα αλαγλσξίδνληαη απφ 

ηνπο πινπξαιηζηέο σο αλαγθαίεο νη θνηλά απνδεθηέο δηαδηθαζίεο θαη ζεζκνί ξχζκηζεο 

ηεο εξγαζίαο (job regulation) –φπσο είλαη νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη νη 

ζεζκνί κεζνιάβεζεο θαη δηαηηεζίαο– θαη ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε νξγάλσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίδεηαη ε 

ηζρχο ηνπ θεθαιαίνπ/δηνίθεζεο (Abbott, 2006: 193). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

ζχγθξνπζε ζεζκνπνηείηαη (βι. Bylton θαη Turnbull, 2003: 31˙ Leat et.al., 2009: 44˙ 

Leat, 2007: 18). Δπηπιένλ, ζε απηφ ην πιαίζην ηα ζπλδηθάηα ζεσξνχληαη θνηλσληθά 

σθέιηκα θαζψο ζπκβάιινπλ ζηελ άκβιπλζε ηεο άληζεο δηαπξαγκαηεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο εξγνδνηψλ-εξγαδνκέλσλ (Budd θαη Bhave, 2008: 92).        

 Ζ βαζηθή θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηελ πινπξαιηζηηθή ζεσξία είλαη φηη δελ 

εζηηάδεη ζηελ αηηία γέλεζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ αιιά ζην απνηέιεζκα, δειαδή ζηε 

δηαρείξηζή ηνπ, έρνληαο επί ηεο νπζίαο σο βαζηθφ ηεο ζθνπφ ηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε. πλεπψο, ε ζεψξεζε ηεο ξχζκηζεο ηεο εξγαζίαο σο βαζηθνχ επίδηθνπ, 

ηείλεη λα κελ αληηκεησπίδεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο σο έθθξαζε ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη σο εθ ηνχηνπ λα ελζαξξχλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηα 

ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ/δηνίθεζεο (Hyman, 1978: 35). 
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1.7.4.1 Ζ ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Dunlop 

 

Βαζηθή έθθξαζε ηεο πινπξαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο απνηειεί ε ζεσξία ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ John Dunlop (Abbott, 2006: 193), ε νπνία απνηέιεζε ηελ πξψηε 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ κειέηεο ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (Müller-Jentsch, 2004: 2) θαη έρεη αζθήζεη ηε κεγαιχηεξε 

επίδξαζε ζηνπο κειεηεηέο ηνπ πεδίνπ.  

Ο ζεσξία ηνπ Dunlop εζηηάδεη ηε κειέηε ηεο ζην θάζκα ησλ θαλφλσλ 

ξχζκηζεο πνπ δηέπνπλ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη νξίδεη σο πεδίν κειέηεο ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηε κειέηε ησλ θαλφλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ κεηαβνιψλ 

ηνπο κέζα ζην ρξφλν (Hyman, 1975: 10). 

χκθσλα κε ηε ελ ιφγσ ζεσξία, έλα ζχζηεκα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ απνηειεί 

έλα ζρεηηθά απηφλνκν θαη δηαθξηηφ (ππν)ζχζηεκα ελζσκαησκέλν ζην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζχζηεκα (Heery, 2008: 70). Ζ εξγαζία είλαη δπλαηφλ λα ξπζκηζηεί απφ έλα 

κεγάιν εχξνο ηππηθψλ θαη άηππσλ θαλφλσλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ νη εκπιεθφκελνη ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο νη ζπκκεηέρνληεο επηδηψθνπλ λα θαζνξίζνπλ (Abbott, 2006: 193). 

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο σο ζχζηεκα απαξηίδνληαη απφ εηζξνέο θαη εθξνέο.  

ηηο εηζξνέο πεξηιακβάλνληαη (βι. Leat et.al., 2009: 54˙ Heery, 2008: 70˙ 

Abbott, 2006: 193˙ Salamon, 2000: 13-14˙ Bylton θαη Turnbull, 2004: 27):  

α) Οη ζπκκεηέρνληεο-δξψληεο:
23

 πξφθεηηαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο ζπιινγηθέο 

ηνπο νξγαλψζεηο, ηνπο εξγνδφηεο θαη ηηο ζπιινγηθέο ηνπο νξγαλψζεηο, ην θξάηνο θαη 

ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.  

β) Σν επξχηεξν πιαίζην ηνπ πεξηβάιινληνο ην νπνίν επηδξά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ-δξψλησλ. Σν πεξηβάιινλ απηφ απαξηίδεηαη απφ ηξία επηκέξνπο 

πιαίζηα:  1) ην ηερλνινγηθφ πιαίζην
24

 ην νπνίν επηδξά κε θαζνξηζηηθφ ηξφπν ζηηο 

εθξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, 2) ην 

νηθνλνκηθφ πιαίζην θαη νη πηέζεηο πνπ αζθνχληαη απφ ηηο αγνξέο γηα κεγαιχηεξε 

επειημία ζηε ρξήζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 3) ην πιαίζην δηαλνκήο ηεο εμνπζίαο 
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 Ζ έθθξαζε «ζπκκεηέρνληεο - δξψληεο» απνηειεί ηελ απφδνζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ “actors”. Ο ίδηνο 

φξνο έρεη απνδνζεί ζηα ειιεληθά σο «ιεηηνπξγνί» (βι. Καηζαλέβαο, 1983: 24) θαη σο «ιεηηνπξγνί 

(δξψληεο)» (βι. Leat et.al., 2009: 54).  
24

 Ζ ηερλνινγία - θαη ζπλεπψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ - θαζνξίδεη ην κέγεζνο 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη αιιά θαη ηηο δεμηφηεηέο πνπ απηφ πξέπεη λα έρεη. Χο εθ 

ηνχηνπ, επεξεάδεη θαη ηε κνξθή ηνπ αζθνχκελνπ management θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ηνπ. Δπίζεο, επεξεάδεη ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο 

(Chidi θαη Okpala, 2012: 267˙ Anyim et.al., 2012: 41)  



[79] 

 

ζηελ θνηλσλία, δειαδή, ν ζπζρεηηζκφο δπλάκεσλ θαη ε αληαλάθιαζή ηνπ ζηνπο 

ζεζκνχο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.   

γ) Ζ ηδενινγία. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν θνηλψλ πηζηεχσ θαη αληηιήςεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην ξφιν ηνπο ζε απηφ,  

πνπ ην θαζηζηνχλ ιεηηνπξγηθφ θαη ζηαζεξφ
25

. Ζ ηδενινγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεηίδεηαη 

κε ηελ ηδενινγία πνπ θπξηαξρεί ζηελ θνηλσλία.       

Απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ-δξψλησλ θαη ησλ επηκέξνπο 

πεξηβαιινληηθψλ πιαηζίσλ απνξξένπλ νη εθξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο νη νπνίεο 

δηαθξίλνληαη ζηνπο δηαδηθαζηηθνχο θαη ζηνπο νπζηαζηηθνχο (ή ιεηηνπξγηθνχο) 

θαλφλεο. Αλ R είλαη νη θαλφλεο, Α νη ζπκκεηέρνληεο, T ην ηερλνινγηθφ πιαίζην M ην 

νηθνλνκηθφ πιαίζην, P ην πιαίζην δηαλνκήο ηεο εμνπζίαο θαη I ε ηδενινγία, ηφηε ε 

αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα παξαζηαζεί σο 

R = ƒ A, T, M, P, I  (Müller-Jentsch, 2004: 3˙ Hameed, 1982: 20˙ Fatchett θαη 

Whittingham, 1976: 51˙ Blain θαη Gennard, 1970: 394). 

Οη δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο αθνξνχλ ζε θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ απηή ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ζεκαληηθφηεξνπο ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη επίιπζεο ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ (δηαδηθαζίεο κεζνιάβεζεο - 

δηαηηεζίαο). Οη νπζηαζηηθνί θαλφλεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ 

φξσλ απαζρφιεζεο, δειαδή, ηηο ακνηβέο, ην σξάξην εξγαζίαο, ηελ νξγάλσζε ηεο 

εξγαζίαο. Σν ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ θαλφλσλ ζπκβάιιεη ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ ξχζκηζε ηεο ζχγθξνπζεο, εμαζθαιίδνληαο 

ηε θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα (Heery, 2008: 70).   

Απηφ ην «δίθηπν θαλφλσλ» απνηειεί θαη ησλ ππξήλα ή ηελ εζσηεξηθή δνκή 

ηνπ ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Οη δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο παξάγνπλ ηνπο 

νπζηαζηηθνχο θαλφλεο. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ θαλφλσλ απνηειεί αληηθείκελν 

δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζε φια ηα επίπεδα (εζληθφ, 

θιαδηθφ, ηνπηθφ ή επίπεδν επηρείξεζεο). Δπνκέλσο, έλα ζχζηεκα εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ γίλεηαη αληηιεπηφ κε φξνπο δηαδηθαζηψλ (δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο) θαη 

παξαγψγσλ (νπζηαζηηθνί θαλφλεο) κέζσ ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη ε ζρέζε 

απαζρφιεζεο  (Müller-Jentsch, 2004: 3).  
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 Παξάδεηγκα απνηειεί ε «ηδενινγία ηνπ εζεινληηζκνχ» πνπ επηθξαηνχζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ηελ 

επνρή ηνπ Dunlop, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο – δξψληεο απνδέρνληαλ σο βαζηθή αξρή 

ηελ επίιπζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηνπ θξάηνπο (βι. Leat et.al., 2009: 55).   
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1.7.4.2 Κξηηηθή ζηε ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ  

 

Ζ ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν νδεγφ γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο (Bylton θαη 

Turnbull, 2003: 27) θαη ε επίδξαζή ηεο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη πξάγκαηη 

κεγάιε. Χζηφζν, ην ζεσξεηηθφ ζρήκα ηνπ Dunlop γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ απνηειεί έλα απινπζηεπηηθφ ζρήκα πνπ δελ καο δίλεη 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην πψο δηακνξθψλνληαη νη θαλφλεο θαη γηαηί. Ζ δηάζηαζε ηεο 

ζχγθξνπζεο, ηεο αιιαγήο  θαη ηεο εζσηεξηθήο δπλακηθήο πνπ αλαπηχζζεηαη εληφο 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ππνηηκεκέλε, θαζψο ν Dunlop ζεψξεζε σο πξνυπφζεζε ηε 

ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ παξάγνπλ ηνπο θαλφλεο (Müller-Jentsch, 2004: 3-

4). Απηή ε πξνζέγγηζε δίλεη έλα ζηαηηθφ ραξαθηήξα ζηελ έλλνηα «ζχζηεκα 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ» (βι. Leat et al., 2009: 56-57).  

Δπηπιένλ, ν επί ηεο νπζίαο νξηζκφο ηνπ πεδίνπ απνθιεηζηηθά κε φξνπο 

θαλφλσλ ξχζκηζεο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζηηθφο θαη έρεη αμηνινγηθέο πξνεθηάζεηο, 

νδεγψληαο ζην ζπκπέξαζκα πσο νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο είλαη νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε 

ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ νκαιφηεηα ζηελ εξγαζία. Καηά ζπλέπεηα, ε εζηίαζε απηήο 

ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ζην πσο ε ελππάξρνπζα ζχγθξνπζε είλαη ειεγρφκελε παξά 

ζηηο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ νη δηαθσλίεο θαη νη ζπγθξνχζεηο γελληνχληαη. 

Γειαδή, απνξξίπηνληαη σο εμσηεξηθνί παξάγνληεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ε δνκή 

ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ ζηελ εξγαζία (Hyman, 1975: 11).  

Ο ηζρπξηζκφο ηνπ Dunlop φηη ε θνηλή ηδενινγία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ εμαζθαιίδεη απηφκαηα ηελ «ηάμε» νδεγεί αλαπφθεπθηα ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε ζχγθξνπζε είλαη απηνδηνξζνχκελε (φπ.π: 11-12) θαη ε θνηλή 

ηδενινγία απηναλαπαξαγψκελε ζην δηελεθέο.
26

 Δπηπιένλ, εθφζνλ ε ηδενινγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ηδενινγία πνπ επηθξαηεί 

ζηελ θνηλσλία (ηεο νπνίαο απνηειεί ππνζχζηεκα), ε ππφζεζε ηνπ Dunlop ππνλνεί 

θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο θαη ησλ ππαξρνπζψλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ ζην δηελεθέο.  
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 Ο Hyman (1975: 11) εζηηάδνληαο ζηελ αληίθαζε απηήο ηεο ππφζεζεο επηζεκαίλεη: «Αλ φκσο ην 

ζχζηεκα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη ηφζν ελνπνηεκέλν θαη νη ζηφρνη θαη νη αμίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ βξίζθνληαη ζε ηέηνην κεγάιν βαζκφ ζε ζπκθσλία, ηφηε γηαηί ππάξρεη βηνκεραληθή 

ζχγθξνπζε». 
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1.7.5 Μαξμηζηηθέο/ξηδνζπαζηηθέο πξνζεγγίζεηο 

 

Απηέο νη πξνζεγγίζεηο ζεσξνχλ ηελ εξγαζηαθή ζρέζε σο κηα δηαξθή πάιε γηα δχλακε 

θαη έιεγρν κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Ζ ζχγθξνπζε ζηε ζρέζε 

απαζρφιεζεο γίλεηαη αληηιεπηή σο κέξνο κηαο επξχηεξεο θνηλσληθήο ζχγθξνπζεο 

κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ νκάδσλ. Ζ ζχγθξνπζε κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ 

απνηειεί κηα έθθξαζε ηνπ άληζνπ ζπζρεηηζκνχ δχλακεο κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη 

εξγαζίαο εληφο ηεο θνηλσλίαο. Ζ ζρέζε απαζρφιεζεο δελ απνηειεί έλα πεδίν 

εζεινληηθψλ αιιά αλαγθαζηηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ 

ελψ ν ξφινο ηνπ θξάηνπο είλαη λα πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα ηεο θπξίαξρεο ηάμεο.
27

 Οη 

πξαθηηθέο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ αληηκεησπίδνληαη απφ ηηο 

ξηδνζπαζηηθέο πξνζεγγίζεηο σο κέζνδνη ππνλφκεπζεο ηεο εξγαζίαο θαη δηαηψληζεο 

ηεο θπξηαξρίαο ηνπ θεθαιαίνπ (Budd θαη Bhave, 2008: 104-105).  

 Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο καξμηζηηθέο/ξηδνζπαζηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη ε 

πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ε πξνζέγγηζε 

ησλ εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ.
 28

  

 

1.7.5.1 Ζ πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο –πνπ ζηε βηβιηνγξαθία ζπρλά αλαθέξεηαη 

θαη σο ε βαζηθή έθθξαζε ηεο καξμηζηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

(βι. Müller-Jentsch, 2004: 5-6) κε θχξην εθθξαζηή ην Richard Hyman (Frege et al. 

2011: 210)– αληηιακβάλεηαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο σο έθθξαζε ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ παξαγσγήο (Hyman, 1975: ix). Δπηπιένλ, αλαγλσξίδεη ηηο αληηθαηηθέο 

δπλακηθέο ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο, ηα αληαγσληζηηθά πιηθά ζπκθέξνληα εληφο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο σο αίηηα γηα ηε γέλεζε ηεο 
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 Γηα ην ξφιν ηνπ θξάηνπο σο φξγαλν εθκεηάιιεπζεο ηεο θαηαπηεδφκελεο ηάμεο βι. Λέληλ (2005: 18-

22) θαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην γηα ην θξάηνο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 
28

 Οξηζκέλνη κειεηεηέο ησλ εξγαζηαθψλ αλαθέξνπλ αθφκα δχν πξνζεγγίζεηο – κε κηθξή επηξξνή ζηε 

κειέηε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ - πνπ ηηο εληάζζνπλ καδί κε ηηο καξμηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ 

επξχηεξε θαηεγνξία ησλ θξηηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (βι. Heery et.al., 2008: 16-18˙ Budd θαη Bhave, 

2008: 102, 104-105˙ Abbott, 2006: 195-196). Οη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο είλαη ε θεκηληζηηθή θαη ε 

θξηηηθή θπιεηηθή πξνζέγγηζε. Ζ θεκηληζηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη δελ απνηειεί ηθαλνπνηεηηθή βάζε 

γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο απαζρφιεζεο ε δηάθξηζε κεηαμχ εξγνδνηψλ εξγαδνκέλσλ θαη εζηηάδεη 

ζηνλ άληζν ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ αλάκεζα ζε άλδξεο γπλαίθεο ηφζν ζηελ ζρέζε απαζρφιεζεο φζν θαη 

ζηνπο άιινπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο. Ζ θξηηηθή θπιεηηθή πξνζέγγηζε εζηηάδεη ηε κειέηε ηεο ζηελ 

θπξηαξρία θάπνησλ εζληθψλ νκάδσλ έλαληη άιισλ ζηε ζρέζε απαζρφιεζεο.   

 



[82] 

 

ζχγθξνπζεο ε νπνία αλαπηχζζεηαη αθφκα θαη εληφο ησλ ίδησλ ησλ ζεζκψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ ηάμε 

ζηε ζρέζε εξγνδνηψλ-εξγαδνκέλσλ (Hyman, 1978: 35).  

χκθσλα κε ηνλ Hyman (1975: 4-6) ε αλάιπζή κηαο καξμηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο βαζίδεηαη ζηηο έλλνηεο ηεο νιφηεηαο, ηεο αιιαγήο, ηεο αληίθαζεο θαη ηεο 

πξάμεο. Ζ έλλνηα ηεο νιφηεηαο αλαθέξεηαη ζηε δηαζχλδεζε ησλ θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε θακηά πεξηνρή ηεο θνηλσληθήο δσήο λα κελ κπνξεί 

λα κειεηεζεί επαξθψο απνκνλσκέλε απφ ηηο ππφινηπεο. Ζ έλλνηα ηεο αιιαγήο 

ππνδεηθλχεη φηη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο είλαη δπλακηθέο, είλαη απνηέιεζκα ησλ 

πξάμεσλ ηνπ παξειζφληνο αιιά εκπεξηέρνπλ ηαπηφρξνλα ηε δπλαηφηεηα ηεο 

κειινληηθήο εμέιημεο. Ζ έλλνηα ηεο αληίζεζεο είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο εμέιημεο, θαζψο αληηθαηηθέο δπλάκεηο έρνπλ ζπρλά ζαλ 

θπζηθφ απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ φπσο είλαη π.ρ ε 

αληίθαζε αλάκεζα ζην ζπιινγηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, απφ ηε κηα 

πιεπξά, θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ηνπ 

ειέγρνπ ζε ιίγα ρέξηα, απφ ηελ άιιε πιεπξά. Ζ έλλνηα ηεο πξάμεο αλαθέξεηαη ζηε 

καξμηθή έλλνηα ηεο δπλαηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ λα δηακνξθψλνπλ νη ίδηνη ηελ 

ηζηνξία ηνπο
29

 θαη φρη ην νηθνλνκηθφ ή ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ κε έλαλ κεραληζηηθφ 

ηξφπν, φπσο ηζρπξίδεηαη π.ρ. ε πινπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε.  

Καηά ηνλ Hyman ην θαπηηαιηζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη απηφ πνπ επηθαζνξίδεη ηε 

θχζε ηεο ζρέζεο απαζρφιεζεο θαζψο πξνζδηνξίδεη ην ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο σο 

εκπφξεπκα θαη ζπλεπάγεηαη ηελ ηαμηθή δηαίξεζε ηεο θνηλσλίαο (Hyman, 1975: 18-

20).  ε απηφ ην πιαίζην ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ θαηέρεη κέζα 

παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη πξέπεη λα πνπιήζεη ηελ εξγαηηθή ηεο δχλακε. 

Οη ακνηβέο πνπ ιακβάλεη είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηελ αμία ηνπ πινχηνπ πνπ 

ζπιινγηθά παξάγεη. Σν πιεφλαζκα απνζπάηαη απφ κηα κηθξή κεηνςεθία ε νπνία 

θαηέρεη ηα κέζα παξαγσγήο, κέξνο ηνπ επαλεπελδχεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε 

κειινληηθψλ θεξδψλ θαη έλα άιιν ηκήκα ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπ θαπηηαιηζηή.  Ο έιεγρνο απηήο ηεο κεηνςεθίαο (ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ κέζσλ 

παξαγσγήο) επί ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ζπλεπάγεηαη αλαγθαζηηθά θαη ηνλ 

έιεγρν επί εθείλσλ πνπ απαζρνινχλ θαη επί ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. Χο εθ 
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 Ο Μαξμ (1986: 15) αλαθέξεη πσο «[ν]η άλζξσπνη θάλνπλ ηελ ίδηα ηνπο ηελ ηζηνξία, δελ ηελ θάλνπλ 

φκσο θάησ απφ ειεχζεξεο ζπλζήθεο, πνπ δηάιεμαλ κφλνη ηνπο, κα θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ βξέζεθαλ 

άκεζα, πνπ δφζεθαλ θαη θιεξνλνκήζεθαλ απφ ην παξειζφλ».  
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ηνχηνπ ππάξρνπλ δχν θχξηεο ηάμεηο: απφ ηε κηα εθείλνη πνπ εξγάδνληαη ζε 

ρεηξσλαθηηθά επαγγέικαηα, ζε ζέζεηο ππαιιήινπ γξαθείνπ, σο ηερληθνί, ζε ζέζεηο 

ρακεινχ βαζκνχ επνπηείαο. Απφ ηελ άιιε είλαη εθείλνη πνπ δνπλ απφ ηελ εξγαζία 

άιισλ θαη νη managers ησλ επηρεηξήζεσλ αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη κέηνρνη ηεο 

επηρείξεζεο, νη νπνίνη ακείβνπλ ηνπο εαπηνχο κε ππεξβνιηθά πςειφηεξνπο κηζζνχο 

ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Αλάκεζα ζε απηέο ηηο 

δχν ηάμεηο ππάξρεη κηα ξηδηθή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ε νπνία θαη βξίζθεηαη πίζσ 

απφ θάζε ηη πνπ ζπκβαίλεη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο (φπ.π.: 22-23). 

Ζ αδηάθνπε πάιε δπλάκεσλ –ησλ εξγνδνηψλ απφ ηε κηα θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 

απφ ηελ άιιε– γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

εξγαζίαο απνηειεί ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη 

κεηαθξάδεηαη ζε πάιε γηα ηνλ έιεγρν επί ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο 

δηαλνκήο ηνπ πξντφληνο (φπ.π.: 26). Απηή ε ηθαλφηεηα ειέγρνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

δχλακε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία θαη ν έιεγρνο επί ησλ κέζσλ παξαγσγήο, 

απνηειψληαο ηε «ζπκππθλσκέλε νηθνλνκηθή δχλακε» (φπ.π.: 23). Χζηφζν, ππάξρεη 

έλα φξην ειέγρνπ θαη κείσζεο ηεο εμνπζίαο ηνπ εξγνδφηε –πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα 

ζπκβηβαζκφ ησλ δχν κεξψλ– ην νπνίν νξίδεηαη θαη επαλαπξνζδηνξίδεηαη σο 

απνηέιεζκα κηαο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο πίεζεο έλαληη πηέζεσο, ζχγθξνπζεο θαη 

παξαρψξεζεο, απξνθάιππηεο θαη ζησπεξήο πάιεο (φπ.π.: 24-25, 27).  

Σν φξην απηήο ηεο πάιεο απνηειεί ζεκαληηθφ πεδίν ελδηαθέξνληνο γηα ηε 

κειέηε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη απνηππψλεηαη ζηελ θαηλνκεληθά ειεχζεξε 

ζχκβαζε εξγαζίαο,
30

 ε νπνία σζηφζν απνηειεί έλαλ λφκηκν δηθαίσκα θπξηαξρίαο επί 

ηεο εξγαζίαο. ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαζνξίδνληαη νη ιίγεο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε: παξνρή ζπγθεθξηκέλνπ κηζζνχ, αδεηψλ, 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Αληίζεηα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη αλαθξηβείο θαη 

ειαζηηθέο: ε παξνρή εξγαζίαο δελ κπνξεί λα πνζνηηθνπνηεζεί θαη έηζη δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ εξγνδφηε λα θάλεη επέιηθηε ρξήζε ηνπ εξγαηηθνχ ηνπ δπλακηθνχ 

ελψ ν εξγαδφκελνο δεζκεχεηαη λα παξαρσξήζεη ηελ εξγαζηαθή ηνπ ηθαλφηεηα. Σελ 

παξαρσξεκέλε εξγαζηαθή ηθαλφηεηα αλαιακβάλεη λα κεηαηξέςεη ζε παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ε ιεηηνπξγία ηνπ management κέζσ ηεο ηεξαξρίαο θαη ηνπ ειέγρνπ 

(φπ.π.: 24).    
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 Αλαθέξεη ν o Hyman (1975: 23) ραξαθηεξηζηηθά «[ε] ζχκβαζε εξγαζίαο είλαη ειεχζεξε κε ηελ 

έλλνηα φηη ν εξγαδφκελνο δελ δνπιεχεη ππφ ηελ απεηιή ηνπ φπινπ αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη 

ειεχζεξε αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε ελαιιαθηηθή επηινγή ελφο εξγαδφκελνπ πνπ δελ απνδέρεηαη ηνπο 

φξνπο πνπ ζέηεη ν εξγνδφηεο ζηε ζχκβαζε είλαη ε αλεξγία θαη ε θηψρεηα». 
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Σέινο, ν Hyman (φπ.π.: 24) επηζεκαίλεη πσο νη εξγαδφκελνη πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζε ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο είλαη ιηγφηεξν επάισηνη απφ ηελ άζθεζε 

ηεο δχλακεο ηνπ εξγνδφηε ζπγθξηηηθά κε ηνπο κεκνλσκέλνπο εξγαδφκελνπο. Απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη ζπιινγηθέο ζρέζεηο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ 

απνηεινχλ ην πην ζεκαληηθφ πεδίν ηεο κειέηεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.  

 

1.7.5.2 Ζ πξνζέγγηζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο 

 

ηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη σο ρσξηζηή εθδνρή ησλ θξηηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ε πξνζέγγηζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο (βι. Müller-Jentsch, 

2004: 8-9, Abbott, 2006: 195). Χζηφζν, ζεσξνχκε πσο απηή ε πξνζέγγηζε 

εληάζζεηαη ζην θπξίσο ζψκα κηαο καξμηζηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ.  

 Ζ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε αληηζηνηρίδεηαη θαηά βάζε ζην έξγν ηνπ Harry 

Braverman «Δξγαζία θαη κνλνπσιηαθφ θεθάιαην: ε ππνβάζκηζε ηεο εξγαζίαο ζηνλ 

20
ν
 αηψλα»,

 31
 ην νπνίν έρεη αζθήζεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνπο κειεηεηέο ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη πεδίν αληηπαξάζεζεο. Γηα ηνλ Braverman (1998: 15, 

2005: 36) «[…] ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη νη εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο, είλαη 

ην “πξντνλ” ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ γλσξίδνπκε σο θαπηηαιηζηηθέο». Ζ βαζηθή 

εζηίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ έγθεηηαη ζηελ θξηηηθή ησλ αξρψλ ηνπ ηευινξηζκνχ φπσο 

εθθξάζηεθαλ απφ ην έξγν ηνπ Taylor «Αξρέο Δπηζηεκνληθνχ Management».
32

 

Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «[φ]πσο ν θαβαιάξεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ραιηλάξηα, ζέια, 

ζπηξνχληα, καζηίγην, θαξφην θαη δηαξθή εθπαίδεπζε γηα λα επηβάιεη ηε ζέιεζή ηνπ 

ζην ππνδχγην, έηζη θαη ν θαπηηαιηζηήο παιεχεη δηαξθψο κε ζηφρν ηνλ έιεγρν θαη 

εξγαιείν ηνπ ην management. Καη πξάγκαηη, ν έιεγρνο είλαη ην θεληξηθφ δεηνχκελν 

φισλ ησλ ζπζηεκάησλ management, είηε άκεζα είηε έκκεζα» (Braverman, 1998: 47˙ 

2005: 82). 
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 Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ έγηλε ην 1974.  
32

 Βι. αλαιπηηθά ζε Taylor (1998).  
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1.8 Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ν δηαρξνληθφο ραξαθηήξαο ηεο ηαμηθήο 

ζχγθξνπζεο 

 

Οη πξνζεγγίζεηο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ –κε εμαίξεζε ηηο καξμηζηηθέο 

ξηδνζπαζηηθέο– ζεσξνχλ  ηε ζπλεξγαζία σο ην βαζηθφηεξν παξάγνληα κειέηεο ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Ο Behrend (1963: 385) αλαθέξεη πσο ηα επηρεηξήκαηα πνπ 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ππέξ ηεο ζπλεξγαζίαο (κεηαμχ εξγαδνκέλσλ - δηνίθεζεο ή 

θεθαιαίνπ εξγαζίαο) κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο: ε ζπλεξγαζία θάλεη εθηθηή 

ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ, επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα 

επσθειεζεί απφ ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, απφ ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηηο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο. Δπηζεκαίλεη επίζεο (φπ.π.: 386) πσο αλ θαη ζεσξεηηθά ηα νθέιε απφ ηε 

ζπλεξγαζία κνηξάδνληαη ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 

ζηελ πξάμε φκσο δελ ππάξρεη θακηά εγγχεζε γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ζηα 

νθέιε. Ο ζπζρεηηζκφο δχλακεο θαη ε ζχγθξνπζε θαζνξίδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

επσθειείηαη ε κηα ή ε άιιε πιεπξά.  

Έηζη, ζπλεξγαζία θαη ζχγθξνπζε απνηεινχλ θαηά ηνλ Benherd (1967: 386, 

388) ηηο δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ πξνβιήκαηνο, θαζηζηψληαο ηε ζρέζε κεηαμχ εξγνδνηψλ 

ή managers θαη εξγαδνκέλσλ έλαο είδνο αληαγσληζηηθήο ζπλεξγαζίαο (antagonistic 

co-operation) ζηα πιαίζηα ηεο νπνία ε εξγαζηαθή εηξήλε (industrial peace) απνηειεί 

έλαλ επηζπκεηφ ζηφρν. 

Τπάξρνπλ, σζηφζν, θνηλά ζπκθέξνληα κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο  ηθαλά 

λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απνπζία ηεο ζχγθξνπζεο; Ζ απάληεζε θαηά ηε γλψκε καο είλαη 

αξλεηηθή, αλ επηζηξέςνπκε ζηε κήηξα ηνπ ΚΣΠ.  

ηελ ελφηεηα 1.3.2 αλαθεξζήθακε ζηνλ εηδηθφ ηζηνξηθφ ζπλδπαζκφ ησλ ηξηψλ 

ζπλζεηνπζψλ ζρέζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ ΚΣΠ θαη εληφο ηνπ νπνίνπ 

ζπγθξνηνχληαη νη βαζηθέο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ είλαη θνξείο ηνπο, ε αζηηθή θαη ε 

εξγαηηθή ηάμε. Ο Hyman (1975: 22) ππνζηεξίδεη πσο ε ξηδηθή ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο δχν ηάμεηο βξίζθεηαη πίζσ απφ θάζε ηη πνπ 

ζπκβαίλεη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.  

Ζ ζχγθξνπζε (ζπκθεξφλησλ) έρεη ραξαθηήξα κφληκν θαη δηαξθψο νμπκέλν 

ζηα πιαίζηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ ηνπ παξάγεηλ, δελ 

εμαληιείηαη δειαδή (φπσο είδακε λα ππνζηεξίδνπλ νη θνξείο ηεο ζεσξίαο ηεο 

βηνκεραληθήο θνηλσλίαο) ζε θάπνηα απφ ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ.  
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Γνκηθφ ζηνηρείν ηεο ηαμηθήο ζχγθξνπζεο ζηνλ ΚΣΠ απνηειεί ε απφζπαζε 

ππεξαμίαο θαη επνκέλσο ε εθκεηάιιεπζε, ηφζν ζην πιαίζην ηεο απιήο φζν θαη ηεο 

δηεξεπκελέλεο αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ζηα πιαίζηα ηνπ ΚΣΠ, φπσο θαη θάζε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ζε νπνηαδήπνηε θνηλσληθή κνξθή θαη αλ απηή ιακβάλεη ρψξα33, είλαη 

ηαπηφρξνλα θαη δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο. Ο Μαξμ (2009: 586) ζεκεηψλεη πσο νη 

«[ν]η φξνη παξαγσγήο είλαη ηαπηφρξνλα θαη φξνη αλαπαξαγσγήο» θαη «[α]λ ε 

παξαγσγή έρεη θεθαιαηνθξαηηθή κνξθή, ην ίδην γίλεηαη θαη κε ηελ αλαπαξαγσγή».  

Έηζη, «[η]ν θεθαιαηνθξαηηθφ πξνηζέο παξαγσγήο, εμεηαδφκελν ζηε ζπλάξηεζή ηνπ ή 

ζαλ πξνηζέο αλαπαξαγσγήο παξάγεη επνκέλσο φρη κνλάρα εκπφξεπκα, φρη κνλάρα 

ππεξαμία34, παξάγεη θαη αλαπαξάγεη ηελ ίδηα ηε ζρέζε ηνπ θεθαιαίνπ, απφ ηε κηα 

κεξηά ηνλ θεθαιαηνθξάηε θαη απφ ηελ άιιε ην κηζζσηφ εξγάηε»35 (Μαξμ, 2009: 599).     

 ηα πιαίζηα ηεο απιήο αλαπαξαγσγήο νιφθιεξε ε ππεξαμία θαηαλαιψλεηαη 

απφ ηνλ θαπηηαιηζηή θαη ε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ 

επαλαιακβάλεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ηηο επφκελεο πεξηφδνπο (Μαξμ 2009: 586-590).  

 Χζηφζν, ζηα πιαίζηα ηεο δηεπξπκέλεο θαπηηαιηζηηθήο αλαπαξαγσγήο ε 

ππεξαμία (ή ηκήκα ηεο ππεξαμίαο) κεηαηξέπεηαη ζε πξφζζεην θεθάιαην (ζηαζεξφ θαη 

κεηαβιεηφ). Απηή ε δηαδηθαζία, επαλαιακβαλφκελε ζε δηαδνρηθέο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο, δειαδή, «[ε] ρξεζηκνπνίεζε ππεξαμίαο ζαλ θεθάιαην ή ε μαλακεηαηξνπή 

ππεξαμίαο ζε θεθάιαην νλνκάδεηαη ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ» (Μαξμ, 2009: 600) 

θαη κεηαθξάδεηαη ζε «αλαπαξαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ θαηά πξννδεπηηθή θιίκαθα» 

(Μαξμ, 2009: 602). Ο  αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ θεθαιαηνθξαηψλ θαη ε επηδίσμε 

ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ θέξδνπο νδεγνχλ ην θεθάιαην ζε κηα δηαδηθαζία αχμεζεο ησλ 

επελδπφκελσλ θεθαιαίσλ ηνπ γηα κειινληηθή παξαγσγή. Απηή ε αχμεζε κπνξεί λα 
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 «Οπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε κνξθή ηνπ πξνηζέο παξαγσγήο, ην πξνηζέο απηφ πξέπεη λα είλαη 

ζπλερέο ή λα δηαηξέρεη πεξηνδηθά, πάληα απφ ηελ αξρή, ηα ίδηα ζηάδηα. Δπίζεο, φζν ιίγν κηα θνηλσλία 

κπνξεί λα παχζεη λα θαηαλαιψλεη, άιιν ηφζν κπνξεί λα παχζεη λα παξάγεη. Γη‟ απηφ θάζε θνηλσληθφ 

πξνηζέο παξαγσγήο εμεηαδφκελν ζηε δηαξθή ηνπ ζπλάθεηα θαη ζηελ αέλαε ξνή ηεο αλαλέσζήο ηνπ, 

είλαη ηαπηφρξνλα θαη πξνηζέο αλαπαξαγσγήο» (Μαξμ, 2009: 586).  
34

 Χο ππεξαμία λνείηαη ε αμία ηνπ ππεξπξντφληνο πνπ παξάγεη ε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα εξγαηηθήο 

δχλακεο ηελ νπνία ηδηνπνηείηαη ν θεθαιαηνθξάηεο. Γηα ηελ έλλνηα ηεο ππεξαμίαο βι. αλαιπηηθά Μαξμ 

(2009: 224-232). 
35

 «Σν θεθαιαηνθξαηηθφ πξνηζέο παξαγσγήο, ινηπφλ, κε ηελ ίδηα ηνπ ηε ιεηηνπξγία αλαπαξάγεη ην 

ρσξηζκφ ηεο εξγαηηθήο δχλακεο απφ ηνπο φξνπο εξγαζίαο. Έηζη αλαπαξάγεη θαη δηαησλίδεη ηνπο φξνπο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ εξγάηε. Τπνρξεψλεη δηαξθψο ηνλ εξγάηε λα πνπιάεη ηελ εξγαηηθή ηνπ δχλακε γηα 

λα δεη, θαη δίλεη δηαξθψο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θεθαιαηνθξάηε λα ηελ αγνξάδεη θαη λα πινπηίδεη. Γελ 

είλαη πηα ε ζχκπησζε πνπ θέξλεη αληηκέησπνπο ζηελ αγνξά εκπνξεπκάησλ ηνλ θεθαιαηνθξάηε θαη ηνλ 

εξγάηε ζαλ αγνξαζηή θαη πνπιεηή. Δίλαη ην κάγγαλν ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνηζέο, πνπ ηνλ έλα απφ ηνπο δχν 

ηνλ μαλαπεηάεη δηαξθψο πίζσ ζηελ αγνξά εκπνξεπκάησλ ζαλ πνπιεηή ηεο εξγαηηθήο ηνπ δχλακεο θαη 

πνπ κεηαηξέπεη δηαξθψο ην δηθφ ηνπ πξντφλ ζε κέζν αγνξάο ζηα ρέξηα ηνπ άιινπ» (Μαξμ, 2009: 598). 
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πξαγκαησζεί κφλν κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ζπζζψξεπζεο (δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή 

ηνπ θεθαιαίνπ)36 ε νπνία έρεη σο εγγελή ηάζε ηεο ηελ αχμεζε ηεο απφζπαζεο 

ππεξαμίαο (ζρεηηθήο ή/θαη απφιπηεο)37 θαη ηελ έληαζε ηνπ βαζκνχ εθκεηάιιεπζεο 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κεηαθξάδεηαη ζε κείσζε ηνπ ζρεηηθνχ 

κεξηδίνπ ηνπ πξντφληνο πνπ επηζηξέθεη ζηελ εξγαηηθή ηάμε γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο 

εξγαηηθήο δχλακεο.  

πλεπψο, ε δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή θεθαιαίνπ απνηειεί κηα δηαξθή θαη κε 

δηαξθψο νμπλφκελν ραξαθηήξα αηηία ηεο ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηελ αζηηθή ηάμε πνπ 

επηδηψθεη ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ απφζπαζεο ππεξαμίαο θαη ηελ έληαζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο θαη ζηελ εξγαηηθή ηάμε πνπ έρνληαο κφλν ηελ εξγαζηαθή ηεο δχλακε 

επηδηψθεη (ηνπιάρηζηνλ) λα κελ απμεζεί ή θαη λα κεησζεί ε εθκεηάιιεπζή ηεο. 

Έηζη, ην ιεγφκελν «εξγαηηθφ πξφβιεκα» (βι. ελφηεηα 1.4.1) πνπ απνηέιεζε 

ηελ αθεηεξία γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πεδίνπ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, δελ είλαη παξά 

ε έθθξαζε ηνπ δηαρξνληθνχ ζπγθξνπζηαθνχ ραξαθηήξα ησλ ζρέζεσλ θεθαιαίνπ - 

εξγαζίαο. Με ηε ζεηξά ηνπο νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο δελ απνηεινχλ παξά ην πεδίν 

κειέηεο ησλ ζπγθξνπζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη δηαρξνληθά ζηα πιαίζηα 

ηεο δηαδηθαζίαο ζπζζψξεπζεο θαη θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζπάζεηαο 

ειέγρνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θεθαιαίνπ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Σα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθξνπφκελσλ ηάμεσλ, ησλ κνξθψλ νξγάλσζήο ηνπο, ε 

δηακφξθσζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ δχλακεο, νη δηαδηθαζίεο δηακεζνιάβεζεο ηεο 

ζχγθξνπζεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο απνηεινχλ ην βαζηθφ θνξκφ κηαο αλάιπζεο 

ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ηελ νπνία αθνινπζνχκε ζηελ παξνχζα κειέηε.     

 

1.9 Σα επίπεδα αλάιπζεο ζηε κειέηε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

 

ηελ ελφηεηα 1.7.4.1 παξνπζηάζακε ηε ζπκβνιή ζηνπ Dunlop ζηε ζεσξία ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. πκκεξηδφκαζηε πιήξσο ηελ θξηηηθή πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ 

                                                           
36

 Γηα ηε ζπζζψξεπζε-δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ βι. αλαιπηηθά Μάξμ (2009: 600 - 

609). 
37

 «Σελ ππεξαμία πνπ παξάγεηαη κε ηελ παξάηαζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο ηελ νλνκάδσ απφιπηε 

ππεξαμία. Αληίζεηα ηελ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπληφκεπζε ηνπ αλαγθαίνπ ρξφλνπ εξγαζίαο 

θαη απφ ηελ αληίζηνηρε αιιαγή ζηε ζρέζε ησλ κεγεζψλ ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηεο εξγάζηκεο εκέξαο 

ηελ νλνκάδσ ζρεηηθή ππεξαμία» (Μαξμ: 2009:330). Χο αλαγθαίνο ρξφλνο εξγαζίαο λνείηαη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ν εξγάηεο παξάγεη ηελ αμία πνπ αλαπιεξψλεη ηελ εξγαηηθή ηνπ δχλακε. 

«Σν άζξνηζκα ηεο αλαγθαίαο εξγαζίαο θαη ηεο ππεξεξγαζίαο, ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ, ζηα νπνία ν 

εξγάηεο παξάγεη ηελ αμία πνπ αλαπιεξψλεη ηελ εξγαηηθή ηνπ δχλακε θαη ηελ ππεξαμία, απνηειεί ην 

απφιπην κέγεζνο ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ ηνπ – ηελ εξγάζηκε εκέξα (working day)» (Μαξμ, 2009: 241). 
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ελφηεηα 1.7.4.2 ζρεηηθά κε ην «ζηαηηθφ ραξαθηήξα» πνπ απνδίδεη ζηελ έλλνηα ηνπ 

«ζπζηήκαηνο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ», θαζψο θαη ζην ραξαθηήξα πνπ απνδίδεη ζηε 

ζχγθξνπζε σο «απηνδηνξζνχκελε». Δίλαη αλαγθαίν φκσο λα ζεκεηψζνπκε πσο ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ Dunlop έγθεηηαη ζηελ παξνρή ελφο «νδηθνχ ράξηε»-πιαηζίνπ γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ζε φξνπο εηζξνψλ-δηαδηθαζηψλ-εθξνψλ. 

 Οη Heery et al. (2008: 1-33) αθνινπζψληαο ην πιαίζην αλάιπζεο ζε φξνπο 

εηζξνψλ-δηαδηθαζηψλ-εθξνψλ, δηαθξίλνπλ ηέζζεξα επίπεδα αλάιπζήο ηνπο, ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1.1, ηα νπνία εθηείλνληαη απφ ην επίπεδν ηεο 

επηρείξεζεο κέρξη θαη ην πεξηθεξεηαθφ ή παγθφζκην επίπεδν.  

ηηο εηζξνέο πεξηιακβάλνληαη νη δξψληεο (actors), ηα κέξε δειαδή απφ ηα 

νπνία απαξηίδεηαη ε ζρέζε απαζρφιεζεο. ε απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη α) νη 

εξγαδφκελνη θαη νη αληηπξνζσπεπηηθνί ηνπο ζεζκνί, δειαδή ηα ζπλδηθάηα, β) νη 

εξγνδφηεο/managers θαη νη εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο θαη γ) ην θξάηνο θαη νη (θξαηηθέο) 

ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηακφξθσζε θαη ζηε ξχζκηζε ηεο ζρέζεο 

απαζρφιεζεο (Heery et al., 2008:2). 

Σα πεδία έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηα ζπλδηθάηα είλαη: 1) ν ζρεκαηηζκφο θαη ε 

αλαπαξαγσγή ησλ ζπλδηθάησλ, νη ηάζεηο ζπκκεηνρήο (membership), 2) ε εζσηεξηθή 

δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε δεκνθξαηία εληφο ηνπο
38

 (union democracy), θαζψο θαη ε 

δηνίθεζή ηνπο, 3) ε δνκή ηνπο αλάινγα κε ην επίπεδν αλαθνξάο ηνπο (επηρεηξεζηαθφ, 

επαγγεικαηηθφ, θιαδηθφ ή εζληθφ επίπεδν) θαη ην βαζκφ ελνπνίεζεο ηνπο ζην πιαίζην 

ηνπ εζληθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, 4) νη ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ηα πεδία δξάζεο 

ηνπο (παξνρή ππεξεζηψλ ζηα κέιε ηνπο, ξφινο ζηε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε), 5) 

ηε ζηξαηεγηθή ησλ ζπλδηθάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε απηά, 6) νη επηδξάζεηο ησλ ζπλδηθάησλ ζηηο επηρεηξήζεηο, ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

θνηλσλία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο σο πξνο ηελ αληηπξνζψπεπζε ησλ κειψλ 

ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο εξγνδφηεο, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ, ζηε δχλακε πνπ δηαζέηνπλ νη managers αλζξψπηλσλ 

πφξσλ, θαζψο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο δηνίθεζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, ηε ζπκκφξθσζε θαη αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο επηρεηξεζηαθνχο 

ζηφρνπο (Heery et al., 2008:3). 

                                                           
38

 Ζ ζπλδηθαιηζηηθή δεκνθξαηία αλαθέξεηαη ζηηο πνιηηηθέο ειεπζεξίεο ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ 

εληφο ησλ ζπλδηθάησλ. Βιέπε ζρεηηθά The Association For Union Democracy, 

http://www.uniondemocracy.org/Home/whatitis.htm  

http://www.uniondemocracy.org/Home/whatitis.htm
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ε ζρέζε κε ην θξάηνο ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζην ξφιν ηνπ δηακέζνπ ησλ 

θξαηηθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη σο πξφηππνπ εξγνδφηε.  

Όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο, ε κειέηε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ εζηηάδεη 

ηφζν ζηνπο νπζηαζηηθνχο (ιεηηνπξγηθνχο) θαλφλεο
39

 πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ζρέζεο απαζρφιεζεο (κηζζνί, ψξεο εξγαζίαο, κέζνδνη εξγαζίαο, 

θαζήθνληα), φζν θαη ζηνπο δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηακεζνιάβεζε ησλ ζρέζεσλ εξγαδνκέλσλ-εξγνδνηψλ-θξάηνπο, ήηνη ηα ζπζηήκαηα 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, πιεξνθφξεζεο θαη 

επίιπζεο δηαθνξψλ, ηα θνηλσληθά ζχκθσλα. Δπηπιένλ, αληηθείκελν κειέηεο είλαη ν 

βαζκφο θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ 

δηαζπλδένληαη νη δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο ζηα δηάθνξα επίπεδα (επηρεηξεζηαθφ, 

θιαδηθφ, εζληθφ ή δηεζληθφ) θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε θάζε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο ζπκπιεξψλεη ή ππνθαζηζηά  ηελ άιιε (Heery et al., 2008:3-4). 

ε ζρέζε κε ηηο εθξνέο, ε έξεπλα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ εζηηάδεη ζηε 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ. Δηδηθφηεξα αληηθείκελα κειέηεο 

απνηεινχλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ χπαξμε ζπλδηθάησλ 

θαη ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ν αληίθηππνο ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

θεξδνθνξία, ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ζηα επίπεδα ηεο εηζνδεκαηηθήο 

αληζφηεηαο. Δπηπξφζζεηα πεδία δηεξεχλεζεο αλαθνξηθά κε ηηο εθξνέο απνηεινχλ νη 

κηζζνινγηθέο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ θχισλ θαζψο επίζεο θαη ν νξηδφληηνο
40

 θαη 

θάζεηνο
41

 εξγαζηαθφο δηαρσξηζκφο ηνπο (Heery et al., 2008:5-6).  

   

                                                           
39

 Οη ιεηηνπξγηθνί θαη νη δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο ζα κπνξνχζαλ λα αληηζηνηρεζνχλ ζην αηνκηθφ θαη ζην 

ζπιινγηθφ δίθαην. χκθσλα κε ηελ Αγαιινπνχινπ (2005: 1) ην «[α]ηνκηθφ [ε]ξγαηηθφ δίαην ξπζκίδεη 

ηε ζρέζε εμαξηεκέλε εξγαζίαο (θαηάξηηζε ζχκβαζε εξγαζίαο, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο 

εξγαδνκέλνπ θαη εξγνδφηε, αλαζηνιή ζρέζεο εξγαζίαο, ιχζε ζρέζεο εξγαζίαο)», ελψ ην «[ζ]πιινγηθφ 

[ε]ξγαηηθφ [δ]ίθαην αλαθέξεηαη ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία, ζην δίθαην ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, ζηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, ζηελ απεξγία, ζηηο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη ζηηο ζπιινγηθέο δηαθνξέο εξγαζίαο».  
40

 Ο νξηδφληηνο δηαρσξηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ άζθεζε δηαθνξεηηθψλ επαγγεικάησλ απφ ηνπο άλδξεο 

θαη δηαθνξεηηθψλ απφ ηηο γπλαίθεο (Loutfi, 2001:149). 
41

 Ο θάζεηνο δηαρσξηζκφο αλαθέξεηαη ζηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο πνπ θαηέρνπλ ζπλήζσο 

θαηψηεξε ζέζε ζηελ δηνηθεηηθή ηεξαξρία έλαληη ησλ αλδξψλ πνπ θαηαιακβάλνπλ αλψηεξεο ζέζεηο ζηε 

δηνηθεηηθή ηεξαξρία (Loutfi, 2001:150). 
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Πίλαθαο 1.1 Δπίπεδα αλάιπζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

 

 

 

Δπίπεδα 

Γξψληεο - Actors Γηαδηθαζίεο - Processes Δθξνέο/απνηειέζκαηα - Outcomes 

Δξγαδφκελνο Δξγνδφηεο Κξάηνο 
Απνθάζεηο ηεο 

Γηνίθεζεο  

Απφ θνηλνχ 

απνθάζεηο  
Κξαηηθή ξχζκηζε  

Δπηρεηξήζεηο θαη 

Απφδνζε  

Κνηλσλία θαη 

Γηθαηνζχλε  

Υψξνο 

εξγαζίαο θαη 

επίπεδν 

επηρείξεζεο 

Οκάδεο εξγαδνκέλσλ, 

εθπξφζσπνη εξγαδνκέλσλ, 

εθπξφζσπνη ησλ 

ζπκβνπιίσλ εξγαδνκέλσλ 

Managers, 

ιεηηνπξγία ηεο 

Γηνίθεζεο 

Αλζξψπηλσλ 

Πφξσλ  

Τπεξεζίεο 

επηζεψξεζεο 

εξγαζίαο, 

κεζνιαβεηέο θαη 

εξγαηηθά 

δηθαζηήξηα  

Πνιηηηθέο θαη 

πξαθηηθέο δηνίθεζεο 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, 

ζπκκεηνρή 

εξγαδνκέλσλ  

Γηαπξαγκάηεπζε 

ζε επίπεδν 

εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

θαη επίπεδν 

επηρείξεζεο, 

δηαβνχιεπζε 

Μεζνιάβεζε θαη 

Γηαηηεζία 

Παξαγσγηθφηεηα 

ηεο εξγαζίαο, 

θαηλνηνκία θαη 

βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο, 

νηθνλνκηθή 

απφδνζε  

Πνηφηεηα ηεο 

εξγαζίαο θαη 

επεκεξία ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

Κιάδνο, 

επάγγεικα θαη 

ηνπνζεζία 

Κιαδηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ζπλδηθάηα, 

επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, 

ελψζεηο κηζζσηψλ θαη 

ηνπηθέο ελψζεηο 

Δξγνδνηηθέο 

νξγαλψζεηο,  

εηαηξείεο 

ζπκβνχισλ θαη 

δηακεζνιαβεηψλ 

ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο   

Βηνκεραληθνί θαη 

επαγγεικαηηθνί 

ξπζκηζηηθνί 

θνξείο,  

ππεξεζίεο 

αδεηνδφηεζεο 

επαγγεικαηηψλ  

Γηνίθεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, ην 

θξάηνο σο 

«εξγνδφηεο 

πξφηππν»  

Γηαπξαγκάηεπζε 

ζε θιαδηθφ επίπεδν  

Πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο, 

εθπαίδεπζεο θαη 

νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο  

Γηάρπζε ησλ 

πξαθηηθψλ πςειήο 

απφδνζεο ζηνπο 

θιάδνπο 

παξαγσγήο 

Αληίθηππνο ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο 

θαη ηεο 

απνξξχζκηζεο ζηα 

πξφηππα εξγαζίαο. 

Δζληθή 

Οηθνλνκία 

πλνκνζπνλδίεο 

ζπλδηθάησλ, θνηλσληθά 

θηλήκαηα  

χλδεζκνη 

επηρεηξήζεσλ   

Δζληθνί 

λνκνζεηηθνί θαη 

ξπζκηζηηθνί 

θνξείο  

Δζληθά ζπζηήκαηα 

εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ν 

αληίθηππφο ηνπο ζηελ 

δηαρείξηζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ  

Γηαπξαγκαηεχζεηο 

ζε επίπεδν εζληθήο 

νηθνλνκίαο θαη 

πξνζαξκνγή ησλ 

απνηειεζκάησλ 

απηψλ ζε φινπο 

ηνπο θιάδνπο 

παξαγσγήο 

Δζληθά ζπζηήκαηα 

εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο 

θαηάξηηζεο θαη 

εθπαίδεπζεο, 

ζπλεξγαζία κεηαμχ 

θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ,  

θνηλσληθά 

ζχκθσλα 

Θεζκνί 

εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ θαη 

νηθνλνκηθή 

απφδνζε ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο  

Μηζζνινγηθέο 

αληζφηεηεο, 

θπιεηηθή, κε βάζε 

ην θχιιν θαη 

άιιεο κνξθέο 

αληζφηεηαο 

Πεξηθεξεηαθφ 

θαη παγθφζκην 

επίπεδν 

Παγθφζκηα ζπλδηθάηα θαη 

δηεζλήο νκνζπνλδίεο, 

επξσπατθά θαη παγθφζκηα 

ζπκβνχιηα εξγαζίαο,  

ΜΚΟ παξαθνινχζεζεο 

ησλ πξνηχπσλ εξγαζίαο 

Γηεζλήο 

εξγνδνηηθέο 

ελψζεηο, 

πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο  

Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη άιινη 

ππεξ-θξαηηθνί 

ζεζκνί. Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο 

Δξγαζίαο 

Γηάδνζε/δηάρπζε 

ησλ πνιηηηθψλ ηνπ 

Management εληφο 

ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε  

Πιαίζην δηεζλψλ 

ζπκθσληψλ, 

δηεζλήο 

δηαπξαγκάηεπζε 

θαη δηαβνχιεπζε 

εληφο ησλ 

πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ  

Γεκηνπξγία θαη 

εθαξκνγή ησλ 

δηεζλψλ πξνηχπσλ 

εξγαζίαο 

Πξφηππα εξγαζίαο 

θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε; 

πνηθηινκνξθία ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ θαη 

ζρεηηθή 

νηθνλνκηθή 

απφδνζε 

Γηάδνζε θαη 

απνηειεζκαηηθφηε

ηα ησλ 

παγθφζκησλ 

πξνηχπσλ 

εξγαζίαο  

Πεγή: Heery et al., 2008: 7 
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ηελ παξνχζα εξγαζία, ην επίπεδν κειέηεο ζην νπνίν ζα θηλεζνχκε είλαη ην 

εζληθφ. ε απηφ ην επίπεδν ζα κειεηήζνπκε θπξίσο ηα ζπλδηθάηα, ηηο εξγνδνηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη ην ξφιν ηνπ θξάηνπο. ε εζληθφ επίζεο επίπεδν, ζα κειεηήζνπκε θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (ζπζηήκαηα ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, κεζνιάβεζεο θιπ) θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζε απηέο 

ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  Χζηφζν, ζα ηνπνζεηήζνπκε ηε κειέηε καο θαη 

ζε έλα πιαίζην ζχγθξηζεο κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ελψ ζα εμεηάζνπκε ηνλ 

αληίθηππν ησλ πνιηηηθψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ (φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα) θαη δηεζλψλ (φπσο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν) 

νξγαληζκψλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, θηλνχκελνη αλαγθαζηηθά ζην πςειφηεξν απφ ηα 

ηέζζεξα επίπεδα αλάιπζεο.   
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2. Κνηλσληθέο ηάμεηο  

2.1 Δηζαγσγή  

 

Σα ζπλδηθάηα –φπσο ζα δεηρζεί ζην θεθάιαην 3– απνηεινχλ νξγαλψζεηο ησλ 

κηζζσηψλ. πρλά γίλεηαη ε παξαλφεζε πσο ηα ζπλδηθάηα απνηεινχλ «θαζαξέο» 

νξγαλψζεηο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Χζηφζν, αλ θαη ε πψιεζε ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο 

απνηειεί ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ε πψιεζε ηεο εξγαζηαθήο 

δχλακεο σο θξηηήξην απφ κφλν ηνπ δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ έληαμε ζηελ εξγαηηθή 

ηάμε. Με άιια ιφγηα ε κηζζσηή εξγαζία είλαη ηθαλή αιιά φρη αλαγθαία ζπλζήθε γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ελφο κηζζσηνχ ζηελ εξγαηηθή ηάμε.  

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε 

ηεο ηαμηθήο ζχλζεζεο ησλ ζπλδηθάησλ, ήηνη ζε πνηεο θνηλσληθέο ηάμεηο αλήθνπλ ηα 

κέιε ηνπο. Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα απαηηεί ηνλ θαηαξρήλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο εληφο ηεο ηαμηθήο δηάξζξσζεο ελφο θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απηφο ν πξνζδηνξηζκφο δελ είλαη παξά ην απνηέιεζκα ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζην ζχλνιφ ηνπο. Έλαο ηέηνηνο 

πξνζδηνξηζκφο είλαη αλαγθαίνο, θαζψο δηαθνξεηηθά θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ –θαη άξα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο– νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην πνηα είλαη ε εξγαηηθή ηάμε.  

 Γηα ην ζθνπφ απηφ ε αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ 2, εθθηλεί κε ηελ αλαζθφπεζε 

ησλ αλαθνξψλ ησλ Μαξμ-Έγθειο-Λέληλ ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, ε νπνία 

παξνπζηάδεηαη ζηελ ελφηεηα 2.2. ηελ ελφηεηα 2.3, εηζάγνληαο ηηο έλλνηεο ηνπ 

ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, παξαηίζεληαη ην νηθνλνκηθφ θαη ην 

πνιηηηθν-ηδενινγηθφ θξηηήξην ηαμηθνχ πξνζδηνξηζκνχ. ηελ ελφηεηα 2.4 

νξηνζεηνχληαη νη θνηλσληθέο ηάμεηο ηνπ Καπηηαιηζηηθνχ Σξφπνπ Παξαγσγήο. Ζ 

ελφηεηα 2.5 είλαη αθηεξσκέλε ζε κηα ζχληνκε ηνπνζέηεζε επί ηεο έλλνηαο ηεο 

παξαγσγηθήο εξγαζίαο, σο θαζνξηζηηθήο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο εξγαηηθήο θαη ηεο 

λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο ηνπ Καπηηαιηζηηθνχ Σξφπνπ Παξαγσγήο απφ ηηο ινηπέο 

κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο-ζηξψκαηα. Οη ελφηεηεο 2.6 θαη 2.7, αθνξνχλ αληίζηνηρα 

ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη εληφο ηνπ θξάηνπο θαη εληφο ησλ κε 

θαπηηαιηζηηθψλ ηξφπσλ παξαγσγήο. ηελ ελφηεηα 2.8 παξαηίζεηαη κηα 

ζπγθεθαιαίσζε γηα ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ελφο θνηλσληθνχ 

ζρεκαηηζκνχ, θαζψο θαη ηα πξαθηηθά φξηα δηαρσξηζκνχ ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο θαη 

ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. ηελ ελφηεηα 2.9 εμεηάδεηαη θξηηηθά ε έλλνηα ηεο 
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πνιπζζέλεηαο. ηελ ελφηεηα 2.10 πξαγκαηνπνηείηαη επηζθφπεζε εκπεηξηθψλ κειεηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ ηαμηθή δηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ελψ ζηελ ελφηεηα 2.11 

απνηππψλεηαη κηα εκπεηξηθή δηεξεχλεζε. Σν θεθάιαην 2 νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

ελφηεηα 2.12, ζηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο, ελψ 

απνηππψλνληαη κε ηε ρξήζε δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ε ηαμηθή ζχλζεζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα.  

εκεηψλνπκε πσο ην θεθάιαην 2 απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ 

δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, ε νπνία δηελεξγείηαη ζην θεθάιαην 9. 

 

2.2 Οη θνηλσληθέο ηάμεηο ζηνπο θιαζηθνχο ηνπ καξμηζκνχ 

2.2.1 Οι κοινυνικέρ ηάξειρ ζηοςρ Μαπξ και Έγκελρ: μια ππϊηη καηαγπαθή 

 

ηα έξγα ησλ Μαξμ θαη Έλγθειο δελ εληνπίδεηαη κηα ζπλεθηηθή θαη θαζ‟ απηφ ζεσξία 

ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ.
42

 Χζηφζν, απφ κηα άπνςε νιφθιεξν ην έξγν ηνπο παξέρεη 

ηα ζεσξεηηθά εξγαιεία γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο ηέηνηαο ζεσξίαο ή θαιχηεξα ηέηνησλ 

ζεσξηψλ. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηηο πξνζεγγίζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ νη νπνίεο ζα 

παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ, νη νπνίεο αληαλαθινχλ θαη δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο ηνπ 

έξγνπ ησλ Μαξμ θαη Έλγθειο αιιά θαη ηηο αληηθάζεηο ζην ίδην ην έξγν ηνπ Μαξμ. 

 χκθσλα κε ηνλ Έλγθειο, ε εκθάληζε ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο εκθάληζεο ηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο (Έλγθειο, 2008: 195-221).         

 Γηα ηνπο Μαξμ θαη Έλγθειο «[ν]ιφθιεξε ε θνηλσλία φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ρσξίδεηαη ζε δχν κεγάια αληίπαια ζηξαηφπεδα, ζε δπν κεγάιεο ηάμεηο, πνπ 

βξίζθνληαη άκεζα αληηκέησπεο ε κηα κε ηελ άιιε: ζηελ αζηηθή ηάμε θαη ην 

πξνιεηαξηάην» (Μαξμ θαη Έλγθειο, 2007: 26). Με βάζε απηφ, πνιινί καξμηζηέο 

απνδίδνπλ ζην έξγν ηνπ Μαξμ κηα δηρνηνκηθή ζεσξία ησλ ηάμεσλ (βι. ζρεηηθά ζε 

Resnick θαη Wolff, 2009: 454-456). Χζηφζν, ήδε απφ ην Μαληθέζην ηνπ 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο νη Μαξμ θαη Έλγθειο δηαηππψλνπλ ζε έλα πξψην επίπεδν 

βαζηθά θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο (πξνιεηαξηάην) θαη ηεο αζηηθήο 

ηάμεο, ελψ παξάιιεια αλαθέξνληαη (αλ θαη φρη δηεμνδηθά) ζηηο ελδηάκεζεο ηάμεηο.     

ηνλ πξφινγν ηεο αγγιηθήο έθδνζεο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Μαληθέζηνπ ν 

Έλγθειο αλαθέξεη πσο «[κ]ε ηε ιέμε αζηηθή ηάμε ελλννχκε ηελ ηάμε ησλ ζχγρξνλσλ 

                                                           
42

 Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα ζα επηρεηξνχζε ν Μαξμ ζηνλ ηξίην ηφκν ηνπ Κεθαιαίνπ, ε νπνία φκσο δελ 

νινθιεξψζεθε. Βιέπε ζε Μαξμ (1978: 1086-1087) ηηο δχν ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ έξγνπ ηνπ.  
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θαπηηαιηζηψλ πνπ είλαη θάηνρνη ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ παξαγσγήο θαη πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη κηζζσηή εξγαζία. Με ηε ιέμε πξνιεηαξηάην ελλννχκε ηελ ηάμε ησλ 

ζχγρξνλσλ κηζζσηψλ εξγαηψλ πνπ, επεηδή δελ θαηέρνπλ θαζφινπ δηθά ηνπο κέζα 

παξαγσγήο, είλαη αλαγθαζκέλνη λα πνπινχλ ηελ εξγαηηθή ηνπο δχλακε γηα λα 

κπνξνχλ λα δήζνπλ» (Μαξμ θαη Έλγθειο, 2007: 25, ππνζεκείσζε 1, ε έκθαζε ζην 

πξσηφηππν).  

ην παξαπάλσ απφζπαζκα ηα θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη 

ηνπ πξνιεηαξηάηνπ είλαη  ε ηδηνθηεζία (ή κε) επί ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ν ηξφπνο 

ηδηνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ. Δηδηθά γηα ην δεχηεξν θξηηήξην, ζηνλ ηξίην 

ηφκν ηνπ Κεθαιαίνπ ν Μαξμ θάλεη ιφγσ γηα ηξεηο κεγάιεο ηάμεηο, ηνπο κηζζσηνχο 

εξγάηεο, ηνπ θαπηηαιηζηέο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο γεο, κε θξηηήξην «[ηελ] ηαπηφηεηα ησλ 

εηζνδεκάησλ θαη ησλ πεγψλ ηνπ εηζνδήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα ηξεηο κεγάιεο 

θνηλσληθέο νκάδεο ηα ζπζηαηηθά κέξε ησλ νπνίσλ, ηα άηνκα πνπ ηηο ζπγθξνηνχλ, 

δνπλ αληίζηνηρα απφ ην κηζζφ εξγαζίαο, απφ ην θέξδνο θαη απφ ηε γαηνπξφζνδν, απφ 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο εξγαηηθήο ηνπο δχλακεο, ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο θαη ηεο γαηνθηεζίαο 

ηνπο» (Μαξμ, 1978: 1087). 

Αιιά θαη έλα αθφκα θξηηήξην, απηφ ηεο ζέζεο ζηνλ θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ 

εξγαζίαο, εληνπίδεηαη ζην παξαθάησ απφζπαζκα: «Ζ ζχγρξνλε βηνκεραλία 

κεηέηξεςε ην κηθξφ εξγαζηήξη ηνπ παηξηαξρηθνχ κάζηνξα ζην κεγάιν εξγνζηάζην 

ηνπ βηνκήραλνπ θαπηηαιηζηή. Οη εξγαηηθέο κάδεο, ζηξηκσγκέλεο ζηα εξγνζηάζηα, 

νξγαλψλνληαη ζηξαηησηηθά. Σνπο βάδνπλ ζαλ απινχο ζηξαηηψηεο ηεο βηνκεραλίαο 

θάησ απφ ηελ επίβιεςε κηαο νιφθιεξεο ηεξαξρίαο απφ ππαμησκαηηθνχο θαη 

αμησκαηηθνχο. Γελ είλαη κνλάρα ζθιάβνη ηεο αζηηθήο ηάμεο, ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο, 

αιιά θάζε κέξα, θάζε ψξα, ππνδνπιψλνληαη απφ ηηο κεραλέο, απφ ηνλ αξρηεξγάηε θαη 

πξηλ απ' φια απφ ηνλ ίδην ηνλ αζηφ εξγνζηαζηάξρε. Όζν πην πνιχ o δεζπνηηζκφο 

απηφο δηαθεξχρλεη αλνηρηά ζαλ ζθνπφ ηνπ ην θέξδνο, ηφζν πην κηθξνπξεπήο, πην 

κηζεηφο, πην εμνξγηζηηθφο γίλεηαη» (Μαξμ θαη Έλγθειο, 2007: 34, ε έκθαζε δηθή 

κνπ). 

Έηζη, απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα πξνθχπηεη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

εξγαηηθήο θαη ηεο αζηηθήο ηάμεο κε βάζε ηελ ηδηνθηεζία επί ησλ κέζσλ παξαγσγήο, 

ηνλ ηξφπν ηδηνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ θαη ηε ζέζε ζηνλ θνηλσληθφ 

θαηακεξηζκφ εξγαζίαο.  

Οη Μαξμ θαη Έλγθειο, σζηφζν, εθηφο απφ ην λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο δχν 

βαζηθέο ηάμεηο (αζηηθή ηάμε θαη πξνιεηαξηάην) αλαθέξνληαη θαη ζηηο ελδηάκεζεο 
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ηάμεηο: «Απ' φιεο ηηο ηάμεηο πνπ ζήκεξα βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε ηελ αζηηθή ηάμε, 

κφλν ην πξνιεηαξηάην είλαη ηάμε αιεζηλά επαλαζηαηηθή. Οη ππφινηπεο ηάμεηο 

ράλνληαη θη εμαθαλίδνληαη απφ ηε κεγάιε βηνκεραλία, ελψ ην πξνιεηαξηάην είλαη ην 

πην ραξαθηεξηζηηθφ πξντφλ ηεο. 

»Οη κεζαίεο ηάμεηο, ν κηθξφο βηνκήραλνο, ν κηθξέκπνξαο, o βηνηέρλεο, ν 

αγξφηεο, φινη απηνί πνιεκνχλ ηελ αζηηθή ηάμε γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ χπαξμή ηνπο 

ζαλ κεζαίεο ηάμεηο θαη λα ζσζνχλ απ' ηνλ αθαληζκφ. Γελ είλαη ινηπφλ επαλαζηαηηθέο 

αιιά ζπληεξεηηθέο. Κάηη παξαπάλσ, είλαη αληηδξαζηηθέο, γηαηί δεηνχλ λα ζηξέςνπλ 

πξνο ηα πίζσ ηνλ ηξνρφ ηεο ηζηνξίαο. Αλ είλαη επαλαζηαηηθέο, είλαη ζρεηηθά κε ην 

επηθείκελν πέξαζκά ηνπο ζην πξνιεηαξηάην, θαη ηφηε δελ ππεξαζπίδνπλ ηα ζεκεξηλά, 

αιιά ηα κειινληηθά ηνπο ζπκθέξνληα, εγθαηαιείπνπλ ηε δηθή ηνπο άπνςε γηα λα 

πάλε κε ηελ άπνςε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ» (φπ.π.: 38).  

Αλ θαη ην παξαπάλσ απφζπαζκα ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ ηαμηθή ηνπνζέηεζε 

ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζηε ζπγθπξία, απνηειεί κηα θαηαγξαθή ηεο χπαξμεο 

«ελδηάκεζσλ ηάμεσλ», πέξαλ ηεο αζηηθήο θαη ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.  

 Αθφκα, ν Μαξμ αλαθεξφκελνο ζηελ ηαμηθή δηάζξσζε ηεο Αγγιίαο αλαθέξεη 

πσο απηή «δελ πξνβάιιεη θαζαξά. Δλδηάκεζεο θαη κεηαβαηηθέο βαζκίδεο 

ζπγθαιχπηνπλ θαη εδψ (παξ‟ φιν πνπ ζηελ χπαηζξν απηφ γίλεηαη αζχγθξηηα ιηγφηεξν 

απφ φ,ηη ζηηο πφιεηο) παληνχ ηα αθξηβή φξηα αλάκεζα ζηηο ηάμεηο» (Μαξμ, 1978: 

1086).  

 

2.2.2 Ο Λένιν για ηιρ κοινυνικέρ ηάξειρ  

 

Ο Λέληλ ζπκππθλψλεη ζην παξαθάησ απφζπαζκα ηα θξηηήξηα ηαμηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ: 

«Σάμεηο νλνκάδνληαη κεγάιεο νκάδεο αλζξψπσλ πνπ μερσξίδνπλ κεηαμχ ηνπο 

απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ κέζα ζ‟ έλα ηζηνξηθά θαζνξηζκέλν ζχζηεκα ηεο 

θνηλσληθήο παξαγσγήο, απφ ηε ζρέζε ηνπο (ζην κεγαιχηεξν κέξνο θαηνρπξσκέλε θαη 

δηαηππσκέλε ζε λφκνπο) πξνο ηα κέζα παξαγσγήο, απφ ην ξφιν ηνπο ζηελ θνηλσληθή 

νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, θαη ζπλεπψο, απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ ηδηνπνηνχληαη ηε κεξίδα 

ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ πνπ δηαζέηνπλ θαη απφ ην κέγεζνο απηήο ηεο κεξίδαο. Σάμεηο 

είλαη νη νκάδεο εθείλεο αλζξψπσλ, πνπ ε κία κπνξεί λα ηδηνπνηείηαη ηελ δνπιεηά ηεο 

άιιεο ράξε ζηε δηαθνξά ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη κέζα ζ‟ έλα θαζνξηζκέλν ζχζηεκα 

ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο» (Λέληλ, 1977: 15). 
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 Σα παξαπάλσ ηέζζεξα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν Λέληλ αθφκα θαη αλ δελ 

πξνζδηνξίδνπλ επαθξηβψο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, κπνξνχλ σζηφζν  λα απνηειέζνπλ 

«έλα γεληθφ πιαίζην αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο» αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ (Παπαγεσξγίνπ θαη Υξηζηνδνπιάθνπ, 2013: 29). ε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ηα ηέζζεξα θξηηήξηα είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ελφηεηα 

ηνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαμηθήο ζέζεο αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

πξσηαξρηθφηεηα ηεο ζρέζεο πξνο ηα κέζα παξαγσγήο θαη ηε ζέζε ζηελ παξαγσγή 

(Μπαηίθαο, 1994: 26˙ Κάππνο, 1987: 23˙ άξιεο, 1987: 15˙ Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 

53).  

 

2.3 Σξφπνο παξαγσγήο, ζρέζεηο παξαγσγήο, θνηλσληθέο ηάμεηο: ην νηθνλνκηθφ 

θαη ην πνιηηηθφ-ηδενινγηθφ θξηηήξην ηαμηθνχ πξνζδηνξηζκνχ 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ππνζηεξίδνπκε πσο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ 

κπνξεί λα γίλεη είηε πξσηαξρηθά (αιιά φρη απνθιεηζηηθά) κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο ζέζεο ηνπο εληφο ηνπ ηξφπνπ (ή ησλ ηξφπσλ) παξαγσγήο (νηθνλνκηθφ θξηηήξην), 

είηε κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο ηνπο ζην πνιηηηθφ-ηδενινγηθφ επίπεδν 

(πνιηηηθφ-ηδενινγηθφ θξηηήξην). Δπηζεκαίλνπκε, σζηφζν, πσο ζχκθσλα κε ηνπο 

Μειηφ θαη Οηθνλνκάθε (2007:42, 2008: 15) «δελ κπνξεί λα ππάξμεη θαλέλαο ηαμηθφο 

νξηζκφο ζην πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ επίπεδν ζε αληίζεζε κε ηνλ νξηζκφ ζην 

νηθνλνκηθφ επίπεδν». 

ε έλαλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ
43

 δηακνξθψλεηαη κηα ζχλζεηε ηαμηθή 

δηαζηξσκάησζε ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζπλχπαξμεο εληφο ηνπ πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο 

ηξφπσλ παξαγσγήο (Μειηφο θαη Οηθνλνκάθεο, 2007: 21). πλεπψο, ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα ηελ ηαμηθή αλάιπζε ελφο θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ απνηειεί ε 

αλάιπζε ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο πνπ ζπλππάξρνπλ εληφο ηνπ. Καζψο «[ζ]ηε 

ζπλάξζξσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ παξαγσγήο θπξηαξρεί πάληα έλαο εμ απηψλ» 

(φπ.π.˙ βι. Οηθνλνκάθεο, 2000: 188), ε ηαμηθή αλάιπζε εθθηλεί πξσηαξρηθά απφ ηνλ 

θπξίαξρν ζε θάζε θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ ηξφπν παξαγσγήο, ήηνη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ απφ ηνλ Καπηηαιηζηηθφ Σξφπν Παξαγσγήο. 

Χζηφζν, ε αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο θαζηζηά αλαγθαία ηελ 

θαηαξρήλ εμέηαζε ηεο έλλνηαο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο.  

                                                           
43

 Γηα ηε δηάθξηζε ηξφπνπ παξαγσγήο θαη θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ βι. Οηθνλνκάθεο (2000: 183-196). 
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Οη ζρέζεηο παξαγσγήο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε (θαη νξίδνληαη σο ε) ζχλζεζε 

ησλ ζρέζεσλ θπξηφηεηαο, θαηνρήο θαη ρξήζεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο (βι. 

Οηθνλνκάθεο, 2000: 40-49, 2005: 76, 1999: 147-148, 1998: 59-60˙ Μειηφο θαη 

Οηθνλνκάθεο, 2007: 22, 2008: 20), ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε εηζαγσγηθά ζηελ 

ελφηεηα 1.3.2.1.  

Χο θπξηφηεηα λνείηαη «[ε] εμνπζία επί ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο». Χο θαηνρή λνείηαη «[ε] δηεχζπλζε-

έιεγρνο ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ε νηθεηνπνίεζε απνηειεζκάησλ ηεο 

ρξήζεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο» (Οηθνλνκάθεο, 2005: 76).  

Ζ θπξηφηεηα σο πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ζρέζε –σο ζρέζε εμνπζίαο– 

πξνυπνζέηεη ηελ θαηνρή. Γειαδή, «ε θπξηφηεηα σο νηθνλνκηθή ζρέζε πθίζηαηαη σο 

ζρέζε νκνινγίαο (ζχκπησζεο-αληηζηνηρίαο) κε ηε ζρέζε θαηνρήο (δηνίθεζεο)» 

(Μειηφο θαη Οηθνλνκάθεο, 2007: 22˙ βι. Οηθνλνκάθεο, 2005: 76˙ Οηθνλνκάθεο, 

2000: 48-49).  

Ζ ρξήζε αλαθέξεηαη «ζηελ ηθαλφηεηα (σο εηδηθή δεμηφηεηα) ρξεζηκνπνίεζεο-

ρεηξηζκνχ ησλ κέζσλ παξαγσγήο» (Οηθνλνκάθεο, 2005: 76) θαη ζηελ «απνθιεηζηηθή 

εθηέιεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο [άκεζεο] εξγαζίαο, φπνπ ιεηηνπξγία ηεο [άκεζεο] 

εξγαζίαο ζεκαίλεη ζπκκεηνρή – ελφο αηφκνπ ή ελφο ζπιινγηθνχ παξάγνληα – ζηε 

δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή αμηψλ ρξήζεο (Μειηφο θαη 

Οηθνλνκάθεο, 2007: 22).  

 Έλαο «θαζαξφο»
44

 ηξφπνο παξαγσγήο κνξθνπνηείηαη απφ ηνλ ηδηαίηεξν ή 

εηδηθφ ηζηνξηθψο κεηαβιεηφ θαη ακεηάβιεην ηζηνξηθφ ζπλδπαζκφ ησλ ηξηψλ ζρέζεσλ 

παξαγσγήο. Απηφο ν ηδηαίηεξνο ζπλδπαζκφο απνηειεί ηε «κήηξα» ελφο ηξφπνπο 

παξαγσγήο (Οηθνλνκάθεο, 2005: 75˙ Μειηφο θαη Οηθνλνκάθεο, 2007: 22).   

Ο ηδηαίηεξνο ζπλδπαζκφο ησλ ζρέζεσλ πνπ νλνκάζακε παξαγσγηθέο ζρέζεηο, 

ν νπνίνο ζπγθξνηεί ηε «κήηξα» θάζε ηξφπνπ παξαγσγήο, νθείιεηαη ζην «νπζηψδεο 

πεξηερφκελν» ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Σν «νπζηψδεο πεξηερφκελν» ζπλίζηαηαη ζηελ 

νκνινγία ή κε-νκνινγία ηεο ζρέζεο θπξηφηεηαο ή ηεο ζρέζεο θαηνρήο (ή ηεο 
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 ε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ «θαζαξνχ» ηξφπνπ παξαγσγήο ν Οηθνλνκάθεο (2000: 51) ζεκεηψλεη φηη 

«ν ίδηνο ηξφπνο παξαγσγήο, ηα βαζηθά, θξίζηκα θαη ζεκαηλφκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πξνζδηνξίδνληαη 

θαη θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ην νπζηψδεο πεξηερφκελν ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, νη 

νπνίεο θαη ζπγθξνηνχλ ηε κήηξα ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο». Κάλνληαο θξηηηθή ζηε ζέζε ηνπ Ακίλ φηη 

«δε ζπλαληηψληαη νη ηξφπνη παξαγσγήο ζε θαζαξή κνξθή», επηζεκαίλεη πσο «ε κήηξα ηνπ Κ.Σ.Π. γηα 

παξάδεηγκα, είλαη θαη ζπλαληηέηαη θαζαξά ίδηα απφ ηελ Οπγθάληα κέρξη ηηο Ζ.Π.Α. Ζ νκνινγία 

ρσξηζκνχ δε κεηαηξέπεηαη ζε θάηη άιιν φπσο ζα άθελε λα ελλνεζεί κηα ηέηνηα ζέζε πνπ αθήλεη 

αλνηθηφ ην δξφκν γηα ηζρπξηζκνχο πεξί δηαθνξεηηθψλ Κ.Σ.Π.» (φπ.π.: 186, ε έκθαζε ζην πξσηφηππν).  
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πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο) κε ηε ζρέζε ρξήζεο γηα ηνλ άκεζν παξαγσγφ (βι. 

Οηθνλνκάθεο, 2000: 40 θ.ε.).    

 Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη «[ν]η δηαθνξεηηθνί ηξφπνη παξαγσγήο 

είλαη νη δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην νπζηψδεο 

πεξηερφκελν ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, νη νπνίεο θαη ζπγθξνηνχλ ηε κήηξα ελφο 

ηξφπνπ παξαγσγήο» (Οηθνλνκάθεο, 2000: 38).  

Με βάζε ην θαηαξρήλ νηθνλνκηθφ θξηηήξην, νη δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ζρεκαηίδνληαη εληφο ησλ (δηαθνξεηηθψλ) ηξφπσλ παξαγσγήο ζαλ απνηέιεζκα ηεο 

«κήηξαο» απηψλ θαη σο «θνξείο» (ή σο «κε-θνξείο», ζα πξνζζέηακε) ησλ ζρέζεσλ 

πνπ ζπγθξνηνχλ ηε «κήηξα» ηνπ (θάζε) ηξφπνπ παξαγσγήο
45

 (Μειηφο θαη 

Οηθνλνκάθεο, 2007: 22-23˙ Οηθνλνκάθεο, 2005: 77).  

Μηα δηάθξηζε ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ πνπ ζπγθξνηνχληαη εληφο ησλ ηξφπσλ 

παξαγσγήο είλαη ζε «ζεκειηψδεηο» θαη ζε «κε-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο» ηάμεηο. Χο 

«ζεκειηψδεηο» θνηλσληθέο ηάμεηο ελφο ηξφπνπ παξαγσγήο, λννχληαη νη θνηλσληθέο 

ηάμεηο πνπ είλαη νη «θνξείο» ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηε «κήηξα» ηνπ. Χο «κε-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο»
46

 θνηλσληθέο ηάμεηο 

ελφο ηξφπνπ παξαγσγήο λννχληαη εθείλεο νη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ δελ είλαη θνξείο 

(ή είλαη «κε-θνξείο» φπσο ηηο νλνκάζακε παξαπάλσ) ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηηο 
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 Καζψο ζηνλ Καπηηαιηζηηθφ Σξφπν Παξαγσγήο θαη ζηνπο ππνθείκελνπο ζην θεθάιαην ηξφπνπο 

παξαγσγήο (Απιή Δκπνξεπκαηηθή Παξαγσγή θαη Τβξηδηθφο Σξφπνο Παξαγσγήο) ζα αλαθεξζνχκε 

αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα, παξαζέηνπκε ελ ζπληνκία ην νπζηψδεο πεξηερφκελν ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο 

θαη ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηφ ζηνπο πξν-θαπηηαιηζηηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο.  

ην Φενπδαξρηθφ Σξφπν Παξαγσγήο ην νπζηψδεο πεξηερφκελν ησλ ζρέζεσλ  παξαγσγήο 

ζπλίζηαηαη ζηε ζχκπησζε ηεο ρξήζεο κε ηελ θαηνρή (κεξηθή ή νιηθή) ζηνλ αηνκηθφ άκεζν παξαγσγφ 

(δνπινπάξνηθν), ελψ ε ηππηθή θπξηφηεηα (ηεο γεο) αλήθεη ζην Φενπδάξρε. πλεπψο εληφο απηνχ ηνπ 

ηξφπνπ παξαγσγήο πθίζηαηαη κε-ζχκπησζε κεηαμχ ηππηθήο θπξηφηεηαο θαη ρξήζεο θαη κε-ζχκπησζε 

κεηαμχ ηππηθήο θπξηφηεηαο θαη θαηνρήο. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο επξσπατθήο κε-νκνινγίαο. 

Χο απνηέιεζκα απηνχ ηνπ «εηδηθνχ ηζηνξηθά ζπλδπαζκνχ ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην νπζηψδεο 

πεξηερφκελν ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο», νη δχν βαζηθέο ηάμεηο είλαη νη θενπδάξρεο θαη νη 

δνπινπάξνηθνη (Οηθνλνκάθεο, 2000: 63-65). 

ηνλ Αζηαηηθφ Σξφπν Παξαγσγήο ην νπζηψδεο πεξηερφκελν ησλ ζρέζεσλ  παξαγσγήο 

ζπλίζηαηαη ζηε ζχκπησζε ηεο ρξήζεο κε ηε θαηνρή ζην  ζπιινγηθφ άκεζν παξαγσγφ (ηνπηθή 

θνηλφηεηα ησλ άκεζσλ παξαγσγψλ), ελψ ε ηππηθή θπξηφηεηα αλήθεη ζην δεζπνηηθφ αζηαηηθφ θξάηνο. 

πλεπψο εληφο απηνχ ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο πθίζηαηαη κε-ζχκπησζε κεηαμχ ηππηθήο θπξηφηεηαο (πνπ 

είλαη ζπιινγηθή) θαη ρξήζεο (πνπ είλαη ζπιινγηθή) θαη κε-ζχκπησζε κεηαμχ ηππηθήο θπξηφηεηαο θαη 

θαηνρήο (πνπ είλαη ζπιινγηθή). Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αζηαηηθήο κε-νκνινγίαο. Χο 

απνηέιεζκα απηνχ ηνπ «εηδηθνχ ηζηνξηθά ζπλδπαζκνχ ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην νπζηψδεο 

πεξηερφκελν ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο», νη δχν βαζηθέο ηάμεηο είλαη ε δεζπνηηθή αζηαηηθή ηάμε θαη ε 

ηάμε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηηθψλ άκεζσλ παξαγσγψλ (Οηθνλνκάθεο, 2000: 66-71). 
46

 Απηή ε δηάθξηζε  κεηαμχ ζεκειησδψλ θαη κε-ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ (φπσο έρεη 

δηαζαθεληζηεί ζην Μειηφο θαη Οηθνλνκάθεο, 2007: 23) δελ ζρεηίδεηαη κε ηε δηάθξηζε (πνπ έρεη ηεζεί 

απφ ηνπο Resnick and Wolff) κεηαμχ «ζεκειησδψλ θαη ππαγφκελσλ ηάμεσλ», ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε 

«δηάθξηζε κεηαμχ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαλνκήο ηεο ππεξαμίαο» (Resnick and Wolff, 1982: 2 ff.˙ 

βι. θαη ειιεληθή έθδνζε Resnick and Wolff, 2009) ή ηνπ πιενλάζκαηνο (βι. θαη Resnick and Wolff, 

2002). 
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ζρέζεηο παξαγσγήο πνπ ζπγθξνηνχλ ηε «κήηξα» ηνπ (Μειηφο θαη Οηθνλνκάθεο, 

2007: 23˙ Economakis, 2005: 14). 

 Τηνζεηψληαο ην πνιηηηθφ-ηδενινγηθφ θξηηήξην, θνηλσληθέο ηάμεηο κπνξνχλ 

επίζεο λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγηθήο άζθεζεο 

ηεο (νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο, ηδενινγηθήο) εμνπζίαο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. Απηέο νη 

ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα εθρσξνχληαη ζε θνηλσληθέο νκάδεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ 

θπξίαξρε ηάμε. ε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ απηέο νη ηάμεηο δελ ζρεκαηίδνληαη εληφο 

ελφο ηξφπνπ παξαγσγήο, δειαδή ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη κε βάζε ην νηθνλνκηθφ 

θξηηήξην, ραξαθηεξίδνληαη σο «κε-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο» θνηλσληθέο ηάμεηο, 

φπσο εθείλεο πνπ εληφο ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο δελ είλαη «θνξείο» ζρέζεσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο απηνχ ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο (Οηθνλνκάθεο, θ.α., 

2015: 18-19, 2016α: 109). 

Ζ πηνζέηεζε είηε ηνπ νηθνλνκηθνχ είηε ηνπ ηδενινγηθνχ-πνιηηηθνχ θξηηεξίνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, δελ απνθιείεη ηελ χπαξμε θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ – ζε θάζε πεξίπησζε νξηαθψλ – ρσξίο ηαμηθή ζέζε, φπσο είλαη ε 

πεξίπησζε ηνπ ινχκπελ πξνιεηαξηάηνπ
47

 (Μειηφο θαη Οηθνλνκάθεο, 2007: 25˙ 

ζρεηηθά θαη Μειηφο, 2002), αιιά θαη ηελ πεξίπησζε ηεο πνιιαπιήο ηαμηθήο έληαμεο 

(βι. επ‟ απηνχ ζηελ ελφηεηα 2.9). 

 

2.4 Οη θνηλσληθέο ηάμεηο ηνπ Καπηηαιηζηηθνχ Σξφπνπ Παξαγσγήο 

 

Γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ΚΣΠ απαηηείηαη ε χπαξμε κηαο ηθαλήο θαη κηαο αλαγθαίαο 

ζπλζήθεο. Σελ ηθαλή ζπλζήθε απνηειεί ε εκθάληζε ηνπ ζηνηρεηψδνπο 

ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο κήηξαο ηνπ ΚΣΠ, ελψ ηελ αλαγθαία ζπλζήθε ε εκθάληζε ηνπ 

εηδηθψο θαπηηαιηζηηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο κήηξαο ηνπ ΚΣΠ (Οηθνλνκάθεο, θ.ά., 

2015: 21-24). 

Σν ζηνηρεηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ΚΣΠ κπνξεί λα νξηζηεί σο ε νκνινγία 

ηεο ζρέζεο θπξηφηεηαο θαη θαηνρήο ζηνλ ηαμηθφ θνξέα ηεο θπξηφηεηαο, ζαλ 

απνηέιεζκα ηνπ ρσξηζκνχ ηνπ άκεζνπ παξαγσγνχ απφ ηελ θαηνρή ησλ κέζσλ 

παξαγσγήο θαη ηε κεηαηξνπή ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο ζε εκπφξεπκα.  Γξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά ν Μαξμ (2009: 183) πσο «[η]ν θεθάιαην γελληέηαη κφλν εθεί φπνπ ν 

θάηνρνο κέζσλ παξαγσγήο θαη κέζσλ ζπληήξεζεο βξίζθεη ζηελ αγνξά ηνλ ειεχζεξν 
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 Ο Μαξμ (1978-α: 666) ραξαθηεξίδεη «ηνπο αιήηεο, ηνπο εγθιεκαηίεο θαη ηηο πφξλεο» σο «ην 

θαζαπηφ ινπκπελπξνιεηαξηάην».  
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εξγάηε ζαλ πνπιεηή ηεο εξγαηηθήο ηνπ δχλακεο», φπνπ ν ειεχζεξνο εξγάηεο λνείηαη 

σο ειεχζεξνο «κε δηπιή έλλνηα, απφ ηε κηα κε ηελ έλλνηα φηη ζαλ ειεχζεξν πξφζσπν 

δηαζέηεη ηελ εξγαηηθή ηνπ δχλακε ζαλ εκπφξεπκά ηνπ, θαη απφ ηελ άιιε κε ηελ 

έλλνηα φηη δελ έρεη άιια εκπνξεχκαηα λα πνπιήζεη, φηη ζαλ ειεχζεξν πνπιί είλαη 

ειεχζεξνο απφ φια ηα πξάγκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 

εξγαηηθή ηνπ δχλακε» (φπ.π.: 181-182).    

Όζνλ αθνξά ην εηδηθψο θαπηηαιηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ΚΣΠ πνπ απνηειεί 

αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ εκθάληζή ηνπ –αιιά θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ 

δηαθνξνπνίεζήο ηνπ απφ ηνλ Τβξηδηθφ Σξφπν Παξαγσγήο (βι. επ‟ απηνχ ζηε 

ζπλέρεηα)– ζπλίζηαηαη ζηελ απνζηνίρηζε ηνπ θνξέα ηνπ πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο απφ 

ηε ζρέζε ρξήζεο. Ο Μαξμ (2009: 337) αλαθέξεη πσο «ε θεθαιαηνθξαηηθή παξαγσγή 

αξρίδεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ίδην αηνκηθφ θεθάιαην απαζρνιεί 

ηαπηφρξνλα έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ εξγαηψλ, επνκέλσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ην 

πξνηζέο ηεο εξγαζίαο επεθηείλεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαη πξνζθέξεη πξντφληα ζε 

κεγαιχηεξε πνζνηηθή θιίκαθα».  Καη πνην είλαη ην κέγεζνο ηνπ αηνκηθνχ θεθαιαίνπ 

(ε θιίκαθα) κε ην νπνίν εκθαλίδεηαη ην εηδηθψο θαπηηαιηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ; 

χκθσλα κε ην Μαξμ (φπ.π.: 347) «[φ]πσο ν θεθαιαηνθξάηεο απαιιάζζεηαη ζηελ 

αξρή απφ ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία κφιηο ην θεθάιαηφ ηνπ θηάζεη ην ειάρηζην εθείλν 

κέγεζνο κε ην νπνίν θαη κφλν αξρίδεη ε θαζαπηφ θεθαιαηνθξαηηθή παξαγσγή, έηζη 

παξαρσξεί ηψξα ηε ιεηηνπξγία ηεο άκεζεο θαη ζπλερνχο επίβιεςεο ησλ μερσξηζηψλ 

εξγαηψλ θαη εξγαηηθψλ νκάδσλ ζε κηα εηδηθή θαηεγνξία κηζζσηψλ εξγαηψλ. Όπσο 

έλαο ζηξαηφο ρξεηάδεηαη ζηξαηησηηθνχο αμησκαηηθνχο θαη ππαμησκαηηθνχο, έηζη θαη 

κηα κάδα εξγαηψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη θάησ απφ ην πξφζηαγκα ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ 

ρξεηάδεηαη αμησκαηηθνχο (δηεπζπληέο, δηαρεηξηζηέο) θαη ππαμησκαηηθνχο ηεο 

βηνκεραλίαο (επηζηάηεο, foremen, overlookers, contremaitres) πνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνηζέο εξγαζίαο δηνηθνχλ εμ νλφκαηνο ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ δνπιεηά ηεο επηζηαζίαο 

εδξαηψλεηαη ζαλ απνθιεηζηηθή ηνπο ιεηηνπξγία». Δίλαη δειαδή εθείλε ε «θιίκαθα» 

παξαγσγήο πνπ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία θαη εμαηηίαο ηεο 

νπνίαο παξαρσξεί ηελ επίβιεςε ησλ μερσξηζηψλ εξγαηψλ ζηελ εηδηθή θαηεγνξία ησλ 

κηζζσηψλ εξγαηψλ πνπ έρνπλ ην ξφιν ηνπ «αμησκαηηθνχ» ή «ππαμησκαηηθνχ» ζηελ 

παξαγσγή. πλεπψο, «ε δηεχξπλζε ηεο θιίκαθαο απνηειεί άξα ηνλ φξν θαη ηελ 

πξαγκαηηθή βάζε, φπνπ πάλσ ηεο γελληέηαη ν εηδηθά-θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο 

παξαγσγήο» (Μαξμ, 1983: 105, ε έκθαζε ζην πξσηφηππν). 
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Έηζη, ην ζηνηρεηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κήηξαο ηνπ ΚΣΠ εκθαλίδεηαη ήδε 

απφ ηελ ηππηθή ππαγσγή
48

 ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην θαη αθνξά ζηελ απψιεηα ηεο 

θαηνρήο (κέζσλ παξαγσγήο θαη ζπληήξεζεο) γηα ηνπο άκεζνπο παξαγσγνχο. Ζ 

αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηνλ ΚΣΠ, ην εηδηθψο θαπηηαιηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ, είλαη 

ε πιήξεο απαιιαγή ηνπ θαπηηαιηζηή απφ ηε ρξήζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο
49

. Ζ 

αλαγθαία ζπλζήθε επηηπγράλεηαη κεηά απφ νξηζκέλν επίπεδν (πνζνηηθήο) αλάπηπμεο 

ηεο παξαγσγήο, ηέηνην πνπ λα επηηξέπεη ηελ απνζηίρνηζε ηνπ θαπηηαιηζηή απφ ηε 

ρξήζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ηελ απαιιαγή ηνπ απφ ηελ άκεζε εξγαζία 

(Οηθνλνκάθεο, 2000: 88 θ.ε.˙ Μειηφο θαη Οηθνλνκάθεο, 2007: 25-28˙ Οηθνλνκάθεο, 

2005: 6-8˙ Οηθνλνκάθεο θ.α., 2015: 21-22, Οηθνλνκάθεο θ.α., 2016α: 110-111).  
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 Ο φξνο ηππηθή ππαγσγή ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ εκθάληζε ηεο αλαγθαίαο 

ζπλζήθεο ηνπ ΚΣΠ. χκθσλα κε ηνλ Μαξμ (1983: 101) ν φξνο απηφο εθθξάδεη ηε κεηαηξνπή ηεο 

εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο «ζε κέζν ηνπ πξνηζέο αμηνπνίεζεο, ηνπ πξνηζέο ηεο απηναμηνπνίεζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ – ηεο παξαγσγήο ππεξαμίαο. Σν πξνηζέο εξγαζίαο ππάγεηαη ζην θεθάιαην (είλαη ην δηθφ 

ηνπ πξνηζέο) θαη ν θαπηηαιηζηήο εκθαλίδεηαη ζην πξνηζέο ζαλ δηεπζπληήο, θαζνδεγεηήο˙ γη‟ απηφλ 

είλαη ζπγρξφλσο άκεζν πξνηζέο εθκεηάιιεπζεο μέλεο εξγαζίαο. Απηφ ην νλνκάδσ εγψ ηππηθή 

ππαγσγή ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην. Δίλαη ε γεληθή κνξθή νπνηνπδήπνηε θαπηηαιηζηηθνχ πξνηζέο 

παξαγσγήο». Με άιια ιφγηα ε ηππηθή ππαγσγή ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην εθθξάδεη ηελ εκθάληζε 

ηνπ άκεζνπ παξαγσγνχ σο ειεχζεξνπ εξγάηε-πσιεηή ηεο εξγαζηαθήο ηνπ δχλακεο θαη ηνπ 

θαπηηαιηζηή σο θαηφρνπ ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη κέζσλ ζπληήξεζεο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Μαξμ 

(1983: 102) εληφο ηνπ πξνηζέο παξαγσγήο «αληηπαξαηάζζνληαη φινη ζαλ…πξνζσπνπνηεκέλνη 

ιεηηνπξγνί ησλ ζπληειεζηψλ απηνχ ηνπ πξνηζέο, ν θαπηηαιηζηήο ζαλ “θεθάιαην”, ν άκεζνο 

παξαγσγφο ζαλ “εξγαζία”». Καη είλαη «ηππηθή», δηφηη ε ππαγσγή ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην 

ζπληειείηαη «άζρεηα κε ηηο ηερλνινγηθέο κεζφδνπο ηνπ [πξνηζέο εξγαζίαο], πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη» 

(φπ.π.: 122) θαη θαηά απηή ηελ έλλνηα «δηαθνξνπνηείηαη κφλν ηππηθά απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ηξφπνπο 

παξαγσγήο, απφ ηε βάζε ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη άκεζα» (φπ.π.: 109), ελψ βάζε απηήο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο είλαη ε εθκεηάιιεπζε κηζζσηήο εξγαζίαο (βι. φπ.π.: 117-118) .  

Χζηφζν, ε ηππηθή ππαγσγή ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εκθάληζε ηεο ηθαλήο ζπλζήθεο ηνπ ΚΣΠ, θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Μαξμ (1983: 101) απνηειεί «[ηε] 

γεληθή κνξθή νπνηνπδήπνηε θαπηηαιηζηηθνχ πξνηζέο παξαγσγήο [αιιά ηαπηφρξνλα θαη ] κία ηδηαίηεξε 

κνξθή δίπια ζηνλ αλαπηπγκέλν εηδηθά-θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο, γηαηί ε ηειεπηαία 

πεξηιακβάλεη ηελ πξψηε, ε πξψηε φκσο κε θαλέλα ηξφπν απαξαίηεηα ηελ ηειεπηαία». Καη απηφ γηαηί 

«ζ‟ απηή ηε βάζε [ηεο ηππηθήο ππαγσγήο ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην] αλαδείρλεηαη έλαο ηερλνινγηθά, 

θαηά ηα άιια, εηδηθφο ηξφπνο παξαγσγήο, πνπ κεηαηξέπεη ηελ πξαγκαηηθή θχζε ηνπ πξνηζέο εξγαζίαο 

θαη ηνπο πξαγκαηηθνχο ηνπ φξνπο – έλαο θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο…Με ηελ πξαγκαηηθή 

ππαγσγή ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην ζπληειείηαη κία πιήξεο (θαη δηαξθψο ζπλερηδφκελε θαη 

επαλαιακβαλφκελε) επαλάζηαζε ζηνλ ίδην ηνλ ηξφπν παξαγσγήο, ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο 

θαη ζηε ζρέζε θαπηηαιηζηή θαη εξγάηε» (φπ.π.: 122-123) ζπληειψληαο ζηε «κεηαηξνπή ηνπ αηνκηθνχ 

εξγάηε ζε ζπιινγηθφ εξγάηε … θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζηή ζε ιεηηνπξγφ ηνπ θεθαιαίνπ» 

(φπ.π.: 123, βι. ζρεηηθή ππνζεκείσζε). 

ηελ ηππηθή ππαγσγή ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην αληηζηνηρίδεηαη ε παξαγσγή ηεο απφιπηεο 

ππεξαμίαο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθή ππαγσγή ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην ε παξαγσγή ηεο ζρεηηθήο 

ππεξαμίαο (φπ.π.: 103-104, 108).  

Γηα ηελ ηππηθή θαη πξαγκαηηθή ππαγσγή ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην βι. επίζεο ζε 

Οηθνλνκάθεο (2000: 82 θ.ε., 98 θ.ε.). 
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 χκθσλα κε ηνλ Οηθνλνκάθε (2000: 99) ε «(εηδηθά) θαπηηαιηζηηθή “κνξθή”» ηεο ζρέζεο ρξήζεο 

ηζνδπλακεί κε ηε κεηάβαζε απφ ηελ ηππηθή ζηελ πξαγκαηηθή ππαγσγή ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην θαη 

είλαη απηή πνπ κνξθνπνηεί «επαξθψο ζηελ εηδηθά θαπηηαιηζηηθή ηεο κνξθή ηε ζχκπησζε ζην ρσξηζκφ 

ηνπ αηνκηθνχ παξαγσγνχ» θαη απφ ηελ «αηνκηθή ηδηνθηεζία» θαη απφ ηε ρξήζε «σο αηνκηθή 

ηθαλφηεηα».  
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Θα επηκείλνπκε ζε απηφ ην ζεκείν ζηε ζρέζε ρξήζεο θαζφηη απνηειεί ηελ 

θξίζηκε ζρέζε (βι. Οηθνλνκάθεο, 2000: 90 θ.ε.), ηνλ ππξήλα ηεο αλαγθαίαο 

ζπλζήθεο ηνπ ΚΣΠ. Καη ζα επηκείλνπκε θαζψο κηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζή ηεο ζρέζεο 

ρξήζεο καο πξνζδηνξίδεη εληφο ηνπ ΚΣΠ θαη εληφο ηνπ ζπιινγηθνχ εξγάηε
50

 ηελ 

ηάμε-θνξέα ηεο σο ζεκειηψδε ηάμε (εξγαηηθή), ηελ ηάμε κε-θνξέα ηεο σο ζεκειηψδε 

ηάμε (αζηηθή) θαζψο θαη ηελ ηάμε κε-θνξέα ηεο σο κε-ζεκειηψδε ηάμε (λέα 

κηθξναζηηθή).    

 Ζ ζρέζε ρξήζεο είλαη αλαγθαίν «λα γίλεηαη αληηιεπηή ζηα πιαίζηα ελφο 

θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, ηνλ νπνίν νξίδεη θαη απφ ηνλ νπνίν νξίδεηαη». 

Απηφο ν θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο «είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ θαηακεξηζκνχ 

ησλ ιεηηνπξγηψλ θπξηφηεηαο, θαηνρήο θαη λνκήο [ρξήζεο], εληφο ησλ δηαδηθαζηψλ 

εξγαζίαο, δειαδή ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο». Έηζη, ζηνλ ΚΣΠ ε ζρέζε ρξήζεο 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ «εηδηθά ηζηνξηθφ ζπλδπαζκφ» ησλ ηξηψλ ζρέζεσλ   (φπ.π.: 90-

91).  

Ο θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο ζηνλ ΚΣΠ –δειαδή ν αζηηθφο 

θαηακεξηζκφο εξγαζίαο– έρεη σο ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ «ηελ φμπλζε ησλ 

δηαρσξηζκψλ-αληηζέζεσλ» αλάκεζα ζηελ πλεπκαηηθή θαη ζηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, 

αλάκεζα ζηελ επηζηήκε θαη ηελ πείξα, αλάκεζα ζηνπο αλαιακβάλνληεο θαζήθνληα 

δηεχζπλζεο θαη θαζήθνληα εθηέιεζεο. Ζ έλλνηα ηεο ρξήζεο ζηα πιαίζηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ εξγαζίαο ηνπ ΚΣΠ αλαδεηθλχεη θαη αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ απηνχο ηνπο 

δηαρσξηζκνχο-αληηζέζεηο θαη «πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηή σο ηάζε ζπιινγηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ή/θαη γεληθά ησλ κέζσλ εξγαζίαο, θαη ηαπηφρξνλα 

σο ηάζε αηνκηθήο κε-ηθαλφηεηαο» (Οηθνλνκάθεο, 2000: 93, ε έκθαζε ζην 

πξσηφηππν). Με άιια ιφγηα, ε ζρέζε ρξήζεο ζηνλ ΚΣΠ δελ κπνξεί λα ηδσζεί εθηφο 

ηεο (θαη πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζην εζσηεξηθφ ηεο) έλλνηαο ηνπ ζπιινγηθνχ εξγάηε.  

                                                           
50 χκθσλα κε ηνλ Οηθνλνκάθε (2008: 145˙ βι. επ΄ απηνχ θαη ζε Μαξμ, 2009: 352 θ.ε.) «[ν] 

ζπιινγηθφο απηφο εξγάηεο ζπλδπάδεη δηάθνξεο εξγαζηαθέο ηθαλφηεηεο, πνπ σο ζχλνιν, ζπληηζέκελεο, 

επηηεινχλ ηε ζπλνιηθή θαπηηαιηζηηθή εξγαζηαθή δηαδηθαζία. Έηζη, απηφο ν ζπιινγηθφο εξγάηεο 

ηαπηίδεηαη κε ηελ παξαγσγηθή εξγαζία – δειαδή ηελ παξαγσγή θαπηηαιηζηηθνχ πιενλάζκαηνο 

(ππεξαμία). Ο κεζαίνο δηεπζπληήο (manager), ν κεραληθφο, ν ηερλνιφγνο, ν επηβιέπσλ, ν ρεηξψλαθηαο 

εξγάηεο – φινη απηνί καδί – ζπληζηνχλ απηφλ ην ζπιινγηθφ εξγάηε. Χο εθ ηνχηνπ, έλαο ηέηνηνο 

ζπιινγηθφο εξγάηεο ζπγθξνηείηαη ζην επίπεδν ελφο ηερληθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο ζηελ εξγαζηαθή 

θαπηηαιηζηηθή δηαδηθαζία σο θνξέαο ηεο ζπλνιηθήο-ζπλδπαζκέλεο εξγαζίαο, θαη ηαπηίδεηαη κε ην 

ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ εξγαδνκέλσλ (παξαγσγηθή εξγαζία-παξαγσγηθφο εξγάηεο)». Βι. ζηελ ελφηεηα 

2.5.2.1 γηα κηα πεξαηηέξσ πξαγκάηεπζε ηνπ φξνπ «ζπιινγηθφο εξγάηεο».    
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Έλα θνκβηθφ εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη είλαη αλ αληηζηνηρίδεηαη ε ζρέζε ρξήζεο 

ζην ζχλνιν ησλ απνηεινχλησλ ην ζπιινγηθφ εξγάηε. Καη αλ φρη, εληφο ηνπ 

ζπιινγηθνχ εξγάηε πνηνο είλαη ν θνξέαο ηεο ζρέζεο ρξήζεο; 

Ζ απνζηνίρηζε ηεο ζρέζεο ρξήζεο απφ ην θνξέα ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο, 

αλαδεηθλχεη (θαη αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ) ην ηεξαξρηθφ κνληέιν ησλ δηαδηθαζηψλ 

εξγαζίαο ζηνλ αζηηθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Απηφ ην ηεξαξρηθφ κνληέιν 

ζεκειηψλεηαη ζηε βάζε ησλ παξαπάλσ δηαρσξηζκψλ-αληηζέζεσλ θαη ε εηδηθά 

θαπηηαιηζηηθή θχζε ηεο ζρέζεο ρξήζεο (απνζηνίρηζε απφ ηελ πξαγκαηηθή θπξηφηεηα, 

θαη ζηνίρηζε πνπ;) ελζσκαηψλεη «ηε κηα πιεπξά απηψλ ησλ δηαρσξηζκψλ-αληηζέζεσλ. 

Σελ πιεπξά πνπ θάζε θνξά αληηπξνζσπεχεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζεσξνχκελεο ή/θαη 

θαηά θχξην ιφγν ρεηξσλαθηηθήο απέλαληη ζηε (θαη αλαθνξηθά κε ηε) ζεσξνχκελε 

ή/θαη θαηά θχξην ιφγν πλεπκαηηθή εξγαζία, ηεο πείξαο απέλαληη ζηελ επηζηήκε, ηεο 

εθηέιεζεο απέλαληη ζηε δηεχζπλζε» (φπ.π., ε έκθαζε ζην πξσηφηππν). πλεπψο ε 

ρξήζε σο «ηθαλφηεηα (σο εηδηθή δεμηφηεηα) ρξεζηκνπνίεζεο-ρεηξηζκνχ ησλ κέζσλ 

παξαγσγήο» (Οηθνλνκάθεο, 2005) ηαπηίδεηαη κε (ζηνηρίδεηαη κε) ηελ πιεπξά ηεο 

ζεσξνχκελεο ή/θαη θαηά θχξην ιφγν
51

 ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο/πείξαο/εθηέιεζεο. Ο 

θνξέαο ηεο ζρέζεο ρξήζεο είλαη ε εξγαηηθή ηάμε.  

Καη αλ κέρξη εδψ πεξηγξάςακε ηε κηα πιεπξά ησλ δηαρσξηζκψλ-αληηζέζεσλ 

πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ (θαη αλαδεηθλχνπλ ηε) ζρέζε ρξήζεο εληφο ηνπ ΚΣΠ θαη 

εληφο ηνπ ζπιινγηθνχ εξγάηε, ηη ζπκβαίλεη κε ηελ άιιε πιεπξά ησλ δηαρσξηζκψλ-

αληηζέζεσλ;                

Ζ αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηνλ ΚΣΠ πνπ επηβάιιεη ηελ απνζηνίρηζε ηνπ 

θαπηηαιηζηή απφ ηελ ρξήζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο, δεκηνπξγεί κηα απφζηαζε 

αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή θπξηφηεηα θαη ηελ ρξήζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο 

(Οηθνλνκάθεο, 2005: 17), δειαδή, δπζρεξαίλεη (αλ δελ εμαιείθεη) ηελ άκεζε 

δπλαηφηεηα ηνπ θαπηηαιηζηή λα αζθεί ηνλ έιεγρν επί ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Απηή ηελ ιεηηνπξγία ηεο δηεχζπλζεο-επηηήξεζεο ησλ εξγαηψλ (σο δηακεζνιάβεζε 

ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή θπξηφηεηα θαη ηε ζρέζε ρξήζεο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ν ΚΣΠ) ε αζηηθή ηάμε ηελ παξαρσξεί ζε κηα ελδηάκεζε θνηλσληθή ηάμε 

κηζζσηψλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο αζηηθήο ηάμεο ζηε δηαδηθαζία 

απφζπαζεο ππεξαμίαο (Οηθνλνκάθεο, 2005: 17, 19˙ Μειηφο θαη Οηθνλνκάθεο, 2008: 

                                                           
51

 Δπηκέλνπκε ζηε θξάζε «ζεσξνχκελεο ή/θαη θαηά θχξην ιφγν ρεηξσθαληηθήο 

εξγαζίαο/πείξαο/εθηέιεζεο» πξνθεηκέλνπ λα κελ απνθιείζνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο 

ρεηξσλαηηθνπνίεζεο ηεο δηαλνεηηθήο εξγαζίαο. Βι. επ‟ απηνχ ζηε ζπλέρεηα.  
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21). Πξφθεηηαη γηα ηνπο «αμησκαηηθνχο» θαη «ππαμησκαηηθνχο» ηεο παξαγσγήο πνπ 

αζθνχλ εμνπζίεο ηνπ θεθαιαίνπ (δηνίθεζε-επηηήξεζε) (Μειηφο θαη Οηθνλνκάθεο, 

2007: 30, 2008: 21-22). Απηνί νη «αμησκαηηθνί θαη ππαμησκαηηθνί ηεο παξαγσγήο» 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ άιιε πιεπξά ησλ δηαρσξηζκψλ-αληηζέζεσλ, ηελ ζεσξνχκελε 

ή/θαη θαηά θχξην ιφγν πλεπκαηηθή εξγαζία/επηζηήκε/δηεχζπλζε, ην ζπκπιεξσκαηηθφ 

ππνζχλνιν ηνπ ζπιινγηθνχ εξγάηε, θαη ζπγθξνηνχλ ηε λέα κηθξναζηηθή ηάμε σο κε-

θνξείο ησλ ζρέζεσλ πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο θαη ρξήζεο.  

εκεηψλνπκε πσο νη δηαρσξηζκνί-αληηζέζεηο πξέπεη λα γίλνληαη θαηαλνεηέο 

«κφλν κέζσ ηεο αληηζεηηθφηεηάο ηνπο θαη ηεο ηζηνξηθφηεηάο ηνπο» θαη σο εθ ηνχηνπ 

κηζζσηνί εξγαδφκελνη πνπ αζθνχλ θαηά θχξην ιφγν πλεπκαηηθή εξγαζία αιιά δελ 

αζθνχλ επνπηεία επί άιισλ εξγαδφκελσλ, είλαη ηαμηθνί θνξείο ηεο ζρέζεο ρξήζεο θαη 

άξα εθιακβάλνληαη σο αλήθνληεο ζηελ εξγαηηθή ηάμε (Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 30). 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε πξνιεηαξηνπνίεζεο ή ρεηξσλαθηηθνπνίεζεο ηεο 

δηαλνεηηθήο εξγαζίαο (Οηθνλνκάθεο, 2000: 163-164).         

 Με βάζε θαη ηα παξαπάλσ, εληφο ηεο κήηξαο ηνπ ΚΣΠ σο (απνθιεηζηηθνί) 

θνξείο ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ΚΣΠ ζπγθξνηνχληαη σο ζεκειηψδεηο ηάμεηο 

(θαη σο νη βαζηθέο ηάμεηο ζε έλα θαπηηαιηζηηθφ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ), ε αζηηθή 

ηάμε θαη ε εξγαηηθή ηάμε, θαζψο «ελζαξθψλνπλ έλαλ δηαθξηηφ ή “θαζνξηζκέλν 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα” ζην επίπεδν ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο» (Μειηφο 

θαη Οηθνλνκάθεο, 2008: 21, βι. Οηθνλνκάθεο, 2005: 11). Έηζη, «απηή ε ελζάξθσζε – 

πξνζσπνπνίεζε θαζνξηζκέλνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα αθνξά ηε ζρέζε θεθαιαίνπ – 

ήηνη ηε ζρέζε πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο – θαη ηε ζρέζε ρξήζεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο 

– σο ζρέζε κηζζσηήο εξγαζίαο. πλεπψο, νη θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη 

εληφο ηνπ ΚΣΠ σο ζεκειηψδεηο ηάμεηο είλαη νη θνξείο ησλ ζρέζεσλ πξαγκαηηθήο 

θπξηφηεηαο θαη ρξήζεο» (Οηθνλνκάθεο, 2005: 11).  

 Απφ ηα παξαπάλσ είλαη ζαθέο πσο ε αζηηθή ηάμε είλαη ν θνξέαο ηεο 

πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο (σο ζχκπησζε ησλ ζρέζεσλ θπξηφηεηαο θαη θαηνρήο).  

εκεηψλνπκε πσο ζηελ αζηηθή ηάμε εληάζζνληαη θαη ηα πςειφβαζκα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε, νη κάλαηδεξο, πνπ αλ θαη δελ είλαη θνξείο ηεο ηππηθήο θπξηφηεηαο (λνκηθή 

ηδηνθηεζία επί ησλ κέζσλ παξαγσγήο), αζθνχλ άκεζα ηηο εμνπζίεο ηεο θπξηφηεηαο 

θαη ηεο θαηνρήο εθπιεξψλνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θεθαιαίνπ, θαηαιακβάλνληαο ηε 

ζέζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη απνηειψληαο θνξείο ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο σο 

νηθνλνκηθήο ζρέζεο (ζχκπησζεο θπξηφηεηαο-θαηνρήο) (Οηθνλνκάθεο θ.α., 2015: 24˙ 

Οηθνλνκάθεο θ.α., 2016α: 112˙ Οηθνλνκάθεο, 1999: 155, 165).    
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Ζ εξγαηηθή ηάμε απνηειεί ην θνξέα ηεο ρξήζεο (εθηέιεζε ηεο άκεζεο 

εξγαζίαο ζηελ θαπηηαιηζηηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο). Χζηφζν, ζα πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε πσο απνηειεί ην έλα απφ ηα δχν γλήζηα ππνζχλνια ηνπ ζπιινγηθνχ 

εξγάηε. 

Ζ λέα κηθξναζηηθή ηάμε, απνηειεί ην δεχηεξν απφ ηα δχν γλήζηα ππνζχλνια 

ηνπ ζπιινγηθνχ εξγάηε (ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ εξγαδφκελσλ), απνθιεηζηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο είλαη «ε εξγαζία ηεο δηνίθεζεο-επηηήξεζεο (σο αληίζεηεο ζηελ 

εθηέιεζε ηεο άκεζεο εξγαζίαο). πλεπψο, νη κηζζσηνί εξγαδφκελνη πνπ αλήθνπλ ζε 

απηή ηελ εηδηθή θαηεγνξία ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο δελ εθηεινχλ απνθιεηζηηθά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εξγαζίαο, αιιά αληηζέησο εμαζθνχλ εθρσξεκέλεο εμνπζίεο ηνπ 

θεθαιαίνπ (Μειηφο θαη Οηθνλνκάθεο, 2008: 22). Έηζη, κνινλφηη απνηεινχλ κέξνο 

ηνπ ζπιινγηθνχ εξγάηε, δειαδή είλαη παξαγσγηθνί εξγαδφκελνη –εξγαδφκελνη άκεζα 

εθκεηαιιεπφκελνη απφ ην θεθάιαην– εληνχηνηο επίζεο “ιεηηνπξγνχλ σο θεθάιαην” 

θαη θαηά ζπλέπεηα, δελ απνηεινχλ “ελζαξθψζεηο” θαη “πξνζσπνπνηήζεηο” ελφο 

επαξθψο δηαθξηηνχ ή “θαζνξηζκέλνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα” ζην επίπεδν ηνπ 

ηξφπνπ παξαγσγήο» (Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 29˙ βι. θαη ζε Μειηφο θαη 

Οηθνλνκάθεο, 2007: 29-32). πγθξνηνχληαη ζε κε ζεκειηψδε θνηλσληθή ηάμε θαζψο 

«δε ραξαθηεξίδνληαη επαξθψο απφ ην ζχλνιν ησλ αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ γηα ηελ 

πξνζκέηξεζή ηνπο ζηελ εξγαηηθή ηάμε, νχηε βέβαηα ζηελ αζηηθή» (Οηθνλνκάθεο, 

2000: 155), αθνχ δελ είλαη θνξείο ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην νπζηψδεο 

πεξηερφκελν ηεο κήηξαο ηνπ ΚΣΠ. Απφ ηε κηα δελ είλαη θνξείο ηεο πξαγκαηηθήο 

θπξηφηεηαο θαη άξα δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ αζηηθή ηάμε. Απφ ηελ άιιε, δελ 

είλαη δπλαηφλ λα εληαρζνχλ ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαζψο δελ είλαη θνξείο ηεο ζρέζεο 

ρξήζεο, ε νπνία –φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ– ηαπηίδεηαη κε ηελ πιεπξά ηεο 

ζεσξνχκελεο ή/θαη θαηά θχξην ιφγν ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο/πείξαο/εθηέιεζεο 

(φπ.π.: 155-156).   

 ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο –ζε ηειεπηαία αλάιπζε– ην 

εηδηθψο θαπηηαιηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ ΚΣΠ είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη-κνξθνπνηεί ηηο 

ηξεηο θνηλσληθέο ηάμεηο εληφο ηνπ, σο θνξείο ή κε-θνξείο ζρέζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην 

νπζηψδεο πεξηερφκελν ηεο κήηξαο ηνπ. ρεκαηηθά απηφο ν θαζνξηζκφο απεηθνλίδεηαη 

παξαθάησ. 
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Απνζηνίρηζε ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο απφ ηε ρξήζε (αζηηθή ηάμε) απφζηαζε 

ηεο ρξήζεο απφ ηελ πξαγκαηηθή θπξηφηεηα  απφζηαζε ηνπ θαπηηαιηζηή απφ ηε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη επηηήξεζεο ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο  αζηηθφο 

θαηακεξηζκφο εξγαζίαο/ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ εξγάηε  [θνξέαο ηεο ζρέζεο 

ρξήζεο νη εθηεινχληεο ηε δηαδηθαζία ηεο άκεζεο εξγαζίαο (εξγαηηθή ηάμε) = 

ρεηξσλαθηηθή εξγαζία/πείξα/εθηέιεζε] + [δηακεζφιαβεζε ηεο απφζηαζεο ρξήζεο-

πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο απφ ηνπο εθηεινχληεο εξγαζίεο επηηήξεζεο-εθρσξεκέλεο 

εμνπζίεο ηνπ θεθαιαίνπ (λέα κηθξναζηηθή ηάμε) = πλεπκαηηθή 

εξγαζία/επηζηήκε/δηεχζπλζε] 

 

πγθεθαιαηψλνληαο, εληφο ηνπ ΚΣΠ ζπγθξνηνχληαη ε αζηηθή θαη ε εξγαηηθή 

σο ζεκειηψδεηο ηάμεηο θαη ε λέα κηθξναζηηθή σο κε-ζεκειηψδεο ή ελδηάκεζε ηάμε 

(βι. Πίλαθα 2.1). Απνηέιεζκα ηνπ ζηνηρεηψδνπο ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ ΚΣΠ είλαη ν 

δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηελ αζηηθή ηάμε (θαπηηαιηζηέο) θαη ζηνπο κηζζσηνχο 

εξγαδφκελνπο (ζπιινγηθφο εξγάηεο), ελψ απνηέιεζκα ηνπ εηδηθψο θαπηηαιηζηηθνχ 

ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ ΚΣΠ είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ κηζζσηψλ εξγαδνκέλσλ (ηεο 

ακεηβφκελεο απφ κεηαβιεηφ θεθάιαην παξαγσγηθήο εξγαζίαο-ζπιινγηθφο εξγάηεο) 

αλάκεζα ζε εξγαηηθή ηάμε θαη λέα κηθξναζηηθή ηάμε.  

 

Πίλαθαο 2.1 Οη θνηλσληθέο ηάμεηο ηνπ ΚΣΠ 

Σάμεηο 

Πξαγκαηηθή 

θπξηφηεηα ζηα 

κέζα παξαγσγήο 

Υξήζε ησλ 

κέζσλ 

παξαγσγήο 

Θεκειηψδεο/ 

Με-ζεκειηψδεο 

θνηλσληθή ηάμε 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε Ναη Όρη Θεκειηψδεο 

Δξγαηηθή ηάμε Όρη Ναη Θεκειηψδεο 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε Όρη Όρη Με-ζεκειηψδεο 

Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 55 (Πίλαθαο 8.1) 

 

2.5 Παξαγσγηθή θαη κε παξαγσγηθή εξγαζία  

 

Ζ καξμηζηηθή ζπδήηεζε γηα ηελ παξαγσγηθή (θαη ηε κε-παξαγσγηθή) εξγαζία 

απνηέιεζε δηαρξνληθά πεδίν κειέηεο θαη δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ζ ζπδήηεζε 

απηή έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο ν ραξαθηεξηζκφο ηεο εξγαζίαο σο παξαγσγηθήο ή 

κε απνηειεί (αλ θαη φρη ην κνλαδηθφ) έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ εληφο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηεο λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο ηνπ Καπηηαιηζηηθνχ Σξφπνπ 

Παξαγσγήο (ΚΣΠ) απφ ηα άιια κηζζσηά ζηξψκαηα-ηάμεηο. Μέζα απφ ηνλ 
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πξνζδηνξηζκφ ηεο παξαγσγηθήο θαη ηεο κε-παξαγσγηθήο εξγαζίαο αλαδεηθλχνληαη νη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο ζηελ παξαγσγή θαη άξα ν (θαπηηαιηζηηθφο) εθκεηαιιεπηηθφο ηνπο 

ραξαθηήξαο ή κε. 

ηελ παξνχζα εξγαζία πηνζεηνχκε ηελ άπνςε πσο παξαγσγηθή εξγαζία απφ 

ηελ άπνςε ηεο θαπηηαιηζηηθήο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο είλαη ε εξγαζία πνπ παξάγεη 

φρη απιψο αμία ρξήζεο
52

 αιιά αληαιιαθηηθή αμία
53

. Σν απνηέιεζκα ηεο παξαγσγηθήο 

εξγαζίαο απφ ηελ άπνςε ηεο θαπηηαιηζηηθήο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο δελ είλαη απιψο 

ην πξντφλ, νχηε απιψο ην εκπφξεπκα, αιιά ην θαπηηαιηζηηθφ εκπφξεπκα ην νπνίν 

επηζηξέθεη ζηνλ θεθαιαηνθξάηε κεγαιχηεξε αμία απφ ηελ αμία ηεο εξγαζίαο πνπ 

απαηηήζεθε γηα λα παξαρζεί. Με άιια ιφγηα, παξαγσγηθή εξγαζία απφ ηελ άπνςε ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο είλαη ε εξγαζία πνπ ακεηβφκελε απφ 

κεηαβιεηφ θεθάιαην παξάγεη ππεξαμία θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ (απφ θπζηθή άπνςε) 

ππφζηαζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο (Μαξμ, 1983: 128-129, 143, 145).  

 Κάζε κεηέρσλ ηνπ ζπιινγηθνχ εξγάηε εληφο ηνπ ΚΣΠ (θαη πβδξηδηθά εληφο 

ηνπ ΤΣΠ, βι. ζρεηηθά ζηελ ελφηεηα 2.7.2), πνπ είλαη κηζζσηφο ακεηβφκελνο απφ 

κεηαβιεηφ θεθάιαην αζθεί παξαγσγηθή εξγαζία θαη παξάγεη ππεξαμία. Καη απηφ 

αλεμάξηεηα απφ ηε ιεηηνπξγία πνπ αζθεί εληφο ηνπ ζπιινγηθνχ εξγάηε θαη 

ζπλαθφινπζα αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ηνπ ζηνλ (αζηηθφ) θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, 

«απφ ηνλ θαζεαπηφ ρεηξψλαθηα εξγάηε σο ηνλ κάλαηδεξ θαη ηνλ κεραληθφ (πνπ 

δηαθέξεη απφ ηνλ θεθαιαηνθξάηε)» (Μαξμ, 1984: 150). Δπνκέλσο, παξαγσγηθή είλαη 

ε εξγαζία ε νπνία πθίζηαηαη «άκεζε παξαγσγηθή θαηαλάισζε απφ ην θεθάιαην» θαη 

νδεγεί ζε «άκεζε παξαγσγή ππεξαμίαο». εκεηψλνπκε πσο σο κηζζσηνί κπνξεί λα 

εκθαλίδνληαη θαη νη managers –ελλννχκε νη top managers– ησλ θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Όκσο, αζθψληαο άκεζα ιεηηνπξγίεο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη θνξείο ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο θπξηφηεηαο επί ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαηαιακβάλνληαο ηε 

ζέζε ηνπ θεθαιαίνπ (Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 24˙ Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2016: 112˙ 

Οηθνλνκάθεο, 1999: 155, 165˙ βι. θαη ζε Πνπιαληδάο, 2008: 217-227). Χο εθ ηνχηνπ 

δε κεηέρνπλ ηνπ ζπιινγηθνχ εξγάηε αιιά ηαπηίδνληαη κε ην θεθάιαην. Δπηπιένλ, 

αθφκα θαη αλ είλαη έκκηζζνη, ν «κηζζφο» ηνπο δελ απνηειεί ηκήκα ηνπ κεηαβιεηνχ 

θεθαιαίνπ αιιά πξνέξρεηαη απφ θέξδνο (βι. Οηθνλνκάθεο, 2005).  

                                                           
52

 χκθσλα κε ην Μαξμ (2009: 190-194) θάζε εξγαζία πνπ παξάγεη αμίεο ρξήζεο ζεσξείηαη 

παξαγσγηθή εξγαζία απφ ηελ άπνςε ηεο απιήο δηαδηθαζίαο ηεο εξγαζίαο. 
53

 Γηα ηελ παξαγσγηθή εξγαζία απφ ηελ άπνςε ηεο θαπηηαιηζηηθήο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηελ παξαγσγηθή εξγαζία απφ ηελ άπνςε ηεο απιήο δηαδηθαζίαο ηεο εξγαζίαο, βιέπε 

ζε Μαξμ (2009: 524-525).   
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χκθσλα κε ην Μαξμ «[…] έρεη επίζεο απνδεηρηεί απφιπηα, ηη είλαη ε κε 

παξαγσγηθή εξγαζία. Δίλαη ε εξγαζία πνπ δελ αληαιιάζζεηαη κε θεθάιαην, αιιά πνπ 

αληαιιάζζεηαη άκεζα κε εηζφδεκα, δειαδή κε κηζζφ ή κε θέξδνο (θπζηθά θαη κε ηηο 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο, φπσο ν ηφθνο θαη νη πξφζνδεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζαλ κέηνρνη – 

copartners – ζην θέξδνο ηνπ θεθαιαηνθξάηε)» (Μαξμ, 1984: 151, ε έκθαζε ζην 

πξσηφηππν). Δπνκέλσο, φζνη κηζζσηνί δελ ακείβνληαη απφ κεηαβιεηφ θεθάιαην αιιά 

απφ ην εηζφδεκα ηνπ θαπηηαιηζηή
54

 ή απφ θξαηηθφ εηζφδεκα αζθνχλ κε-παξαγσγηθή 

εξγαζία απφ ηελ άπνςε ηεο θαπηηαιηζηηθήο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, δειαδή δελ 

παξάγνπλ ππεξαμία, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο κηζζσηέο 

ηάμεηο ηνπ ΚΣΠ. Έηζη, φζνη παξέρνπλ πξνζσπηθέο ππεξεζίεο θαη ακείβνληαη απφ ην 

εηζφδεκα ηνπ θαπηηαιηζηή αιιά φρη απφ κεηαβιεηφ θεθάιαην δελ παξάγνπλ ππεξαμία 

θαη ζπλεπψο δελ είλαη δπλαηφ λα εληαρζνχλ ζηελ εξγαηηθή ηάμε. Οη δεκφζηνη 

ππάιιεινη ηεο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο δελ είλαη παξαγσγηθνί εξγαδφκελνη (νχηε 

εθκεηαιιεπφκελνη), θαζψο δελ ακείβνληαη απφ κεηαβιεηφ θεθάιαην αιιά απφ 

θξαηηθφ εηζφδεκα θαη δελ παξάγνπλ θαπηηαιηζηηθά εκπνξεχκαηα νχηε θαη ππεξαμία 

θαη άξα δελ δχλαηαη λα εληαρζνχλ ζηηο κηζζσηέο ηάμεηο ηνπ ΚΣΠ. Αληίζεηα νη 

κηζζσηνί ησλ θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη παξαγσγηθνί 

εξγαδφκελνη. Καη απηφ γηαηί ε παξαγσγή ησλ θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

δηαηεξεί φια ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο. Ζ δηαθνξά ηνπο κε ηηο ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε λνκηθή ηδηνθηεζία αλήθεη ζην θξάηνο σο ζπιινγηθφ θεθαιαηνθξάηε 

(Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015:  38˙ Οηθνλνκάθεο, 2000: 157-158). Δπνκέλσο, νη κηζζσηνί 

ζηηο θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο
55

 είλαη παξαγσγηθνί εξγαδφκελνη θαη 

εθκεηαιιεπφκελνη θαζψο: α) ν εξγαδφκελνο εκθαλίδεηαη «άκεζα» απέλαληη ζην 

θεθάιαην, ηνλ κάλαηδεξ ηεο θξαηηθήο θαπηηαιηζηηθήο επηρείξεζεο πνπ απνηειεί 

πξνζσπνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ (Οηθνλνκάθεο, θ.ά., 2015: 38-39) θαη β) ε εξγαζία 

ηνπ κηζζσηνχ ακείβεηαη απφ «θξαηηθφ θεθάιαην» (Κάππνο, 1987: 21), δειαδή απφ 

κεηαβιεηφ θεθάιαην, ην νπνίν ελζσκαηψλεηαη «άκεζα» σο ηέηνην ζηε δηαδηθαζία 

                                                           
54

 Ζ εξγαζία ηνπο δειαδή ησλ ελ ιφγσ κηζζσηψλ «αγνξάδεηαη...γηα λα θαηαλαισζεί ζαλ αμία ρξήζεο, 

ζαλ ππεξεζία θαη φρη γηα λα ηεζεί ζαλ δσληαλφο ζπληειεζηήο ζηε ζέζε ηεο αμίαο ηνπ κεηαβιεηνχ 

θεθαιαίνπ θαη λα ελζσκαησζεί ζην θαπηηαιηζηηθφ πξνηζέο παξαγσγήο» (Μαξμ, 1983: 131, ε έκθαζε 

ζην πξσηφηππν). Γελ ακείβεηαη απφ κεηαβιεηφ θεθάιαην αιιά απφ εηζφδεκα, δελ παξάγεη 

θαπηηαιηζηηθά εκπνξεχκαηα θαη άξα δελ παξάγεη ππεξαμία. 
55

 Δμαηξνχληαη νη κάλαηδεξο ησλ θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ αθφκα θαη εάλ είλαη 

έκκηζζνη, θαζψο απνηεινχλ ηνπο θνξείο ηεο πξαγκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη αλήθνπλ σο εθ ηνχηνπ ζηελ 

θαπηηαιηζηηθή ηάμε (Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 38-39).   
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παξαγσγήο, ζπλεπψο παξάγεη ππεξαμία θαη άξα ν κηζζσηφο εξγαδφκελνο ζηελ 

θξαηηθή θαπηηαιηζηηθή επηρείξεζε είλαη εθκεηαιιεπφκελνο, θαη σο εθ ηνχηνπ 

παξαγσγηθφο. 

Σνλίδνπκε πσο απφ ηελ άπνςε ηεο θαπηηαιηζηηθήο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, ν 

ραξαθηεξηζκφο ηεο εξγαζίαο σο παξαγσγηθήο ή κε-παξαγσγηθήο δελ θαζνξίδεηαη απφ 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ε νπνία παξάγεη ζπγθεθξηκέλν είδνο αμίαο ρξήζεο, αιιά 

απφ «ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ππφ ηηο νπνίεο εθηειείηαη» (ηακάηεο, 1990: 9-10). 

Δπηπιένλ, ζεσξνχκε πσο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο παξαγσγηθήο θαη ζπλαθφινπζα 

ηεο κε-παξαγσγηθήο εξγαζίαο, δελ θαζνξίδεηαη απφ ην αλ ε εξγαζία εθηειείηαη ζηελ 

άκεζε δηαδηθαζία παξαγσγήο ή ζηε ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο.
56

 Καη απηφ γηαηί φπσο 

ηνλίδεη ν ηακάηεο (1990: 8-9, 13), «[α]πφ ηελ άπνςε ηεο θαπηηαιηζηηθήο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο σο ελφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο άκεζεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

θπθινθνξίαο, απφ ηελ άπνςε δειαδή ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ππεξαμίαο ή, 

αληηζηνίρσο, θέξδνπο, παξαγσγηθή είλαη ε εξγαζία πνπ παξάγεη, θαη κε παξαγσγηθή 

ε εξγαζία πνπ δελ παξάγεη ππεξαμία ή, αληηζηνίρσο, θέξδνο». Ζ δηαδηθαζία ηεο 

θπθινθνξίαο –απφ ηελ άπνςε ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο– είλαη «πιηθή 

δηαδηθαζία παξαγσγήο», ζηηγκή ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, θαηά ηελ 

νπνία παξάγνληαη πξντφληα ή ππεξεζίεο
57

 απφ ηε ρξήζε εξγαζηαθήο δχλακεο θαη 

κέζσλ παξαγσγήο θαη άξα νη κηζζσηνί ζηε ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο είλαη 

παξαγσγηθνί εξγαδφκελνη, θαζψο παξάγνπλ ππεξαμία. 

πλνςίδνληαο, πηνζεηνχκε ηελ άπνςε πσο παξαγσγηθή εξγαζία απφ ηελ 

άπνςε ηεο θαπηηαιηζηηθήο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, σο εληαίαο πιηθήο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο ηεο άκεζεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη ηεο θπθινθνξίαο, είλαη κφλν ε 

ακεηβφκελε απφ κεηαβιεηφ θεθάιαην παξάγνπζα ππεξαμία εξγαζία ησλ κεηερφλησλ 

ηνπ ζπιινγηθνχ εξγάηε πνπ ζπγθξνηείηαη απνθιεηζηηθά εληφο ηνπ ΚΣΠ θαη πβξηδηθά 

εληφο ηνπ Τβξηδηθνχ Σξφπνπ Παξαγσγήο (ΤΣΠ) (βι. ζηελ ελφηεηα 2.7.2). Γειαδή, 

θαζνξηζηηθφ γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο εξγαζίαο σο παξαγσγηθήο (ή κε-παξαγσγηθήο) 

είλαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο παξαγσγήο, θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα ε παξαγσγηθή 

εξγαζία νξηνζεηεί ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο ηνπ ΚΣΠ, δειαδή ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηε 

λέα κηθξναζηηθή ηάμε (ηνπ ΚΣΠ), έλαληη ησλ ππνινίπσλ κηζζσηψλ ηάμεσλ ελφο 

θαπηηαιηζηηθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ. Χζηφζν, απφ κφλε ηεο ε παξαγσγηθή 

                                                           
56

 Έλαλ αληίζηνηρν θξηηήξην πηνζεηεί ν Νίθνο Πνπιαληδάο (2008: 260 θ.ε.).  
57

 Δδψ ν φξνο ππεξεζίεο δε ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε καξμηθή έλλνηα πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, αιιά 

αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή άπισλ πξντφλησλ.   
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εξγαζία σο (απνθιεηζηηθφ) θξηηήξην πξνζδηνξηζκνχ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο είλαη 

αλεπαξθήο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηεο 

λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο ηνπ ΚΣΠ είλαη ε εηζαγσγή ζηελ αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ 

παξαγσγήο θαη εηδηθφηεξα ηεο ζρέζεο ρξήζεο, θνξέαο ηεο νπνίαο είλαη ε 

απνθιεηζηηθά ε εξγαηηθή ηάμε. Σέινο, νη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηεο (καξμηθήο) 

παξαγσγηθήο εξγαζίαο ζπλεπάγνληαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ νδεγνχλ είηε ζε 

ζπξξίθλσζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο (θαη αληίζηνηρε κεγέζπλζε ηεο λέαο κηθξναζηηθήο) 

είηε ζε ππεξκεγέζπλζή ηεο (θαη αληίζηνηρε ζπξξίθλσζε ηεο λέαο κηθξναζηηθήο 

ηάμεο).  

 

2.6 Οη θνηλσληθέο ηάμεηο ζην θξάηνο  

 

ηε κέρξη ηψξα αλάιπζε έρνπκε πξνζδηνξίζεη ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ΚΣΠ. Ζ αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγηθή 

εξγαζία (πνπ νξίδεηαη απνθιεηζηηθά εληφο ηνπ ΚΣΠ θαη πβξηδηθά εληφο ηνπ ΤΣΠ) θαη 

ηελ κε-παξαγσγηθή εξγαζία ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηδενινγηθφ-πνιηηηθφ θξηηήξην ζην 

νπνίν αλαθεξζήθακε ζηελ ελφηεηα 2.3, καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη ζην θξάηνο. 

 Έλαο ηέηνηνο πξνζδηνξηζκφο αθνξά ηφζν ηνπο κηζζσηνχο ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ φζν θαη ηνπο κηζζσηνχο ζηηο θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Απηφο δηαρσξηζκφο είλαη επηηαθηηθά αλαγθαίνο: ζηελ πξψηε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα 

ηαμηθφ πξνζδηνξηζκφ κε βάζε ην πνιηηηθφ-ηδενινγηθφ θξηηήξην κηζζσηψλ πνπ 

απαζρνινχληαη εθηφο ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε πξφθεηηαη 

γηα ηαμηθφ πξνζδηνξηζκφ κε βάζε ην νηθνλνκηθφ κηζζσηψλ πνπ απαζρνινχληαη εληφο 

ηνπ ΚΣΠ (ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ΚΣΠ φπνπ ηδηνθηήηεο είλαη ην θξάηνο).     

 

2.6.1 Οι κοινυνικέρ ηάξειρ ζηον κπαηικψ μησανιζμψ 

 

Ο φξνο θξαηηθφο κεραληζκφο ρξεζηκνπνηείηαη εδψ γηα λα ππνδειψζεη ην ζχλνιν ησλ 

επηκέξνπο «θξαηηθψλ κεραληζκψλ» ζθνπφο θαη ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ είλαη λα 

εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλνρή ηεο θαπηηαιηζηηθήο εμνπζίαο θαη ηε δηάδνζε ηεο θπξίαξρεο 

ηδενινγίαο: θξαηηθή γξαθεηνθξαηία, δηθαζηηθφο κεραληζκφο, ζψκαηα αζθαιείαο θαη 

έλνπιεο δπλάκεηο, δεκφζηα εθπαίδεπζε θ.ιπ (βι. Μειηφο θαη Οηθνλνκάθεο, 2007: 32-

33).  
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Αθεηεξία γηα ηνλ ηαμηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ πνπ 

ζπγθξνηνχληαη εληφο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ είλαη ε παξαδνρή πσο απνηεινχλ 

«κε-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο» ηάμεηο, θαζψο δελ ζπγθξνηνχληαη εληφο ησλ ηξφπσλ 

παξαγσγήο θαη άξα δελ είλαη θνξείο ζρέζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο 

πνπ ζπγθξνηνχλ ηε «κήηξα» ελφο ηξφπνπ παξαγσγήο. Άξα, νη κηζζσηνί ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ (ζην ζχλνιφ ηνπο) είλαη εμ νξηζκνχ κε-παξαγσγηθνί/κε-

εθκεηαιιεπφκελνη εξγαδφκελνη θαη ε φπνηα έληαμε κεξίδσλ απηψλ απεπζείαο ζηελ 

εξγαηηθή ηάμε, είλαη απνηέιεζκα ησλ παξαλνήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

παξαγσγηθήο εξγαζίαο.  

Πνηεο είλαη φκσο νη ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη εληφο ηνπ; Τπνζηεξίδνπκε πσο 

ηξεηο είλαη απηέο νη θνηλσληθέο ηάμεηο: ε θαηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα, ε λέα 

κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ε αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία 

(βι. Πίλαθα 2.2˙ Οηθνλνκάθεο, 2015: 34 θ.ε.).  

Κνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο είλαη ν θαηαξρήλ 

πξνζδηνξηζκφο ηεο λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. ε απηήλ 

αλήθνπλ –κε  εμαίξεζε ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ δεκνζίνπ, βι. επ‟ απηνχ 

ζηε ζπλέρεηα– φζνη  ζηειερψλνπλ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ αζθψληαο ιεηηνπξγίεο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλνρή ηεο θαπηηαιηζηηθήο εμνπζίαο θαη ηε δηάδνζε ηεο θπξίαξρεο 

ηδενινγίαο. Έλα εξψηεκα είλαη γηαηί απηνί νη κηζζσηνί αλήθνπλ ζηελ ίδηα κε-

ζεκειηψδε ηάμε ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη νη κηζζσηνί πνπ δελ είλαη θνξείο 

ζπλζεηνπζψλ ζρέζεσλ εληφο ηνπ ΚΣΠ, ήηνη ε λέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ;  

χκθσλα κε ηνπο Μειηφ θαη Οηθνλνκάθε (2007: 32-33, ε έκθαζε ζην 

πξσηφηππν) νη δχν απηέο κεξίδεο ηεο ίδηα ηάμεο «αζθνχλ ίδηνπ ηχπνπ θνηλσληθέο 

ιεηηνπξγίεο εληφο ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλαπαξαγσγήο, θαίηνη ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά 

επίπεδα…Ζ λέα κηθξναζηηθή ηάμε είλαη ην πξντφλ πνπ αλαδχεηαη απφ ηε ζηειέρσζε 

ησλ κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ άζθεζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο εμνπζίαο (κέζα ζηνπο 

ππάξρνληεο θνηλσληθνχο ζρεκαηηζκνχο) απφ ζηνηρεία πνπ δελ είλαη ηκήκα ηεο 

θπξίαξρεο ηάμεο θαη ηα νπνία ππφθεηληαη ζπρλά ζε άκεζε θαπηηαιηζηηθή 

εθκεηάιιεπζε. Απηή ε ηαμηθή ζέζε πεξηιακβάλεη ή ζπλεπάγεηαη ηηο αθφινπζεο 

ιεηηνπξγίεο: (i) ιεηηνπξγίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απφζπαζε ππεξαμίαο, φπσο ε 

επίβιεςε-επηηήξεζε-έιεγρνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (ηερληθνί, κεραληθνί 

θ.ιπ.)˙ (ii) ιεηηνπξγίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλνρή ηεο θαπηηαιηζηηθήο εμνπζίαο 

(θξαηηθή γξαθεηνθξαηία, δηθαζηηθφο κεραληζκφο, ζηξαηφο θ.ιπ.)˙ (iii) ιεηηνπξγίεο γηα 

ηε ζπζηεκαηνπνίεζε θαη δηάδνζε ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο, φπσο ε εθπαίδεπζε. […] 
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Πεξηιακβάλεη ηφζν παξαγσγηθνχο κηζζσηνχο εξγαδνκέλνπο (δειαδή εθείλνπο πνπ 

αληαιιάζζνπλ ηελ εξγαζία γηα θεθάιαην, θαη παξάγνπλ ππεξαμία): θαηεγνξία i), φζν 

θαη κε-παξαγσγηθνχο κηζζσηνχο εξγαδνκέλνπο (δειαδή εθείλνπο πνπ απαζρνινχληαη 

ζηνλ δεκφζην [κε-επηρεηξεκαηηθφ] ηνκέα θαη έηζη δελ παξάγνπλ ππεξαμία, 

θαηεγνξίεο ii) θαη iii)» (φπ.π.: 32-33), ακεηβφκελνη απφ θξαηηθά έζνδα (ή «θξαηηθφ 

εηζφδεκα», Κάππνο, 1987: 21˙ Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 33). 

 Έηζη, νη δχν απηέο δηαθνξεηηθέο κεξίδεο ηεο λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο 

κπνξνχλ λα ηδσζνχλ σο κηα ηάμε, αιιά δελ ηαπηίδνληαη κε βάζε ην νηθνλνκηθφ 

θξηηήξην ή, αθξηβέζηεξα, ε ηαχηηζή ηνπο ζα παξαβίαδε ην νηθνλνκηθφ θξηηήξην: ε κελ 

πξψηε εθηειεί παξαγσγηθή εξγαζία θαη είλαη αληηθείκελν θαπηηαιηζηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο, ελψ ε δεχηεξε εθηειεί κε-παξαγσγηθή εξγαζία θαη (σο εθ ηνχηνπ) 

δελ είλαη αληηθείκελν θαπηηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο (Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 33). 

 ε ζρέζε κε ηε λέα κηθξναζηηθή ηάμε, νη Μειηφο θαη Οηθνλνκάθεο (2007: 47-

48) επηζεκαίλνπλ πσο «[ν]η βιέςεηο γηα θνηλσληθή άλνδν ηνπ “λένπ κηθξναζηνχ” 

ηαπηίδνληαη κε ηελ αλέιημή ηνπ ζηε κεγάιε επηρείξεζε θαη ηνπο θξαηηθνχο 

κεραληζκνχο. Ζ ζρέζε ηνπ κε ηελ θαπηηαιηζηηθή επηρείξεζε θαη ην θξάηνο είλαη 

εζσηεξηθή….Δηδηθφηεξα ζηε ζρέζε ηνπο κε ην θξάηνο, νη “λένη κηθξναζηνί” πνπ 

επαλδξψλνπλ ηνπο θξαηηθνχο κεραληζκνχο (αιιά θαη ηηο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

ππφ δεκφζηα λνκηθή ηδηνθηεζία) ζεσξνχλ ην θξάηνο “δηθφ ηνπο” 

θξάηνο….[δ]ηεθδηθνχλ ηνλ “εθδεκνθξαηηζκφ” ησλ ζεζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, 

κέζα απφ ηνλ νπνίν ζα δηεπξχλνπλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη δηθαηνδνζίεο ηνπο», 

έηζη «ε λέα κηθξναζηηθή ηάμε, ιφγσ ηεο ξνπήο ηεο ξνπήο ηεο πξνο ηνλ 

“εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ θξάηνπο” θαη ηε καδηθνπνίεζε ησλ ζπιινγηθψλ αξκνδηνηήησλ, 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ πξνο ην ζπλδηθαιηζκφ θαη ηα 

κεηαξξπζκηζηηθά πνιηηηθά θφκκαηα…».     

 ε πνηα θνηλσληθή ηάμε φκσο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ νη θαηψηεξνη δεκφζηνη 

ππάιιεινη πνπ δελ αζθνχλ ιεηηνπξγίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλνρή ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο εμνπζίαο θαη ηε δηάδνζε ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο, π.ρ. ηερλίηεο θαη 

θαζαξίζηξηεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ;  

Οη ελ ιφγσ εξγαδφκελνη δελ κπνξνχλ –κε ην νηθνλνκηθφ θξηηήξην– λα 

εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη εληφο ησλ 

ηξφπσλ παξαγσγήο. χκθσλα κε ηνπο Μειηφ θαη Οηθνλνκάθε (2007: 33) «[κ]ηα 

πξνζέγγηζε ζα ήηαλ λα ζεσξεζνχλ κία “κε παξαγσγηθή” κεξίδα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, 

κε ηελ επίθιεζε πνιηηηθν-ηδενινγηθψλ θξηηεξίσλ. Μηα άιιε λα ζεσξεζνχλ σο 
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θαηψηεξν ηκήκα ηεο λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο». Δθφζνλ νη θαηψηεξεο βαζκίδεο ησλ 

δεκφζησλ ππαιιήισλ δελ ζρεκαηίδνληαη ηαμηθά ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν (θαη 

επνκέλσο δελ είλαη «θνξείο» ζπλζεηνπζψλ ζρέζεσλ), δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε 

κηα ζεκειηψδε (θαη βαζηθή) θνηλσληθή ηάμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, φπσο ηελ εξγαηηθή, 

αιιά κάιινλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο κε-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο 

θνηλσληθέο ηάμεηο, έζησ ζε θαηψηεξε ηεξαξρηθά βαζκίδα, ζεκαηνδνηψληαο ηελ ελ 

δπλάκεη αληηθεηκεληθή πφισζή ηνπο πξνο ηελ εξγαηηθή ηάμε. Χζηφζν, ην δήηεκα 

απηφ απαηηεί πεξαηηέξσ ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Θα νλνκάδνπκε ζηε ζπλέρεηα ηηο θαηεγνξίεο απηέο «θαηψηεξε 

κηζζσηή βαζκίδα», ζε δηάθξηζε πξνο ηε λέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ (Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 36).    

Έλα επφκελν δήηεκα αθνξά ζηνπο κηζζσηνχο πνπ είλαη αλψηεξα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Ζ έληαμε απηψλ ζηελ θαπηηαιηζηηθή ηάμε δελ ζα 

κπνξνχζε επίζεο κε βάζε ην νηθνλνκηθφ θξηηήξην, παξά κφλν κε ηελ επίθιεζε 

πνιηηηθν-ηδενινγηθψλ θξηηεξίσλ. πλαθφινπζα, δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε κηα 

ζεκειηψδε (θαη βαζηθή) θνηλσληθή ηάμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, φπσο ηελ θαπηηαιηζηηθή, 

αιιά κάιινλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο κε-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο 

θνηλσληθέο ηάμεηο, έζησ ζε αλψηεξε ηεο λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο ηεξαξρηθά βαζκίδα, 

ζεκαηνδνηψληαο ηελ ελ δπλάκεη ηαμηθή πφισζή ηνπο πξνο ηελ θαπηηαιηζηηθή ηάμε. 

ηελ πεξίπησζε απηή ζα έπξεπε σζηφζν λα πξνζδηνξηζηεί, ζηε βάζε ησλ πνιηηηθν-

ηδενινγηθψλ θξηηεξίσλ, ε δηαθνξνπνίεζε απηψλ ησλ κηζζσηψλ απφ ηηο ελδηάκεζεο 

θαη αλψηεξεο κεξίδεο ηεο λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο πνπ ζηειερψλνπλ ηνπο θξαηηθνχο 

κεραληζκνχο θαη λα ηνληζηεί φηη νη ελ ιφγσ κηζζσηνί ηείλνπλ λα «αζθνχλ ίδηνπ ηχπνπ 

θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο» κε ηελ θαπηηαιηζηηθή ηάμε. Μηα πξνζέγγηζε ζα ήηαλ λα 

δερηνχκε φηη νη ελ ιφγσ κηζζσηνί, ζε δηάθξηζε πξνο ηε λέα κηθξναζηηθή ηάμε πνπ 

ζηειερψλεη ηνπο κεραληζκνχο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο, αζθνχλ άκεζα (δειαδή 

κε-εθρσξεκέλε απφ άιινπο) εμνπζία γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζην πιαίζην ηεο «ζρεηηθήο απηνλνκίαο» ηνπ θξάηνπο (βι. ζρεηηθά 

Πνπιαληδάο, 1982, Οηθνλνκάθεο θαη Μπνχξαο, 2007) θαη επνκέλσο ζπγθξνηνχληαη 

κε αζηηθή αληηθεηκεληθή πφισζε. Καη ην δήηεκα απηφ απαηηεί πεξαηηέξσ ζεσξεηηθή 

δηεξεχλεζε πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Θα νλνκάδνπκε 

ζηε ζπλέρεηα ηηο «θνξπθέο» ησλ κεραληζκψλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο «αλψηεξε 

θξαηηθή γξαθεηνθξαηία», ζε δηάθξηζε πξνο ηε λέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ (Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 37). 
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Πίλαθαο 2.2 Οη θνηλσληθέο ηάμεηο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ 

Σάμεηο 
Πξαγκαηηθή θπξηφηεηα 

ζηα κέζα παξαγσγήο 

Υξήζε ησλ 

κέζσλ 

παξαγσγήο 

Θεκειηψδεο/ 

Με-ζεκειηψδεο 

θνηλσληθή ηάμε 

Αλψηεξε θξαηηθή 

γξαθεηνθξαηία  
Όρη 

Όρη / άκεζε 

εμνπζία γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο 

Με-ζεκειηψδεο 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε 

ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ 

Όρη 

Όρη / 

εθρσξεκέλεο 

εμνπζίεο ηνπ 

θξάηνπο 

Με-ζεκειηψδεο 

Καηψηεξε κηζζσηή 

βαζκίδα 

Όρη Όρη Με-ζεκειηψδεο 

Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 55 (Πίλαθαο 8.1) 

 

2.6.2 Οι κοινυνικέρ ηάξειρ ζηιρ κπαηικέρ καπιηαλιζηικέρ επισειπήζειρ 

 

Δηδηθφηεξε πξνζέγγηζε απαηηνχλ νη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο (θξαηηθέο βηνκεραλίεο, 

επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θ.ιπ.). Απηέο ηηο ζεσξνχκε απιψο κηα εηδηθή κνξθή 

θαπηηαιηζηηθήο επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία ηζρχνπλ γεληθά φινη νη βαζηθνί 

πξνζδηνξηζκνί καο επί ηνπ ΚΣΠ, άξα θαη ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζην πιαίζηφ ηνπ. Ζ 

ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ είλαη πσο ε λνκηθή ηδηνθηεζία 

αλήθεη ζην θξάηνο, δειαδή ζηνλ «ζπιινγηθφ θεθαιαηνθξάηε», θαη φρη ζε αηνκηθνχο 

θαπηηαιηζηέο, κεηφρνπο (βι. Οηθνλνκάθεο, 2000: 157-158), θαη επνκέλσο νη κηζζσηέο 

ηάμεηο ακείβνληαη απφ ην «θξαηηθφ θεθάιαην» (Κάππνο, 1987: 21).  

 πλεπψο ζην πιαίζην ησλ θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζπγθξνηνχληαη ηξεηο ζεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο. Οη δχν πξψηεο είλαη νη ηάμεηο 

ησλ κηζζσηψλ παξαγσγηθψλ εξγαδφκελσλ (βι. θαη ελφηεηα 2.5): ε εξγαηηθή ηάμε θαη 

ε λέα κηθξναζηηθή ηάμε (βι. Πίλαθα 2.3).  

ε φξνπο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο θπξηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο θξαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, φπσο θαη ζηηο κεηνρηθέο εηαηξείεο, ν κάλαηδεξ απνηειεί ηελ 

πξνζσπνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ 

εξγάηε/εθκεηαιιεπφκελν/κε ηδηνθηήηε/παξαγσγφ. Δπνκέλσο, νη κάλαηδεξο ησλ 

θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ ζηελ θαπηηαιηζηηθή ηάμε, φπσο θαη νη κάλαηδεξο 

ησλ (ηδησηηθψλ) κεηνρηθψλ εηαηξεηψλ, παξφηη δελ είλαη θάηνρνη ηεο ηππηθήο λνκηθήο 

θπξηφηεηαο. 

Θα δηαθξίλνπκε απηή ηελ θαηεγνξία ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο νλνκάδνληάο 
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ηε «κάλαηδεξο θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ» θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο λνκηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ θξαηηθψλ έλαληη ησλ ηδησηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Δμαηηίαο απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο, νη θξαηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζα ζεσξεζνχλ θαπηηαιηζηηθέο, ρσξίο λα ηεζεί ην εξψηεκα ηεο αλαγθαίαο 

ζπλζήθεο γηα ηνλ ΚΣΠ, δειαδή ην εξψηεκα ηεο πιήξνπο απαιιαγήο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ηδηνθηήηε ησλ κέζσλ παξαγσγήο απφ ηελ αλάγθε ηεο άκεζεο εξγαζίαο 

(ή ηεο πιήξνπο απνζηνίρηζήο ηνπ απφ ηε ζρέζε ρξήζεο) (Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 

39). 

Θα πξέπεη λα είλαη ζαθέο, σζηφζν, φηη ε πεξίπησζε ησλ κάλαηδεξο ζηηο 

θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο σο θαηεγνξία ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο, είλαη 

εληειψο δηαθνξεηηθή απφ ηε δηάθξηζε ηεο λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο ζε δχν δηαθξηηά 

ππνζχλνια: εδψ δελ ππάξρεη θάπνηα αληίθαζε κε βάζε ην νηθνλνκηθφ θξηηήξην. ηελ 

εκπεηξηθή καο δηεξεχλεζε νη κάλαηδεξο ησλ θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζα εληαρζνχλ (ηειηθά) ζηελ θαπηηαιηζηηθή ηάμε. 

 

Πίλαθαο 2.3 Οη θνηλσληθέο ηάμεηο ζηηο θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Σάμεηο 
Πξαγκαηηθή θπξηφηεηα 

ζηα κέζα παξαγσγήο 

Υξήζε ησλ 

κέζσλ 

παξαγσγήο 

Θεκειηψδεο/ 

Με-ζεκειηψδεο 

θνηλσληθή ηάμε 

Μάλαηδεξο θξαηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ 

(θαπηηαιηζηηθή ηάμε) 

Ναη Όρη  Θεκειηψδεο 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε 

ησλ θξαηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ 

Όρη Όρη Με-ζεκειηψδεο 

Δξγαηηθή ηάμε Όρη Ναη Θεκειηψδεο 

Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 55 (Πίλαθαο 8.1) 

 

2.7 Οη θνηλσληθέο ηάμεηο ζηνπο κε-θαπηηαιηζηηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο 

 

ηελ ελφηεηα 2.3 είδακε πσο θάζε ηξφπνο παξαγσγήο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ 

ηδηαίηεξν ζπλδπαζκφ ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην νπζηψδεο πεξηερφκελν ησλ 

ζρέζεσλ παξαγσγήο πνπ ζπγθξνηνχλ ηε κήηξα ηνπ. Δπηπιένλ, είδακε πσο νη 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη εληφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ 

παξαγσγήο είλαη «θνξείο» (ζηελ πεξίπησζε ησλ ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ) ή 

«κε-θνξείο» (ζηελ πεξίπησζε ησλ κε-ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ) ησλ ζρέζεσλ 

πνπ ζπγθξνηνχλ ηε «κήηξα» ηνπ θάζε ηξφπνπ παξαγσγήο. 
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 Πέξαλ ηνπ ΚΣΠ πνπ έρνπκε ήδε εμεηάζεη, νη θνηλσληθέο ηάμεηο 

ζπγθξνηνχληαη θαη ζε κε-θαπηηαιηζηηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο, θαζέλαο απφ ηνπο 

νπνίνπο πξνζδηνξίδεηαη απφ έλαλ αληίζηνηρα δηαθξηηφ/ηδηαίηεξν ζπλδπαζκφ ησλ 

ζρέζεσλ παξαγσγήο. Πξφθεηηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Απιήο Δκπνξεπκαηηθήο 

Παξαγσγήο (ΑΔΠ) θαη ηνπ Τβξηδηθνχ Σξφπνπ Παξαγσγήο (ΤΣΠ).   

 

2.7.1 Οι κοινυνικέρ ηάξειρ ζηην Απλή Δμποπεςμαηική Παπαγυγή 

 

Ζ ΑΔΠ αλαθέξεηαη ζε εθείλνλ ηνλ ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ ζπλδπαζκφ ησλ ζρέζεσλ 

παξαγσγήο ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζχκπησζε ζηνλ άκεζν παξαγσγφ ηεο 

πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο (Οηθνλνκάθεο, 2000: 

112). Δίλαη ε πεξίπησζε «…εθείλε ησλ απηνηειψλ βηνηερλψλ ή/θαη αγξνηψλ…νη 

νπνίνη δελ παξάγνπλ ζαλ θαπηηαιηζηέο θαζψο δε ρξεζηκνπνηνχλ εξγάηεο» (φπ.π.: 

109). Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε «πιήξνπο εκπινθήο (δέζκεπζεο) ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ηδηνθηήηε ζηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία» (Οηθνλνκάθεο θ.ά. 2015: 41).   

 ηελ πεξίπησζε ηνπ ηξφπνπ ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο 

ζπγθξνηείηαη απνθιεηζηηθά κία θνηλσληθή ηάμε σο θνξέαο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο: 

ε παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε (βι. Πίλαθα 2.4). Απηή ε ηδηαίηεξε ηάμε 

«ζπγρσλεχεη ζε έλα πξφζσπν (ζε κηα ηαμηθή ζέζε) ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεθαιαίνπ 

(θπξηφηεηα ζπλ θαηνρή ησλ κέζσλ παξαγσγήο) κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εξγαζίαο (ρξήζε 

ησλ κέζσλ παξαγσγήο). Δληνχηνηο, απηέο νη ελνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο (φληαο 

ελνπνηεκέλεο) παχνπλ λα είλαη ιεηηνπξγίεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο» (φπ.π.: 

44).    

 Μηα δηεπθξίληζε είλαη απαξαίηεηε. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ άκεζν 

παξαγσγφ ηεο ΑΔΠ, δελ ηαπηίδνπκε ηνλ ηειεπηαίν κε ην λνκηθφ ηδηνθηήηε ή κε φ,ηη 

ζα κπνξνχζακε λα απνθαιέζνπκε κε ηνλ φξν «απηναπαζρνινχκελνο ρσξίο 

πξνζσπηθφ». χκθσλα κε ην Γεδνπζφπνπιν ε έλλνηα ηνπ άκεζνπ παξαγσγνχ ηεο 

ΑΔΠ αλαθέξεηαη ζηε «ζπιινγηθή νληφηεηα»
58

 ησλ «ηθαλψλ πξνο εξγαζία κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο» ηα νπνία εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο. Έηζη, 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία νξγαλψλεηαη (θαη ζπιινγηθή νληφηεηα ζπγθξνηείηαη) ζηε 

βάζε ησλ ζπγγεληθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο απιήξσηεο νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 

                                                           
58

 Ζ έλλνηα «ζπιινγηθή νληφηεηα» θακηά ζρέζε δελ έρεη κε ηελ έλλνηα ηνπ «ζπιινγηθνχ εξγάηε» πνπ 

ζπγθξνηείηαη εληφο ηνπ ΚΣΠ σο απνηέιεζκα ηνπ εηδηθψο θαπηηαιηζηηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ (βι. 

Οηθνλνκάθεο, 2000: 116). 



[118] 
 

(παξαηίζεηαη ζε Οηθνλνκάθεο, 2000: 116˙ Οηθνλνκάθεο θ.ά, 2015: 43). Σα κέιε 

απηήο ηεο ζπιινγηθήο νληφηεηαο αλήθνπλ ζηελ παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε. Με 

ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο θαηαγξαθέο ησλ 

απαζρνινχκελσλ, ζα ιέγακε πσο ε παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε απνηειείηαη απφ 

ηνπο  «απηναπαζρνινχκελνπο ρσξίο πξνζσπηθφ» θαη «ηα ζπκβνεζνχληα κέιε» 

απηψλ (Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 43).  

 εκεηψλνπκε φηη ζηελ ΑΔΠ, φξην εθκεηάιιεπζεο δελ είλαη ην κέζν θέξδνο 

ηνπ θεθαιαίνπ αιιά ε αλαπαξαγσγή ηνπ απινχ εκπνξεπκαηνπαξαγσγνχ σο 

ηδηνθηήηε κέζσλ παξαγσγήο (Οηθνλνκάθεο, 2000: 117-120). Δπηπιένλ, ε επηδίσμε 

ηεο «κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο...ππνλνκεχεη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο νηθνγελεηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο επηθέξνληαο κηα κφληκε απνκάθξπλζε ηνπ πιενλάδνληνο εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ» (Γεδνπζφπνπινο παξαηίζεηαη ζε Οηθνλνκάθεο, 2000: 117-118, ε έκθαζε 

ζην πξσηφηππν).  

 

Πίλαθαο 2.4 Οη θνηλσληθέο ηάμεηο ζηελ Απιή Δκπνξεπκαηηθή Παξαγσγή 

Σάμεηο 
Πξαγκαηηθή θπξηφηεηα 

ζηα κέζα παξαγσγήο 

Υξήζε ησλ 

κέζσλ 

παξαγσγήο 

Θεκειηψδεο/ 

Με-ζεκειηψδεο 

θνηλσληθή ηάμε 

Παξαδνζηαθή 

κηθξναζηηθή ηάμε 
Ναη Ναη Θεκειηψδεο 

Πεγή: Οηθνλνκάεο, 2000: 109-122˙ Μειηφο θαη Οηθνλνκάθεο, 2007: 34-38. 

 

2.7.2 Οι κοινυνικέρ ηάξειρ ζηον Υβπιδικψ Τπψπο Παπαγυγήρ 

 

Έλαλ ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ ζπλδπαζκφ ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο απνηειεί θαη ν ΤΣΠ. 

Δίλαη ε πεξίπησζε εθείλε φπνπ «…ε απιήξσηε (νηθνγελεηαθή) εξγαζία ζπλππάξρεη 

κε νξηαθή (σο πξνο ηνλ αξηζκφ) αιιά κνλίκσο κηζζσκέλε (κε νηθνγελεηαθή) εξγαζία 

(Οηθνλνκάθεο θ.ά, 2015: 47, βι. θαη Οηθνλνκάθεο θ.ά, 2016: 128). ηελ πεξίπησζε 

ηνπ ΤΣΠ, ν ηδηαίηεξνο ζπλδπαζκφο ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

κε-πιήξε απαιιαγή ηνπ πξαγκαηηθνχ ηδηνθηήηε απφ εξγαζηαθή δηαδηθαζία θαη ηε 

ρξήζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο. Με άιια ιφγηα ε ρξήζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο 

«αλαγλσξίδεηαη ζε δπν δηαθξηηνχο θνξείο ζρέζεσλ…ην θνξέα πξαγκαηηθήο 

θπξηφηεηαο…θαη ζηνλ απνθιεηζηηθφ θνξέα λνκήο [ρξήζεο]» (Οηθνλνκάθεο, 2000: 

123-124). 

 Έηζη, ν ΤΣΠ απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαλ ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ ηφζν 

ηνπ ΚΣΠ φζν θαη ηεο ΑΔΠ. Απφ ηνλ ΚΣΠ ην ζηνηρείν πνπ «δαλείδεηαη» ν ΤΣΠ είλαη 

ε κνλίκσο κηζζσκέλε (κε-νηθνγελεηαθή ή μέλε) εξγαζία, ελψ απφ ηελ ΑΔΠ ην 
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ζηνηρείν πνπ δαλείδεηαη είλαη πσο ν θνξέαο ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο είλαη 

ηαπηφρξνλα θαη θνξέαο ηεο ζρέζεο ρξήζεο (Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 47˙ 

Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2016: 129˙ Οηθνλνκάθεο, 2000: 126). Ο ΤΣΠ δηαθνξνπνηείηαη ζε 

ζρέζε κε ηνλ ΚΣΠ απφ ην γεγνλφο φηη ν θνξέαο ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο είλαη 

θαη θνξέαο ηεο ζρέζεο ρξήζεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ζηνλ ΤΣΠ ε θιίκαθα ηεο 

παξαγσγήο –θαη θαηά ζπλέπεηα ην κέγεζνο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ν αξηζκφο ησλ 

κηζζσηψλ αληίζηνηρα– είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε πιήξεο αιιά κφλν ε 

κεξηθή απαιιαγή/απνζηνίρηζε ηνπ θνξέα ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο απφ ηε ρξήζε 

ησλ κέζσλ παξαγσγήο (Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 47).     

 Δληφο ηνπ ΤΣΠ ζπγθξνηνχληαη δχν θνηλσληθέο ηάμεηο (βι. Πίλαθα 2.5) σο 

θνξείο ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην νπζηψδεο πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ηξφπνπ 

παξαγσγήο. Ζ πξψηε είλαη ε ηάμε πνπ απνηειεί ην θνξέα ηεο πξαγκαηηθήο 

θπξηφηεηαο θαη ηεο κεξηθήο ρξήζεο
59

, ε νπνία απνθαιείηαη κεζαία αζηηθή ηάμε. 

Γηαθνξνπνηείηαη ηφζν απφ ηελ αζηηθή ηάμε φζν θαη απφ ηελ παξαδνζηαθή 

κηθξναζηηθή ηάμε σο πξνο ην βαζκφ εκπινθήο/απεκπινθήο ηεο απφ ηελ εξγαζηαθή 

δηαδηθαζία θαη ηε ζρέζε ρξήζεο. Ζ δεχηεξε ηάμε  απνηειείηαη απφ ηνπο απνθιεηζηηθά 

θνξείο ηηο ζρέζεηο ρξήζεο, ηνπο  κηζζσηνχο εξγαδνκέλνπο, ε νπνία απνθαιείηαη λφζα 

εξγαηηθή ηάμε. Οη κηζζσηνί ηεο λφζαο εξγαηηθή ηάμεο κπνξεί λα παξάγνπλ ππεξαμία 

θαη είλαη σο εθ ηνχηνπ εθκεηαιιεπφκελνη. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζην πιαίζην 

ηνπ ΤΣΠ, ππάξρνπλ λφζνη ζθνπνί: απφ ηε κηα ζθνπφο είλαη (φπσο θαη ζηελ ΑΔΠ) ε 

αλαπαξαγσγή ηνπ άκεζνπ παξαγσγνχ-ηδηνθηήηε θνξέα ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο 

(δειαδή ηεο ζπιινγηθήο νληφηεηαο ησλ ηθαλψλ πξνο εξγαζία κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο) 

ε νπνία ππνλνκεχεηαη απφ ηε ινγηθή ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο (βι. ζηελ 

ελφηεηα 2.7.1), αιιά απφ ηελ άιιε ε επηδίσμε ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ ηδηνθηήηε 

θνξέα ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο απαηηεί ηε κίζζσζε μέλεο εξγαζίαο. Ζ ηειεπηαία, 

κπνξεί λα παξάγεη ππεξαμία, παξ‟ φιν πνπ «ην φξην ηεο εθκεηάιιεπζεο δελ απνηειεί 

                                                           
59

 Ο δηαρσξηζκφο πνπ δηαθνξνπνηεί ηε κεξηθή ρξήζε (κεζαία αζηηθή ηάμε) απφ ηε ρξήζε (λφζα 

εξγαηηθή ηάμε) δελ είλαη άιινο απφ ην δηαρσξηζκφ δηεχζπλζε-εθηέιεζε. χκθσλα κε ηνλ Οηθνλνκάθε 

(2000: 134, ε έκθαζε ζην πξσηφηππν) «[ε] κεξηθή λνκή [ρξήζε] ζπλζέηεη ηε δηεχζπλζε, σο έιεγρν επί 

ηεο παξαγσγηθήο/εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη νηθεηνπνίεζε (ησλ) απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ 

παξαγσγήο/εξγαζίαο (ζηνηρείν ηεο ζπζηαηηθήο “νπζίαο” ηεο θαηνρήο…άξα θαη ηεο πξαγκαηηθήο 

θπξηφηεηαο, αθνχ πξαγκαηηθή θπξηφηεηα = θπξηφηεηα +θαηνρή, θαη ηαπηφρξνλα αληηζεηηθφ, ζην επίπεδν 

ηεο λνκήο [ρξήζεο], πξνο ηε λνκή [ρξήζε] ηεο εμαξηκεκέλεο –κηζζσηήο εξγαζίαο) κε ηελ εθηέιεζε, ε 

λνκή [ρξήζε] απνηππψλεη κφλνλ ηελ εθηέιεζε». Άξα, εθφζνλ ε δηεχζπλζε σο ιεηηνπξγία ηεο 

πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο εθηειείηαη απφ ηνλ ίδην ην θνξέα ηεο, ζπκπεξαίλνπκε φηη  δελ εθρσξείηαη ζε 

«αμησκαηηθνχο ή ππαμησκαηηθνχο» παξαγσγήο (πσο άιισζηε λα ζπκβεί ζηελ θιίκαθα παξαγσγήο ηνπ 

ΤΣΠ;), θαη άξα δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξνηείηαη εληφο απηνχ ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ε λέα 

κηθξναζηηθή ηάμε. 
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θαη εδψ [φπσο θαη ζηελ ΑΔΠ] ην κέζν θέξδνο ηνπ θεθαιαίνπ» (Οηθνλνκάθεο, 2000: 

129).  

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζε πνιηηηθφ θαη ζπλδηθαιηζηηθφ επίπεδν ε δηάθξηζε 

εξγαηηθήο θαη λφζαο εξγαηηθήο ηάμεο είλαη θξίζηκε. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

ελφηεηα 3.5.2, ην κηθξφ κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ΤΣΠ (ηέηνην ψζηε λα κε 

ζπληειείηαη ην πέξαζκα ζηνλ ΚΣΠ) ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο εξγνδνηηθήο 

ηξνκνθξαηίαο θαη απνζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ιφγσ 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

ζηνλ ηδηνθηήηε (βι. Εεζηκφπνπινο θ.ά., 2014β: 26˙ Καηζνξίδαο, 2002: 123-128). ε 

θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ζεσξνχκε φηη, απφ ηελ ίδηα ηελ ηαμηθή ηεο ζέζε, ε λφζα 

εξγαηηθή ηάμε πνιψλεηαη ηαμηθά πξνο ηελ εξγαηηθή ηάμε. 

 

Πίλαθαο 2.5 Οη θνηλσληθέο ηάμεηο ζηνλ Τβξηδηθφ Σξφπν Παξαγσγήο 

Σάμεηο 
Πξαγκαηηθή θπξηφηεηα 

ζηα κέζα παξαγσγήο 

Υξήζε ησλ 

κέζσλ 

παξαγσγήο 

Θεκειηψδεο/ 

Με-ζεκειηψδεο 

θνηλσληθή ηάμε 

Μεζαία αζηηθή ηάμε Ναη Ναη/κεξηθή ρξήζε Θεκειηψδεο 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε Όρη  Ναη Θεκειηψδεο 

Πεγή: Οηθνλνκάθεο, 2000: 123-126˙ Μειηφο θαη Οηθνλνκάθεο, 2007: 38-39. 

 

2.8 Σν ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ελφο θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ: κηα 

ζπγθεθαιαίσζε θαη πξαθηηθά φξηα δηαρσξηζκνχ 

2.8.1 Η ζςγκεθαλαίυζη  

 

ηελ ελφηεηα 2.2.2 παξνπζηάζακε ηα θξηηήξηα ηνπ Λέληλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Απηά είλαη α) ε ζέζε κέζα ζε έλα θαζνξηζκέλν ζχζηεκα ηεο 

θνηλσληθήο παξαγσγήο, β) ε ζρέζε κε ηα κέζα παξαγσγήο, γ) ν ξφινο ζηελ 

θνηλσληθή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη δ) ν ηξφπνο ηδηνπνίεζεο ηεο κεξίδα ηνπ 

θνηλσληθνχ πινχηνπ θαη ην κέγεζνο απηήο ηεο κεξίδαο.  

Σα ηέζζεξα απηά θξηηήξηα, αθφκα θαη αλ δελ πξνζδηνξίδνπλ επαθξηβψο ηηο 

θνηλσληθέο ηάμεηο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ «έλα γεληθφ πιαίζην αλάπηπμεο ηεο 

έξεπλαο» αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ (Παπαγεσξγίνπ 

θαη Υξηζηνδνπιάθνπ, 2013: 29). ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ηα ηέζζεξα θξηηήξηα είλαη 

αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ελφηεηά ηνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαμηθήο 

ζέζεο, αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πξσηαξρηθφηεηα ηεο ζρέζεο κε ηα κέζα 

παξαγσγήο θαη ηε ζέζε ζηελ παξαγσγή (Μπαηίθαο, 1994: 26˙ Κάππνο, 1987: 23˙ 

άξιεο, 1987: 15˙ Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 53). Ζ ηειεπηαία επηζήκαλζε ζπλεγνξεί 
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θαηά ηε γλψκε καο ζηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ παίδεη ν ηδηαίηεξνο ζπλδπαζκφο ησλ 

ζρέζεσλ παξαγσγήο (πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο θαη ρξήζεο) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ.   

 χκθσλα κε ηνλ Οηθνλνκάθε (2005: 114-115˙ βι. θαη Οηθνλνκάθεο θ.ά., 

2015: 53-54) ζην πξψην θξηηήξην ηνπ Λέληλ κπνξεί λα αληηζηνηρεζεί ν ηξφπνο 

παξαγσγήο. Θα πξνζζέηακε πέξαλ ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ν θξαηηθφο 

κεραληζκφο, δεδνκέλνπ φηη νη θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ πξνζδηνξίζακε ζηηο 

πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ζπγθξνηνχληαη είηε (κε βάζε ην νηθνλνκηθφ θξηηήξην) εληφο 

ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο, είηε (κε βάζε ην πνιηηηθν-ηδενινγηθφ θξηηήξην) εληφο ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Σν δεχηεξν θξηηήξην αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθή (ή κε) 

θπξηφηεηα ησλ κέζσλ παξαγσγήο. Σν ηξίην θξηηήξην  αλαθέξεηαη ζηνλ ηαμηθφ-

θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, αθελφο ζηε δηάθξηζε ή ζχκπησζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο θαη ρξήζεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ζηηο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο, αθεηέξνπ ζηε δηαθνξεηηθή ζέζε ζηελ θνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο, 

πνπ ζεκαηνδνηεί ε δηάθξηζε ηεο παξαγσγήο έλαληη ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ. 

Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ ηαμηθή δηαίξεζε εληφο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

παξαγσγήο, ζηε βάζε ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ, κπνξεί λα ηδσζεί ε δηάθξηζε αλάκεζα 

ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηε λέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ. Σν ηέηαξην θξηηήξην 

απνηειεί ζπκπχθλσζε ησλ ηξηψλ πξψησλ, θαζψο είλαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο πνπ 

θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ηδηνπνίεζεο ηεο κεξίδαο ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ θαη ην κέγεζνο 

απηήο ηεο κεξίδαο (βι. Οηθνλνκάθεο, 2005: 114). 

 Έηζη, αμηνπνηψληαο ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

θξηηήξηα ηνπ Λέληλ πξνθχπηνπλ νη θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ Πίλαθα. 
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Πίλαθαο 2.6 Πξνζδηνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ εληφο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Σάμεηο 
Κνηλσληθή δηαίξεζε 

ηεο εξγαζίαο 

Πξαγκαηηθή θπξηφηεηα ζηα 

κέζα παξαγσγήο 

Υξήζε ησλ 

κέζσλ 

παξαγσγήο 

Θεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

Καπηηαιηζηηθή 

ηάμε θαη 

Μάλαηδεξο 

θξαηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ 

ΚΣΠ (ηδησηηθέο θαη 

θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) 

Ναη Όρη  

Μεζαία αζηηθή 

ηάμε 
ΤΣΠ Ναη Μεξηθή ρξήζε 

Παξαδνζηαθή 

κηθξναζηηθή 

ηάμε 

ΑΔΠ Ναη Ναη 

Δξγαηηθή ηάμε  

ΚΣΠ (ηδησηηθέο θαη 

θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) 

Όρη 
Ναη/ζρέζεηο 

εθκεηάιιεπζεο 

Νφζα εξγαηηθή 

ηάμε 
ΤΣΠ Όρη  

Ναη/ζρέζεηο 

εθκεηάιιεπζεο 

Με-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

Αλψηεξε 

θξαηηθή 

γξαθεηνθξαηία 

Κξαηηθφο κεραληζκφο 

Όρη – άκεζε εμνπζία γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Όρη 

Νέα κηθξναζηηθή 

ηάμε 

 

Νέα κηθξναζηηθή 

ηάμε ηνπ ΚΣΠ 

 

 

Νέα κηθξναζηηθή 

ηάμε ηνπ 

θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ 

 

 

 

ΚΣΠ (ηδησηηθέο θαη 

θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο)  

Όρη 

Όρη / ρέζεηο 

εθκεηάιιεπζεο 

– εθρσξεκέλεο 

εμνπζίεο ηνπ 

θεθαιαίνπ 

Κξαηηθφο κεραληζκφο Όρη 

Όρη – 

εθρσξεκέλεο 

εμνπζίεο ηνπ 

θξάηνπο 

Καηψηεξε 

κηζζσηή 

βαζκίδα 

Κξαηηθφο κεραληζκφο Όρη Όρη 

Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 55 (Πίλαθαο 8.1). 

 

2.8.2 Τα ππακηικά ψπια διασυπιζμοω ηυν ηπψπυν παπαγυγήρ και ηυν κοινυνικϊν 

ηάξευν 

 

Δθφζνλ νη θνηλσληθέο ηάμεηο απνηεινχλ ηνπο «θνξείο» ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ 

ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο, νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ ηε «κήηξα» ελφο ηξφπνπ παξαγσγήο, ν 

δηαρσξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ φζνλ αθνξά ην επίπεδν ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο 

δελ κπνξεί παξά λα είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαρσξηζκνχ-πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ παξαγσγήο (Οηθνλνκάθεο, 2000: 393). Με δεδνκέλν φηη 

νξίδνληαη ζαθψο νη «θνξείο» (θαη νη «κε θνξείο») ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο, ν 
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πξνζδηνξηζκφο ησλ νξίσλ δηαρσξηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ παξαγσγήο, θαη 

άξα ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, εμαξηάηαη απφ ηνλ «βαζκφ» ζηνλ νπνίν νη 

«θνξείο» ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο απνηεινχλ (ή δελ απνηεινχλ) θαη «θνξείο» ηεο 

ζρέζεο ρξήζεο. 

Αλ ν «θνξέαο» ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο απνηειεί θαη ηνλ απνθιεηζηηθφ-

κνλαδηθφ «θνξέα» ρξήζεο, έρνπκε ηελ ΑΔΠ. Αλ ν «θνξέαο» ηεο πξαγκαηηθήο 

θπξηφηεηαο απνηειεί κεξηθψο θαη ηνλ «θνξέα» ρξήζεο, επνκέλσο ηνπιάρηζηνλ έλαο 

κε ηδηνθηήηεο κηζζσηφο είλαη απνθιεηζηηθά «θνξέαο» ρξήζεο, βξηζθφκαζηε ζηνλ 

ΤΣΠ˙ αλ ηέινο ν «θνξέαο» ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο δελ απνηειεί θαη «θνξέα» 

ρξήζεο, αιιά, αληηζέησο, απνζηνηρίδεηαη πιήξσο απφ απηήλ, ηφηε έρνπκε ηνλ ΚΣΠ. 

Καηά ζπλέπεηα, ν «βαζκφο» απηφο ζπλαξηάηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

απαζρνινχκελσλ κηζζσηψλ ή ηε κε απαζρφιεζε κηζζσηψλ. Άξα, ην θξηηήξην γηα ηνλ 

πξαθηηθφ δηαρσξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ είλαη ν αξηζκφο ησλ κηζζσηψλ πνπ 

απαζρνινχληαη αλά εξγαζηαθή-παξαγσγηθή κνλάδα. 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα είδακε ηε ζπλνιηθή απεηθφληζε ησλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ κε θξηηήξηα ηελ θνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο. 

Ζ αλαδήηεζε ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ δελ 

παξνπζηάδεη ζε πξαθηηθφ επίπεδν δπζθνιία. Οχηε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

παξαδνζηαθήο κηθξναζηηθήο ηάμεο.  

Σίζεηαη φκσο έλα δήηεκα πνπ αθνξά ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο εληφο ησλ ηξφπσλ 

παξαγσγήο πνπ απαζρνινχλ κνλίκσο κηζζσκέλε μέλε εξγαζία. Με άιια ιφγηα, πσο 

είλαη δπλαηφλ λα δηαθξηζνχλ νη θνηλσληθέο ηάμεηο ηνπ ΚΣΠ απφ εθείλεο πνπ 

ζπγθξνηνχληαη εληφο ηνπ ΤΣΠ; Ση είλαη απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηα δχν ζχλνια 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ πνπ ζπγθξνηνχληαη αληίζηνηρα εληφο απηψλ ησλ ηξφπσλ 

παξαγσγήο;  

Όπσο επηζεκάλζεθε ζηελ ελφηεηα 2.8.1 ν ΤΣΠ ζπλδπάδεη ζηνηρεία ηεο ΑΔΠ 

θαη ηνπ ΚΣΠ. Ο δηαρσξηζκφο ηεο παξαδνζηαθήο κηθξναζηηθήο ηάμεο απφ ηηο 

θνηλσληθέο ηάμεηο ηνπ ΤΣΠ δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε δπζθνιία, θαζψο ην ζηνηρείν 

δηαθνξνπνίεζεο είλαη ε χπαξμε μέλεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζηνλ ΤΣΠ ζε αληίζεζε κε 

ηε κε-κίζζσζε μέλεο εξγαζίαο ζηελ ΑΔΠ. Ο δηαρσξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ 

ηνπ ΚΣΠ απφ ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο ηνπ ΤΣΠ βαζίδεηαη ζην εμήο θαζνξηζηηθφ 

ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο: ηελ θιίκαθα παξαγσγήο.  Πνην είλαη ην κέγεζνο εθείλν ηεο 

παξαγσγήο θαη ζπλαθφινπζα ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ή κηζζσηψλ πνπ 

επηηξέπεη ζην θνξέα ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο λα απνζηνηρίδεηαη απφ ηε ζρέζε 
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ρξήζεο, ή αληίζηξνθα πνην είλαη ην κέγεζνο εθείλν πνπ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο κεξηθήο 

ζηνίρηζήο ηνπ ζηε ζρέζε ρξήζεο; Ζ απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα είλαη θαζνξηζηηθή 

γηα ηνλ πξαθηηθφ δηαρσξηζκφ ησλ δχν ηξφπσλ παξαγσγήο θαη ζπλαθφινπζα ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ πνπ ζπγθξνηνχληαη (αληίζηνηρα) εληφο ηνπο. Δπηπιένλ, έλαο 

θαζνξηζκφο αξηζκεηηθψλ νξίσλ κεηαμχ απηψλ ησλ δχν ηξφπσλ παξαγσγήο δελ 

εχθνινο θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Οηθνλνκάθε (2000: 400) πθίζηαηαη «κηα πιαηηά 

δψλε απξνζδηνξηζηίαο κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ».     

 ηελ βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα επίπεδα κηζζσηήο εξγαζίαο πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο.
60

 Χζηφζν, έλαο ηέηνηνο πξνζδηνξηζκφο δελ 

δχλαηαη λα είλαη απζηεξφο, αιιά κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί (αλ θαη αλαγθαζηηθά) 

ζε έλα πςειφ επίπεδν αθαίξεζεο πνπ δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην αληηθείκελν 

εξγαζίαο θαη ην επίπεδν ηεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο (Οηθνλνκάθεο, θ.ά., 2015: 63). 

 Έηζη, αθνινπζψληαο ηνπο Οηθνλνκάθε θ.ά. (2015: 61-63) ηα φξηα πνπ 

δηαρσξίδνπλ πξαθηηθά ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο θαη άξα ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.7. 

 

Πίλαθαο 2.7 Αξηζκεηηθά φξηα ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο 

Σξφπνο παξαγσγήο Μηζζσηνί 

ΑΔΠ 0 κηζζσηνί 

ΤΣΠ 1-4 κηζζσηνί 

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ 5-8 κηζζσηνί 

ΚΣΠ 9 ≤ κηζζσηνί 

Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 63 (Πίλαθαο 9.1). 

 

Γηεπθξηλίδνπκε πσο ζηελ «γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ είλαη δπλαηφλ 

λα ζπγθξνηνχληαη ε εξγαηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ ή ε λφζα εξγαηηθή ηάμε ηνπ ΤΣΠ, ε 

θαπηηαιηζηηθή ηάμε ή ε κεζαία αζηηθή ηάμε, θαζψο θαη ε λέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ 

ΚΣΠ.   

 

2.9 Ζ πνιιαπιή ηαμηθή έληαμε θαη ε έλλνηα ηεο «πνιπζζέλεηαο»
61

 

 

ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ε έκθαζε δφζεθε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ πνπ ζπγθξνηνχληαη εληφο ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο (ή ζηνλ θξαηηθφ 

κεραληζκφ). Χζηφζν είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ πνπ 

                                                           
60

 Γηα κηα επηζθφπεζε απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ βι. αλαιπηηθά ζε Οηθνλνκάθεο (2000: 392 θ.ε), 

Οηθνλνκάθεο θ.ά. (2015:  57 θ.ε). 
61

 Ζ αλάιπζε ηεο παξνχζαο ελφηεηαο βαζίδεηαη ζηελ κειέηε ησλ Οηθνλνκάθεο θ.ά. (2015: 65-67). 



[125] 
 

αλήθνπλ ηαπηφρξνλα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο ηάμεηο σο πηζαλφ 

απνηέιεζκα ηεο ιεγφκελεο πνιπαπαζρφιεζεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα «ε αληίιεςε ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ σο θνξέσλ ζρέζεσλ 

παξαγσγήο θαη απνηέιεζκα ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο δελ ζεκαίλεη θαη πσο ην άηνκν-

ππνθείκελν αληηζηνηρείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε κία θαη κφλε ζρέζε, άξα θαη 

θαηαηάζζεηαη ζε κία θαη κφλε θνηλσληθή ηάμε» (Οηθνλνκάθεο, 2000: 215).  

Έθθξαζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη θαη ε εκη-πξνιεηαξηνπνίεζε (βι. θαη 

αθειαξφπνπινο, 2014: 268-269˙ Παπαδφπνπινο, 1987: 27, 92˙ Κάππνο, 1987: 27-

31). Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ αθειιαξφπνπιν (2014: 269), πξφθεηηαη γηα νξηαθέο 

πεξηπηψζεηο φπνπ «ε θνηλσληθή έληαμε θαζνξίδεηαη πξσηεπφλησο απφ ηε κηζζσηή 

ζρέζε θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηηο άιιεο ελαζρνιήζεηο». Δπηπιένλ, ν Παπαδφπνπινο 

(1987: 142, 152-153) πεξηγξάθεη ηε ζέζε ηνπ «κηζνπξνιεηάξηνπ» σο κεηαβαηηθή ζηε 

δηαδηθαζία πξνιεηαξηνπνίεζήο ηνπ. 

Σν θαηλφκελν ηεο πνιιαπιήο ηαμηθήο έληαμεο σο απνηέιεζκα ηεο 

πνιπαπαζρφιεζεο έρεη πεξηγξαθεί θαη απφ ηνλ Σζνπθαιά (1987) σο «πνιπζζέλεηα». 

χκθσλα κε ηελ αληίιεςε πεξί «πνιπζζέλεηαο», δελ ηζρχεη πιένλ φηη «νη θνηλσληθνί 

θνξείο θαηέρνπλ κία θαη κφλε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζην ζχζηεκα ηνπ θνηλσληθνχ 

θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο» (Σζνπθαιάο, 1987: 147), πνπ ζεκαίλεη, κε άιια ιφγηα, 

φηη «έρεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ παχζεη ε αληηζηνίρηζε: έλαο άλζξσπνο κηα ζέζε» 

(αθειιαξφπνπινο, 2014: 267). Έηζη, ε έλλνηα ηεο «πνιπζζέλεηαο» είλαη αληίζεηε κε 

απηή ηεο «κνλνζζέλεηαο» πνπ ζεκαίλεη πσο έλα «άηνκν/θνξέαο» «θαηαιακβάλεη κία 

θαη κνλαδηθή ζέζε ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο» (Λχηξαο, 1993: 82).  

Χζηφζν, φπσο επηζεκάλακε νη θνηλσληθέο ηάμεηο απνηεινχλ ηνπο «θνξείο» 

ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ ηε 

«κήηξα» ελφο ηξφπνπ παξαγσγήο. ηε ζχλζεηε πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ «απφ ηε 

κηα, ζπγθεθξηκέλεο δηαθξηηέο θνηλσληθέο ηάμεηο, θνξείο ζρέζεσλ ζηα πιαίζηα ελφο 

ηξφπνπ παξαγσγήο, φπνπ θαη κνλαδηθά νξίδνληαη, απφ ηελ άιιε άηνκα-ππνθείκελα 

πνπ αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θνηλσληθέο ηάμεηο, δειαδή αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο δηαθξηηνχο θνξείο ζρέζεσλ, δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ παξαγσγήο» 

(Οηθνλνκάθεο, 2000: 2017). Δπνκέλσο, ε πνιιαπιή ηαμηθή έληαμε δελ αλαηξεί ηε 

δηαθξηηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ησλ ηαμηθψλ «θνξέσλ». 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Σζνπθαιά (1987: 156) ζε ζρέζε κε ηε «δηάθξηζε 

αλάκεζα ζε “ηαμηθέο ζέζεηο” θαη ζε “ηαμηθνχο θνξείο” πνπ επαλδξψλνπλ ηηο ζέζεηο 

απηέο, κπνξεί θαλείο λα πεη είηε φηη νη θνξείο-άηνκα ηείλνπλ λα επαλδξψλνπλ 
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ηαπηφρξνλα πνιιέο ηαμηθέο ζέζεηο, είηε φηη νη ηαμηθέο ζέζεηο αλαθέξνληαη ελ κέξεη 

κφλν ζηνπο ηαμηθνχο θνξείο πνπ ζα ηηο θαηαιάβνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα». 

Απηφ πνπ είλαη θεληξηθφ ζηελ αλάιπζε ηνπ Σζνπθαιά είλαη ην δεχηεξν 

«είηε», πνπ ππνλνεί, πέξαλ άιισλ, φηη ππάξρνπλ ηαμηθνί «θνξείο» πνπ βξίζθνληαη ζε 

αλαληηζηνηρία κε ηηο ηαμηθέο ζέζεηο, δειαδή ηαμηθνί «θνξείο» πνπ δελ είλαη επί ηεο 

νπζίαο «θνξείο» ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο (Οηθνλνκάθεο, 2000: 220). Ζ ζέζε απηή 

πνπ είλαη θεληξηθή ζηε ζεψξεζε ηνπ Σζνπθαιά ππνλνεί ηελ χπαξμε «ξεπζηφηεηαο» 

θαη «αζάθεηαο» ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ (βι. Παπαδφπνπινο, 1987: 89-102). 

 Σν πξψην «είηε» απιψο ζέηεη ην εξψηεκα ηεο πνιπαπαζρφιεζεο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο πηζαλέο δηαθνξεηηθέο ηαμηθέο ζέζεηο πνπ κπνξεί λα θαηαιάβνπλ ηα 

άηνκα-ππνθείκελα. Χζηφζν, φπσο ζεκεηψλεη ν Μειηφο (1997: 116-118), «ηαμηθή 

πνιπζζέλεηα» εκθαλίδεηαη κνλάρα ζηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη «κνξθέο 

πνιιαπιήο ηαμηθήο απαζρφιεζεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηνλ ίδην ηχπν ηαμηθψλ 

ζέζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ». Τπφ ηελ έλλνηα απηή ε ζπδεηνχκελε «ηαμηθή πνιπζζέλεηα, 

δειαδή ε έληαμε ελφο αηφκνπ ζε δηαθνξεηηθέο ηαμηθέο ζέζεηο θαη ιεηηνπξγίεο είλαη 

κφλν δπλαηή θαη λνεηή ζε ζηαζεξή βάζε, φηαλ πξφθεηηαη γηα κε αληαγσληζηηθέο 

κεηαμχ ηνπο ηαμηθέο ζέζεηο». Γηα παξάδεηγκα, «ν αγξφηεο πνπ νξηζκέλνπο κήλεο ηνλ 

ρξφλν εξγάδεηαη θαη σο κηζζσηφο νηθνδφκνο θαηέρεη δχν ηαμηθέο ζέζεηο (αγξφηεο 

απηναπαζρνινχκελνο θαη κηζζσηφο εξγάηεο), πνπ θαη νη δχν φκσο εληάζζνληαη ζηηο 

θπξηαξρνχκελεο ηάμεηο». 

Θα πξέπεη επηπιένλ λα επηζεκάλνπκε πσο ε πνιιαπιή ηαμηθή έληαμε δελ 

πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ πνιπαπαζρφιεζε. Ζ πνιπαπαζρφιεζε απνηειεί 

αλαγθαία αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ πνιιαπιή ηαμηθή έληαμε. 

Πνιπαπαζρφιεζε εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ίδηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ζηελ ίδηα 

ηαμηθή ζέζε δελ ζπλεπάγεηαη θαη πνιιαπιή ηαμηθή έληαμε (Οηθνλνκάθεο, 2000: 216). 

Αληίζεηα, αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ πνιιαπιή έληαμε απνηειεί ε πνιπαπαζρφιεζε 

εληφο δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ παξαγσγήο θαη ζε δηαθνξεηηθέο ηαμηθέο ζέζεηο ή εληφο 

ηνπ ίδηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο αιιά ζε δηαθνξεηηθέο ηαμηθέο ζέζεηο (Οηθνλνκάθεο, 

2000: 217˙ βι. θαη Καιφκαινο, 1987: 151-152). Χζηφζν ε εθδνρή ηεο πνιιαπιήο 

ηαμηθήο έληαμεο έρεη ζπγθεθξηκέλα φξηα, δειαδή κπνξεί «ζε ζηαζεξή βάζε» λα 

αθνξά κφλν «κε αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο ηαμηθέο ζέζεηο…Σαπηφρξνλε έληαμε, 

ζε ζηαζεξή βάζε, ζηελ ηάμε ησλ θαπηηαιηζηψλ (ζηηο θπξίαξρεο ηάμεηο) θαη ζηελ 

εξγαηηθή ηάμε (ζηηο θπξηαξρνχκελεο ηάμεηο) είλαη αδηαλφεηε» (Μειηφο, 1997: 118-

119).  
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ε θάζε πεξίπησζε ε πνιιαπιή ηαμηθή έληαμε απνηειεί νξηαθφ θαηλφκελν 

φηαλ δηεξεπλάηαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Καη απηφ γηαηί ε 

πνιπαπαζρφιεζε πνπ απνηειεί ηελ ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ χπαξμή ηεο είλαη επίζεο 

νξηαθή, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 2.8, φπνπ απεηθνλίδεηαη ε 

πνιπαπαζρφιεζε ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν 2006-2014 (β΄ ηξίκελν).  
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Πίλαθαο 2.8 Ζ πνιπαπαζρφιεζε ζηελ Διιάδα (2006-2014) 

Έηνο Πνιπαπαζρνινχκελνη Απαζρνινχκελνη 
Δξγαηηθφ 

δπλακηθφ 

Πνιπαπαζρνινχκελνη 

σο % ησλ 

απαζρνινχκελσλ 

Πνιπαπαζρνινχκελνη 

σο % ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ 

2006 140.617  4.531.543  4.972.219  3,10% 2,83% 

2007 141.897  4.572.410  4.980.460  3,10% 2,85% 

2008 159.256  4.637.262  5.003.947  3,43% 3,18% 

2009 157.531  4.584.595  5.040.201  3,44% 3,13% 

2010 135.910  4.436.513  5.041.107  3,06% 2,70% 

2011 97.306  4.124.217  4.939.819  2,36% 1,97% 

2012 71.138  3.729.923  4.892.951  1,91% 1,45% 

2013 61.066  3.535.003  4.862.885  1,73% 1,26% 

2014 61.253  3.539.085  4.819.186  1,73% 1,27% 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, πξνζαξκνγή απφ ηνλ ζπγγξαθέα. 
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2.10 Δκπεηξηθέο κειέηεο γηα ηελ ηαμηθή δηάζξσζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο: κηα 

επηζθφπεζε 

 

Θα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα δπν κειέηεο δηεξεχλεζεο ηεο ηαμηθήο δηάξζξσζεο ζηελ 

Διιάδα, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε έλα δηαθνξεηηθφ καξμηζηηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην απφ 

απηφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο: ηελ κειέηε ηνπ πχξνπ αθειιαξφπνπινπ (2014) θαη 

ηελ παιαηφηεξε κειέηε ηνπ Πεξηθιή Παπαδφπνπινπ (1987). θνπφο ηεο δηεξεχλεζεο 

απηήο είλαη λα απνηππσζνχλ ηα δηαθνξεηηθά εκπεηξηθά απνηειέζκαηα επί ηεο ηαμηθήο 

δηάξζξσζεο φπσο πξνθχπηνπλ απφ δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο ζέζεηο θαη ππνζέζεηο. 

 

2.10.1 Η διεπεωνηζη ηος Σακελλαπψποςλος
62

 

 

Ο αθειιαξφπνπινο ρσξίδεη ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο θνηλσληθήο 

δηαζηξσκάησζεο ζηελ Διιάδα ζε ηέζζεξεηο πεξηφδνπο: α) 1981-1991, β) 1991-2001, 

γ) 2001-2009, δ) 2009 -2014. Ζ αλάιπζή ηνπ βαζίδεηαη ζε επεμεξγαζία ζηνηρείσλ 

απφ ηηο απνγξαθέο πιεζπζκνχ θαη ηηο έξεπλεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ αθνξνχλ 

ζηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζέζε ζην επάγγεικα αλά 

νκάδεο αηνκηθψλ επαγγεικάησλ, ζηνλ αξηζκφ ησλ ηδηφθηεησλ ζηξεκκάησλ γεο θαη 

ζηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ επηρείξεζε.      

ηελ αζηηθή ηάμε θαηαηάζζεη ηνπο εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ απφ 10 

εξγαδφκελνπο θαη πάλσ, θαζψο θαη δηεπζπληέο θαη αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ 

είλαη κηζζσηνί θαζψο θαη αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ δεκνζίνπ (φπ.π.: 280, 

286, 295-296, 305-306, 312-313).  

ηελ παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε εληάζζεη ηνπο εξγνδφηεο πνπ 

απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδφκελνπο, ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο 

κηθξνεπηρεηξεκαηίεο (κηθξέκπνξνη θαη ηερλίηεο), θαζψο θαη ηα ζπκβνεζνχληα κέιε 

ζην εκπφξην θαη ζηηο ππεξεζίεο (φπ.π.: 280, 286-288, 295-297, 306-307, 312-313). 

ηε λέα κηθξναζηηθή ηάμε θαηαηάζζεη ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, ηνπο κηζζσηνχο επηζηήκνλεο, έλα ηκήκα ησλ 

δηεπζπληηθψλ θαη αλψηεξσλ ζηειερψλ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηα ζψκαηα αζθαιείαο, θαζψο θαη ηνπο κε δειψζαληεο ζέζε ζην 

επάγγεικα θαη ζπκβνεζνχληα κέιε πνπ αζθνχλ επηζηεκνληθά θαη ειεπζέξηα 
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 Ζ αλάιπζε ηεο παξνχζαο ελφηεηαο βαζίδεηαη ζηε κειέηε ησλ Οηθνλνκάθεο θ.ά. (2015: 69-77).  
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επαγγέικαηα (φπ.π.: 280-282, 286-287, 296-297, 306-307, 313). Δπηπιένλ, ζηελ 

αλάιπζε ησλ εηψλ 2009 θαη 2014, ζηε λέα κηθξναζηηθή ηάμε πξνζηίζεηαη θαη ην 

ηκήκα ησλ αλέξγσλ πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (φπ.π.: 307, 

313-314).   

ηα πινχζηα αγξνηηθά ζηξψκαηα εληάζζεη ηνπο θαιιηεξγεηέο πνπ δηαζέηνπλ 

θιήξν πάλσ 200 ζηξέκκαηα θαη ζηα κεζαία αγξνηηθά ζηξψκαηα ηνπο θαιιηεξγεηέο 

πνπ δηαζέηνπλ θιήξν απφ 50 κέρξη 199 ζηξέκκαηα. ηα θησρά αγξνηηθά ζηξψκαηα 

εληάζζεη ηνπο θαιιηεξγεηέο πνπ δηαζέηνπλ θιήξν κέρξη 50 ζηξέκκαηα, ηα 

ζπκβνεζνχληα κέιε ζηε γεσξγία, θαζψο θαη ηνπο κε δειψζαληεο ζέζε ζην 

επάγγεικα πνπ αλήθνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ησλ απαζρνινχκελσλ ζηε 

γεσξγία (φπ.π.: 281, 286-288, 296, 305-307, 312-313).  

Σέινο, ε εξγαηηθή ηάμε απνηειεί ην άζξνηζκα ησλ κηζζσηψλ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο κηζζσηνχο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηηο 

παξαπάλσ θνηλσληθέο ηάμεηο κε εμαίξεζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ εξγαηηθή ηάμε. Δπηπιένλ, 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο κε δειψζαληεο ζέζε ζην επάγγεικα πνπ αλήθνπλ ζηηο 

επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ, ησλ ηερληηψλ θαη ησλ εξγαηψλ 

(φπ.π.: 281-282, 287, 297, 306, 313). ηελ αλάιπζε ησλ εηψλ 2009 θαη 2014 ζηελ 

εξγαηηθή ηάμε πξνζηίζεηαη ην ηκήκα ησλ αλέξγσλ πνπ δελ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (φπ.π.: 307, 313-314). 

 

Πίλαθαο 2.9 Μεηαβνιή θνηλσληθήο δηάξζξσζεο (1981-2014), % νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηε 

δηεξεχλεζε αθειιαξφπνπινπ 

Σάμε 1981 2014 Μεηαβνιή 1981 - 2014 

Αζηηθή Σάμε 1,8 2,8 + 1,0 

Πινχζηα αγξνηηθά ζηξψκαηα 0,3 0,6 + 0,3 

Παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε 16,0 6,9 - 9,1 

Μεζαία αγξνηηθά ζηξψκαηα 3,4 1,3 - 2,1 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε 9,8 25,3 + 15,5 

Δξγαηηθή ηάμε 43,2 55,3 + 12,1 

Φησρά αγξνηηθά ζηξψκαηα 21,9 7,1 - 14,8 

Με θαηαηαζζφκελνη 3,6 - - 3,6 

Πεγή: αθειιαξφπνπινο, 2014: 316 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηνπλ θαηά ηνλ αθειιαξφπνπιν κηα 

ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1981-2014 (Πίλαθαο 2.9). Σελ ελ ιφγσ πεξίνδν 

ζπληειείηαη κηα ζηαδηαθή «απφ-αγξνηηθνπνίεζε» ηεο νηθνλνκίαο ε νπνία 

αληαλαθιάηαη ζηε κείσζε ησλ κεζαίσλ θαη θησρψλ αγξνηηθψλ ζηξσκάησλ. Δπίζεο, 
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παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο 

παξαδνζηαθήο κηθξναζηηθήο ηάμε. Ζ λέα κηθξναζηηθή ηάμε ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηδηαίηεξε κεγέζπλζε ελψ παξαηεξείηαη θαη κηαο ζαθήο αχμεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο 

πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εθηεηακέλε πξνιεηαξηνπνίεζε θησρψλ 

αγξνηηθψλ ζηξσκάησλ θαη ηκεκάησλ ηεο παξαδνζηαθήο κηθξναζηηθήο ηάμεο, θαζψο 

θαη ζηελ δπλακηθή ηεο νηθνλνκίαο πνπ δεκηνχξγεζε ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ εξγαηηθή 

ηάμε. Χζηφζν, ην κέγεζνο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζεσξείηαη απφ ηνλ αθειιαξφπνπιν 

ππνεθηηκεκέλν θαη εθηηκά πσο απηή απνηειεί πεξίπνπ ηα 3/5 ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ (φπ.π.: 318-320). 

 

Πίλαθαο 2.10 Μεηαβνιή θνηλσληθήο δηάξζξσζεο (2009-2014), % νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηε 

δηεξεχλεζε αθειιαξφπνπινπ 

 

Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηελ πεξίνδν ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο 2009-2014 

(Πίλαθαο 2.10) παξαηεξείηαη κείσζε ηεο αζηηθήο ηάμεο ε νπνία απνδίδεηαη απφ ηνλ 

αθειιαξφπνπιν αθελφο ζηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

σο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο, θαη αθεηέξνπ ζηε κείσζε ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ιφγσ καδηθψλ ζπληαμηνδνηήζεσλ. Ζ κηθξή κείσζε ηεο 

παξαδνζηαθήο κηθξναζηηθήο ηάμεο ζρεηίδεηαη επζέσο κε ην θιείζηκν κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ αιιά θαη κε ησλ ππνβηβαζκφ κεγάισλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ θαηεγνξία ησλ «κηθξνκεζαίσλ». Σα αγξνηηθά ζηξψκαηα παξνπζηάδνπλ κηα 

κηθξή κείσζε. Ζ εξγαηηθή ηάμε παξνπζηάδεη αχμεζε ε νπνία εξκελεχεηαη απφ ηελ 

θαζνδηθή ηάζε ηεο λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο «πνπ δεκηνχξγεζαλ νη απνιχζεηο ιφγσ 

θξίζεο, φηαλ άλζξσπνη κε πςειά πξνζφληα θαη άιιε ζέζε εξγαζίαο βξέζεθαλ λα 

απαζρνινχληαη ζε πην ρακειά πφζηα ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο». Χζηφζν, θαηά 

ηνλ αθειιαξφπνπιν ζεσξείηαη ππνεθηηκεκέλν ην κέγεζνο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο 

θαζψο έλα ηκήκα ησλ αιινδαπψλ εξγαηψλ δελ θαηαγξάθεηαη ζηηο ζρεηηθέο έξεπλεο 

(φπ.π.: 314-316). 

Σάμε 2009 2014 Μεηαβνιή 2009 – 2014 

Αζηηθή Σάμε 3,2 2,8 - 0,4 

Πινχζηα αγξνηηθά ζηξψκαηα 0,7 0,6 - 0,1 

Παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε 7,3 6,9 - 0,4 

Μεζαία αγξνηηθά ζηξψκαηα 1,9 1,3 - 0,6 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε 29,5 25,3 - 4,2 

Δξγαηηθή ηάμε 49,1 55,3 + 6,2 

Φησρά αγξνηηθά ζηξψκαηα 7,4 7,1 - 0,3 

Με θαηαηαζζφκελνη - - - 

Πεγή: αθειιαξφπνπινο, 2014: 314 
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2.10.2 Η διεπεωνηζη ηος Παπαδψποςλος 

 

Ζ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ Παπαδφπνπινπ
63

 δηελεξγήζεθε ην 1987 θαη αθνξά ζηελ 

εθηίκεζε ηεο ηαμηθήο δηαζηξσκάησζεο γηα ην έηνο 1981. Σα ζηνηρεία ζηα νπνία 

βαζίδεηαη πξνέξρνληαη απφ ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ, ηηο ζηαηηζηηθέο επεηεξίδεο ηεο 

ΔΤΔ, έξεπλεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, απνγξαθέο βηνκεραλίαο-βηνηερλίαο θαη 

εκπνξίνπ, ζηαηηζηηθή εκπνξηθήο λαπηηιίαο (βι. Παπαδφπνπινο, 1987: 146, 307-319). 

ηελ αλάιπζε ηεο ηαμηθήο δηάξζξσζεο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο ηάμεηο: εξγαηηθή 

ηάμε, «κηζνπξνιεηάξηνη» ηεο πφιεο θαη ηνπ ρσξηνχ, αζηηθή ηάμε, παιαηά θαη λέα 

κεζαία ζηξψκαηα.   

 ηελ εξγαηηθή ηάμε εληάζζεη ηνπο «κηζζσηνχο απφ ηνπο νπνίνπο απνζπάηαη 

ππεξαμία ή ππεξεξγαζία θαη νη νπνίνη επηηεινχλ θαζαξά εθηειεζηηθή εξγαζία, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο ηνπο είλαη θαηεμνρήλ 

ρεηξσλαθηηθφο ή θαηεμνρήλ πλεπκαηηθφο» (φπ.π.: 141). Έηζη, ε εξγαηηθή ηάμε 

πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ (δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα), ζηνπο 

νπνίνπο πξνζηίζεληαη «νη άλεξγνη, νη μέλνη εξγάηεο θαη λαπηεξγάηεο, νη θαζνληζηέο 

εξγάηεο θαη νη έιιελεο λαπηεξγάηεο»
64

, ελψ δελ πεξηιακβάλνληαη νη κηζζσηνί ηεο 

θαηεγνξίαο «δηεπζπληέο – αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε» ή φζνη κηζζσηνί εληάζζνληαη 

ζηα λέα κηζζσηά κεζαία ζηξψκαηα (φπ.π.: 141, 308). 

 ηνπο «κηζνπξνιεηάξηνπο» ηεο πφιεο θαη ηνπ ρσξίνπ αλήθνπλ φζνη 

ηαπηφρξνλα εξγάδνληαη σο παιαηά κεζαία ζηξψκαηα (ηεο πφιεο ή ηνπ ρσξηνχ) θαη σο 

κηζζσηνί (φπ.π.: 141). Οη «κηζνπξνιεηάξηνη» ηνπ ρσξηνχ απνηεινχληαη απφ ηνπο 

αξρεγνχο λνηθνθπξηψλ πνπ θαιιηεξγνχλ κέρξη 30 ζηξέκκαηα θαη ηα ζπκβνεζνχληα 

κέιε ησλ λνηθνθπξηψλ απηψλ (φπ.π.: 312-316). ηελ εκπεηξηθή αλάιπζε, ιφγσ 

έιιεηςεο ζηνηρείσλ, νη «κηζνπξνιεηάξηνη» ηεο πφιεο «ζπλεμεηάδνληαη κε ηα ΠΜ 

[Παιαηά Μεζαία ηξψκαηα] ηεο πφιεο» (φπ.π.: 141) θαη σο εθ ηνχηνπ εληάζζνληαη 

ζηελ θαηεγνξία Μεζαία ζηξψκαηα (παιαηά θαη λέα). 

 ηελ αζηηθή ηάμε εληάζζνληαη θαηαξρήλ σο βαζηθφο θνξκφο ηεο, νη 

εξγνδφηεο εθείλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή 
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 Ο Κάππνο (1987), έρνληαο φκνην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη αμηνπνηψληαο ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

Παπαδφπνπινπ, θαηαιήγεη ζε ίδηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηαμηθή ζχλζεζε ζηελ Διιάδα (βι. 

θαη ζε Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 69).   
64

 Οη μέλνη εξγάηεο θαη λαπηεξγάηεο, νη εξγαδφκελνη θαζφλ θαη νη έιιελεο λαπηεξγάηεο δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ απφ ηελ ΔΤΔ θαη πξνζηίζεληαη απφ ηνλ 

Παπαδφπνπιν (1987: 148). Σν απνηέιεζκα ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ είλαη ν «πξαγκαηηθφο νηθνλνκηθά 

ελεξγφο πιεζπζκφο» πνπ απνηππψλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 5.    
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ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο (φπ.π.: 142). ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη ηδηνθηήηεο 

επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ πάλσ απφ 3 κηζζσηνχο (φπ.π.: 143). Δπηπιένλ, ζηελ 

αζηηθή ηάμε εληάζζνληαη θαη ηα «κεηαζρεκαηηζκέλα ηκήκαηα ηνπ βαζηθνχ θνξκνχ 

ηεο αζηηθήο ηάμεο», δειαδή, νη κηζζσηνί ηεο θαηεγνξίαο δηεπζπληέο-αλψηεξα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη νη κεγαινεηζνδεκαηίεο. ε ζρέζε κε ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε
65

, ν Παπαδφπνπινο αλαθέξεη πσο ζε απηά εληάζζνληαη ην «αλψηεξν 

δηεπζπληηθφ πξνζσπηθφ ησλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ», ην «αλψηεξν δηεπζπληηθφ 

πξνζσπηθφ ησλ θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ» θαη εθείλνη «πνπ 

εμνλφκαηνο ηεο αζηηθήο ηάμεο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζπλνιηθά, θαζνδεγνχλ ηνλ 

ππξήλα ηεο αζηηθήο θξαηηθήο κεραλήο» (φπ.π.: 142). Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία αθνξά 

ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ (φπ.π.: 143). Σέινο, ζηελ αζηηθή 

ηάμε εληάζζεηαη θαη ε ιεγφκελε «αζηηθή ηάμε ηνπ ρσξηνχ», ε νπνία απνηειείηαη απφ 

ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηε γεσξγία πνπ είλαη αξρεγνί ησλ λνηθνθπξηψλ κε θιήξν 

πάλσ απφ 200 ζηξέκκαηα θαη ηα ζπκβνεζνχληα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (φπ.π.: 

144, 316).  

Σα κεζαία ζηξψκαηα απνηεινχληαη απφ ηα παιαηά θαη ηα λέα κηζζσηά κεζαία 

ζηξψκαηα. ηα παιαηά κεζαία ζηξψκαηα ηεο πφιεο θαη ηνπ ρσξηνχ – πνπ απνηεινχλ 

θαηά ηνλ Παπαδφπνπινπ (φπ.π.: 16) ηελ «θιαζηθή» κηθξναζηηθή ηάμε – εληάζζνληαη 

νη απηναπαζρνινχκελνη θαη νη εξγνδφηεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ αζηηθή ηάμε θαη ηα 

ζπκβνεζνχληα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δελ εληάζζνληαη είηε ζηνπο 

κηζνπξνιεηάξηνπο είηε ζηελ αζηηθή ηάμε (φπ.π.: 317-319). Οη εξγνδφηεο πνπ 

εληάζζνληαη ζηα παιαηά κεζαία ζηξψκαηα ηεο πφιεο είλαη ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ 

πνπ απαζρνινχλ ην πνιχ 3 κηζζσηνχο (φπ.π.: 311). Σα παιαηά κεζαία ζηξψκαηα ηνπ 

ρσξηνχ πξνθχπηνπλ εάλ απφ ην ζχλνιν ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ θαη ησλ 

ζπκβνεζνχλησλ κειψλ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ αθαηξεζνχλ φζνη 

απηναπαζρνινχκελνη θαη φζα ζπκβνεζνχληα κέιε εληάζζνληαη ζηελ αζηηθή ηάμε  

θαη ζηνπο κηζνπξνιεηάξηνπο ηνπ ρσξηνχ (φπ.π.: 318-319). ηα λέα κηζζσηά κεζαία 

ζηξψκαηα εληάζζνληαη κηζζσηνί πνπ δελ «αζθνχλ νχηε θαζαξά δηεπζπληηθή νχηε 

θαζαξά εθηειεζηηθή εξγαζία» (φπ.π.: 16) θαη εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο θαη ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ (φπ.π.: 308). ηα λέα κηζζσηά κεζαία 

ζηξψκαηα πξνζηίζεληαη λαπηηθνί πνπ απνηεινχλ κεζαίαο βαζκίδαο πιήξσκα 

(αλζππνπινίαξρνη, Α θαη Β Μεραληθνί, ξαδηνηειεγξαθεηέο) (φπ.π.: 148, 308).             
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 Ο Παπαδφπνπινο (1987: 148) εληάζζεη ζηα αλψηεξα δηεπζπληηθά θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ηνπο 

λαπηηθνχο πνπ απνηεινχλ αλψηεξν πιήξσκα (πινίαξρνη, χπαξρνη, ππνπινίαξρνη). 
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 Με βάζε ηνπο παξαπάλσ πξνζδηνξηζκνχο, ν Παπαδφπνπινο θαηαιήγεη ζε κηα 

εηθφλα ηεο ηαμηθήο δηάξζξσζεο ηεο Διιάδαο, ε νπνία απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 

2.11. 

 

Πίλαθαο 2.11 Κνηλσληθνηαμηθή δηάξζξσζε ηεο Διιάδαο (1981), % ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ ζηε δηεξεχλεζε Παπαδφπνπινπ 

  Αξηζκφο % 

Δξγαηηθή ηάμε 1.736.879 48,66 

Μηζνπξνιεηάξηνη ηνπ ρσξηνχ 300.000 8,40 

Μεζαία 

ζηξψκαηα 

(παιαηά θαη 

λέα) 

Παιαηά κεζαία ζηξψκαηα ηνπ ρσξηνχ 452.572 12,68 

Παιαηά κεζαία ζηξψκαηα ηεο πφιεο θαη 

κηζνπξνιεηάξηνη ηεο πφιεο* 
666.875 18,68 

Νέα Μηζζσηά Μεζαία ηξψκαηα 243.936 6,83 

χλνιν κεζαίσλ ζηξσκάησλ 1.363.383 38,20 

Αζηηθή ηάμε 110.057 3,08 

Με θαηαηάμηκνη ηαμηθά 59.150 1,66 

Πξαγκαηηθφο ΟΔΠ 3.569.469 100,00 

Πεγή: Παπαδφπνπινο, 1987: 172, 307, 308, 315-316, 318-319˙ Κάππνο, 1987: 48 

*Οη κηζνπξνιεηάξηνη ηεο πφιεο ζπλεμεηάδνληαη κε ηα παιαηά κεζαία ζηξψκαηα ηεο πφιεο ιφγσ 

έιιεηςεο ζηνηρείσλ  

 

2.10.3 Κπιηικέρ παπαηηπήζειρ
66

 

 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ δηεξεχλεζε ηνπ αθειιαξφπνπινπ, απηφ πνπ θαηαξρήλ έρνπκε 

λα παξαηεξήζνπκε είλαη ε ζπγρψλεπζε ηνπ ΤΣΠ θαη ηεο ΑΔΠ – απφξξνηα ηεο 

έιιεηςεο κηαο ζεσξίαο ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο – θαη ζπλαθφινπζα ησλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ παξαδνζηαθή θαη κεζαία αζηηθή ηάμε (ζχκθσλα κε ηηο δηθνχο καο 

πξνζδηνξηζκνχο). Έηζη, ζηε δηεξεχλεζε αθειιαξφπνπινπ (θαη κε βάζε ηνπο ηνπ 

νξηζκνχο) ζηελ παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε εληάζζνληαη νη εξγνδφηεο κε 

ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδφκελνπο θαη νη απηναπαζρνινχκελνη κηθξνεπηρεηξεκαηίεο. 

Έλα δεχηεξν ζεκείν πνπ είλαη λα επηζεκάλνπκε είλαη πσο ν 

αθειιαξφπνπινο εληάζζεη ζηε λέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο νη νπνίνη κε βάζε ηνπο δηθνχο καο πξνζδηνξηζκνχο ζα 

έπξεπε λα εληαρζνχλ ζηελ παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε. Δπίζεο, εληάζζεη ηνπο 

κηζζσηνχο επηζηήκνλεο αγλνψληαο ηε ζέζε απηψλ ζηελ παξαγσγή, θαζψο θαη ηα 

ζπκβνεζνχληα κέιε πνπ αζθνχλ επηζηεκνληθά ειεπζέξηα επαγγέικαηα, ηα νπνία κε 

βάζε ηνπο δηθνχο καο πξνζδηνξηζκνχο ζα έπξεπε λα εληαρζνχλ είηε ζηελ ΑΔΠ, είηε 

                                                           
66

 Ζ αλάιπζε ηεο παξνχζαο ελφηεηαο βαζίδεηαη θαη ζηε κειέηε ησλ Οηθνλνκάθεο θ.ά. (2015: 77-95). 
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ζηνλ ΤΣΠ, είηε ζηνλ ΚΣΠ. Δπίζεο, εληάζζεη ηνπο αλέξγνπο πνπ είλαη θάηνρνη 

πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο αθειιαξφπνπινο (2014: 307) επηζεκαίλεη 

σζηφζν πσο αλ θαη «απηφο ν ππνινγηζκφο γίλεηαη γηα λα αλαδεηρζνχλ ζε γεληθέο 

γξακκέο νη γεληθέο ηάζεηο, δελ ζεσξνχκε πσο θάζε απφθνηηνο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο εληάζζεηαη ζηε λέα κηθξναζηηθή ηάμε, δεδνκέλνπ πσο ππάξρνπλ θαη 

πηπρηνχρνη πνπ αζθνχλ εθηειεζηηθέο εξγαζίεο, αιιά ε ζαθήο πιεηνλφηεηα αλήθεη 

εθεί ιφγσ ηνπ ελδηάκεζνπ ξφινπ ζηελ παξαγσγή». Έλα πξφβιεκα φκσο παξακέλεη 

ζε απηή ηε ζπιινγηζηηθή: επηρεηξείηαη ν ηαμηθφο πξνζδηνξηζκφο φρη κε βάζε ηα 

θξηηήξηα πνπ ζπλνςίζακε ζηελ ελφηεηα 2.8.1 (ή έζησ κε θάπνηνπ άιινπ ηχπνπ 

θξηηήξηα), αιιά απφ ηε «θχζε» ηεο εξγαζίαο (εδψ απφ ηελ πηζαλνινγνχκελε 

κειινληηθή «θχζε» ηεο εξγαζίαο), θαη φρη απφ ηελ θνηλσληθή-παξαγσγηθή έληαμε, 

ηελ ηαμηθή ππφζηαζε ησλ αηφκσλ-ππνθεηκέλσλ πνπ ηελ αζθνχλ. Πξνθχπηεη έηζη (αλ 

θαη φρη άκεζα κε ηε ζέιεζε ηνπ ζπγγξαθέα) κηα πξφζιεςε ελφο θξηηεξίνπ ηαμηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ πξνεξρφκελνπ απφ ηε πνιππαξαγνληηθή βεκπεξηαλή ζπιινγηζηηθή 

(βι. αλαιπηηθά θαη ζε Οηθνλνκάθεο, θ.ά., 2015: 85-87).
67

 Απνηέιεζκα φισλ ησλ 

παξαπάλσ είλαη κηα ππεξδηεχξπλζε-ππεξεθηίκεζε ηεο λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο. 

Δπηπιένλ, ε εκθάληζε σο δηαθξηηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ –πνπ ηηο νλνκάδεη 

«νηνλεί θνηλσληθέο ηάμεηο» (βι. αθειιαξφπνπινο, 2014: 235 θ.ε.)– ησλ πινχζησλ, 

κεζαίσλ θαη θησρψλ αγξνηηθψλ ζηξσκάησλ νδεγεί κφλν ζε ππνεθηίκεζε ηεο αζηηθήο 

θαη ηεο παξαδνζηαθήο κηθξναζηηθήο ηάμεο (κε βάζε ηνπο νξηζκνχο ηνπ 

αθειιαξφπνπινπ) ή ηεο αζηηθήο, ηεο κεζαίαο θαη ηεο παξαδνζηαθήο κηθξναζηηθήο 

ηάμεο (κε βάζε ηνπο δηθνχο καο νξηζκνχο). Μηα ηέηνηα επηινγή δελ κπνξεί λα γίλεη 
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 Γξάθεη ζρεηηθά ν Αιεμίνπ (2006: 63, 65) «Δηζάγνληαο κηα πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε ζηνλ 

νξηζκφ ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, ν M. Βέκπεξ ζα ζπκπεξηιάβεη δίπια ζε αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο 

(ζέζε ζηελ αγνξά, επάγγεικα θ.ά.) θαη ππνθεηκεληθέο παξακέηξνπο (θχξνο, γφεηξν, θαηαλάισζε θ.ά.). 

Ζ θνηλφηεηα ησλ βηνηηθψλ επθαηξηψλ ζηελ αγνξά (θεθάιαην, εηδεκνζχλε, γφεηξν θ.ά.) πξνζδηνξίδεη, 

ζχκθσλα κε ηνλ M. Βέκπεξ, ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, ζπλεπψο θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ 

λα εθκεηαιιεχεηαη αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηελ αγνξά. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ηδηνθηεζία, δειαδή ε 

ζρέζε κε ηα κέζα παξαγσγήο ζρεηηθνπνηείηαη θαη γίλεηαη έλαο παξάγνληαο κεηαμχ άιισλ, φπσο είλαη 

νη δεμηφηεηεο, ε επαγγεικαηηθή εηδεκνζχλε, απνηέιεζκα εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά 

ή αξλεηηθά ηε ζέζε ηνπ αηφκνπ ζηελ αγνξά […] Δπίζεο ην θνηλσληθφ θχξνο πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

θαηνρή κηαο θνηλσληθήο ζέζεο (π.ρ. ηνπ γηαηξνχ, ηνπ επηζηήκνλα θ.ν.θ.) αλαδεηθλχεηαη ζε ζεκαληηθή 

παξάκεηξν ζηξσκάησζεο. […] [Ο] ππνθεηκεληζκφο πνπ πθέξπεη ζηνλ νξηζκφ ηεο θνηλσληθήο δξάζεο 

ζηνλ M. Βέκπεξ, φηαλ απηφο εμαξηά ην ραξαθηήξα ηεο απφ ην άηνκν, θαη ν πνιππαξαγνληηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο (εηζφδεκα, ηδηνθηεζία, εθπαίδεπζε, εμεηδίθεπζε θ.ιπ.), ν νπνίνο 

απνιήγεη ζε ηειηθή αλάιπζε ζε επαγγεικαηηθνζηαηηζηηθέο θαηεγνξίεο, ρσξίο αλαθνξά ζηα 

γελεζηνπξγά αίηηα, θαηεπζχλνπλ ηελ αλάιπζε πξνο έλα πινπξαιηζηηθφ ζρήκα θνηλσληθήο 

ζηξσκάησζεο, γεγνλφο πνπ ζρεηηθνπνηεί, αλ δελ ππνζθάπηεη, ηελ εγθπξφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο 

“θνηλσληθήο ηάμεο”». 
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θαηαλνεηή κε βάζε ηηο δηθέο καο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ.  

ηελ αλάιπζε αθειιαξφπνπινπ γίλεηαη κηα ππεξεθηίκεζε ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο. Απηφ ζπκβαίλεη θαηαξρήλ γηαηί ε αλππαξμία ηεο δηάθξηζεο ΤΣΠ θαη ΚΣΠ 

δηνγθψλεη ηελ εξγαηηθή ηάμε θαηά ην κέγεζνο απηνχ πνπ εκείο έρνπκε νλνκάζεη λφζα 

εξγαηηθή ηάμε ηνπ ΤΣΠ. Δπηπιένλ, ζηελ ππεξεθηίκεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζπκβάιεη   

ε έληαμε κηζζσηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη εηδηθφηεξα καδηθψλ θαηεγνξηψλ φπσο νη 

εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη ππνπξγείσλ πνπ δελ είλαη αλψηεξα ή κεζαία ζηειέρε. Οη πξναλαθεξζείζεο 

θαηεγνξίεο κε βάζε ηνπο δηθνχο καο πξνζδηνξηζκνχο αλήθνπλ ζηε λέα κηθξναζηηθή 

ηάμε. Σα επηρεηξήκαηα ηνπ αθειιαξφπνπινπ (2014: 242-243) γηα απηή ηελ έληαμε 

είλαη πσο α) νη κηζζσηνί απηνί δελ θαηέρνπλ κέζα παξαγσγήο, β) πθίζηαληαη 

απφζπαζε ππεξεξγαζίαο, γ) επηηεινχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπιινγηθνχ εξγάηε, ελψ δ) 

νη ακνηβέο ηνπο βξίζθνληαη ζην χςνο ηεο αμίαο ηεο εξγαζηαθήο ηνπο δχλακεο, 

θαζφζνλ ζρεηίδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο ακνηβέο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

Χο πξνο ην πξψην επηρείξεκα πξνθαλψο θαη δελ ηίζεηαη ζέκα δηαθσλίαο. Χο 

πξνο ην δεχηεξν επηρείξεκα φκσο ζα δηαθσλήζνπκε. Πξφθεηηαη γηα αληηθαηηθή 

ελζσκάησζε ηνπ καξμηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο παξαγσγηθήο εξγαζίαο πνπ 

παξνπζηάζακε ζηελ ελφηεηα 2.5, θαζψο θαίηνη ν αθειιαξφπνπινο αλαγλσξίδεη πσο 

πξφθεηηαη γηα κε παξαγσγηθνχο εξγαδφκελνπο ζεσξεί πσο δχλαηαη λα ηνπο απνζπάηαη 

ππεξεξγαζία.
68

 Γηαθσλνχκε επίζεο θαη σο πξνο ην ηξίην επηρείξεκα ζχκθσλα κε ην 

νπνίν επηηεινχλ νη ελ ιφγσ θαηεγνξίεο κηζζσηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπιινγηθνχ εξγάηε, θαζψο ν ζπιινγηθφο εξγάηεο ζπγθξνηείηαη απνθιεηζηηθά ζην 

πιαίζην ηνπ ΚΣΠ θαη αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο παξαγσγηθνχο εξγαδφκελνπο, 

ζχκθσλα κε ηα φζα αλαδείμακε ζηελ ελφηεηα 2.5.  

Καηά ηε γλψκε καο ε πηνζέηεζε απφ ην αθειιαξφπνπιν ηεο αληίθαζεο φηη 

κε-παξαγσγηθνί εξγαδφκελνη (κε-παξαγσγνί ππεξαμίαο) πθίζηαληαη απφζπαζεο 

ππεξεξγαζίαο (επηρείξεκα β) θαη επηηεινχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπιινγηθνχ εξγάηε ζε 

δηαθνξνπνίεζε απφ «ηα αλψηεξα ή κεζαία ζηειέρε» (επηρείξεκα γ), δειαδή «πην 
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 Θεσξείηαη πσο είλαη δπλαηφλ λα εθηειείηαη ππεξεξγαζία αιιά φρη λα απνζπάηαη ππεξαμία.  Όκσο, 

εθφζνλ ππάξρεη ππεξεξγαζία ζεκαίλεη πσο ππάξρεη ρξφλνο ηέηνηνο ζηνλ νπνίν ν εξγάηεο παξάγεη 

πξφζζεηε αμία ηελ νπνία ηδηνπνηείηαη ν θεθαιαηνθξάηεο, πέξαλ ηεο αμίαο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ 

αλαγθαίν ρξφλν εξγαζίαο κε ηελ νπνία αλαπιεξψλεηαη ε αμία ηεο εξγαηηθήο ηνπ δχλακεο (βι. 

αλαιπηηθά ζε Μαξμ, 1978: 228-229). Απηή ε αληίθαζε αλνίγεη ην δξφκν γηα εζθαικέλνπο 

πξνζδηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο ηφζν εληφο ηεο θαπηηαιηζηηθήο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο φζν θαη πέξαλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. 
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θνληά» ζηελ άκεζε εξγαζία,  νδεγεί αληηθεηκεληθά θαηά ηε γλψκε καο ζην εμήο 

ζρήκα: απηέο νη κεξίδεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ πθίζηαληαη απφζπαζε ππεξεξγαζίαο 

θαη άξα είλαη εθκεηαιιεπφκελνη –φπσο θαη ε εξγαηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ– θαη  επηηεινχλ 

εληφο ηνπ ζπιινγηθνχ εξγάηε άκεζε εξγαζία –άξα δηαρσξίδνληαη απφ ηε λέα 

κηθξναζηηθή ηάμε φπσο αθξηβψο θαη ε εξγαηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ– θαη ζπλεπψο δχλαηαη 

λα εληαρζνχλ ζην (θαηά ηνλ αθειιαξφπνπιν) εληαίν ηαμηθφ ζχλνιν εξγαηηθή ηάμε. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ιαλζαζκέλν ζρήκα φπσο απνδείμακε παξαπάλσ. Αιιά αθφκα θαη 

αλ ην δερφκαζηαλ σο κηα εθδνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θξηηεξίνπ ηαμηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, 

απηφ ζα βξηζθφηαλ ζε αληίζεζε κε ην πνιηηηθφ-ηδενινγηθφ βάζεη ηνπ νπνίνπ νη 

κεξίδεο απηέο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ επηηεινχλ ιεηηνπξγίεο  αλαπαξαγσγήο ηεο 

εμνπζίαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη αλαπαξαγσγήο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο. Όπσο φκσο 

έρνπκε επηζεκάλεη «δελ κπνξεί λα ππάξμεη θαλέλαο ηαμηθφο νξηζκφο ζην πνιηηηθφ θαη 

ηδενινγηθφ επίπεδν ζε αληίζεζε κε ηνλ νξηζκφ ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν» θξηηήξην 

(Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 70-70).  

    Δπηπιένλ, ζε ππεξεθηίκεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο νδεγεί θαη ε εηζδνρή 

αλέξγσλ πνπ δελ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Καηά ηε γλψκε 

καο ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηνί φια φζα αλαθέξακε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

έληαμεο ησλ άλεξγσλ θαηφρσλ πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε λέα 

κηθξναζηηθή ηάμε. 

Σέινο, ζηε δηεξεχλεζε αθειιαξφπνπινπ ππεξεθηηκάηαη ε αζηηθή ηάμε ιφγσ 

ηεο  έληαμεο ζε απηήλ απηνχ πνπ έρνπκε νλνκάζεη αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία. 

Αλαθνξηθά κε ηε δηεξεχλεζε Παπαδφπνπινπ, επηζεκαίλνπκε πσο 

ππεξεθηηκάηαη ε εξγαηηθή ηάμε γηα ιφγνπο φκνηνπο κε ηελ πεξίπησζε 

αθειιαξφπνπινπ. Δπίζεο, ππεξεθηηκάηαη ε αζηηθή ηάμε θαζψο ζε απηήλ 

εληάζζνληαη νη εξγνδφηεο κε πάλσ απφ 3 κηζζσηνχο αιιά θαη ιφγσ ηεο έληαμεο ζε 

απηήλ απηνχ πνπ έρνπκε νλνκάζεη αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία. πγρσλεχεη 

επίζεο –κε  βάζε ηηο δηθέο καο ππνζέζεηο– ηελ ΑΔΠ θαη ηνλ ΤΣΠ θαη ηηο αληίζηνηρεο 

ηάμεηο απηψλ, ζηα παιαηά κεζαία ζηξψκαηα ηεο πφιεο θαη ηνπ ρσξηνχ.  

Σέινο, ν Παπαδφπνπινο θαηαιήγεη ζε αληίζεζε κε ηνλ αθειιαξφπνπιν ζε 

ππνεθηίκεζε ησλ λέσλ κηζζσηψλ ζηξσκάησλ (φηη εκείο απνθαινχκε λέα 

κηθξναζηηθή ηάμε) ιφγσ ηεο καδηθήο εηζδνρήο ζηελ εξγαηηθή ηάμε ηκεκάησλ ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηα νπνία ζα έπξεπε (κε βάζε ηνπο δηθνχο καο πξνζδηνξηζκνχο) 

λα εληαρζνχλ ζηε λέα κηθξναζηηθή ηάμε.  
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2.11 Ζ ηαμηθή δηάζξσζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ε ζέζε ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο: κηα εκπεηξηθή απνηχπσζε 

2.11.1 Οι ςποθέζειρ ηηρ διεπεωνηζηρ 

 

Ζ εκπεηξηθή αλάιπζε πνπ αθνινπζεί βαζίδεηαη ζηε κειέηε «Ζ ηαμηθή δηάξζξσζε θαη 

ε ζέζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία» ησλ Οηθνλνκάθε θ.ά. (2015). Ζ 

κειέηε απηή βαζίζηεθε ζε δεπηεξνγελή ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο ΔΛΣΑΣ 

θαη ηηο έξεπλεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηα έηε 2006 έσο θαη 2014 (β΄ ηξίκελν), 

θαζψο θαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (2014). Σν 2006 

είλαη ην πξψην έηνο γηα ην νπνίν ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ 

άζθεζε επνπηείαο επί άιισλ εξγαδνκέλσλ. 

Οη θνηλσληθέο ηάμεηο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηαλνκή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε βάζε α) ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε, β) ην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο, γ) ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ην κνλνςήθην/δηςήθην επάγγεικα ηεο πξψηεο απαζρφιεζεο, δ) ηε ζέζε ζην 

επάγγεικα, ε) ηελ επνπηεία-ζπληνληζκφ ή ηε κε-επνπηεία-ζπληνληζκφ άιισλ 

κηζζσηψλ θαη ζη) ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο.  

ε ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε αμηνπνηείηαη ε δεπηεξνγελήο 

κεηαβιεηή «katap» πνπ πξνθχπηεη κεηά ηηο απαληήζεηο ζην ζχλνιν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο ΔΛΣΑΣ. Οη δπλαηέο απαληήζεηο απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

2.12. Καζψο νη άλεξγνη δελ θαηαηάζζνληαη ηαμηθά ζηε δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ εκθαλίδεηαη κφλν ε θαηεγνξία Κ1. 

 

Πίλαθαο 2.12 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ δεπηεξνγελή κεηαβιεηή «katap» 

K1 (katap-1) Απαζρνινχκελνο 

K2 (katap-2) Άλεξγνο 

Κ3 (katap-3) Με νηθνλνκηθά ελεξγφο 

Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 100 (Πίλαθαο 12.1). 

 

Ζ θαηαλνκή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε βάζε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο 

επηρείξεζεο γίλεηαη αμηνπνηψληαο ηελ 15
ε
 εξψηεζε ηεο έξεπλαο εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. Όιεο νη δπλαηέο απαληήζεηο απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.13. ηηο  

θαηεγνξίεο Δ15-1 έσο Δ15-3 πνπ απνηεινχλ φ,ηη έρνπκε νλνκάζεη θξαηηθφ 

κεραληζκφ, ζα αλαδεηεζνχλ ε αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία, ε λέα κηθξναζηηθή 

ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ε θαηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα. ηηο θαηεγνξίεο 
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Δ15-4 έσο Δ15-6 πνπ απνηεινχλ φ,ηη έρνπκε νλνκάζεη θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ζα αλαδεηεζνχλ νη κάλαηδεξο ησλ θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ε λέα κηθξναζηηθή ηνπ ΚΣΠ θαη ε εξγαηηθή ηάμε. ηελ θαηεγνξία 

Δ15-7 πνπ απνηειεί ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ζα αλαδεηεζεί ην ζχλνιν ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ πνπ ζπγθξνηνχληαη ζηνλ ΚΣΠ (εθηφο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ), ζηελ ΑΔΠ θαη ζηνλ ΤΣΠ.  

 

Πίλαθαο 2.13 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε Δ15 «Πνην ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο 

ηεο επηρείξεζεο απηήο;» 

Δ15-1 Γεκφζηα ππεξεζία 

Δ15-2 ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ή Γεκφζηνο Οξγαληζκφο 

Δ15-3 Γήκνο ή Κνηλφηεηα, Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 

Δ15-4 Γεκφζηα Δπηρείξεζε Κνηλήο Χθέιεηαο 

Δ15-5 Σξάπεδα θξαηηθή ή ειεγρφκελε απφ ην θξάηνο 

Δ15-6 Δπηρείξεζε ειεγρφκελε απφ Γεκφζην 

Δ15-7 Δπηρείξεζε Ηδησηηθνχ Σνκέα  

Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 101 (Πίλαθαο 12.2). 

 

Ζ θαηαλνκή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε βάζε ην είδνο ηεο εξγαζίαο 

(κνλνςήθην επάγγεικα ηεο πξψηεο απαζρφιεζεο) γίλεηαη αμηνπνηψληαο ηε 16
ε
 

εξψηεζε ηεο έξεπλαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Οη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε απηή 

δηαθνξνπνηνχληαη γηα ηηο πεξηφδνπο 2006-2010 θαη 2011-2014.
69

 Οη δπλαηέο 

απαληήζεηο (θαη γηα ηηο δχν πεξηφδνπο) απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.14. ηελ 

θαηεγνξία Δ16-1 ζα αλαδεηεζεί ε αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία πνπ ζπγθξνηείηαη 

ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ. Ζ λέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζα 

αλαδεηεζεί ζηηο θαηεγνξίεο Δ16-2 έσο Δ16-5 θαη Δ16-0, ελψ ε θαηψηεξε κηζζσηή ζα 

αλαδεηεζεί ζηηο θαηεγνξίεο Δ16-6 έσο Δ16-9. εκεηψλνπκε πσο γηα ηε δηάθξηζε ζην 

εζσηεξηθφ ηεο θαηεγνξίαο Δ16-1 ηεο αλψηεξεο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο απφ ηε λέα 

κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζηνηρείν ηεο 

επνπηείαο-ζπληνληζκνχ ή κε άιισλ κηζζσηψλ.  ηελ θαηεγνξία Δ16-1 ζα 

αλαδεηεζνχλ επίζεο θαη νη κάλαηδεξο ησλ θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

                                                           
69

 Βιέπε ελδεηθηηθά γηα ηηο εξσηήζεηο ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ εηψλ 2006 (ΔΛΣΑΣ, 2006) θαη 2011 

(ΔΛΣΑΣ, 2011). Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξία Δ16-1 γηα ηα έηε 2006-2010 πεξηιακβάλεη ηνλ δηςήθην 

θσδηθφ επαγγέικαηνο ηεο ζηαηηζηηθήο ηαμηλφκεζεο επαγγεικάησλ (ΣΔΠ 92) «12 Γηεπζχλνληεο θαη 

αλψηεξα ζηειέρε κεγάισλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ (κε απαζρφιεζε 10 

πξφζσπα θαη άλσ)». Γηα ηα έηε 2011-2014  ε θαηεγνξία Δ16-1 πεξηιακβάλεη ηνπο δηςήθηνπο θσδηθνχο 

επαγγεικάησλ ηεο Γηεζλνχο ηαηηζηηθήο Σαμηλφκεζεο Δπαγγεικάησλ (ISCO-08) «11 Γεληθνί 

δηεπζπληέο, αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη κέιε ησλ λνκνζεηηθψλ ζσκάησλ, «12 Γηνηθεηηθνί θαη 

εκπνξηθνί δηεπζπληέο», «13 Γηεπζπληέο παξαγσγήο θαη εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ» θαη «14 

Γηεπζπληέο μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ, επηρεηξήζεσλ ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ θαη 

άιισλππεξεζηψλ». Γηα ηε ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηαμηλνκήζεσλ ΣΔΠ 92 θαη ISCO-08, βι. ζρεηηθά 

ζε ΔΛΣΑΣ, 2014. 
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αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. ηελ θαηεγνξία Δ16-1 ζα αλαδεηεζνχλ θαη νη 

κηζζσηνί ησλ ηδησηηθψλ ή θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ αζθνχλ 

θαζήθνληα επνπηείαο-ζπληνληζκνχ νη νπνίνη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ εξγαηηθή 

ηάμε, θαζψο εθθξάδνπλ θαηά ηε γλψκε καο ηε δηαδηθαζία «ρεηξσλαθηηθνπνίεζεο» 

ηεο δηαλνεηηθήο εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Πίλαθαο 2.14 Κσδηθνπνίεζε απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε Δ16 «Ση είδνπο εξγαζία θάλεηε ζηελ 

επηρείξεζε απηή;» 

 2006-2010 2011-2014 

Δ16-1 
Μέιε ησλ βνπιεπφκελσλ ζσκάησλ, 

αλψηεξα δηνηθεηηθά & δηεπζπληηθά ζηειέρε 

Αλψηεξα δηεπζπληηθά θαη δηνηθεηηθά 

ζηειέρε 

Δ16-2 
Πξφζσπα πνπ αζθνχλ επηζηεκνληθά, 

θαιιηηερληθά & ζπλαθή επαγγέικαηα 
Δπαγγεικαηίεο 

Δ16-3 Σερλνιφγνη, ηερληθνί βνεζνί 
Σερληθνί θαη αζθνχληεο ζπλαθή 

επαγγέικαηα 

Δ16-4 Τπάιιεινη γξαθείνπ Τπάιιεινη γξαθείνπ 

Δ16-5 
Απαζρνινχκελνη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θαη πσιεηέο 

Απαζρνινχκελνη ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη πσιεηέο 

Δ16-6 
Δηδηθεπκέλνη γεσξγνί, θηελνηξφθνη, 

δαζνθφκνη θαη αιηείο 

Δηδηθεπκέλνη γεσξγνί, θηελνηξφθνη, 

δαζνθφκνη θαη αιηείο 

Δ16-7 Δηδηθεπκέλνη ηερλίηεο 
Δηδηθεπκέλνη ηερλίηεο θαη αζθνχληεο 

ζπλαθή επαγγέικαηα 

Δ16-8 
Υεηξηζηέο ζηαζεξψλ βηνκεραληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ  

Υεηξηζηέο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 

Δ16-9 
Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, ρεηξσλάθηεο θαη 

κηθξνεπαγγεικαηίεο 

Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, ρεηξσλάθηεο θαη 

κηθξνεπαγγεικαηίεο 

Δ16-0 Πξφζσπα κε δπλάκελα λα θαηαηαγνχλ Πξφζσπα κε δπλάκελα λα θαηαηαγνχλ* 

εκείσζε:* Δδψ εληάζζνληαη νη ζηξαηησηηθνί.  
Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 103 (Πίλαθαο 12.3). 

 

Ζ θαηαλνκή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε βάζε ηε ζέζε ζην επάγγεικα γίλεηαη 

αμηνπνηψληαο ηε 17
ε
 εξψηεζε ηεο έξεπλαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Όιεο νη δπλαηέο 

απαληήζεηο απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.15. ηελ θαηεγνξία Δ17-1 ζα αλαδεηεζνχλ 

ε θαπηηαιηζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε κεζαία αζηηθή ηάμε 

ηνπ ΤΣΠ, ακθφηεξεο ηδηνθηήηξηεο ηάμεηο. ηελ θαηεγνξία Δ17-2 ζα αλαδεηεζεί ε 

παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε ηεο ΑΔΠ. ηελ θαηεγνξία Δ17-3 ζα αλαδεηεζνχλ ε 

εξγαηηθή ηάμε, ε λέα κηθξναζηηθή ηάμε (ηνπ ΚΣΠ θαη ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ), ε 

λφζα εξγαηηθή ηάμε θαη ε θαηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. 

ηελ ίδηα θαηεγνξία ζα αλαδεηεζνχλ επίζεο θαη νη κάλαηδεξο ησλ ηδησηηθψλ θαη 

θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία. ηελ 

θαηεγνξία Δ17-4 ζα αλαδεηεζνχλ ηα ζπκβνεζνχληα κέιε  ηνπ ΚΣΠ, ηεο ΑΔΠ θαη 

ηνπ ΤΣΠ ηα νπνία εληάζζνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο θνηλσληθέο 

ηάμεηο, ήηνη θαπηηαιηζηηθή, παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή θαη κεζαία αζηηθή ηάμε.  
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Πίλαθαο 2.15 Κσδηθνπνίεζε απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε Δ17 «Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο ζηελ επηρείξεζε 

απηή;» 

Δ17-1 Απηναπαζρνινχκελνο κε πξνζσπηθφ (εξγνδφηεο) 

Δ17-2 Απηναπαζρνινχκελνο ρσξίο πξνζσπηθφ   

Δ17-3 Μηζζσηφο (κε κηζζφ ή εκεξνκίζζην ή θαη‟ απνθνπή) 

Δ17-4 Βνεζφο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε (ζπκβνεζνχληα κέιε) 

Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 104 (Πίλαθαο 12.4). 

 

Ζ θαηαλνκή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε θξηηήξην ηελ άζθεζε ή κε-άζθεζε 

επνπηείαο-ζπληνληζκνχ ζε άιινπο εξγαδφκελνπο κηζζσηνχο, πξαγκαηνπνηείηαη 

αμηνπνηψληαο ηελ 36
ε
 εξψηεζε ηεο έξεπλαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Όιεο νη δπλαηέο 

απαληήζεηο απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.16. Με ην θξηηήξην απηφ ζα αλαδεηεζεί ν 

θνξέαο ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη έηζη είλαη δπλαηή ε νξηνζέηεζε ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο απφ ηηο άιιεο κηζζσηέο ηάμεηο. Άξα, ζηελ θαηεγνξία Δ36-1 ζα 

αλαδεηεζεί ε λέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ, νη κάλαηδεξο ησλ ηδησηηθψλ θαη 

θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία θαη ε λέα 

κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ. ηηο θαηεγνξίεο Δ36-2 θαη Δ36-3 ζα αλαδεηεζεί ε 

εξγαηηθή ηάμε θαζψο θαη ην ηκήκα εθείλν ηεο λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ πνπ ελψ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Δ16-1 δελ αζθεί θαζήθνληα επνπηείαο-

ζπληνληζκνχ. Σέινο, ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο ζα αλαδεηεζνχλ θαη νη κηζζσηνί πνπ 

πεξηγξάςακε παξαπάλσ πσο εθθξάδνπλ ηε «ρεηξσλαθηηθνπνίεζε» ηεο δηαλνεηηθήο 

εξγαζίαο. 

 

Πίλαθαο 2.16 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε Δ36 «Δπνπηεχεηε ή ζπληνλίδεηε άιινπο 

εξγαδφκελνπο;» 

Δ36-1 ΝΑΗ 

Δ36-2 ΟΥΗ 

Δ36-3 Γελ απάληεζε 

Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 106 (Πίλαθαο 12.5). 

 

Ζ θαηαλνκή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε βάζε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο έξεπλεο 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κε βάζε ηνλ Πίλαθα 2.17. Ζ ρξήζε απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ είλαη 

θνκβηθή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ απνθιεηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ εληφο ησλ 

ηξφπσλ παξαγσγήο, θαζψο ε αλαδήηεζε ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζην πιαίζην ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ γίλεηαη κε βάζε ηα ππφινηπα θξηηήξηα.  ηελ θαηεγνξία Μ0 ζα 

αλαδεηεζεί ε παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηεο ΑΔΠ. ηελ θαηεγνξία Μ1 νη θνηλσληθέο 

ηάμεηο ηνπ ΤΣΠ. ηελ θαηεγνξία  Μ2 ζα αλαδεηεζνχλ νη θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ 
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ζπγθξνηνχληαη ζηελ «γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ. ηελ θαηεγνξία Μ3 ζα 

αλαδεηεζνχλ νη θνηλσληθέο ηάμεηο ηνπ ΚΣΠ. Ζ θαηεγνξία Μ4 πξνζηίζεηαη γηα λα 

νξηνζεηήζεη ηε δηάθξηζε ηεο «δηεπζπληηθήο δνπιεηάο» απφ ηελ «θαηνρή ηνπ 

θεθαιαίνπ», δειαδή ηε λνκηθή ηνπ ηδηνθηεζία, ε νπνία ππνζέηνπκε φηη εκθαλίδεηαη 

ζηηο κεγαιχηεξεο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο Μ4. Δπνκέλσο, ζε 

απηήλ εηδηθά ηελ θαηεγνξία ζα αλαδεηεζνχλ νη κάλαηδεξο ησλ ηδησηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Δίλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί πσο γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ ζηηο θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην θξηηήξην 

ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο ζε απηέο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο λνκηθήο 

ηνπο ηδηνθηεζίαο δελ ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο «θιίκαθαο» εθείλεο κε ηελ νπνία 

ζπληειείηαη ε απνζηνίρηζε ηνπ θνξέα ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο απφ ηε ρξήζε ησλ 

κέζσλ παξαγσγήο.  

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν Πίλαθαο 2.17 ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα πξαθηηθά φξηα δηαρσξηζκνχ ησλ ηξφπσλ 

παξαγσγήο πνπ πηνζεηήζακε ζηελ ελφηεηα 2.8.2. Δπεηδή φκσο νη εξσηψκελνη (απφ 

ηελ ΔΛΣΑΣ) απαληνχλ φρη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ κηζζσηψλ απαζρνινχκελσλ 

εηδηθά αιιά σο πξνο ηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ γεληθά (νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο Δ17-1, Δ17-2, Δ-17-3 θαη Δ17-4 ηνπ Πίλαθα 2.15, βι. 

ζρεηηθά ΔΛΣΑΣ, 2012), ηα φξηα απηά ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ ππφζεζε φηη ζηνπο 

ηξφπνπο παξαγσγήο πνπ εκθαλίδεηαη ε ζρέζε εθκεηάιιεπζεο –ήηνη  ζηνλ ΤΣΠ, ζηελ 

«γθξίδα δψλε» θαη ζηνλ ΚΣΠ – ηνπιάρηζηνλ έλαο εθ ησλ απαζρνινπκέλσλ είλαη ν 

θνξέαο ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο.  

Χζηφζν, απηή ε επηινγή ελέρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έθηαζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ ζπκβνεζνχλησλ κειψλ. Έηζη, ζην βαζκφ πνπ ζηνλ 

αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ έλαο εξγνδφηεο θαη 

ηνπιάρηζηνλ έλαο κηζζσηφο, είλαη δπλαηφλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπκβνεζνχλησλ κειψλ λα ππνεθηηκάηαη ν ΤΣΠ θαη λα ππεξθηηκάηαη ν ΚΣΠ, θαζψο 

θαη νη θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη εληφο ηνπο. Αληίζηνηρν πξφβιεκα δελ 

εληνπίδεηαη ζηελ ΑΔΠ θαη ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη εληφο ηεο, θαζψο 

έλαο απαζρνινχκελνο (ηεο θαηεγνξίαο «απηναπαζρνινχκελνο ρσξίο πξνζσπηθφ») 

ζεκαίλεη απηφκαηα κεδεληθή κηζζσηή απαζρφιεζε.   
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Πίλαθαο 2.17 Μέγεζνο επηρείξεζεο κε βάζε ηνλ αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ/κηζζσηψλ 

Μ0 1 απαζρνινχκελνο/0 κηζζσηνί 

Μ1 2-5 απαζρνινχκελνη/1-4 κηζζσηνί 

Μ2 6-9 απαζρνινχκελνη (θαη άγλσζηνο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ αιιά κέρξη 10)/5-8 κηζζσηνί  

Μ3 10≤ απαζρνινχκελνη/9≤ κηζζσηνί 

Μ4 50≤ απαζρνινχκελνη/49≤κηζζσηνί 

Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 107 (Πίλαθαο 12.6). 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ζηελ ελφηεηά ηνπο, ηα νπνία 

απνηεινχλ κεηάθξαζε ησλ θξηηεξίσλ ηαμηθνχ πξνζδηνξηζκνχ πνπ ζπγθεθαιαηψζακε 

ζηελ ελφηεηα 2.8.1 (βι. θαη Πίλαθα 2.6) θαη εμεηδηθεχζακε γηα ηνπο ηξφπνπο 

παξαγσγήο ζηελ ελφηεηα 2.8.2, νη θνηλσληθέο ηάμεηο πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηνλ Πίλαθα 2.18.  

εκεηψλνπκε πσο ιφγσ αδπλακίαο δηαρσξηζκνχ ησλ ζπκβνεζνχλησλ κειψλ 

ηεο ΑΔΠ θαη ηνπ ΤΣΠ, εκθαλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.18 ε θαηεγνξία «Παξαδνζηαθή 

κηθξναζηηθή ηάμε θαη Μεζαία αζηηθή ηάμε: ζπκβνεζνχληα κέιε».  

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε θαη δχν ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο: 

Καηαξρήλ, ζηελ παξνχζα δηεξεχλεζε δελ απνηππψλνληαη ηα ηκήκαηα εθείλα ηεο 

αδήισηεο ή καχξεο εξγαζίαο, κεγάιν ηκήκα ηεο νπνίαο απνηεινχλ νη αιινδαπνί 

εξγάηεο πνπ απαζρνινχληαη θπξίσο ζε ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο (βι. 

αθειιαξφπνπινο, 2014: 300). Δπνκέλσο, ππνεθηηκνχληαη ε εξγαηηθή θαη ε λφζα 

εξγαηηθή ηάμε. Δπηπιένλ, ππνεθηηκνχληαη ε εξγαηηθή, ε λφζα εξγαηηθή θαη ε λέα 

κηθξναζηηθή ηάμε θαη ππεξεθηηκάηαη ε παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε, ζην βαζκφ 

πνπ έλα ηκήκα ησλ απηναπαζρνινχκελσλ ρσξίο πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ ηνπ 

κηζζσηνχο κε «κπινθάθη». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[144] 
 

Πίλαθαο 2.18 Πξνζδηνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ εληφο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Κνηλσληθή 

δηαίξεζε ηεο 

εξγαζίαο 

Σάμεηο Κξηηήξηα Πξνζδηνξηζκνχ 

Θεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – 

Ηδησηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: εξγνδφηεο Κ1, Δ15-7, Δ17-1, Μ3  

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: ζπκβνεζνχληα κέιε Κ1, Δ15-7, Δ17-4, Μ3 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο 

ηδησηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
Κ1, Δ15-7, Δ16-1, Δ17-3, E36-1, Μ4 

Δξγαηηθή ηάμε (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) 

(Κ1, Δ15-7, Δ17-3, Δ36-2, Δ36-3, Μ3) + (Κ1, 

Δ15,7, Δ17-3, E16-1, E36-2, Δ36-3, M4)* 

ΑΔΠ 
Παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε: 

απηναπαζρνινχκελνη ρσξίο πξνζσπηθφ 
Κ1, Δ15-7, Δ17-2, Μ0 

ΤΣΠ 
Μεζαία αζηηθή ηάμε: εξγνδφηεο Κ1, Δ15-7, Δ17-1, Μ1 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε Κ1, Δ17-3, Μ1 

πκβνεζνχληα 

κέιε ΑΔΠ θαη 

ΤΣΠ 

Παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε θαη 

Μεζαία αζηηθή ηάμε: ζπκβνεζνχληα 

κέιε  

Κ1, Δ15-7, Δ17-4,  Μ0, Μ1 

«Γθξίδα δψλε» 

κεηαμχ ΤΣΠ 

θαη ΚΣΠ 

Μεζαία αζηηθή ηάμε ή Καπηηαιηζηηθή 

ηάμε: εξγνδφηεο 
Κ1, Δ15-7, Δ17-1, Μ2 

Μεζαία αζηηθή ηάμε ή Καπηηαιηζηηθή 

ηάμε: ζπκβνεζνχληα κέιε 
Κ1, Δ15-7, Δ17-4, Μ2 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε 

(γθξίδα δψλε) 
Κ1, Δ17-3, Δ36-2, Δ36-3, Μ2 

ΚΣΠ – 

Κξαηηθέο 

Καπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο θξαηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
Κ1, Δ15-4, Δ15-5, Δ15-6, Δ16-1, Δ17-3, E36-1 

Δξγαηηθή ηάμε (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) 

(Κ1, Δ15-4, Δ15-5, Δ15-6, Δ17-3, Δ36-2, Δ36-3) 

+ (Κ1, Δ15-4, Δ15-5, Δ15-6, E16-1, Δ17-3, Δ36-

2, Δ36-3)** 

Με-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – 

Ηδησηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ 

(ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) 

 

(Κ1, Δ15-7, Δ17-3, Δ36-1, Μ3) - (Κ1, Δ15-7, 

Δ16-1, Δ17-3, E36-1, Μ4) 

 

«Γθξίδα δψλε» 

κεηαμχ ΤΣΠ 

θαη ΚΣΠ 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ («γθξίδα 

δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ) 
Κ1, Δ17-3, Δ36-1, Μ2 

Κξαηηθφο 

κεραληζκφο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία Κ1, Δ15-1, Δ15-2, Δ15-3, Δ16-1, Δ17-3, Δ36-1 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ 

(Κ1, Δ15-1, Δ15-2, Δ15-3, Δ16-2, Δ16-3, Δ16-4, 

Δ16-5, Δ16-0, Δ17-3) + (Κ1, Δ15-1, Δ15-2, Δ15-

3,Δ16-1, Δ17-3, Δ36-2, Δ36-3) 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα 
Κ1, Δ15-1, Δ15-2, Δ15-3, Δ16-6, Δ16-7, Δ16-8, 

Δ16-9, Δ17-3 

ΚΣΠ – 

Κξαηηθέο 

Καπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ 

(θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) 

(Κ1, Δ15-4, Δ15-5, Δ15-6, Δ17-3, Δ36-1) - (Κ1, 

Δ15-4, Δ15-5, Δ15-6, Δ16-1, Δ17-3, E36-1) 

Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 111 (Πίλαθαο 12.7). 

*Σν ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ ηνπ ΚΣΠ ησλ ηδησηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα 

θξηηήξηα «Κ1, Δ15,7, Δ17-3, E16-1, E36-2, Δ36-3, M4» εθθξάδεη ηε «ρεηξσλαθηηθνπνίεζε ηεο δηαλνεηηθήο 

εξγαζίαο» ζε επηρεηξήζεηο κε πιεφλ ησλ 50 απαζρνινχκελσλ θαη απνηειεί ππνζχλνιν ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ 

πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα θξηηήξηα  «Κ1, Δ15-7, Δ17-3, Δ36-2, Δ36-3, Μ3».Ο δηαρσξηζκφο έγηλε γηα 

κεζνδνινγηθνχο ιφγνπο. 

** Σν ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ ηνπ ΚΣΠ ησλ θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα 

θξηηήξηα «Κ1, Δ15-4, Δ15-5, Δ15-6, E16-1, Δ17-3, Δ36-2, Δ36-3» εθθξάδεη ηε «ρεηξσλαθηηθνπνίεζε ηεο 

δηαλνεηηθήο εξγαζίαο» θαη απνηειεί ππνζχλνιν ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα θξηηήξηα  

«Κ1, Δ15-4, Δ15-5, Δ15-6, Δ17-3, Δ36-2, Δ36-3». Ο δηαρσξηζκφο έγηλε γηα κεζνδνινγηθνχο ιφγνπο. 
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2.11.2 Αποηελέζμαηα και ζςμπεπάζμαηα ηηρ διεπεωνηζηρ 

 

Με βάζε ηα θξηηήξηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηνλ Πίλαθα 2.18, ην κέγεζνο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ κε βάζε ηελ 

θνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο ζε αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο απεηθνλίδεηαη ζε 

απφιπηνπο αξηζκνχο ζηνλ Πίλαθα 2.19. ηνλ Πίλαθα 2.20 ελνπνηνχκαη ηηο επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζε θάζε ηξφπν παξαγσγήο θαη ζε θάζε έλα απφ 

ηα δχν ππνζχλνια ηνπ θξάηνπο (θξαηηθφο κεραληζκφο θαη θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο).    

 Όπσο πξνθχπηεη ηφζν απφ ηνλ Πίλαθα 2.19 φζν θαη απφ ηνλ Πίλαθα 2.20 ην 

ζχλνιν ησλ ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ είλαη ζρεδφλ ηξηπιάζην απφ ην 

αληίζηνηρν ζχλνιν ησλ κε-ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ. Απφ ηηο ζεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο ε κεγαιχηεξε 

θαηεγνξία θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ είλαη ε παξαδνζηαθή 

κηθξναζηηθή ηάμε πνπ ζπγθξνηείηαη εληφο ηεο ΑΔΠ, ελψ ε κηθξφηεξε ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ είλαη ην ε θαηεγνξία 

εθείλε ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο κάλαηδεξο ησλ θξαηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ κεγαιχηεξε θαηεγνξία απφ ηηο κε-ζεκειηψδεηο 

θνηλσληθέο ηάμεηο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ είλαη ε λέα 

κηθξναζηηθή ηάμε πνπ ζπγθξνηείηαη εληφο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Ζ κηθξφηεξε 

θαηεγνξία είλαη ε αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία. 

 Ο Πίλαθαο 2.21 απεηθνλίδεη ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο κε βάζε ηελ θνηλσληθή 

δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο θαηά ελνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο σο πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. Όπσο πξνθχπηεη ηφζν νη ζεκειηψδεηο φζν θαη νη κε-ζεκειηψδεηο 

θνηλσληθέο εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά κεησκέλεο ζην ηέινο ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ 

ζπγθξηηηθά κε ην κέγεζφο ηνπο ην 2006. Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο δξακαηηθήο 

αχμεζεο ηεο αλεξγίαο θπξίσο απφ ην 2008 θαη εληεχζελ, ζπλέπεηα ηεο ηξέρνπζαο 

θξίζεο.  

 Ο Πίλαθα 2.22 απεηθνλίδεη ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο κε βάζε ηελ θνηλσληθή 

δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο θαηά ελνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο σο πνζνζηφ ηεο απαζρφιεζεο. 

Απφ ηνλ Πίλαθα πξνθχπηεη πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ 

κεηψλνληαη νη ζεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο έλαληη ησλ κε-ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζεο πεξηφδνπ θαη 

ηδηαίηεξα απφ ην 2008 θαη εληεχζελ ζπληειείηαη κηα αλαθαηαλνκή ζην εζσηεξηθφ ηεο 
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κηζζσηήο απαζρφιεζεο. Δπηζεκαίλνπκε ηδηαίηεξα ηελ αλζεθηηθφηεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη –εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ απηήο ηεο θαηαλνκήο– ηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ζε ζπλζήθεο κάιηζηα δξακαηηθήο κείσζεο ηεο 

ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο. Οη θαηεγνξίεο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ πνπ –αλ θαη φπσο 

φιεο νη ππφινηπεο κεηψλνληαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο– βαίλνπλ απμαλφκελεο σο 

πνζνζηφ ηεο απαζρφιεζεο είλαη: ε εξγαηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ ησλ ηδησηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε, ε λέα κηθξναζηηθή 

ηάμε ηνπ ΚΣΠ ζηηο ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ε λέα κηθξναζηηθή ηάμε 

ζηελ «γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ θαη ε λέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ.        

 ηνπο Πίλαθεο 2.23, 2.24 θαη 2.25 –πνπ εμάγνληαη ζηε βάζε ησλ Πηλάθσλ 

2.20, 2.21 θαη 2.22 αληίζηνηρα– παξνπζηάδνληαη νη θνηλσληθέο ηάμεηο θαηά 

ελνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, σο πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ θαη σο 

πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο αληίζηνηρα. Οη ηέζζεξηο πνιππιεζέζηεξεο 

θνηλσληθέο ηάμεηο θαη κεγαιχηεξεο ζε πνζνζηφ ηφζν σο πξνο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

φζν θαη σο πξνο ηελ απαζρφιεζε, είλαη θαηά ζεηξά: ε παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή 

ηάμε, ε εξγαηηθή ηάμε, ε λέα κηθξναζηηθή ηάμε θαη ε λφζα εξγαηηθή ηάμε. Οη 

κηθξφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο σο πξνο ην πιήζνο ηνπο θαη κηθξφηεξεο ζε πνζνζηφ 

ηφζν σο πξνο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ φζν θαη σο πξνο ηελ απαζρφιεζε, είλαη: ε 

κεζαία αζηηθή ή θαπηηαιηζηηθή ηάμε, ε θαπηηαιηζηηθή ηάμε θαη ε αλψηεξε θξαηηθή 

γξαθεηνθξαηία.  
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Πίλαθαο 2.19 Οη θνηλσληθέο ηάμεηο κε βάζε ηελ θνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο (2006-2014) - Αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο 

Κνηλσληθή δηαίξεζε ηεο 

εξγαζίαο 
Σάμεηο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Θεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: εξγνδφηεο (1) 41.298 42.862 39.308 33.423 27.435 25.902 27.375 24.449 20.586 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: ζπκβνεζνχληα κέιε (2) 8.307 7.717 8.126 5.767 3.695 4.942 3.046 3.626 2.994 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο ηδησηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ (3) 

5.232 7.544 8.586 7.390 7.068 6.879 9.488 11.840 8.160 

Δξγαηηθή ηάμε (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (4) 780.433 794.685 823.620 779.850 733.608 660.612 619.802 599.065 645.930 

ΑΔΠ 
Παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε: απηναπαζρνινχκελνη ρσξίο 

πξνζσπηθφ (5) 
968.005 962.605 957.205 958.422 965.885 937.934 910.113 895.021 876.563 

ΤΣΠ 
Μεζαία αζηηθή ηάμε: εξγνδφηεο (6) 277.806 279.470 292.001 303.705 280.149 254.584 208.877 183.883 175.276 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε (7) 610.061 604.056 647.368 679.934 654.329 587.633 479.647 410.171 457.378 

πκβνεζνχληα κέιε ΑΔΠ θαη 

ΤΣΠ 

Παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε θαη Μεζαία αζηηθή ηάμε: 
ζπκβνεζνχληα κέιε (8) 

268.176 269.309 245.655 243.191 229.739 218.171 172.350 162.009 152.716 

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη 

ΚΣΠ 

Μεζαία αζηηθή ηάμε ή Καπηηαιηζηηθή ηάμε: εξγνδφηεο (9) 47.655 46.117 48.922 45.741 42.161 37.652 31.062 26.401 19.974 

Μεζαία αζηηθή ηάμε ή Καπηηαιηζηηθή ηάμε: ζπκβνεζνχληα κέιε (10) 17.103 16.959 17.598 17.119 10.356 9.087 10.534 8.613 5.695 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (γθξίδα δψλε) (11) 359.302 383.769 379.049 360.798 350.088 319.291 265.898 253.380 250.319 

ΚΣΠ – Κξαηηθέο 

Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ (12) 
5.109 4.504 7.336 7.430 6.180 3.661 4.178 5.220 1.591 

Δξγαηηθή ηάμε (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (13) 129.430 120.393 125.976 110.494 99.737 92.408 75.135 70.988 69.555 

 
Σωνολο θεμελιυδϊν κοινυνικϊν ηάξευν 3.517.917 3.539.990 3.600.750 3.553.264 3.410.430 3.158.756 2.817.505 2.654.666 2.686.737 

Με-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) (14) 
111.540 113.851 118.678 114.514 119.977 110.597 127.587 117.408 111.459 

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη 

ΚΣΠ 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ («γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη 

ΚΣΠ) (15) 
17.803 19.355 22.367 22.707 25.150 17.522 24.530 21.165 15.648 

Κξαηηθφο κεραληζκφο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (16) 12.893 14.209 12.853 11.413 10.690 8.627 7.843 7.488 9.574 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ (17) 731.025 747.628 753.101 750.553 747.003 731.186 654.461 636.003 627.084 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (18) 122.846 120.653 109.592 115.383 109.880 85.371 86.882 85.202 78.061 

ΚΣΠ – Κξαηηθέο 

Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) (19) 
17.520 16.724 19.918 16.762 13.385 12.159 11.113 13.073 10.523 

 
Σωνολο μη-θεμελιυδϊν κοινυνικϊν ηάξευν 1.013.627 1.032.420 1.036.509 1.031.332 1.026.085 965.462 912.416 880.339 852.349 

 

χλνιν απαζρνινχκελσλ 4.531.544 4.572.410 4.637.259 4.584.596 4.436.515 4.124.218 3.729.921 3.535.005 3.539.086 

 

Άλεξγνη 440.676 408.050 366.685 455.606 604.594 815.602 1.163.028 1.327.882 1.280.101 

 

χλνιν εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 4.972.220 4.980.460 5.003.944 5.040.202 5.041.109 4.939.820 4.892.949 4.862.887 4.819.187 

Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 137 (Πίλαθαο 14.1), 139 (Πίλαθαο 14.4), 144 (Πίλαθαο 14.7), 146 (Πίλαθαο 14.10), 149 (Πίλαθαο 14.13), 151 (Πίλαθαο 14.16), 157 (Πίλαθαο 14.19), 161 (Πίλαθαο 14.22), πξνζαξκνγή απφ ην ζπγγξαθέα. 
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Πίλαθαο 2.20 Οη θνηλσληθέο ηάμεηο κε βάζε ηελ θνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο θαηά ελνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο (2006-2014) 

Κνηλσληθή δηαίξεζε ηεο 

εξγαζίαο 
Σάμεηο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Θεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε (1+2+3) 54.837 58.123 56.020 46.580 38.198 37.723 39.909 39.915 31.740 

Δξγαηηθή ηάμε (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (4) 780.433 794.685 823.620 779.850 733.608 660.612 619.802 599.065 645.930 

ΑΔΠ 
Παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε: απηναπαζρνινχκελνη ρσξίο 

πξνζσπηθφ (5) 
968.005 962.605 957.205 958.422 965.885 937.934 910.113 895.021 876.563 

ΤΣΠ 
Μεζαία αζηηθή ηάμε: εξγνδφηεο (6) 277.806 279.470 292.001 303.705 280.149 254.584 208.877 183.883 175.276 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε (7) 610.061 604.056 647.368 679.934 654.329 587.633 479.647 410.171 457.378 

πκβνεζνχληα κέιε ΑΔΠ θαη 

ΤΣΠ 

Παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε θαη Μεζαία αζηηθή ηάμε: 

ζπκβνεζνχληα κέιε (8) 
268.176 269.309 245.655 243.191 229.739 218.171 172.350 162.009 152.716 

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη 

ΚΣΠ 

Μεζαία αζηηθή ηάμε ή Καπηηαιηζηηθή ηάμε (9+10) 64.758 63.076 66.520 62.860 52.517 46.739 41.596 35.014 25.669 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (γθξίδα δψλε) (11) 359.302 383.769 379.049 360.798 350.088 319.291 265.898 253.380 250.319 

ΚΣΠ – Κξαηηθέο 

Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ (12) 
5.109 4.504 7.336 7.430 6.180 3.661 4.178 5.220 1.591 

Δξγαηηθή ηάμε (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (13) 129.430 120.393 125.976 110.494 99.737 92.408 75.135 70.988 69.555 

 Σωνολο θεμελιυδϊν κοινυνικϊν ηάξευν 3.517.917 3.539.990 3.600.750 3.553.264 3.410.430 3.158.756 2.817.505 2.654.666 2.686.737 

Με-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) (14) 
111.540 113.851 118.678 114.514 119.977 110.597 127.587 117.408 111.459 

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη 

ΚΣΠ 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ («γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη 
ΚΣΠ) (15) 

17.803 19.355 22.367 22.707 25.150 17.522 24.530 21.165 15.648 

Κξαηηθφο κεραληζκφο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (16) 12.893 14.209 12.853 11.413 10.690 8.627 7.843 7.488 9.574 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ (17) 731.025 747.628 753.101 750.553 747.003 731.186 654.461 636.003 627.084 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (18) 122.846 120.653 109.592 115.383 109.880 85.371 86.882 85.202 78.061 

ΚΣΠ – Κξαηηθέο 

Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 
επηρεηξήζεηο) (19) 

17.520 16.724 19.918 16.762 13.385 12.159 11.113 13.073 10.523 

 
Σωνολο μη-θεμελιυδϊν κοινυνικϊν ηάξευν 1.013.627 1.032.420 1.036.509 1.031.332 1.026.085 965.462 912.416 880.339 852.349 

 

χλνιν απαζρνινχκελσλ 4.531.544 4.572.410 4.637.259 4.584.596 4.436.515 4.124.218 3.729.921 3.535.005 3.539.086 

 
Άλεξγνη 440.676 408.050 366.685 455.606 604.594 815.602 1.163.028 1.327.882 1.280.101 

 

χλνιν εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 4.972.220 4.980.460 5.003.944 5.040.202 5.041.109 4.939.820 4.892.949 4.862.887 4.819.187 

Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 137 (Πίλαθαο 14.1), 139 (Πίλαθαο 14.4), 144 (Πίλαθαο 14.7), 146 (Πίλαθαο 14.10), 149 (Πίλαθαο 14.13), 151 (Πίλαθαο 14.16), 157 (Πίλαθαο 14.19), 161 (Πίλαθαο 14.22), πξνζαξκνγή απφ ην ζπγγξαθέα. 
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Πίλαθαο 2.21 Οη θνηλσληθέο ηάμεηο κε βάζε ηελ θνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο θαηά ελνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο σο % ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (2006-2014) 

Κνηλσληθή δηαίξεζε 

ηεο εξγαζίαο 
Σάμεηο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Θεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε (1+2+3) 1,10  1,17  1,12  0,92  0,76  0,76  0,82  0,82  0,66  

Δξγαηηθή ηάμε (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (4) 15,70  15,96  16,46  15,47  14,55  13,37  12,67  12,32  13,40  

ΑΔΠ 
Παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε: απηναπαζρνινχκελνη ρσξίο 
πξνζσπηθφ (5) 

19,47  19,33  19,13  19,02  19,16  18,99  18,60  18,41  18,19  

ΤΣΠ 
Μεζαία αζηηθή ηάμε: εξγνδφηεο (6) 5,59  5,61  5,84  6,03  5,56  5,15  4,27  3,78  3,64  

Νφζα εξγαηηθή ηάμε (7) 12,27  12,13  12,94  13,49  12,98  11,90  9,80  8,43  9,49  

πκβνεζνχληα κέιε 

ΑΔΠ θαη ΤΣΠ 

Παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε θαη Μεζαία αζηηθή ηάμε: 

ζπκβνεζνχληα κέιε (8) 
5,39  5,41  4,91  4,83  4,56  4,42  3,52  3,33  3,17  

«Γθξίδα δψλε» 

κεηαμχ ΤΣΠ θαη 

ΚΣΠ 

Μεζαία αζηηθή ηάμε ή Καπηηαιηζηηθή ηάμε (9+10) 1,30  1,27  1,33  1,25  1,04  0,95  0,85  0,72  0,53  

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (γθξίδα δψλε) (11) 7,23  7,71  7,58  7,16  6,94  6,46  5,43  5,21  5,19  

ΚΣΠ – Κξαηηθέο 

Καπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ (12) 

0,10  0,09  0,15  0,15  0,12  0,07  0,09  0,11  0,03  

Δξγαηηθή ηάμε (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (13) 2,60  2,42  2,52  2,19  1,98  1,87  1,54  1,46  1,44  

 Σωνολο θεμελιυδϊν κοινυνικϊν ηάξευν 70,75  71,08  71,96  70,50  67,65  63,94  57,58  54,59  55,75  

Με-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) (14) 
2,24 2,29 2,37 2,27 2,38 2,24 2,61 2,41 2,31 

«Γθξίδα δψλε» 

κεηαμχ ΤΣΠ θαη 

ΚΣΠ 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ («γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη 

ΚΣΠ) (15) 
0,36 0,39 0,45 0,45 0,50 0,35 0,50 0,44 0,32 

Κξαηηθφο κεραληζκφο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (16) 0,26 0,29 0,26 0,23 0,21 0,17 0,16 0,15 0,20 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ (17) 14,70 15,01 15,05 14,89 14,82 14,80 13,38 13,08 13,01 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (18) 2,47 2,42 2,19 2,29 2,18 1,73 1,78 1,75 1,62 

ΚΣΠ – Κξαηηθέο 

Καπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) (19) 
0,35 0,34 0,40 0,33 0,27 0,25 0,23 0,27 0,22 

 
Σωνολο μη-θεμελιυδϊν κοινυνικϊν ηάξευν 20,39 20,73 20,71 20,46 20,35 19,54 18,65 18,10 17,69 

 

χλνιν απαζρνινχκελσλ 91,14 91,81 92,67 90,96 88,01 83,49 76,23 72,69 73,44 

 
Άλεξγνη 8,86 8,19 7,33 9,04 11,99 16,51 23,77 27,31 26,56 

 

χλνιν εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 168-169  (Πίλαθαο 14.26), πξνζαξκνγή απφ ην ζπγγξαθέα. 
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Πίλαθαο 2.22 Οη θνηλσληθέο ηάμεηο κε βάζε ηελ θνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο θαηά ελνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο σο % ηεο απαζρφιεζεο (2006-2014) 

Κνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο Σάμεηο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Θεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
Καπηηαιηζηηθή ηάμε (1+2+3) 1,21  1,27  1,21  1,02  0,86  0,91  1,07  1,13  0,90  

Δξγαηηθή ηάμε (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (4) 17,22  17,38  17,76  17,01  16,54  16,02  16,62  16,95  18,25  

ΑΔΠ Παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε: απηναπαζρνινχκελνη ρσξίο πξνζσπηθφ (5) 21,36  21,05  20,64  20,91  21,77  22,74  24,40  25,32  24,77  

ΤΣΠ 
Μεζαία αζηηθή ηάμε: εξγνδφηεο (6) 6,13  6,11  6,30  6,62  6,31  6,17  5,60  5,20  4,95  

Νφζα εξγαηηθή ηάμε (7) 13,46  13,21  13,96  14,83  14,75  14,25  12,86  11,60  12,92  

πκβνεζνχληα κέιε ΑΔΠ θαη ΤΣΠ 
Παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε θαη Μεζαία αζηηθή ηάμε: ζπκβνεζνχληα κέιε 

(8) 
5,92  5,89  5,30  5,30  5,18  5,29  4,62  4,58  4,32  

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ 
Μεζαία αζηηθή ηάμε ή Καπηηαιηζηηθή ηάμε (9+10) 1,43  1,38  1,43  1,37  1,18  1,13  1,12  0,99  0,73  

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (γθξίδα δψλε) (11) 7,93  8,39  8,17  7,87  7,89  7,74  7,13  7,17  7,07  

ΚΣΠ – Κξαηηθέο Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (12) 0,11  0,10  0,16  0,16  0,14  0,09  0,11  0,15  0,04  

Δξγαηηθή ηάμε (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (13) 2,86  2,63  2,72  2,41  2,25  2,24  2,01  2,01  1,97  

 Σωνολο θεμελιυδϊν κοινυνικϊν ηάξευν 77,63  77,42  77,65  77,50  76,87  76,59  75,54  75,10  75,92  

Με-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (14) 2,46  2,49  2,56  2,50  2,70  2,68  3,42  3,32  3,15  

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ («γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ) (15) 0,39  0,42  0,48  0,50  0,57  0,42  0,66  0,60  0,44  

Κξαηηθφο κεραληζκφο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (16) 0,28  0,31  0,28  0,25  0,24  0,21  0,21  0,21  0,27  

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ (17) 16,13  16,35  16,24  16,37  16,84  17,73  17,55  17,99  17,72  

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (18) 2,71  2,64  2,36  2,52  2,48  2,07  2,33  2,41  2,21  

ΚΣΠ – Κξαηηθέο Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (19) 0,39  0,37  0,43  0,37  0,30  0,29  0,30  0,37  0,30  

 
Σωνολο μη-θεμελιυδϊν κοινυνικϊν ηάξευν 22,37  22,58  22,35  22,50  23,13  23,41  24,46  24,90  24,08  

 

χλνιν απαζρνινχκελσλ 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 166-167  (Πίλαθαο 14.25), πξνζαξκνγή απφ ην ζπγγξαθέα. 
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Πίλαθαο 2.23 Οη θνηλσληθέο ηάμεηο θαηά ελνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο (2006-2014) 

Σάμεηο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Θεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε (1+2+3+12) 59.946 62.627 63.356 54.010 44.378 41.384 44.087 45.135 33.331 

Μεζαία αζηηθή ηάμε ή Καπηηαιηζηηθή ηάμε (9+10) 64.758 63.076 66.520 62.860 52.517 46.739 41.596 35.014 25.669 

Μεζαία αζηηθή ηάμε: εξγνδφηεο (6) 277.806 279.470 292.001 303.705 280.149 254.584 208.877 183.883 175.276 

Παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε θαη Μεζαία αζηηθή ηάμε: ζπκβνεζνχληα κέιε (8) 268.176 269.309 245.655 243.191 229.739 218.171 172.350 162.009 152.716 

Παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε: απηναπαζρνινχκελνη ρσξίο πξνζσπηθφ (5) 968.005 962.605 957.205 958.422 965.885 937.934 910.113 895.021 876.563 

Δξγαηηθή ηάμε (4+13) 909.863 915.078 949.596 890.344 833.345 753.020 694.937 670.053 715.485 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε (7) 610.061 604.056 647.368 679.934 654.329 587.633 479.647 410.171 457.378 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (γθξίδα δψλε) (11) 359.302 383.769 379.049 360.798 350.088 319.291 265.898 253.380 250.319 

Σωνολο θεμελιυδϊν κοινυνικϊν ηάξευν 3.517.917 3.539.990 3.600.750 3.553.264 3.410.430 3.158.756 2.817.505 2.654.666 2.686.737 

Με-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (16) 12.893 14.209 12.853 11.413 10.690 8.627 7.843 7.488 9.574 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε(14+15+17+19) 877.888 897.558 914.064 904.536 905.515 871.464 817.691 787.649 764.714 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (18) 122.846 120.653 109.592 115.383 109.880 85.371 86.882 85.202 78.061 

Σωνολο μη-θεμελιυδϊν κοινυνικϊν ηάξευν 1.013.627 1.032.420 1.036.509 1.031.332 1.026.085 965.462 912.416 880.339 852.349 

χλνιν απαζρνινχκελσλ 4.531.544 4.572.410 4.637.259 4.584.596 4.436.515 4.124.218 3.729.921 3.535.005 3.539.086 

Άλεξγνη 440.676 408.050 366.685 455.606 604.594 815.602 1.163.028 1.327.882 1.280.101 

χλνιν εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 4.972.220 4.980.460 5.003.944 5.040.202 5.041.109 4.939.820 4.892.949 4.862.887 4.819.187 
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Πίλαθαο 2.24 Οη θνηλσληθέο ηάμεηο θαηά ελνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο σο % ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (2006-2014) 

Σάμεηο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Θεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε (1+2+3+12) 1,21  1,26  1,27  1,07  0,88  0,84  0,90  0,93  0,69  

Μεζαία αζηηθή ηάμε ή Καπηηαιηζηηθή ηάμε (9+10) 1,30  1,27  1,33  1,25  1,04  0,95  0,85  0,72  0,53  

Μεζαία αζηηθή ηάμε: εξγνδφηεο (6) 5,59  5,61  5,84  6,03  5,56  5,15  4,27  3,78  3,64  

Παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε θαη Μεζαία αζηηθή ηάμε: ζπκβνεζνχληα κέιε (8) 5,39  5,41  4,91  4,83  4,56  4,42  3,52  3,33  3,17  

Παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε: απηναπαζρνινχκελνη ρσξίο πξνζσπηθφ (5) 19,47  19,33  19,13  19,02  19,16  18,99  18,60  18,41  18,19  

Δξγαηηθή ηάμε  (4+13) 18,30  18,37  18,98  17,66  16,53  15,24  14,20  13,78  14,85  

Νφζα εξγαηηθή ηάμε (7) 12,27  12,13  12,94  13,49  12,98  11,90  9,80  8,43  9,49  

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (γθξίδα δψλε) (11) 7,23  7,71  7,58  7,16  6,94  6,46  5,43  5,21  5,19  

Σωνολο θεμελιυδϊν κοινυνικϊν ηάξευν 70,75  71,08  71,96  70,50  67,65  63,94  57,58  54,59  55,75  

Με-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (16) 0,26  0,29  0,26  0,23  0,21  0,17  0,16  0,15  0,20  

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε(14+15+17+19) 17,66  18,02  18,27  17,95  17,96  17,64  16,71  16,20  15,87  

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (18) 2,47  2,42  2,19  2,29  2,18  1,73  1,78  1,75  1,62  

Σωνολο μη-θεμελιυδϊν κοινυνικϊν ηάξευν 20,39  20,73  20,71  20,46  20,35  19,54  18,65  18,10  17,69  

χλνιν απαζρνινχκελσλ 91,14  91,81  92,67  90,96  88,01  83,49  76,23  72,69  73,44  

Άλεξγνη 8,86  8,19  7,33  9,04  11,99  16,51  23,77  27,31  26,56  

χλνιν εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 
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Πίλαθαο 2.25 Οη θνηλσληθέο ηάμεηο θαηά ελνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο σο % ηεο απαζρφιεζεο (2006-2014) 

Σάμεηο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Θεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε (1+2+3+12) 1,32  1,37  1,37  1,18  1,00  1,00  1,18  1,28  0,94  

Μεζαία αζηηθή ηάμε ή Καπηηαιηζηηθή ηάμε (9+10) 1,43  1,38  1,43  1,37  1,18  1,13  1,12  0,99  0,73  

Μεζαία αζηηθή ηάμε: εξγνδφηεο (6) 6,13  6,11  6,30  6,62  6,31  6,17  5,60  5,20  4,95  

Παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε θαη Μεζαία αζηηθή ηάμε: ζπκβνεζνχληα κέιε (8) 5,92  5,89  5,30  5,30  5,18  5,29  4,62  4,58  4,32  

Παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε: απηναπαζρνινχκελνη ρσξίο πξνζσπηθφ (5) 21,36  21,05  20,64  20,91  21,77  22,74  24,40  25,32  24,77  

Δξγαηηθή ηάμε  (4+13) 20,08  20,01  20,48  19,42  18,78  18,26  18,63  18,95  20,22  

Νφζα εξγαηηθή ηάμε (7) 13,46  13,21  13,96  14,83  14,75  14,25  12,86  11,60  12,92  

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (γθξίδα δψλε) (11) 7,93  8,39  8,17  7,87  7,89  7,74  7,13  7,17  7,07  

Σωνολο θεμελιυδϊν κοινυνικϊν ηάξευν 77,63  77,42  77,65  77,50  76,87  76,59  75,54  75,10  75,92  

Με-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (16) 0,28  0,31  0,28  0,25  0,24  0,21  0,21  0,21  0,27  

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε(14+15+17+19) 19,37  19,63  19,71  19,73  20,41  21,13  21,92  22,28  21,61  

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (18) 2,71  2,64  2,36  2,52  2,48  2,07  2,33  2,41  2,21  

Σωνολο μη-θεμελιυδϊν κοινυνικϊν ηάξευν 22,37  22,58  22,35  22,50  23,13  23,41  24,46  24,90  24,08  

χλνιν απαζρνινχκελσλ 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 
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2.12 Οη κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο 

2.12.1 Πποζδιοπιζμψρ ηυν μιζθυηϊν κοινυνικϊν ηάξευν 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο 

θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ηηο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο ηνπο, πνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ 

εληφο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Μπνξνχκε δειαδή, λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ ηαμηθή 

ζχλζεζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, πξνυπφζεζε απαξαίηεηε γηα λα πξνβνχκε ζηε 

δηεξεχλεζε ηεο ηαμηθήο ζχλζεζεο ησλ ζπλδηθάησλ ζην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. Έλαο ηέηνηνο πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη αλαγθαζηηθά εληφο εθείλσλ ησλ 

ηξφπσλ παξαγσγήο πνπ εκθαλίδεηαη ε κηζζσηή εξγαζία θαη εληφο ηνπ θξάηνπο. 

Γηεπθξηλίδνπκε θαη ππελζπκίδνπκε πξνθαηαβνιηθά, πσο ε κηζζσηή εξγαζία δελ 

ηαπηίδεηαη κε ηελ ακεηβφκελε απφ κεηαβιεηφ θεθάιαην εξγαζία θαη θπξίσο δελ 

ηαπηίδεηαη κε ηελ εξγαηηθή ηάμε.  

Δληφο ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο ε κηζζσηή εξγαζία εκθαλίδεηαη ζηνλ ΚΣΠ, 

ζηνλ ΤΣΠ θαη ζηελ «γθξίδα δψλε» κεηαμχ ηνπ ΤΣΠ θαη ηνπ ΚΣΠ. ηνλ ΚΣΠ σο 

ζεκειηψδεο κηζζσηή θνηλσληθή ηάμε εκθαλίδεηαη ε θαηεγνξία εθείλε ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο κάλαηδεξο, είλαη θνξέαο ηεο 

πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο θαη ακείβεηαη απφ έζνδα ή θέξδε. Δπίζεο, σο κηζζσηέο 

θνηλσληθέο ηάμεηο εκθαλίδνληαη εθείλεο πνπ ζπγθξνηνχληαη εληφο ηνπ ζπιινγηθνχ 

εξγάηε. Ήηνη, σο ζεκειηψδεο θνηλσληθή ηάμε ε εξγαηηθή ηάμε πνπ είλαη θνξέαο ηεο 

ρξήζεο θαη ακείβεηαη απφ κεηαβιεηφ θεθάιαην, ελψ σο κε-ζεκειηψδεο θνηλσληθή 

ηάμε ε λέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ πνπ αζθεί εθρσξεκέλεο εμνπζίεο ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ακείβεηαη επίζεο απφ κεηαβιεηφ θεθάιαην. ηνλ ΤΣΠ εκθαλίδεηαη σο 

κνλαδηθή ζεκειηψδεο κηζζσηή θνηλσληθή ηάμε ε λφζα εξγαηηθή ηάμε σο θνξέαο ηεο 

ζρέζεο ρξήζεο ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα ακείβεηαη απφ κεηαβιεηφ θεθάιαην. ηελ 

«γθξίδα δψλε» κεηαμχ ηνπ ΤΣΠ θαη ηνπ ΚΣΠ ζπγθξνηείηαη σο ζεκειηψδεο θνηλσληθή 

ηάμε ε εξγαηηθή ηάμε ή λφζα εξγαηηθή ηάμε σο θνξέαο ηεο ζρέζεο ρξήζεο ε νπνία 

είλαη δπλαηφλ λα ακείβεηαη απφ κεηαβιεηφ θεθάιαην θαη σο κε ζεκειηψδεο 

θνηλσληθή ηάμε ε λέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ πνπ αζθεί εθρσξεκέλεο εμνπζίεο 

ηνπ θεθαιαίνπ θαη ακείβεηαη απφ κεηαβιεηφ θεθάιαην.  

 Δληφο ηνπ θξάηνπο, φιεο νη θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη ζηα δχν 

ππνζχλνιά ηνπ είλαη κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο. ηηο θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

εκθαλίδεηαη σο ζεκειηψδεο θνηλσληθή ηάμε ε θαηεγνξία ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο 

πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο κάλαηδεξο σο θνξέαο ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο πνπ 
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ακείβεηαη απφ (θξαηηθά) έζνδα ή (θξαηηθά) θέξδε. Δπηπιένλ, εκθαλίδεηαη ε λέα 

κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ πνπ αζθεί εθρσξεκέλεο εμνπζίεο ηνπ θεθαιαίν 

(ζπιινγηθνχ θαπηηαιηζηηθή) θαη ακείβεηαη απφ κεηαβιεηφ θεθάιαην. Όιεο νη 

θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη εληφο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ είλαη κηζζσηέο 

θνηλσληθέο ηάμεηο ακεηβφκελεο απφ θξαηηθφ εηζφδεκα, ήηνη ε αλψηεξε θξαηηθή 

γξαθεηνθξαηία, ε λέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ε θαηψηεξε 

κηζζσηή βαζκίδα. Ζ αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία αζθεί άκεζα εμνπζία γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε λέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ αζθεί ιεηηνπξγίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλνρή ηεο θαπηηαιηζηηθή 

εμνπζίαο θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο, ελψ ε θαηψηεξε κηζζσηή 

βαζκίδα δελ αζθεί θακηά απφ ηηο παξαπάλσ ηχπνπ ιεηηνπξγίεο.     

Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πξνθαηαβνιηθά πσο νη εκθαληδφκελνη ζηελ 

θαηεγνξία «θαπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο», ηφζν ζηελ πεξίπησζε ησλ ηδησηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ακείβνληαη απφ θέξδε (φπσο δείμακε ζηελ ελφηεηα 2.5) θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηνί σο κηζζσηή ηάμε. Χζηφζν, ζηηο επίζεκεο 

ζηαηηζηηθέο ηαμηλνκήζεηο εκθαλίδνληαη σο κηζζσηνί. Γελ αθαηξνχκε απηέο ηηο 

θαηεγνξίεο απφ ηελ αλάιπζή καο, δηφηη ζέινπκε λα δηεξεπλήζνπκε ζην δεχηεξν 

κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (βι. ελφηεηα 9) ην βαζκφ ζηνλ νπνίν εληνπίδνληαη 

ζηνπο θφιπνπο ησλ ζπλδηθάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα απηέο 

ηηο θαηεγνξίεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο σο «εκθαληδφκελεο σο κηζζσηέο θνηλσληθέο 

ηάμεηο».  

Ξεθαζαξίδνπκε πσο δελ αληηιακβαλφκαζηε ηε κηζζσηή ζρέζε εξγαζίαο σο 

ζηαηηζηηθή θαηεγνξία, αιιά σο θνηλσληθή ζρέζε, δειαδή, σο έθθξαζε ησλ 

παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ ζηνλ ΚΣΠ. Σν ζηνηρεηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ΚΣΠ 

(νκνινγία ηεο ζρέζεο θπξηφηεηαο θαη θαηνρήο ζηνλ ηαμηθφ θνξέα ηεο πξαγκαηηθήο 

θπξηφηεηαο) απνηειεί ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζε κηζζσηνχο θαη κε 

κηζζσηνχο, θαζψο απηφ αλαδχεηαη απφ ην ρσξηζκφ ηνπ άκεζνπ παξαγσγνχ απφ ηελ 

θαηνρή ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ηε κεηαηξνπή ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο ζε 

εκπφξεπκα, ε νπνία αληαιιάζζεηαη κε κηζζφ. Έηζη, ε κηζζσηή εξγαζία σο θνηλσληθή 

ζρέζε δε ζηνηρίδεηαη ζηνλ ηαμηθφ θνξέα ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο, δειαδή ζηελ 

θαπηηαιηζηηθή ηάμε (θαη άξα θαη ζηνπο managers πνπ φπσο δείμακε ζηελ ελφηεηα 2.4 

είλαη θνξείο ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο), αιιά αληίζεηα ζηνηρίδεηαη ζε φζνπο 

πσινχλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο δχλακε. Καη αλ ην ζηνηρεηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ΚΣΠ 
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δηαρσξίδεη κηζζσηνχο απφ κε κηζζσηνχο, ην εηδηθψο θαπηηαιηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

(πιήξεο απνζηνίρηζε ηνπ ηαμηθνχ θνξέα ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο απφ ηε ζρέζε 

ρξήζεο) παξάγεη ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ κηζζσηψλ ηνπ ΚΣΠ, αλάκεζα ζηελ 

εξγαηηθή ηάμε πνπ απνηειεί ηνλ ηαμηθφ θνξέα ηεο ζρέζεο ρξήζεο θαη ζηελ λέα 

κηθξναζηηθή ηάμε πνπ δηακεζνιαβεί ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή 

θπξηφηεηα θαη ηε ζρέζε ρξήζεο.    

 Μηα ζχλνςε ησλ κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ απεηθνλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 

2.26.       

 

Πίλαθαο 2.26 Οη κηζζσηέο θαη νη εκθαληδφκελεο σο κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο κε βάζε ηελ 

θνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο 

Κνηλσληθή Γηαίξεζε ηεο εξγαζίαο Μηζζσηέο Σάμεηο 

Θεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο  

Δξγαηηθή ηάμε 

ΤΣΠ Νφζα εξγαηηθή ηάμε 

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε  

ΚΣΠ – Κξαηηθέο Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο  

Δξγαηηθή ηάμε  

Με-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο θνηλσληθέο ηάμεηο 
ΚΣΠ – Ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ  

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ 

Κξαηηθφο κεραληζκφο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία  

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ  

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα 

ΚΣΠ – Κξαηηθέο Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ  

 

 Υξεζηκνπνηψληαο ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο ελφηεηαο 2.11.1 θαη ηνπ Πίλαθα 

2.18, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη 

κε βάζε ηνλ Πίλαθα 2.27.  
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Πίλαθαο 2.27 Πξνζδηνξηζκφο κηζζσηψλ θαη ησλ εκθαληδφκελσλ σο κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ 

εληφο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

Κνηλσληθή Γηαίξεζε ηεο 

εξγαζίαο 

Μηζζσηέο Σάμεηο 

Κξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ 

Θεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο 

ηδησηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ (3) 

Κ1, Δ15-7, Δ16-1, Δ17-3, E36-1, 

Μ4 

Δξγαηηθή ηάμε (ηδησηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (4) 

(Κ1, Δ15-7, Δ17-3, Δ36-2, Δ36-3, 

Μ3) + (Κ1, Δ15,7, Δ17-3, E16-1, 

E36-2, Δ36-3, M4) 

ΤΣΠ Νφζα εξγαηηθή ηάμε (7) Κ1, Δ17-3, Μ1 

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ 

θαη ΚΣΠ 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή 

ηάμε (γθξίδα δψλε) (11) 
Κ1, Δ17-3, Δ36-2, Δ36-3, Μ2 

ΚΣΠ – Κξαηηθέο 

Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο 

θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ (12) 

Κ1, Δ15-4, Δ15-5, Δ15-6, Δ16-1, 

Δ17-3, E36-1 

Δξγαηηθή ηάμε (θξαηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (13) 

(Κ1, Δ15-4, Δ15-5, Δ15-6, Δ17-3, 

Δ36-2, Δ36-3) + (Κ1, Δ15-4, Δ15-

5, Δ15-6, E16-1, Δ17-3, Δ36-2, 

Δ36-3) 

Με-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ 

(ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) (14) 

(Κ1, Δ15-7, Δ17-3, Δ36-1, Μ3) - 

(Κ1, Δ15-7, Δ16-1, Δ17-3, E36-1, 

Μ4) 

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ 

θαη ΚΣΠ 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ 

(«γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη 

ΚΣΠ) (15) 

Κ1, Δ17-3, Δ36-1, Μ2 

Κξαηηθφο κεραληζκφο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία 

(16) 

Κ1, Δ15-1, Δ15-2, Δ15-3, Δ16-1, 

Δ17-3, Δ36-1 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ (17) 

(Κ1, Δ15-1, Δ15-2, Δ15-3, Δ16-2, 

Δ16-3, Δ16-4, Δ16-5, Δ16-0, Δ17-

3) + (Κ1, Δ15-1, Δ15-2, Δ15-

3,Δ16-1, Δ17-3, Δ36-2, Δ36-3) 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (18) 
Κ1, Δ15-1, Δ15-2, Δ15-3, Δ16-6, 

Δ16-7, Δ16-8, Δ16-9, Δ17-3 

ΚΣΠ – Κξαηηθέο 

Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ 

(θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) (19) 

(Κ1, Δ15-4, Δ15-5, Δ15-6, Δ17-3, 

Δ36-1) - (Κ1, Δ15-4, Δ15-5, Δ15-

6, Δ16-1, Δ17-3, E36-1) 

 

2.12.2 Βαζικά σαπακηηπιζηικά και ηαξική ζωνθεζη ηηρ μιζθυηήρ επγαζίαρ 

2.12.2.1 Βαζικά σαπακηηπιζηικά ηηρ μιζθυηήρ επγαζίαρ 

 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ δηεξεχλεζε ηεο ηαμηθήο ζχλζεζεο ησλ κηζζσηψλ, 

παξαζέηνπκε γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν ηελ θαηαλνκή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ΔΛΣΑΣ, ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο ζηνλ Πίλαθα 2.28, σο πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ Πίλαθα 2.29 

θαη σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ Πίλαθα 2.30.  
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Απφ ηνλ Πίλαθα 2.29, πνπ εμάγεηαη ζηε βάζε ηνπ Πίλαθα 2.28, θαίλεηαη πσο 

ηελ πεξίνδν 2008-2014 –πεξίνδν ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο– ε κηζζσηή απαζρφιεζε θαη 

άξα θαη νη κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη εληφο ηεο, ζπξξηθλψλνληαη 

δξακαηηθά. Απφ πνζνζηφ 60,52% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ην 2008 κεηψλνληαη ζε 

47,42%, δηαθνξά ηεο ηάμεσο ηνπ 13,1%. Ζ κείσζε απηή ζε ζπλζήθεο επίζεο 

δξακαηηθήο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο ππνδειψλεη πσο ε κηζζσηή εξγαζία θαη νη 

θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη εληφο ηεο πιήηηεηαη πεξηζζφηεξν απφ θάζε 

άιιε θαηεγνξία απαζρνινχκελσλ. Ζ δηνγθνχκελε αλεξγία ηξνθνδνηείηαη θπξίσο απφ 

ηε κηζζσηή εξγαζία. Απφ ηνλ Πίλαθα 2.30 πξνθχπηεη πσο ε ζέζε ηεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο εληφο ηεο εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο ηεο απαζρφιεζεο (δελ πεξηιακβάλνληαη 

νη άλεξγνη) είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή, θπκαηλφκελε ζην 64% κε 65% ηεο ζπλνιηθήο 

απαζρφιεζεο. 
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Πίλαθαο 2.28 Απαζρνινχκελνη θαηά ζέζε ζηελ επηρείξεζε 2006 - 2014 (Β΄ Σξίκελν) 

Έηνο 
Απηναπαζρνινχκελνο 

κε πξνζσπηθφ 

Απηναπαζρνινχκελνο 

ρσξίο πξνζσπηθφ 
Μηζζσηφο 

Βνεζφο ζηελ 

νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε 

χλνιν 

Απαζρνινχκελσλ 
Άλεξγνη 

Δξγαηηθφ 

δπλακηθφ 

2006 366.759 968.005 2.903.193 293.586 4.531.543 440.676 4.972.219 

2007 368.449 962.605 2.947.371 293.985 4.572.410 408.050 4.980.460 

2008 380.231 957.205 3.028.447 271.379 4.637.262 366.685 5.003.947 

2009 382.869 958.422 2.977.227 266.077 4.584.595 455.606 5.040.201 

2010 349.745 965.885 2.877.093 243.790 4.436.513 604.594 5.041.107 

2011 318.138 937.934 2.635.945 232.200 4.124.217 815.602 4.939.819 

2012 267.314 910.113 2.366.566 185.930 3.729.923 1.163.028 4.892.951 

2013 234.733 895.021 2.231.001 174.248 3.535.003 1.327.882 4.862.885 

2014 215.836 876.563 2.285.281 161.405 3.539.085 1.280.101 4.819.186 

Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 119 (Πίλαθαο 13.4), πξνζαξκνγή απφ ην ζπγγξαθέα. 

 

Πίλαθαο 2.29 Απαζρνινχκελνη θαηά ζέζε ζηελ επηρείξεζε 2006 - 2014 σο % ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Β΄ Σξίκελν) 

Έηνο 
Απηναπαζρνινχκελνο 

κε πξνζσπηθφ 

Απηναπαζρνινχκελνο 

ρσξίο πξνζσπηθφ 
Μηζζσηφο 

Βνεζφο ζηελ 

νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε 

χλνιν 

Απαζρνινχκελσλ 
Άλεξγνη 

Δξγαηηθφ 

δπλακηθφ 

2006 7,38  19,47  58,39  5,90  91,14  8,86  100,00  

2007 7,40  19,33  59,18  5,90  91,81  8,19  100,00  

2008 7,60  19,13  60,52  5,42  92,67  7,33  100,00  

2009 7,60  19,02  59,07  5,28  90,96  9,04  100,00  

2010 6,94  19,16  57,07  4,84  88,01  11,99  100,00  

2011 6,44  18,99  53,36  4,70  83,49  16,51  100,00  

2012 5,46  18,60  48,37  3,80  76,23  23,77  100,00  

2013 4,83  18,41  45,88  3,58  72,69  27,31  100,00  

2014 4,48  18,19  47,42  3,35  73,44  26,56  100,00 
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Πίλαθαο 2.30 Απαζρνινχκελνη θαηά ζέζε ζηελ επηρείξεζε 2006 - 2014 σο % ηεο απαζρφιεζεο (Β΄ Σξίκελν) 

Έηνο 
Απηναπαζρνινχκελνο 

κε πξνζσπηθφ 

Απηναπαζρνινχκελνο 

ρσξίο πξνζσπηθφ 
Μηζζσηφο 

Βνεζφο ζηελ 

νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε 

χλνιν 

Απαζρνινχκελσλ 

2006 8,09  21,36  64,07  6,48  100,00  

2007 8,06  21,05  64,46  6,43  100,00  

2008 8,20  20,64  65,31  5,85  100,00  

2009 8,35  20,91  64,94  5,80  100,00  

2010 7,88  21,77  64,85  5,50  100,00  

2011 7,71  22,74  63,91  5,63  100,00  

2012 7,17  24,40  63,45  4,98  100,00  

2013 6,64  25,32  63,11  4,93  100,00  

2014 6,10  24,77  64,57  4,56  100,00 

Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 119 (Πίλαθαο 13.4), πξνζαξκνγή απφ ην ζπγγξαθέα. 
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Δίλαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί πσο ην πνζνζηφ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζην 

ζχλνιν ηεο απαζρφιεζεο είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηηο επξσπατθέο 

ρψξεο. Καη‟ αληηζηνηρία, ηα πνζνζηά ηεο απηναπαζρφιεζεο (απηναπαζρνινχκελνη 

ρσξίο πξνζσπηθφ-παξνδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε) είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξα ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ έρεη δηαρξνληθφ 

ραξαθηήξα θαη είλαη απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ηνλ Κνπδή (2007: 48), ηεο αξγήο 

αλάπηπμεο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο ζηελ Διιάδα ζπγθξηηηθά κε ηηο 

επξσπατθέο ρψξεο θαη ηδηαίηεξα κε ηηο πξνεγκέλεο θαπηηαιηζηηθά. Δπηπιένλ, ην 

γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη θαη ην ρακειφ εηδηθφ βάξνο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζην 

ζχλνιν ηεο απαζρφιεζεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο. 

Δλδεηθηηθά ηεο παξαπάλσ επηζήκαλζεο είλαη ηα Γηαγξάκκαηα 2.1, 2.2 θαη 2.3. 

ην Γηάγξακκα 2.1 παξαηεξνχκε πσο ε κηζζσηή εξγαζία ην 1983 κφιηο πνπ 

ππεξβαίλεη ην 50% ησλ απαζρνινχκελσλ, ελψ μεπεξλά ην 60% ην 2001. Αληίζεηα, ε 

απηναπαζρφιεζε θπκαίλεηαη ζηαζεξά πάλσ απφ ην 20% θαζ‟ φιε ηεο δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ 1983-2015. Ζ αχμεζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζην ζχλνιν ηεο 

απαζρφιεζεο, είλαη εκθαλέο πσο ηξνθνδνηείηαη θαηά βάζε απφ ηελ 

απηναπαζρφιεζε. Γειαδή, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 32 ηειεπηαίσλ εηψλ ζπληειείηαη κηα 

πξνιεηαξηνπνίεζε ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο παξαδνζηαθήο κηθξναζηηθήο ηάμεο 

(ζρεδφλ 10% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινχκελσλ), ή νξζφηεξα κηα κεηαθίλεζε 

ηκεκάησλ ηεο παξαδνζηαθήο κηθξναζηηθήο ηάμεο ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ 

ζπγθξνηνχληαη εληφο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Χζηφζν, απηή ε δηαδηθαζία –πνπ είλαη 

θαη δηαδηθαζία πεξαηηέξσ δηάδνζεο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ– ζπληειείηαη κε 

ηέηνηνπο (αξγνχο) ξπζκνχο ψζηε ην κέγεζνο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο λα ππνιείπεηαη ην 

2015 θαηά ζρεδφλ 30 πνζνζηηαίεο κνλάδεο απφ ηα αληίζηνηρα ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο. Αληίζηνηρα ε απηναπαζρφιεζε σο πνζνζηφ ησλ 

απαζρνινχκελσλ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζε Μεγάιε Βξεηαλία 

θαη Γεξκαλία. Δλδεηθηηθά επ΄ απηνχ είλαη ηα Γηαγξάκκαηα 2.2 θαη 2.3.     
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Γηάγξακκα 2.1 Γνκή ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα κε βάζε ηε ζέζε ζηελ επηρείξεζε, 1983-2015 

 

Πεγή: Eurostat. 
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Γηάγξακκα 2.2 Μηζζσηή απαζρφιεζε ζε Διιάδα, Μεγάιε Βξεηαλία θαη Γεξκαλία, 1983-2015 

 

Πεγή: Eurostat. 
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Γηάγξακκα 2.3 Απηναπαζρφιεζε ζε Διιάδα, Μεγάιε Βξεηαλία θαη Γεξκαλία, 1983-2015 

 

Πεγή: Eurostat. 
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ηε δηακφξθσζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο απαζρφιεζεο γεληθά 

θαη ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο εηδηθά, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε δνκή ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.31 θαηά ην δηάζηεκα 2008-2014 πάλσ απφ 

ην 96% ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη πνιχ κηθξέο κε 1 έσο 5 απαζρνινχκελνπο. 

Σν πνζνζηφ απηφ ππεξβαίλεη θαηά 4 πεξίπνπ πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηπιένλ, απφ ηνλ Πίλαθα 2.32 

πξνθχπηεη πσο ζηελ Διιάδα είλαη ζρεδφλ δηπιάζηα ε απαζρφιεζε ζηηο πνιχ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο –πξνζεγγίδνληαο ην 60% ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν– ζπγθξηηηθά κε ηηο ρψξεο 

ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αληίζεηα, ε απαζρφιεζε ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε 250 

θαη πιένλ εξγαδφκελνπο είλαη ζρεδφλ ηξηπιάζηα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(πεξίπνπ 33%), ζπγθξηηηθά κε ηελ Διιάδα πνπ ην πνζνζηφ ηεο απαζρφιεζεο ζε 

απηνχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρεηξήζεηο θπκαίλεηαη θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν κεηαμχ 

12,95% (2008)  θαη 14,77% (2011).   

 Δζηηάδνληαο ζηελ θαηαλνκή ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, ζηνλ Πίλαθα 2.33 

παξαηεξνχκε πσο ζρεδφλ ην 30% ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο απαζρνιείηαη ζε πνιχ 

κηθξέο επηρεηξήζεηο, ήηνη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ΤΣΠ θαη ηεο γθξίδαο δψλεο κεηαμχ 

ΤΣΠ θαη ΚΣΠ, κε κέζν φξν απαζρνινχκελσλ αλά επηρείξεζε ιηγφηεξν απφ 3 

εξγαδφκελνπο. Πάλσ απφ ην 25% ησλ κηζζσηψλ απαζρνιείηαη ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο 

κε 10 έσο 49 εξγαδφκελνπο, κε κέζν φξν απαζρνινχκελσλ αλά επηρείξεζε 

ιηγφηεξνπο απφ 19 εξγαδφκελνπο. Γειαδή, πάλσ απφ ην 50% ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο 

απαζρνιείηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ θαηά κέζν φξν ιηγφηεξνπο απφ 20 

κηζζσηνχο. ε κεζαίεο επηρεηξήζεηο κε 50 έσο 249 κηζζσηνχο απαζρνιείηαη πεξίπνπ 

ην 18,5% ησλ κηζζσηψλ, ελψ ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε 250 θαη πιένλ κηζζσηνχο 

απαζρνιείηαη παξαπάλσ απφ ην 25% ησλ κηζζσηψλ.  
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Πίλαθαο 2.31 Καηαλνκή επηρεηξήζεσλ αλά ηάμε κεγέζνπο σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

2008 2010 2011 2013 2014 

Μέγεζνο επηρείξεζεο GR EU-27 GR EU-27 GR EU-27 GR EU-27 GR EU-27 

Πνιχ κηθξέο (1-9 απαζρνινχκελνη) 96,49  91,80  96,48  92,10  96,62  92,20  96,25  92,40  96,69  92,70  

Μηθξέο (10-49 απαζρνινχκελνη) 3,03  6,90  3,06  6,60  2,96  6,50  3,31  6,40  2,90  6,10  

Μεζαίεο (50-249 απαζρνινχκελνη) 0,42  1,10  0,39  1,10  0,36  1,10  0,38  1,00  0,35  1,00  

Μικπομεζαίερ (1-249 απαζσολοωμενοι) 99,95  99,80  99,92  99,80  99,95  99,80  99,94  99,80  99,94  99,80  

Μεγάιεο(≥ 250 απαζρνινχκελνη) 0,05  0,20  0,08  0,20  0,05  0,20  0,06  0,20  0,06  0,20  

χλνιν 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 

Πεγή: European Commission (2009a, 2011a, 2012, 2013a, 2014, 2015a). 

 

 

Πίλαθαο 2.32 Απαζρνινχκελνη αλά κέγεζνο επηρείξεζεο σο % ηνπ ζπλφινπ ηεο απαζρφιεζεο 

 
2008 2010 2011 2013 2014 

Μέγεζνο επηρείξεζεο GR EU-27 GR EU-27 GR EU-27 GR EU-27 GR EU-27 

Πνιχ κηθξέο (1-9 απαζρνινχκελνη) 57,96  29,70  57,60  29,80  57,09  29,60  55,22  29,10  58,67  29,20  

Μηθξέο (10-49 απαζρνινχκελνη) 17,32  20,70  17,46  20,40  17,24  20,60  19,46  20,60  17,29  20,40  

Μεζαίεο (50-249 απαζρνινχκελνη) 11,77  17,00  10,52  16,80  10,90  17,20  11,13  17,20  10,95  17,30  

Μικπομεζαίερ (1-249 απαζσολοωμενοι) 87,05  67,40  85,59  67,00  85,23  67,40  85,81  66,90  86,90  66,90  

Μεγάιεο(≥ 250 απαζρνινχκελνη) 12,95  32,60  14,41  33,10  14,77  32,60  14,19  33,10  13,10  33,10  

χλνιν 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 

Πεγή: European Commission (2009a, 2011a, 2012, 2013a, 2014, 2015a). 
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Πίλαθαο 2.33 Μηζζσηνί αλά κέγεζνο επηρείξεζεο, 2014-2015 

 
2014 2015 

Μέγεζνο Δπηρείξεζεο 
Αξηζκφο 

Δπηρεηξήζεσλ 

Αξηζκφο 

Μηζζσηψλ 

Μηζζσηνί 

σο % ηνπ 

ζπλφινπ 

Μηζζσηνί 

αλά 

επηρείξεζε 

(Μ.Ο) 

Αξηζκφο 

Δπηρεηξήζεσλ 

Αξηζκφο 

Μηζζσηψλ 

Μηζζσηνί 

σο % ηνπ 

ζπλφινπ 

Μηζζσηνί 

αλά 

επηρείξεζε 

(Μ.Ο) 

Πνιχ κηθξέο (1-4 κηζζσηνί) 161.766 281.372 17,83% 1,74 165.886 290.619 17,36% 1,75 

Πνιχ κηθξέο (5-9 κηζζσηνί) 27.554 178.896 11,34% 6,49 29.689 192.973 11,53% 6,50 

Πολω μικπέρ (1-9 μιζθυηοί) 189.320 460.268 29,17% 2,43 195.575 483.592 28,89% 2,47 

Μηθξέο (10-49 κηζζσηνί) 21.629 407.387 25,82% 18,84 23.094 435.401 26,01% 18,85 

Μεζαίεο (50-249 κηζζσηνί) 2.942 294.638 18,67% 100,15 3.089 307.551 18,38% 99,56 

Μικπομεζαίερ (1-249 μιζθυηοί) 213.891 1.162.293 73,66% 5,43 221.758 1.226.544 73,28% 5,53 

Μεγάιεο (≥250 κηζζσηνί) 518 415.703 26,34% 802,52 523 447.188 26,72% 855,04 

χλνιν 214.409 1.577.996 100% 7,36 222.281 1.673.732 100% 7,53 

Πεγή: Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (2014, 2015). 
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ηνπο Πίλαθεο 2.34 θαη 2.35 απεηθνλίδεηαη –ζε  απφιπηνπο αξηζκνχο θαη σο 

πνζνζηφ επί ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο αληίζηνηρα– ε   θαηαλνκή ησλ κηζζσηψλ κε 

βάζε ην θχιν. ηνπο Πίλαθεο 2.36 θαη 2.37 απεηθνλίδεηαη –ζε  απφιπηνπο αξηζκνχο 

θαη σο πνζνζηφ επί ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο αληίζηνηρα– ε   θαηαλνκή ησλ 

κηζζσηψλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. ηνπο Πίλαθεο 2.38 θαη 2.39 

απεηθνλίδεηαη –ζε  απφιπηνπο αξηζκνχο θαη σο πνζνζηφ επί ηεο κηζζσηήο 

απαζρφιεζεο αληίζηνηρα– ε   θαηαλνκή ησλ κηζζσηψλ κε βάζε ηνκέα παξαγσγήο, 

ελψ ζην Γηάγξακκα 2.4 απεηθνλίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ κηζζσηψλ αλά ηνκέα 

παξαγσγήο ζηελ Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηε 

Γεξκαλία. Σέινο, ζηνπο Πίλαθεο 2.40 θαη 2.41 απεηθνλίδεηαη –ζε  απφιπηνπο 

αξηζκνχο θαη σο πνζνζηφ επί ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο αληίζηνηρα– ε θαηαλνκή 

ησλ κηζζσηψλ αλάκεζα ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, ελψ ζην Γηάγξακκα 2.5 ε 

απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα σο πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ Διιάδα 

θαη ζηηο Υψξεο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε 

(ΟΟΑ).    
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Πίλαθαο 2.34 Καηαλνκή κηζζσηψλ κε βάζε ην θχιν 2006-2014 (Β΄ Σξίκελν) 

Φχιν 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Άλδξεο 1.695.000  1.704.408  1.755.525  1.693.519  1.621.067  1.479.968  1.303.291  1.237.759  1.249.022  

Γπλαίθεο 1.208.194  1.242.962  1.272.922  1.283.708  1.256.027  1.155.977  1.063.274  993.243  1.036.260  

χλνιν 2.903.194  2.947.371  3.028.447  2.977.227  2.877.094  2.635.946  2.366.565  2.231.001  2.285.282  

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, πξνζαξκνγή απφ ην ζπγγξαθέα. 

 

Πίλαθαο 2.35 Καηαλνκή κηζζσηψλ κε βάζε ην θχιν σο % ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο 2006-2014 (Β΄ Σξίκελν) 

Φχιν 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Άλδξεο 58,38  57,83  57,97  56,88  56,34  56,15  55,07  55,48  54,66  

Γπλαίθεο 41,62  42,17  42,03  43,12  43,66  43,85  44,93  44,52  45,34  

χλνιν 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, πξνζαξκνγή απφ ην ζπγγξαθέα. 

 

Πίλαθαο 2.36 Καηαλνκή κηζζσηψλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 2006-2014 (Β΄ Σξίκελν) 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 54.634  69.330  80.218  81.630  83.597  87.814  114.213  105.651  119.499  

Έρνπλ πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 831.202  847.959  882.024  879.047  885.017  846.466  787.756  786.851  776.107  

Έρνπλ κεηαδεπηεξνβάζκηα ηερληθή-επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 316.670  314.590  311.846  318.334  314.768  263.838  242.028  214.109  238.756  

Έρνπλ απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο 1.000.353  1.017.123  1.033.227  997.777  969.538  889.444  790.406  761.153  773.892  

Έρνπλ ηειεηψζεη ηελ γ΄ ηάμε κέζεο εθπαίδεπζεο 288.617  305.571  318.753  316.307  281.946  254.173  210.832  176.101  191.899  

Έρνπλ απνιπηήξην ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο 396.647  378.121  388.342  371.311  326.813  285.196  214.573  180.038  179.355  

Γελ ηειείσζαλ ηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε 8.335  7.380  7.384  7.643  8.168  4.981  3.196  2.693  3.711  

Γελ πήγαλ θαζφινπ ζε ζρνιείν 6.736  7.298  6.652  5.177  7.247  4.034  3.559  4.405  2.061  

χλνιν 2.903.194  2.947.371  3.028.447  2.977.227  2.877.094  2.635.946  2.366.565  2.231.001  2.285.282  

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, πξνζαξκνγή απφ ην ζπγγξαθέα. 
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Πίλαθαο 2.37 Καηαλνκή κηζζσηψλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο σο % ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο 2006-2014 (Β΄ Σξίκελν) 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 1,88  2,35  2,65  2,74  2,91  3,33  4,83  4,74  5,23  

Έρνπλ πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 28,63  28,77  29,12  29,53  30,76  32,11  33,29  35,27  33,96  

Έρνπλ κεηαδεπηεξνβάζκηα ηερληθή-επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 10,91  10,67  10,30  10,69  10,94  10,01  10,23  9,60  10,45  

Έρνπλ απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο 34,46  34,51  34,12  33,51  33,70  33,74  33,40  34,12  33,86  

Έρνπλ ηειεηψζεη ηελ γ΄ ηάμε κέζεο εθπαίδεπζεο 9,94  10,37  10,53  10,62  9,80  9,64  8,91  7,89  8,40  

Έρνπλ απνιπηήξην ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο 13,66  12,83  12,82  12,47  11,36  10,82  9,07  8,07  7,85  

Γελ ηειείσζαλ ηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε 0,29  0,25  0,24  0,26  0,28  0,19  0,14  0,12  0,16  

Γελ πήγαλ θαζφινπ ζε ζρνιείν 0,23  0,25  0,22  0,17  0,25  0,15  0,15  0,20  0,09  

χλνιν 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, πξνζαξκνγή απφ ην ζπγγξαθέα. 

 

Πίλαθαο 2.38 Καηαλνκή κηζζσηψλ αλά ηνκέα παξαγσγήο 2006-2014 (Β΄ Σξίκελν) 

Σνκείο παξαγσγήο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Πξσηνγελήο 36.303 34.139 40.121 46.408 53.274 49.343 49.642 43.577 42.844 

Γεπηεξνγελήο 719.955 736.977 772.378 713.582 642.003 526.733 429.154 379.914 388.022 

Σξηηνγελήο 2.146.936 2.176.255 2.215.948 2.217.238 2.181.817 2.059.870 1.887.769 1.807.510 1.854.415 

χλνιν 2.903.194 2.947.371 3.028.447 2.977.227 2.877.094 2.635.946 2.366.565 2.231.001 2.285.282 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, πξνζαξκνγή απφ ην ζπγγξαθέα. 

 

Πίλαθαο 2.39 Καηαλνκή κηζζσηψλ αλά ηνκέα παξαγσγήο σο % ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο 2006-2014 (Β΄ Σξίκελν) 

Σνκείο παξαγσγήο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Πξσηνγελήο 1,25  1,16  1,32  1,56  1,85  1,87  2,10  1,95  1,87  

Γεπηεξνγελήο 24,80  25,00  25,50  23,97  22,31  19,98  18,13  17,03  16,98  

Σξηηνγελήο 73,95  73,84  73,17  74,47  75,83  78,15  79,77  81,02  81,15  

χλνιν 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, πξνζαξκνγή απφ ην ζπγγξαθέα. 



[171] 
 

Γηάγξακκα 2.4 Καηαλνκή ησλ κηζζσηψλ αλά ηνκέα παξαγσγήο 2014 (Β΄ηξίκελν) 

 
Πεγή: Eurostat. 

 

Πίλαθαο 2.40 Μηζζσηή απαζρφιεζε ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα 2006-2014 (Β΄ Σξίκελν) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ηδησηηθφο ηνκέαο  1.884.371 1.923.260 1.999.668 1.965.193 1.890.220 1.702.534 1.526.952 1.413.029 1.488.894 

Κξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (α) 152.058 141.621 153.230 134.686 119.302 108.228 90.426 89.281 81.669 

Κξαηηθφο κεραληζκφο (β) 866.764 882.490 875.546 877.349 867.573 825.184 749.186 728.693 714.719 

Γεκφζηνο ηνκέαο (α+β) 1.018.823 1.024.111 1.028.776 1.012.035 986.875 933.412 839.612 817.974 796.388 

χλνιν 2.903.194 2.947.371 3.028.444 2.977.228 2.877.095 2.635.946 2.366.564 2.231.003 2.285.282 

Πεγή: Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 126 (Πίλαθαο 13.10), πξνζαξκνγή απφ ην ζπγγξαθέα. 
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Πίλαθαο 2.41 Μηζζσηή απαζρφιεζε ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα σο % ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο 2006-2014 (Β΄ Σξίκελν) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ηδησηηθφο ηνκέαο  64,91  65,25  66,03  66,01  65,70  64,59  64,52  63,34  65,15  

Κξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (α) 5,24  4,80  5,06  4,52  4,15  4,11  3,82  4,00  3,57  

Κξαηηθφο κεραληζκφο (β) 29,86  29,94  28,91  29,47  30,15  31,31  31,66  32,66  31,27  

Γεκφζηνο ηνκέαο (α+β) 35,09  34,75  33,97  33,99  34,30  35,41  35,48  36,66  34,85 

χλνιν 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

 

 

Γηάγξακκα 2.5 Απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα σο % ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, Διιάδα-ΟΟΑ 

 

Πεγή: OECD (2015). 
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Απφ ηνπο Πίλαθεο 2.34 θαη 2.35 θαίλεηαη πσο παξά ην γεγνλφο πσο νη άλδξεο 

πιεηνςεθνχλ  ζην ζχλνιν ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο, ε αλαινγία αλδξψλ γπλαηθψλ 

ηείλεη λα εμηζνξξνπεζεί.  

Απφ ηνπο Πίλαθεο 2.36 θαη 2.37 πξνθχπηεη πσο απμάλεηαη δηαξθψο ην ηκήκα 

εθείλν ησλ κηζζσηψλ πνπ είλαη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζην ηέινο 

ηεο ππφ εμέηαζεο πεξηφδνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν απφ ηα ηκήκαηα ηεο κηζζσηήο 

απαζρφιεζεο. Απμεηηθέο ηάζεηο εκθαλίδεη θαη ην ηκήκα εθείλν ησλ κηζζσηψλ πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Γεληθά, είλαη εκθαλέο πσο ε 

εθπαηδεπηηθή ζηάζκε ησλ κηζζσηψλ γίλεηαη φιν θαη πςειφηεξε κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ.  

Απφ ηνπο Πίλαθεο 2.38 θαη 2.39 πξνθχπηεη πσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

κηζζσηψλ απαζρνιείηαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο.
70

 Δπίζεο, θαηαγξάθεηαη 

κηα ηδηαίηεξα απμεηηθή ηάζε ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ζηελ 

ππφ εμέηαζε πεξίνδν, ελψ αληίζηξνθα κεηψλεηαη ε κηζζσηή απαζρφιεζε ζην 

δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη κε βάζε ηε ζηνηρεία ηεο 

ΔΛΣΑΣ θπξίσο ζηε δξαζηηθή κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

θιάδν. Δπίζεο, απφ ην Γηάγξακκα 2.4 πξνθχπηεη πσο ε κηζζσηή απαζρφιεζε ζηελ 

Διιάδα είλαη θαηά 8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο κεγαιχηεξε ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν 

ησλ 28 ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θαηά 11 πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

κεγαιχηεξε ζπγθξηηηθά κε ηε Γεξκαλία. Αληηζηξφθσο, ε κηζζσηή απαζρφιεζε ζηελ 

Διιάδα ππνιείπεηαη θαηά 8 θαη πιένλ πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζπγθξηηηθά κε ην κέζν 

φξν ησλ 28 ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θαηά 12 ζρεδφλ πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

ζπγθξηηηθά κε ηε Γεξκαλία.      

Σέινο, απφ ηνπο Πίλαθεο 2.40 θαη 2.41 πξνθχπηεη πσο θαζ‟ φιε ηεο δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ 2006-2014, ζρεδφλ ην 65% ησλ κηζζσηψλ απαζρνιείηαη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, ελψ ην ζρεδφλ ην 35% απηψλ απαζρνιείηαη ζην δεκφζην ηνκέα (θξαηηθφο 

κεραληζκφο θαη θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο). Όπσο θαίλεηαη ζην 

Γηάγξακκα 2.5 ε δεκφζηα απαζρφιεζε σο πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

πξνζέγγηδε ην 2009 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ελψ ην 2013 

εκθαλίδεηαη κεησκέλν θαηά 2,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη ππνιείπεηαη 1,8 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ ην ίδην έηνο.  

                                                           
70

 Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ γηα ηε κηζζσηή απαζρφιεζε αλά ηνκέα παξαγσγήο έγηλε ζχκθσλα κε 

ηελ ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ – ΣΑΚΟΓ 08. 
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2.12.2.2 Η ηαξική ζωνθεζη ηηρ μιζθυηήρ επγαζίαρ 

 

ε ζπκθσλία κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέζακε ζηνλ Πίλαθα 2.27 ηεο ελφηεηαο 2.12.1, ε 

ηαμηθή ζχλζεζε ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο κε βάζε ηελ θνηλσληθή δηαίξεζε ηεο 

εξγαζίαο απνηππψλεηαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ζηνλ Πίλαθα 2.42 θαη ζε πνζνζηά επί 

ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηνλ Πίλαθα 2.43.   

 Απφ ηνπο Πίλαθεο 2.42 θαη 2.43 –πνπ εμάγνληαη ζηε βάζε ηνπ Πίλαθα 2.19– 

πξνθχπηεη πσο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ, ε πνιππιεζέζηεξε 

θνηλσληθή ηάμε εμ απηψλ πνπ ζπγθξνηνχληαη εληφο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο– θαη ε 

πνιππιεζέζηεξε εθ ησλ ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ– είλαη  ε εξγαηηθή ηάμε ηνπ 

ΚΣΠ. Ζ ακέζσο κεγαιχηεξε –θαη ε πνιππιεζέζηεξε εθ ησλ κε-ζεκειησδψλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ– είλαη ε λέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Οη 

θαηεγνξίεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο «κάλαηδεξο ηδησηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ» θαη «κάλαηδεξο θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ» –ακθφηεξεο  

ζεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο, ηηο νπνίεο δελ αλαγλσξίδνπκε σο κηζζσηέο ηάμεηο 

αιιά φπσο ζεκεηψζακε ζηελ ελφηεηα 2.12.1 ηηο απνθαινχκε «εκθαληδφκελεο σο 

κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο»– απνηεινχλ ηηο πιένλ νιηγάξηζκεο θνηλσληθέο ηάμεηο. 

Απφ ηηο κε-ζεκειηψδεηο κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο ε πιένλ νιηγάξηζκε θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ είλαη ε αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία.       
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Πίλαθαο 2.42 Οη κηζζσηέο θαη νη εκθαληδφκελεο σο κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο κε βάζε ηελ θνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο 2006-2014 (Β΄ Σξίκελν) 

Κνηλσληθή Γηαίξεζε ηεο εξγαζίαο Μηζζσηέο Κνηλσληθέο Σάμεηο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Θεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο ηδησηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (3) 
5.232 7.544 8.586 7.390 7.068 6.879 9.488 11.840 8.160 

Δξγαηηθή ηάμε (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) 
(4) 

780.433 794.685 823.620 779.850 733.608 660.612 619.802 599.065 645.930 

ΤΣΠ Νφζα εξγαηηθή ηάμε (7) 610.061 604.056 647.368 679.934 654.329 587.633 479.647 410.171 457.378 

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ 
Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (γθξίδα δψλε) 
(11) 

359.302 383.769 379.049 360.798 350.088 319.291 265.898 253.380 250.319 

ΚΣΠ – Κξαηηθέο Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο θξαηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (12) 
5.109 4.504 7.336 7.430 6.180 3.661 4.178 5.220 1.591 

Δξγαηηθή ηάμε (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) 
(13) 

129.430 120.393 125.976 110.494 99.737 92.408 75.135 70.988 69.555 

 
Σωνολο μιζθυηϊν θεμελιυδϊν κοινυνικϊν ηάξευν 1.889.567 1.914.951 1.991.935 1.945.896 1.851.010 1.670.484 1.454.148 1.350.664 1.432.933 

Με-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (ηδησηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (14) 
111.540 113.851 118.678 114.514 119.977 110.597 127.587 117.408 111.459 

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ 
Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ («γθξίδα δψλε» κεηαμχ 
ΤΣΠ θαη ΚΣΠ) (15) 

17.803 19.355 22.367 22.707 25.150 17.522 24.530 21.165 15.648 

Κξαηηθφο κεραληζκφο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (16) 12.893 14.209 12.853 11.413 10.690 8.627 7.843 7.488 9.574 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ (17) 731.025 747.628 753.101 750.553 747.003 731.186 654.461 636.003 627.084 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (18) 122.846 120.653 109.592 115.383 109.880 85.371 86.882 85.202 78.061 

ΚΣΠ – Κξαηηθέο Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (θξαηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (19) 
17.520 16.724 19.918 16.762 13.385 12.159 11.113 13.073 10.523 

 
Σωνολο μιζθυηϊν μη-θεμελιυδϊν κοινυνικϊν ηάξευν 1.013.627 1.032.420 1.036.509 1.031.332 1.026.085 965.462 912.416 880.339 852.349 

 
χλνιν κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ 2.903.194 2.947.371 3.028.444 2.977.228 2.877.095 2.635.946 2.366.564 2.231.003 2.285.282 
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Πίλαθαο 2.43 Οη κηζζσηέο θαη νη εκθαληδφκελεο σο κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο κε βάζε ηελ θνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο σο % ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο 2006-2014 (Β΄ Σξίκελν) 

Κνηλσληθή Γηαίξεζε ηεο εξγαζίαο Μηζζσηέο Σάμεηο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Θεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο ηδησηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ (3) 

0,18 0,26 0,28 0,25 0,25 0,26 0,40 0,53 0,36 

Δξγαηηθή ηάμε (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (4) 26,88 26,96 27,20 26,19 25,50 25,06 26,19 26,85 28,26 

ΤΣΠ Νφζα εξγαηηθή ηάμε (7) 21,01 20,49 21,38 22,84 22,74 22,29 20,27 18,39 20,01 

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (γθξίδα δψλε) (11) 12,38 13,02 12,52 12,12 12,17 12,11 11,24 11,36 10,95 

ΚΣΠ – Κξαηηθέο Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ (12) 

0,18 0,15 0,24 0,25 0,21 0,14 0,18 0,23 0,07 

Δξγαηηθή ηάμε (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (13) 4,46 4,08 4,16 3,71 3,47 3,51 3,17 3,18 3,04 

 
Σωνολο μιζθυηϊν θεμελιυδϊν κοινυνικϊν ηάξευν 65,09 64,97 65,77 65,36 64,34 63,37 61,45 60,54 62,70 

Με-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) (14) 
3,84  3,86  3,92  3,85  4,17  4,20  5,39  5,26  4,88  

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ 
Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ («γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη 

ΚΣΠ) (15) 
0,61  0,66  0,74  0,76  0,87  0,66  1,04  0,95  0,68  

Κξαηηθφο κεραληζκφο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (16) 0,44  0,48  0,42  0,38  0,37  0,33  0,33  0,34  0,42  

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ (17) 25,18  25,37  24,87  25,21  25,96  27,74  27,65  28,51  27,44  

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (18) 4,23  4,09  3,62  3,88  3,82  3,24  3,67  3,82  3,42  

ΚΣΠ – Κξαηηθέο Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) (19) 
0,60  0,57  0,66  0,56  0,47  0,46  0,47  0,59  0,46  

 
Σωνολο μιζθυηϊν μη-θεμελιυδϊν κοινυνικϊν ηάξευν 34,91  35,03  34,23  34,64  35,66  36,63  38,55  39,46  37,30  

 
χλνιν κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  
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ηνπο Πίλαθεο 2.44 θαη 2.45 –πνπ εμάγνληαη ζηε βάζε ηνπ Πίλαθα 2.19– ελνπνηνχκε 

ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζε ηξία επηκέξνπο 

ζχλνια.
71

 Σν πξψην ζχλνιν «αλψηεξεο κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο», ην δεχηεξν 

«εξγαηηθέο-ιατθέο θνηλσληθέο ηάμεηο» θαη ην ηξίην «λέα κηθξναζηηθή ηάμε». 

 Σν ζχλνιν «αλψηεξεο κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο» απνηειείηαη απφ ηηο 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο «κάλαηδεξο ηδησηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ» θαη «κάλαηδεξο θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ», θαζψο θαη απφ ηελ αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία. Οη αλψηεξεο 

κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο ζπγθξνηνχληαη κε αζηηθή αληηθεηκεληθή πφισζε (βι. 

ελφηεηα 2.6.1).  

 Σν ζχλνιν «εξγαηηθέο-ιατθέο ηάμεηο» απνηειείηαη απφ ηηο επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηηο ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο θαη ζηηο θξαηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, απφ ηε λφζα εξγαηηθή ηάμε, απφ ηε λφζα εξγαηηθή ή 

εξγαηηθή ηάμε ηεο γθξίδαο δψλεο κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ, θαζψο θαη απφ ηελ 

θαηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα. Οη εξγαηηθήο-ιατθέο θνηλσληθέο ηάμεηο ζπγθξνηνχληαη 

κε πξνιεηαξηαθή αληηθεηκεληθή πφισζε (βι. επίζεο ελφηεηα 2.6.1).  

 Σν ζχλνιν «λέα κηθξναζηηθή ηάμε» απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηεο λέαο κηθξναζηηθή ηάμεο, ελψ ν ραξαθηεξηζκφο ηεο σο 

«κεζαία» ζεκαηνδνηεί ηελ ελδηάκεζε ζέζε ηεο αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο ησλ 

δχν άιισλ ζπλφισλ.       

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο Πίλαθεο 2.44 θαη 2.45 νη εξγαηηθέο-ιατθέο ηάμεηο 

απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Σν ζχλνιν απηφ είλαη 

ππεξδηπιάζην ηεο κεζαία κηζζσηήο ηάμεο, ελψ ην ζχλνιν αλψηεξεο κηζζσηέο 

θνηλσληθέο ηάμεηο απνηειεί ηε ζπληξηπηηθή κεηνςεθία ησλ κηζζσηψλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ. Δπηπιένλ, πξνθχπηεη πσο ε εξγαηηθή ηάμε (ζε ηδησηηθέο θαη θξαηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

ηάμεο είλαη ε κεγαιχηεξε κηζζσηή θνηλσληθή ηάμε ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 31% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε 

πεξηφδνπ . Αλ ζε απηήλ πξνζηεζεί ε λφζα εξγαηηθή ηάμε θαη ε λφζα εξγαηηθή ή 

εξγαηηθή ηάμε ηεο «γθξίδαο δψλεο», ηφηε νη κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ είλαη ε 

θαη‟ εμνρήλ εθκεηαιιεπκέλεο θνηλσληθέο ηάμεηο σο ηαπηηδφκελεο κε ηε ζρέζε ρξήζεο 
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μεπεξλνχλ ην 64% ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ.  

πγθξίλνληαο ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ βιέπνπκε πσο 

ζε απφιπηνπο αξηζκνχο φιεο νη κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο κεηψλνληαη, ζαλ 

απνηέιεζκα ηεο ηδηαίηεξα δηνγθνχκελεο αλεξγίαο ηελ πεξίνδν ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο. 

Χζηφζν, ε αλαινγία ησλ ηξηψλ ελ ιφγσ ζπλφισλ (σο πνζνζηφ) παξακέλεη ζρεηηθά 

ζηαζεξή ην δηάζηεκα 2006-2008. Παξαηεξνχκε φκσο πσο θαηά ηε δηάξθεηα 2008-

2014 ζπληειείηαη κηα κείσζε ησλ εξγαηηθψλ-ιατθψλ ηάμεσλ ηφζν ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο φζν θαη σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ (βι. θαη Πίλαθα 2.46). 

Δπηπιένλ, ε κεζαία κηζζσηή θνηλσληθή ηάμε αλ θαη σο ζχλνιν κεηψλεηαη ζε 

απφιπηνπο αξηζκνχο, σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ απμάλεηαη. Σν 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ λέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ, ε νπνία φπσο 

παξαηεξνχκε ζηνπο Πίλαθεο 2.44 θαη 2.45 παξακέλεη κε απμνκεηψζεηο ζηαζεξή ζε 

απφιπηνπο αξηζκνχο, αιιά απμάλεηαη σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο. Πψο είλαη φκσο δπλαηφλ λα εξκελεπζεί ην γεγνλφο απηφ;  

Δζηηάδνπκε ζηνλ ΚΣΠ θαη εηδηθφηεξα ζηηο κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ 

ζπλαπνηεινχλ ην ζπιινγηθφ εξγάηε: ηελ εξγαηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ θαη ηε λέα 

κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ. Ζ αλαινγία λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο θαη εξγαηηθήο 

ηάμεο –δειαδή ε αλαινγία επνπηεπφλησλ θαη επνπηεπφκελσλ– γηα ηα έηε 2006 έσο 

θαη ην 2009 είλαη έλα πξνο επηά. Γειαδή, θάζε κηζζσηφο ηεο λέαο κηθξναζηηθήο 

ηάμεο επνπηεχεη επηά κηζζσηνχο εξγάηεο. Ζ αλαινγία απηή απφ ην 2009 θαη εληεχζελ 

κεηαβάιιεηαη ζε έλα πξνο έμη, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο κηθξαίλεη ην εχξνο 

επνπηείαο. Με άιια ιφγηα ζπληειείηαη κηα αλαδηάξζξσζε εληφο ηνπ ζπιινγηθνχ 

εξγάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο, ηέηνηα ψζηε λα κεηψλεηαη ην εχξνο 

επνπηείαο ησλ κηζζσηψλ εξγαηψλ ή λα απμάλνληαη αλά εξγάηε νη δηαδηθαζίεο ηαμηθήο 

επηηήξεζεο.  
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Πίλαθαο 2.44 Αλψηεξεο, κεζαίεο θαη εξγαηηθέο-ιατθέο ηάμεηο θαη εκθαληδφκελεο σο κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο 2006-2014 (Β΄ Σξίκελν) 

 
Μηζζσηέο Κνηλσληθέο Σάμεηο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  
Αλψηεξεο κηζζσηέο 

θνηλσληθέο ηάμεηο  

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο ηδησηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (3) 5.232 7.544 8.586 7.390 7.068 6.879 9.488 11.840 8.160 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (12) 5.109 4.504 7.336 7.430 6.180 3.661 4.178 5.220 1.591 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (16) 12.893 14.209 12.853 11.413 10.690 8.627 7.843 7.488 9.574 

Σωνολο ανϊηεπυν μιζθυηϊν κοινυνικϊν ηάξευν 23.234 26.257 28.775 26.233 23.938 19.167 21.509 24.548 19.325 

Δξγαηηθέο-ιατθέο 

θνηλσληθέο ηάμεηο  

Δξγαηηθή ηάμε (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (4) 780.433 794.685 823.620 779.850 733.608 660.612 619.802 599.065 645.930 

Δξγαηηθή ηάμε (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (13) 129.430 120.393 125.976 110.494 99.737 92.408 75.135 70.988 69.555 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε (7) 610.061 604.056 647.368 679.934 654.329 587.633 479.647 410.171 457.378 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (γθξίδα δψλε) (11) 359.302 383.769 379.049 360.798 350.088 319.291 265.898 253.380 250.319 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (18) 122.846 120.653 109.592 115.383 109.880 85.371 86.882 85.202 78.061 

Σωνολο επγαηικϊν-λαφκϊν κοινυνικϊν ηάξευν 2.002.072 2.023.556 2.085.605 2.046.459 1.947.642 1.745.315 1.527.364 1.418.806 1.501.243 

Νέα κηθξναζηηθή 

ηάμε 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (14) 111.540 113.851 118.678 114.514 119.977 110.597 127.587 117.408 111.459 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ («γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ) (15) 17.803 19.355 22.367 22.707 25.150 17.522 24.530 21.165 15.648 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ (17) 731.025 747.628 753.101 750.553 747.003 731.186 654.461 636.003 627.084 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (19) 17.520 16.724 19.918 16.762 13.385 12.159 11.113 13.073 10.523 

Σωνολο νέα μικποαζηικήρ ηάξηρ 877.888 897.558 914.064 904.536 905.515 871.464 817.691 787.649 764.714 

χλνιν κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ 2.903.194 2.947.371 3.028.444 2.977.228 2.877.095 2.635.946 2.366.564 2.231.003 2.285.282 
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Πίλαθαο 2.45 Αλψηεξεο, κεζαίεο θαη εξγαηηθέο-ιατθέο ηάμεηο θαη εκθαληδφκελεο σο κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο σο % ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο 2006-2014 (Β΄ Σξίκελν) 

 

Μηζζσηέο Κνηλσληθέο Σάμεηο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  
Αλψηεξεο κηζζσηέο 

θνηλσληθέο ηάμεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο ηδησηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (3) 0,18  0,26  0,28  0,25  0,25  0,26  0,40  0,53  0,36  

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (12) 0,18  0,15  0,24  0,25  0,21  0,14  0,18  0,23  0,07  

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (16) 0,44  0,48  0,42  0,38  0,37  0,33  0,33  0,34  0,42  

Σωνολο ανϊηεπυν μιζθυηϊν κοινυνικϊν ηάξευν 0,80  0,89  0,95  0,88  0,83  0,73  0,91  1,10  0,85  

Δξγαηηθέο-ιατθέο 

θνηλσληθέο ηάμεηο 

Δξγαηηθή ηάμε (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (4) 26,88  26,96  27,20  26,19  25,50  25,06  26,19  26,85  28,26  

Δξγαηηθή ηάμε (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (13) 4,46  4,08  4,16  3,71  3,47  3,51  3,17  3,18  3,04  

Νφζα εξγαηηθή ηάμε (7) 21,01  20,49  21,38  22,84  22,74  22,29  20,27  18,39  20,01  

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (γθξίδα δψλε) (11) 12,38  13,02  12,52  12,12  12,17  12,11  11,24  11,36  10,95  

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (18) 4,23  4,09  3,62  3,88  3,82  3,24  3,67  3,82  3,42  

Σωνολο επγαηικϊν-λαφκϊν κοινυνικϊν ηάξευν 68,96  68,66  68,87  68,74  67,69  66,21  64,54  63,59  65,69  

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (14) 3,84  3,86  3,92  3,85  4,17  4,20  5,39  5,26  4,88  

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ («γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ) (15) 0,61  0,66  0,74  0,76  0,87  0,66  1,04  0,95  0,68  

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ (17) 25,18  25,37  24,87  25,21  25,96  27,74  27,65  28,51  27,44  

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (19) 0,60  0,57  0,66  0,56  0,47  0,46  0,47  0,59  0,46  

Σωνολο νέαρ μικποαζηικήρ  ηάξηρ 30,24  30,45  30,18  30,38  31,47  33,06  34,55  35,30  33,46  

χλνιν κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  
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Πίλαθαο 2.46 Αλψηεξεο, κεζαίεο θαη εξγαηηθέο-ιατθέο ηάμεηο θαη εκθαληδφκελεο σο κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο, κεηαβνιή 

2008-2014 (Β΄ Σξίκελν) 

 
Μηζζσηέο Κνηλσληθέο Σάμεηο 

Μεηαβνιή 

2008-2014 

% Μεηαβνιή 2008-

2014 

  

Αλψηεξεο κηζζσηέο 

θνηλσληθέο ηάμεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο ηδησηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (3) 
-426 -4,96% 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο θξαηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (12) 
-5.745 -78,31% 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (16) -3.279 -25,51% 

Σςνολική μεηαβολή  ανϊηεπυν μιζθυηϊν κοινυνικϊν ηάξευν -9.450 -32,84% 

Δξγαηηθέο-ιατθέο 

θνηλσληθέο ηάμεηο 

Δξγαηηθή ηάμε (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) (4) 
-177.690 -21,57% 

Δξγαηηθή ηάμε (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) (13) 
-56.421 -44,79% 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε (7) -189.990 -29,35% 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (γθξίδα 

δψλε) (11) 
-128.730 -33,96% 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (18) -31.531 -33,96% 

Σςνολική μεηαβολή επγαηικϊν-λαφκϊν κοινυνικϊν ηάξευν -584.362 -28,02% 

Νέα κηθξναζηηθή 

ηάμε 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (ηδησηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (14) 
-7.219 -6,08% 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ («γθξίδα δψλε» 

κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ) (15) 
-6.719 -30,04% 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ 

(17) 
-126.017 -16,73% 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (θξαηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (19) 
-9.395 -47,17% 

Σςνολική μεηαβολή νέα μικποαζηικήρ ηάξηρ -149.350 -16,34% 

Μεηαβνιή ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο -743.162 -24,54% 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα ελφηεηα, παξαζέηνπκε ζηνλ Πίλαθα 2.47 (ζε 

απφιπηα κεγέζε) θαη ζηνλ Πίλαθα 2.48 (σο πνζνζηφ επί ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο) 

–ακθφηεξνη εμάγνληαη ζηε βάζε ηνπ Πίλαθα 2.19– ηελ αλαιπηηθή θαηαλνκή ησλ 

κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ αλάκεζα ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζην δεκφζην ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο (θξαηηθφο κεραληζκφο θαη θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο).  

Απφ ηνπο Πίλαθεο 2.47 θαη 2.48 είλαη εκθαλέο πσο νη κηζζσηνί ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα απνηεινχλ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κηζζσηψλ. Ζ κεγαιχηεξε εθ ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη ε εξγαηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ ε νπνία 

θπκαίλεηαη πάλσ απφ ην 25% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηε 

δηάξθεηα ηε εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ. Έπεηαη ε λφζα εξγαηηθή ηάμε ηνπ ΤΣΠ θαη ε 

λφζα εξγαηηθή ηάμε ή εξγαηηθή ηάμε ηεο «γθξίδαο δψλεο» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ. 

Απφ ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κεγαιχηεξε είλαη ε λέα κηθξναζηηθή 

ηάμε πνπ ζπγθξνηείηαη εληφο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ε νπνία θπκαίλεηαη ιίγν 

πάλσ απφ ην 25% ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν. 
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Πίλαθαο 2.47 Καηαλνκή κηζζσηψλ θαη εκθαληδφκελσλ σο κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα 2006-2014 (Β΄ Σξίκελν) 

 
Μηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ηδησηηθφο 

ηνκέαο ηεο 

Οηθνλνκίαο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο ηδησηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (3) 
5.232 7.544 8.586 7.390 7.068 6.879 9.488 11.840 8.160 

Δξγαηηθή ηάμε (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) (4) 
780.433 794.685 823.620 779.850 733.608 660.612 619.802 599.065 645.930 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε (7) 610.061 604.056 647.368 679.934 654.329 587.633 479.647 410.171 457.378 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε 

(γθξίδα δψλε) (11) 
359.302 383.769 379.049 360.798 350.088 319.291 265.898 253.380 250.319 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ 

(ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) 

(14) 

111.540 113.851 118.678 114.514 119.977 110.597 127.587 117.408 111.459 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ («γθξίδα 

δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ) (15) 
17.803 19.355 22.367 22.707 25.150 17.522 24.530 21.165 15.648 

Σωνολο μιζθυηήρ επγαζίαρ ιδιυηικοω ηομέα 1.884.371 1.923.260 1.999.668 1.965.193 1.890.220 1.702.534 1.526.952 1.413.029 1.488.894 

Κξαηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο θξαηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (12) 
5.109 4.504 7.336 7.430 6.180 3.661 4.178 5.220 1.591 

Δξγαηηθή ηάμε (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) (13) 
129.430 120.393 125.976 110.494 99.737 92.408 75.135 70.988 69.555 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (θξαηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (19) 
17.520 16.724 19.918 16.762 13.385 12.159 11.113 13.073 10.523 

Σωνολο μιζθυηήρ επγαζίαρ ζηιρ κπαηικέρ καπιηαλιζηικέρ 

επισειπήζειρ 
152.059 141.621 153.230 134.686 119.302 108.228 90.426 89.281 81.669 

Κξαηηθφο 

κεραληζκφο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (16) 12.893 14.209 12.853 11.413 10.690 8.627 7.843 7.488 9.574 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ (17) 
731.025 747.628 753.101 750.553 747.003 731.186 654.461 636.003 627.084 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (18) 122.846 120.653 109.592 115.383 109.880 85.371 86.882 85.202 78.061 

Σωνολο μιζθυηήρ επγαζίαρ ζηον κπαηικψ μησανιζμψ 866.764 882.490 875.546 877.349 867.573 825.184 749.186 728.693 714.719 

 
Σωνολο μιζθυηήρ επγαζίαρ ζηο κπάηορ 1.018.823 1.024.111 1.028.776 1.012.035 986.875 933.412 839.612 817.974 796.388 

 
χλνιν κηζζσηήο εξγαζίαο 2.903.194 2.947.371 3.028.444 2.977.228 2.877.095 2.635.946 2.366.564 2.231.003 2.285.282 
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Πίλαθαο 2.48 Καηαλνκή κηζζσηψλ θαη εκθαληδφκελσλ σο κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα σο % ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο 2006-2014 (Β΄ Σξίκελν) 

 
Μηζζσηέο θνηθσληθέο ηάμεηο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ηδησηηθφο 

ηνκέαο ηεο 

Οηθνλνκίαο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο 

ηδησηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ (3) 

0,18 0,26  0,28  0,25  0,25  0,26  0,40  0,53  0,36  

Δξγαηηθή ηάμε (ηδησηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (4) 
26,88 26,96  27,20  26,19  25,50  25,06  26,19  26,85  28,26  

Νφζα εξγαηηθή ηάμε (7) 21,01 20,49  21,38  22,84  22,74  22,29  20,27  18,39  20,01  

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε 

(γθξίδα δψλε) (11) 
12,38 13,02  12,52  12,12  12,17  12,11  11,24  11,36  10,95  

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ 

(ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) (14) 

3,84 3,86  3,92  3,85  4,17  4,20  5,39  5,26  4,88  

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ 

(«γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη 

ΚΣΠ) (15) 

0,61 0,66  0,74  0,76  0,87  0,66  1,04  0,95  0,68  

Σωνολο μιζθυηήρ επγαζίαρ ιδιυηικοω ηομέα 64,91 65,25  66,03  66,01  65,70  64,59  64,52  63,34  65,15  

Κξαηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο 

θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ (12) 

0,18 0,15  0,24  0,25  0,21  0,14  0,18  0,23  0,07  

Δξγαηηθή ηάμε (θξαηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (13) 
4,46  4,08  4,16  3,71  3,47  3,51  3,17  3,18  3,04  

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ 

(θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο) (19) 

0,60  0,57  0,66  0,56  0,47  0,46  0,47  0,59  0,46  

Σωνολο μιζθυηήρ επγαζίαρ ζηιρ κπαηικέρ 

καπιηαλιζηικέρ επισειπήζειρ 
5,24  4,80  5,06  4,52  4,15  4,11  3,82  4,00  3,57  

Κξαηηθφο 

κεραληζκφο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (16) 0,44  0,48  0,42  0,38  0,37  0,33  0,33  0,34  0,42  

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ (17) 
25,18  25,37  24,87  25,21  25,96  27,74  27,65  28,51  27,44  

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (18) 4,23  4,09  3,62  3,88  3,82  3,24  3,67  3,82  3,42  

Σωνολο μιζθυηήρ επγαζίαρ ζηον κπαηικψ μησανιζμψ 29,86  29,94  28,91  29,47  30,15  31,31  31,66  32,66  31,27  

Σωνολο μιζθυηήρ επγαζίαρ ζηο δημψζιο ηομέα 35,09  34,75  33,97  33,99  34,30  35,41  35,48  36,66  34,85  

 
χλνιν κηζζσηήο εξγαζίαο 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  
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3. Σα ζπλδηθάηα  

3.1 Δηζαγσγή  

 

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ 3 είλαη ε κειέηε ησλ ζπλδηθάησλ σο ελφο εθ ησλ βαζηθψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. ηελ ελφηεηα 3.2 παξαηίζεληαη νη νξηζκνί 

ησλ ζπλδηθάησλ σο νξγαλψζεηο ησλ κηζζσηψλ ελ γέλεη θαη σο ηαμηθέο νξγαλψζεηο. 

ηελ ελφηεηα 3.3 εμεηάδεηαη ε δνκή ησλ ζπλδηθάησλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ζηελ Διιάδα εηδηθφηεξα. Ζ δνκή ηνπ ειιεληθνχ εξγαηηθνχ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο εμεηάδεηαη ζην ηζηνξηθφ πιαίζην γέλλεζεο θαη αλάπηπμήο 

ηνπ, ελψ βαζηθέο φςεηο ηεο ζχγρξνλεο δνκήο ηνπ κειεηψληαη.  

 ηηο ελφηεηεο 3.4 θαη 3.5 εμεηάδεηαη ε ηζρχο ησλ ζπλδηθάησλ θαζψο θαη νη 

δηάθνξνη δείθηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζή 

ηεο. ηελ ελφηεηα 3.6 πξαγκαηνπνηνχκαη επηζθφπεζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ ηεο ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα. Δηδηθφηεξα παξαηίζεηαη ε επηζθφπεζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ζηε ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα ησλ 

πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ δνκηθψλ παξαγφλησλ, ησλ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ 

θαη ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ. Ζ ελ ιφγσ ελφηεηα απνηειεί ηε βάζε γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ζην θεθάιαην 10.  

 Σν θεθάιαην 3 νινθιεξψλεηαη κε ηελ ελφηεηα 3.7, φπνπ εμεηάδεηαη ν ηξφπνο 

κέηξεζεο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζηελ Διιάδα, ελψ γίλεηαη θαη 

αλαζθφπεζε πξφζθαησλ ζρεηηθψλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ.      

 

3.2 Οξηζκφο ησλ ζπλδηθάησλ 

 

Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο νξηζκνχο πνπ ζπλαληνχκε ζηε βηβιηνγξαθία ησλ 

Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ πξνέξρεηαη απφ ηνπο Sidney θαη Beatrice Webb (1920: 1), νη 

νπνίνη νξίδνπλ ην ζπλδηθάην σο «[…] ηελ έλσζε ησλ κηζζσηψλ κε ζθνπφ ηε 

δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ ηνπο».  

Οη δηάθνξνη νξηζκνί ζε ζρέζε κε ηα ζπλδηθάηα ζπγθιίλνπλ ζην φηη απηά 

κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπο (Leat, 

2007: 258). Έηζη, κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο νη ελψζεηο εξγαηψλ ή/θαη ππαιιήισλ πνπ 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο ζην πεδίν ηνπ εξγαζηαθνχ 

ρψξνπ θαη ηεο θνηλσλίαο, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο 
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ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο εξγνδφηεο/κάλαηδεξο (Salamon, 2000: 93, βι. 

επίζεο Leat, 2007: 258).   

ηε καξμηζηηθή αλάγλσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηα ζπλδηθάηα κπνξνχλ 

λα νξηζηνχλ σο νη ζπιινγηθφηεηεο εξγαδνκέλσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ επεξεαζκφ ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο πψιεζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο αιιά θαη ηεο άζθεζεο 

ειέγρνπ επί ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη 

ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο (Leat, 2007: 261, βι. επίζεο Hyman, 1989: 20-

53).  

Ο Έγθειο αλαθέξεη πσο ηα «ζπλδηθάηα απνηεινχλ ηελ θαζαπηφ ηαμηθή 

νξγάλσζε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, κε ηελ νπνία δηεμάγεη ηνπο θαζεκεξηλνχο αγψλεο κε ην 

θεθάιαην, φπνπ εθπαηδεχεηαη» γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ (ζε Μαξμ, 2007: 

46). Γηα ηνλ Λέληλ (1982: 84˙ 1977: 45-47˙ 1975: 140) νη ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο ζπλελψλνπλ ηνπο εξγάηεο πνπ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

έλσζήο ηνπο γηα ηελ πάιε ελάληηα ζηνπο εξγνδφηεο θαη ηελ θπβέξλεζε. Απνηεινχλ 

ηηο πιαηηέο νξγαλψζεηο ησλ εξγαηψλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο νηθνλνκηθήο πάιεο. Ο 

Λέληλ πξνζδίδεη ζηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο πάιεο ηελ έλλνηα ηεο αληίζηαζεο θαη 

ηεο ζπιινγηθήο πάιεο ησλ εξγαηψλ ελάληηα ζηνπο εξγνδφηεο γηα επλντθνχο φξνπο 

πψιεζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, γηα ηε βειηίσζε ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη ηεο δσήο 

ησλ εξγαηψλ (Λέληλ, 1975: 69, 77). Ο θαζεκεξηλφο ηαμηθφο αγψλαο θαη ν 

ζπζρεηηζκφο δχλακεο είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεη ην χςνο ησλ κηζζψλ, αλάκεζα ζε έλα 

ειάρηζην φξην πέξαλ ηνπ νπνίνπ ζα δηαθπβεπφηαλ γηα ηνλ εξγάηε θαζ‟απηή ε 

ηθαλφηεηά ηνπ γηα εξγαζία θαη ζε έλα κέγηζην φξην πέξαλ ηνπ νπνίνπ ζα 

εμαληινχληαλ ηα θέξδε ηνπ θαπηηαιηζηή (Μπαηίθαο, 1994: 305˙ Έλγθειο ζε Μαξμ, 

2007: 44-45˙ βι. αλαιπηηθά θαη ζε Οηθνλνκάθεο θαη σηεξφπνπινο, 2006). Χζηφζν, 

γηα ηνλ Μαξμ (2003: 76) «[ν] ξφινο ησλ ζπλδηθάησλ είλαη λα απνηεινχλ θέληξα 

αληίζηαζεο ελάληηα ζηνπο ζθεηεξηζκνχο ηνπ θεθαιαίνπ αιιά απνηπραίλνπλ 

νινθιεξσηηθά ζην ζθνπφ ηνπο φηαλ πεξηνξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ζεκεξηλνχ 

ζπζηήκαηνο αληί λα πξνζπαζνχλ λα ην αιιάμνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο νξγαλσκέλεο 

δπλάκεηο ηνπο σο κνριφ γηα ηελ νξηζηηθή θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο». 

Ζ ζπιινγηθή δξάζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί ην αληίβαξν ζηελ νηθνλνκηθή 

εμνπζία ηνπ θεθαιαίνπ. Έηζη, ηα ζπλδηθάηα απνηεινχλ ηνλ πιένλ πξνθαλή ζεζκφ 

πνπ εθθξάδεη ηελ ζπιινγηθή δξάζε ησλ εξγαδνκέλσλ έλαληη ηεο θπξηαξρίαο ηνπ 

θεθαιαίνπ/εξγνδνηψλ ζηε ζρέζε απαζρφιεζεο (Hyman, 1975:32), δίλνληαο κνξθή 
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θαη γεληθεχνληαο ηηο δηαδηθαζίεο αληίζηαζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Hyman, 1989: 36). 

 

3.3 Γνκή ησλ ζπλδηθάησλ   

3.3.1 Η έννοια ηηρ δομήρ ηος ζςνδικαλιζηικοω κινήμαηορ 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ηα ζπλδηθάηα απνηεινχλ νξγαλψζεηο ησλ 

δπλάκεσλ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Γελ πξνθχπηεη σζηφζν –κε εμαίξεζε ίζσο ηηο 

αλαθνξέο ησλ Μαξμ θαη Έγθειο
72

– πσο πξφθεηηαη γηα απνθιεηζηηθά νξγαλψζεηο ηεο 

θαζ‟ απηφ εξγαηηθήο ηάμεο ή κε βάζε ηνπ δηθνχο καο πξνζδηνξηζκνχο απνθιεηζηηθά 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο πνπ ζπγθξνηείηαη εληφο ηνπ ΚΣΠ. Ή φπσο ην ζέηεη ν Hyman 

(1975: 35) «ηα ζπλδηθάηα δελ είλαη ηαμηθέο νξγαλψζεηο». Αληίζεηα, ην θπξίαξρν 

ζεκείν ζχγθιηζεο ζηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο είλαη ην ζηνηρείν ηεο κηζζσηήο ζρέζεο. 

Έηζη, ε πξαγκαηηθφηεηα κάιινλ ζπγθιίλεη πξνο ηνλ νξηζκφ ησλ Sidney θαη Beatrice 

Webb, πσο πξφθεηηαη δειαδή γηα νξγαλψζεηο ησλ ελ γέλεη κηζζσηψλ θαη πσο ε 

κηζζσηή ζρέζε είλαη ην πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ζπγθξφηεζήο ηνπο, παξά πσο πξφθεηηαη 

γηα θαζαπηφ νξγαλψζεηο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.  

 Δπηπιένλ, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα κηα κνλαδηθή θαη εληαία νξγάλσζε 

ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, «έλα κεγάιν ζπλδηθάην», θαζψο νη ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο 

ησλ κηζζσηψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην παξάδνμν λα ζπλελψλνπλ θαη ηαπηφρξνλα λα 

δηαρσξίδνπλ ηε κηζζσηή εξγαζία, έηζη ψζηε θάζε κεκνλσκέλν ζπλδηθάην λα 

πεξηιακβάλεη έλα κφλν ηκήκα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο (Hyman, 2001: 30) ή νξζφηεξα 

ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Με άιια ιφγηα ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ησλ κηζζσηψλ έρεη 

κηα δνκή, ηα κέξε ηεο νπνίαο ζπγθξνηνχλ ην φινλ ζπλδηθαιηζηηθφ εξγαηηθφ θίλεκα.  

 χκθσλα κε ην Hyman (1975: 36˙ βι. θαη Salamon, 2000: 157˙ Leat, 2007: 

269) σο δνκή ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο λνείηαη ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ 

έληαμεο ή απνθιεηζκνχ ησλ κηζζσηψλ ζηηο ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο. Έηζη, ε έλλνηα 

ηεο δνκήο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο δελ αλαθέξεηαη ζηηο εζσηεξηθέο 

νξγαλσζηαθέο ζρέζεηο εληφο ηνπ κεκνλσκέλνπ ζπλδηθάηνπ, αιιά ζην ζπλδηθαιηζηηθφ 

θίλεκα σο φινλ. Σα θξηηήξηα έληαμεο ή απνθιεηζκνχ θαη νξγαλσηηθνχ δηαρσξηζκνχ 
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ηηο αλαθνξέο ησλ Μαξμ-Έγθειο θαη Λέληλ, απνδίδεηαη ζηα ζπλδηθάηα ηφζν ην θαζήθνλ ηεο 

πνιηηηθήο πάιεο γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ «ζπζηήκαηνο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο», φζν θαη απηφ ηεο 

νηθνλνκηθήο πάιεο γηα ηε βειηίσζε ησλ φξσλ πψιεζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. 
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ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ζπλήζσο ην επάγγεικα, ν θιάδνο απαζρφιεζεο, ε εζληθή 

ηαπηφηεηα, ε πνιηηηθή ηαπηφηεηα θαη ε ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα (Hyman, 2001: 30).     

   Μηα άιιε πηπρή ηεο δνκήο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο είλαη ην επίπεδν 

ζπγθξφηεζεο ησλ ζπιινγηθψλ νξγαλψζεσλ. Αλ πξφθεηηαη δειαδή, γηα ζπγθξφηεζε 

ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ επίπεδν. ρεηηθή κε ην επίπεδν ζπγθξφηεζεο ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγαλψζεσλ είλαη θαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο 

πνπ ζπγθξνηνχληαη ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο, ζην επίπεδν ηνπ επαγγέικαηνο ή 

ηνπ θιάδνπ παξαγσγήο
73

, ζε επίπεδν νκνζπνλδηψλ θαη ζε επίπεδν ζπλνκνζπνλδηψλ 

(Leat, 2007: 269-270˙βι. Salamon, 2000: 157-158). Οη ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζε επίπεδν επηρείξεζεο εληάζζνπλ εληφο ηεο δνκήο ηνπο κηζζσηνχο 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. Οη ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη ζε 

επίπεδν επαγγέικαηνο (νξηδφληην επίπεδν) εληάζζνπλ εληφο ηεο δνκήο ηνπο 

κηζζσηνχο εξγαδφκελνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο απηνί απαζρνινχληαη. Οη ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζε επίπεδν θιάδνπ (θάζεην επίπεδν) εληάζζνπλ εληφο ηεο δνκήο ηνπο 

κηζζσηνχο εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνινχληαη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν 

παξαγσγήο. Οη νκνζπνλδίεο απνηεινχλ ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο πνπ ζπλελψλνπλ 

κεκνλσκέλα ζπλδηθάηα πνπ ζπγθξνηνχληαη ζε επηρεηξεζηαθφ, επαγγεικαηηθφ ή 

θιαδηθφ επίπεδν (βι. Salamon, 2000: 158-160). Οη ζπλνκνζπνλδίεο απνηεινχλ 

νξγαλψζεηο πνπ ζπλελψλνπλ νκνζπνλδίεο ζπλδηθάησλ θαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

ην αλψηεξν επίπεδν εθπξνζψπεζεο ησλ κηζζσηψλ εξγαδνκέλσλ. ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο αληηζηνηρεί θαη ε δηάθξηζε 

ζε πξσηνβάζκην επίπεδν, ζε δεπηεξνβάζκην επίπεδν (νκνζπνλδίεο) θαη ζε 

ηξηηνβάζκην επίπεδν (ζπλνκνζπνλδίεο).  

 Σέινο, έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δνκήο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο είλαη ν βαζκφο ελφηεηαο ή θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ (βι. ζρεηηθά θαη ζηελ 

ελφηεηα 6.5.1). Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ αλαθέξεηαη ζην πιήζνο ησλ νκνζπνλδηψλ ή 

ζπλνκνζπνλδηψλ (peak confederations/associations) πνπ εθπξνζσπνχλ ηηο ζπιινγηθέο 

νξγαλψζεηο ησλ θαηψηεξσλ επηπέδσλ. Έηζη, ην εξγαηηθφ θίλεκα κηαο ρψξαο κε 

κεγάιν αξηζκφ ζπλνκνζπνλδηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ θαηαθεξκαηηζκνχ 

(ρακειφ βαζκφ ελφηεηαο), ελψ ην εξγαηηθφ θίλεκα κηαο ρψξαο κε κηθξφ αξηζκφ 
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 Ο Leat (2007: 269) αλαθέξεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ γεληθψλ ζπλδηθάησλ (general unions) ζηα 

νπνία δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα έληαμεο ή απνθιεηζκνχ πέξαλ ηεο κηζζσηήο ζρέζεο 

εξγαζίαο. ηελ πξάμε φκσο νξηνζεηνχληαη είηε κε βάζε ηνλ θιάδν παξαγσγήο είηε ην επάγγεικα.   
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ζπλνκνζπνλδηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ ελφηεηαο (ρακειφ βαζκφ 

θαηαθεξκαηηζκνχ) (Leat, 2007: 270).  

  

3.3.2 Γομή ηος ζςνδικαλιζηικοω κινήμαηορ ζηιρ σϊπερ ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ  

 

Ζ δνκή ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ νξγαλσηηθφ πινπξαιηζκφ. Ο νξγαλσηηθφο απηφο πινπξαιηζκφο 

είλαη απφξξνηα ησλ εζσηεξηθψλ δηαζπάζεσλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο 

ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ. Οη δηαζπάζεηο απηέο νθείινληαη αθελφο ζηε ζχγθξνπζε 

πνπ αλαπηχρζεθε ηζηνξηθά αλάκεζα ζην ξεχκα ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο θαη ησλ 

θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ, αθεηέξνπ ζηελ παξέκβαζε ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο γηα 

ηελ «δεκηνπξγία ρξηζηηαληθψλ ζπλδηθάησλ» ζηνλ αληίπνδα ηνπ επεξεαζκέλνπ απφ ην 

καξμηζκφ ζπλδηθαιηζκνχ (Κνπδήο, 2007: 90-91˙ βι. Κνπθνπιέο, 1995: 42).  

 ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ν νξγαλσηηθφο απηφο πινπξαιηζκφο 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπλνκνζπνλδηψλ θαη ησλ νκνζπνλδηψλ ζην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θάζε ρψξαο θαη ζηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληειείηαη 

ζε απηέο ν νξγαλσηηθφο δηαρσξηζκφο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο.
74

 ηνλ Πίλαθα 3.1 είλαη 

εκθαλή ηα έμη θξηηήξηα νξγαλσηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζε ηξηηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην 

επίπεδν: 1) πνιηηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, 2) ζξήζθεπκα, 3) θιάδνο παξαγσγήο, 4) 

επάγγεικα, 5) δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, 6) γεσγξαθηθφο 

δηαρσξηζκφο. ε ηξηηνβάζκην επίπεδν, θπξίαξρα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ είλαη ν 

πνιηηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ην ζξήζθεπκα, ελψ νξηαθή είλαη ε πεξίπησζε 

νξγάλσζεο κε βάζε ηε δηάθξηζε δεκφζηνο/ηδησηηθφο ηνκέαο. ε δεπηεξνβάζκην 

επίπεδν, θπξίαξρν θξηηήξην νξγαλσηηθνχ δηαρσξηζκνχ είλαη ν θιάδνο παξαγσγήο. 

εκεηψλνπκε πσο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην θξηηήξην δηαρσξηζκνχ κε βάζε ην 

επάγγεικα αληηζηνηρεί ζην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε ρεηξψλαθηεο (blue color workers) 

θαη ππαιιήινπο (white color workers) (π.ρ. Βέιγην), ζην δηαρσξηζκφ κε βάζε ηε ζέζε 

ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο (π.ρ. Βέιγην, Δζζνλία, Οιιαλδία) ή/θαη κε βάζε ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο (π.ρ. νπεδία).   

Οη ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπλνκνζπνλδηψλ θαη ην κεγαιχηεξν 

βαζκφ θαηαθεξκαηηζκνχ ζε ηξηηνβάζκην επίπεδν είλαη ε Ηηαιία (11 ζπλνκνζπνλδίεο) 

θαη ε Γαιιία (7 ζπλνκνζπνλδίεο). Αληίζεηα, νη ρψξεο ζηηο νπνίεο ζπγθξνηείηαη κία 
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 Γηα κηα ζπλνπηηθή απεηθφληζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνκήο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ζηηο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βιέπε επίζεο θαη ζε Παιαηνιφγνο, 2006: 123 θ.ε. 
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κφλν ζπλνκνζπνλδία θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε νξγαλσηηθή ζπλνρή 

(εληαία νξγαλσηηθή έθθξαζε) ζε ηξηηνβάζκην επίπεδν είλαη ε Ηξιαλδία, ε Λεηνλία, ε 

Απζηξία, ε ινβαθία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 
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Πίλαθαο 3.1 Γνκή ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Υψξα 
Αξηζκφο 

πλνκνζπνλδηψλ 
πλνκνζπνλδίεο 

Βαζηθφ θξηηήξην δηαρσξηζκνχ ησλ 

ζπλνκνζπνλδηψλ 

Αξηζκφο δεπηεξνβάζκησλ 

ζπλδηθάησλ ζηε κεγαιχηεξε 

ζπλνκνζπνλδία 

Βαζηθφ θξηηήξην δηαρσξηζκνχ 

ησλ δεπηεξνβάζκησλ 

ζπλδηθάησλ 

Βέιγην (BE) 3 
ACV-CSC, ABVV-FGTB, 

ACLVB-CGSLB 
Πνιηηηθφ 13 Κιάδνο παξαγσγήο/επάγγεικα* 

Σζερία (CZ) 5 
CMKOS, ASO, KUK, CMS, 

KOK 

Πνιηηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, γεσγξαθηθφ, 

επάγγεικα  
33 Κιάδνο παξαγσγήο 

Γαλία (DK) 4 LO, FTF, LH, AC Δπάγγεικα 25 Κιάδνο παξαγσγήο/επάγγεικα 

Γεξκαλία (DE) 3 DGB, CGB, DBB Θξεζθεπηηθφ, θιάδνο παξαγσγήο 8 Κιάδνο παξαγσγήο 

Δζζνλία (EE) 3 EAKL, TALO,  ETMAKL Κιάδνο παξαγσγήο/επάγγεικα** 18 Κιάδνο παξαγσγήο 

Διιάδα (EL) 2 ΓΔΔ, ΑΓΔΓΤ Γεκφζηνο ηνκέαο/Ηδησηηθφο ηνκέαο 62 Κιάδνο παξαγσγήο/επάγγεικα 

Ηζπαλία (ES) 2 CC.OO, UGT Πνιηηηθφ 12 Κιάδνο παξαγσγήο 

Γαιιία (FR) 7 
CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, 

CFE-CGC, UNSA, G10-SUD 
Πνιηηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, επάγγεικα 20 Κιάδνο παξαγσγήο 

Ηξιαλδία (ΗΔ) 1 ICTU - 60 Κιάδνο παξαγσγήο/επάγγεικα 

Ηηαιία (IT) 11 
CGIL, CISL, UIL θαη άιιεο 

κηθξφηεξεο ζπλνκνζπνλδίεο 
Πνιηηηθφ, ζξεζθεπηηθφ  15 Κιάδνο παξαγσγήο 

Κχπξνο (CY) 4 PEO, SEK, DEOK, POAS Πνιηηηθφ 8 Κιάδνο παξαγσγήο 

Λεηνλία (LV) 1 LBAS - 26 Κιάδνο παξαγσγήο 

Ληζνπαλία (LΣ) 3 LPSK,  Soldarumas, LDF Πνιηηηθφ, ζξεζθεπηηθφ 25 Κιάδνο παξαγσγήο 

Λνπμεκβνχξγν (LU) 3 OGB-L, LCBG, CGFP 
Πνιηηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, επάγγεικα, 

θιάδνο παξαγσγήο 
16 Κιάδνο παξαγσγήο 

Οπγγαξία (HU) 6 
MSZOSZ, SZEF/ESZT unió, 

LIGA, MOSZ, ASZSZ 
Πνιηηηθφο, θιάδνο παξαγσγήο 36 Κιάδνο παξαγσγήο/επάγγεικα 

Μάιηα (MT) 2 GWU; CMTU Γεκφζηνο ηνκέαο/Ηδησηηθφο ηνκέαο 7 Κιάδνο παξαγσγήο 

Οιιαλδία (NL) 3 FNV, CNV, MHP Πνιηηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, επάγγεικα**  15 Κιάδνο παξαγσγήο 

Απζηξία (AT) 1 ÖGB - 13 Κιάδνο παξαγσγήο/επάγγεικα 

Πνισλία (PL) 3 OPZZ, NSZZ Solidarnosc, FZZ Πνιηηηθφ 102 
Κιάδνο παξαγσγήο/ηνπηθφ 

επίπεδν 

Πνξηνγαιία (PT) 2 CGTP, UGT Πνιηηηθφ 44 
Κιάδνο παξαγσγήο/πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν 

ινβελία (Sl) 4 
ZSSS, KNSS, Pergam, 

Konfederacija‟90 

Γεκφζηνο ηνκέαο/Ηδησηηθφο ηνκέαο, 

θιάδνο παξαγσγήο 
- - 

ινβαθία (SK) 1 KOZ - 37 Κιάδνο παξαγσγήο 

Φηιαλδία (FI) 3 SAK, STTK, AKAVA Δπάγγεικα 23 Κιάδνο παξαγσγήο 

νπεδία (SE) 3 LO, TCO, SACO Δπάγγεικα*** 16 Κιάδνο παξαγσγήο/επάγγεικα 

Ζλσκέλν Βαζίιεην (UK) 1 TUC - 71 Κιάδνο παξαγσγήο/επάγγεικα 

Πεγή: European Commission, 2006: 20-21˙ ETUI- worker-participation. Πξνζαξκνγή απφ ηνλ ζπγγξαθέα 

* Ο δηαρσξηζκφο κε βάζε ην επάγγεικα αληηζηνηρεί ζην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε ρεηξψλαθηεο θαη κε-ρεηξψλαθηεο πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ δηαθνξεηηθά ζπλδηθάηα. Τπάξρεη θαη νκνζπνλδία managers. 

** Ο δηαρσξηζκφο κε βάζε ην επάγγεικα αληηζηνηρεί ζην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε ρεηξψλαθηεο θαη κε-ρεηξψλαθηεο πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ δηαθνξεηηθέο ζπλνκνζπνλδίεο. 

***Ο δηαρσξηζκφο κε βάζε ην επάγγεικα αληηζηνηρεί ζην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε ρεηξψλαθηεο, κε-ρεηξψλαθηεο θαη επαγγεικαηίεο θαηφρνπο πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο ζπλνκνζπνλδίεο. 



[192] 
 

3.3.3 Γομή ηος ζςνδικαλιζηικοω κινήμαηορ ζηην Δλλάδα    

3.3.3.1 Η γέννηζη ηος επγαηικοω ζςνδικαλιζηικοω κινήμαηορ ζηην Δλλάδα 

 

Μηα εθηεηακέλε επηζθφπεζε ηεο πνξείαο αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ εξγαηηθνχ 

θηλήκαηνο ζα μεπεξλνχζε ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Χζηφζν, είλαη 

αλαγθαίν λα αλαθέξνπκε έζησ θαη ελ ζπληνκία νξηζκέλα ηζηνξηθά ζηνηρεία, 

πξνθεηκέλνπ λα θσηηζηνχλ πιεπξέο ηεο δνκήο ηνπ ζχγρξνλνπ εξγαηηθνχ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο.  

ηελ Διιάδα ηα πξψηα ζπλδηθάηα δεκηνπξγνχληαη ηε δεθαεηία ηνπ 1870 –θαη  

ζπγθεθξηκέλα ζηε χξν ην 1879– ελψ ε λνκηθή ηνπο αλαγλψξηζε πξαγκαηνπνηείηαη 

ην 1914. Μέρξη ην 1918 πνπ ηδξχεηαη ε Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδαο 

(ΓΔΔ), ηδξχνληαη εξγαηηθά θέληξα,  νη πξψηεο νκνζπνλδίεο θαη πιεζψξα 

επαγγεικαηηθψλ θπξίσο ζσκαηείσλ (Κνξδάηνο, 1972: 21-26, 303 θ.ε.˙ 

Μνζθψθ,1988: 398-399˙ Καηζνξίδαο, 2008: 30-39).  

Σα νκνηνεπαγγεικαηηθά ζπλδηθάηα πνπ ηδξχνληαη ζε απηή ηελ πξψηκε θάζε 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαηαμηθή ζχλζεζε θαη έληνλα ζπληερληαθφ ραξαθηήξα. 

Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Κνξδάηνο (1972: 25-26, ε έκθαζε ζην πξσηφηππν): 

    «…[Σ]α πξψηα απηά ζσκαηεία, νη πξψηεο εξγαηηθέο επαγγεικαηηθέο 

ελψζεηο, δελ είραλ νχηε θαηεχζπλζε, νχηε αλαπηπγκέλε ηελ ηαμηθή αιιειεγγχε. 

Ήηαλ πξφσξν αθφκα ν εξγαηηθφο ζπλαζπηζκφο λα γίλεη κηα ζπλεηδεηή ηαμηθή 

νξγάλσζε πνπ λα ελψζεη φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ ειιεληθνχ πξνιεηαξηάηνπ θαη λα ην 

νδεγήζεη ζην δξφκν ηνπ ηζηνξηθνχ πξννξηζκνχ ηνπ. Οη πξψηεο εξγαηηθέο νξγαλψζεηο 

ζηελ Διιάδα, φπσο ζπλέβεθε θη‟ αιινχ, ελεξγνχζαλ ε θαζεκηά γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

θαη ζηεξίδνληαλ ζ‟ έλα πλεχκα θηιαλζξσπίαο θη‟ ειεεκνζχλεο. Δίλαη ε πεξίνδν πνπ ν 

ζπλδηθαιηζκφο θάλεη ηα πξψηα ηνπ βήκαηα. Γη‟ απηφ βξίζθεηαη θάησ απ‟ ηελ 

επίδξαζε ηεο ζπληερληαθήο αληίιεςεο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ νκαδηθψλ 

ζπκθεξφλησλ. Σα πεξηζζφηεξα θαηαζηαηηθά ησλ εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ απφ ην 1880 

ίζακε ην 1910 καξηπξνχλ πσο νη εξγαηηθέο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο βξίζθνληαλ 

ζε κηα δηάκεζε κνξθή ζπληερληαθήο θαη ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο. Απφ ηε 

κεηαβαηηθή απηή θαηάζηαζε δηθαηνινγείηαη θαη ην γεγνλφο πσο κεξηθνί “επηθαλείο” 

εξγνδφηεο φπσο ν Η. Πεζκαηδφγινπ, αληηδξαζηηθνί δεκνζηνγξάθνη φπσο ν Κ. 

Γηνιδάζεο, θαη άιινη, δηνξίδνληαλ πξφεδξνη θαη γξακκαηείο ζηα εξγαηηθά ζσκαηεία. 

Αθφκα ζηα πεξηζζφηεξα εξγαηηθά ζσκαηεία θαη ζηα ρξφληα 1880-1910 ήηαλ 
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γξακκέλνη (κέιε) πξντζηάκελνη θαη εξγάηεο καδί, δειαδή ηα εξγαηηθά ζσκαηεία ήηαλ 

πέξα γηα πέξα επεξεαζκέλα απφ ηε ζπληερληαθή παξάδνζε».  

Πέξαζε ζρεδφλ κηζφο αηψλαο απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα 

ζπλδηθάηα κέρξη λα απνθηήζεη ην εξγαηηθφ θίλεκα εληαία νξγαλσηηθή έθθξαζε κε 

ηελ ίδξπζε ηεο ΓΔΔ ην 1918.  

Ζ ΓΔΔ απφ ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη θαη ην 1925 ζπλδέεηαη επζέσο θαη 

νξγαληθά κε ηε δξάζε ησλ θνκκνπληζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην νζηαιηζηηθφ 

Δξγαηηθφ Κφκκα Διιάδα (ΔΚΔ) πνπ κεηνλνκάδεηαη ην 1924 ζε Κνκκνπληζηηθφ 

Κφκκα Διιάδαο (ΚΚΔ) (Κακπαγηάλεο, 2007: 56 θ.ε, 169 θ.ε). Δίλαη κφλν απηή ε 

κηθξή πεξίνδνο ησλ επηά ρξφλσλ, φπνπ ε εληαία νξγαλσηηθή έθθξαζε ηνπ εξγαηηθνχ 

θηλήκαηνο ηαπηίδεηαη κε έλα κφλν ηδενινγηθνπνιηηηθφ ξεχκα. Απφ ην 1925 θαη κέρξη 

ζήκεξα εληφο ηεο δνκήο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ζπλππάξρνπλ κε ηε κνξθή 

παξαηάμεσλ ην ζχλνιν ησλ ηδενινγηθνπνιηηηθψλ ξεπκάησλ.     

 Σέινο, είλαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί πσο ε ζπλχπαξμε ζπλδηθάησλ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ ηζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα, απαγνξεχεηαη 

κε ην λφκν 2150/1920 (Κνπδήο, 2007: 126). Έηζη, νη ελψζεηο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ απνθηνχλ απηνηειή νξγαλσηηθή ζπγθξφηεζε κε ηελ ίδξπζε ηεο 

πλνκνζπνλδίαο Γεκνζηνυπαιιειηθψλ Δλψζεσλ (ΓΤΔ) ην 1926, ε νπνία 

εθηνπίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ (ιφγσ ηεο εγεκνλίαο εληφο ηεο 

ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΔΑΜ) απφ ηελ θξαηηθά ειεγρφκελε Αλψηαηε Γηνίθεζε Δλψζεσλ 

Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (ΑΓΔΓΤ). Ζ ηειεπηαία ηδξχεηαη ην 1945.    

 

3.3.3.2 Η ζωγσπονη δομή ηος ελληνικοω ζςνδικαλιζηικοω επγαηικοω κινήμαηορ   

 

Σα βαζηθά επίπεδα δηάξζξσζεο ηνπ ζχγρξνλνπ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο θαηνρπξψλνληαη απφ ην λφκν 1264/1982 «Γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηελ θαηνρχξσζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ειεπζεξηψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ», ελψ φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ηελ ίδξπζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηάιπζή 

ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο κε ηα ζσκαηεία δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 

(Αγαιινπνχινπ, 2005: 87). Ζ ίδξπζε ζσκαηείνπ απαηηεί ηελ ππνγξαθή 20 

ηνπιάρηζηνλ κειψλ (άξζξν 78, Αζηηθφο Κψδηθαο).  

 Με βάζε ην λφκν 1264/1982 (άξζξν 1, παξάγξαθνο 3) νη ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα δηαθξίλνληαη ζε: α) πξσηνβάζκηεο, β) δεπηεξνβάζκηεο θαη 

γ) ηξηηνβάζκηεο. 
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 ηηο πξσηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εληάζζνληαη: α) ηα 

επηρεηξεζηαθά ζσκαηεία, β) ηα θιαδηθά ζσκαηεία, γ) ηα επαγγεικαηηθά ζσκαηεία, δ) 

ηα ηνπηθά παξαξηήκαηα ζσκαηείσλ παλειιαδηθήο εκβέιεηαο, ε) νη ελψζεηο πξνζψπσλ 

πνπ ζπγθξνηνχληαη κε ηνπιάρηζηνλ 10 κέιε ζε επηρείξεζε ή δεκφζηα ππεξεζία πνπ 

δελ απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 40 εξγαδφκελνπο θαη ζηελ νπνία δελ ππάξρεη άιιν 

ζσκαηείν.  

 ηηο δεπηεξνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εληάζζνληαη: α) νη 

νκνζπνλδίεο πνπ απνηεινχλ έλσζε ηνπιάρηζηνλ δχν πξσηνβάζκησλ θιαδηθψλ ή 

επαγγεικαηηθψλ ζσκαηείσλ, β) ηα εξγαηηθά θέληξα πνπ απνηεινχλ έλσζε δχν 

ηνπιάρηζηνλ ζσκαηείσλ ή ηνπηθψλ παξαξηεκάησλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

αληίζηνηρνπ εξγαηηθνχ θέληξνπ.  

 ηηο ηξηηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εληάζζνληαη νη ελψζεηο ησλ 

νκνζπνλδηψλ θαη ησλ εξγαηηθψλ θέληξσλ.     

 Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δνκήο ηνπ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο 

ζηελ Διιάδα είλαη ε απνπζία ζε ηξηηνβάζκηα επίπεδν –φπσο ήδε αλαθέξζεθε– 

εληαίαο νξγαλσηηθήο έθθξαζεο. Σν θξηηήξην δηαρσξηζκνχ ησλ ζπλνκνζπνλδηψλ ζε 

απηφ ην επίπεδν είλαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, ην νπνίν 

εθηφο απφ ηελ Διιάδα πηνζεηείηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Μάιηαο θαη ηεο ινβελίαο 

(βι. Πίλαθα 3.1). Χζηφζν, εληφο φισλ ησλ βαζκίδσλ ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο– 

ζε αληίζεζε κε ηελ πιεηνςεθία ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ– ζπλππάξρνπλ φια ηα 

ηδενινγηθά ξεχκαηα κε ηε κνξθή παξαηάμεσλ (βι. Leat et al., 2009: 314˙ Κνπδήο, 

2007: 91).    

Έλα επηπιένλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζχκθσλα κε ηνλ Κνπδή (2007: 104), 

πνπ απνηειεί ηδηνκνξθία ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο, είλαη ν 

πνιπθεξκαηηζκφο «…ζε πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην επίπεδν ζπλδηθαιηζηηθήο 

νξγάλσζεο, φηαλ παξαηεξείηαη θαη παλζπεξκία ζπλδηθάησλ ζε ρψξνπο φπνπ ζα 

αξθνχζε αθφκε θαη έλα ζπλδηθάην». Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, πνπ ιεηηνπξγεί 

αλαζηαιηηθά ζηελ εληαία θαη ζπληνληζκέλε δξάζε ησλ δπλάκεσλ ηεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο. 

 Δλδεηθηηθφο ηνπ πνιπθεξκαηηζκνχ ηνπ ειιεληθνχ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο, είλαη ν αξηζκφο ησλ δεπηεξνβάζκησλ ζσκαηείσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ 

ΓΔΔ θαη ηελ ΑΓΔΓΤ. Σν 2016 ζηηο δχν ζπλνκνζπνλδίεο ζπλελψλνληαη 

πεξηζζφηεξεο απφ 250 δεπηεξνβάζκηεο νξγαλψζεηο. πγθεθξηκέλα, ε ΓΔΔ 
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ζπλελψλεη 126 εξγαηηθά θέληξα θαη 70 νκνζπνλδίεο πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ (βι. 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΔ), ελψ ε ΑΓΔΓΤ ζπλελψλεη 46 νκνζπνλδίεο 

πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ (βι. ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΓΔΓΤ). Σα πξσηνβάζκηα 

ζσκαηεία πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ ηηο δχν ηξηηνβάζκηαο νξγαλψζεηο ππεξβαίλνπλ ηα 

3.000.
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 Ο πνιπθεξκαηηζκφο απηφο νθείιεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Κνπδή (2007: 105-114) 

ζηνπο εμήο ιφγνπο: 

α) ηε δηαηήξεζε κεγάινπ αξηζκνχ νκνηνεπαγγεικαηηθψλ ζσκαηείσλ. 

Πξφθεηηαη γηα θαηάινηπν ηεο γέλλεζεο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο –φπσο δείμακε θαη 

ζηελ ελφηεηα 3.3.3.1– ην νπνίν είλαη θπξίαξρν κέρξη θαη ηελ πηψζε ηνπ ρνχληαο. 

Έθηνηε θαη κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 δελ θαηνρπξσλφηαλ –νχηε απφ ην 

λφκν 1264/1982 πνπ θαηνρπξψλεη ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο– ν ξφινο  ησλ 

θιαδηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ζπλδηθάησλ. Απηφ ζα ζπκβεί ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990 φηαλ κε ην λφκν 1876/1990 θαηνρπξψλνληαη νη θιαδηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο σο ππέξηεξεο ζε πεξίπησζε ζπξξνήο κε νκνηνεπαγγεικαηηθέο 

ζπκβάζεηο, νπφηε θαη αλαβαζκίδεηαη ν ξφινο ησλ θιαδηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ 

ζσκαηείσλ. Παξ‟ φια απηά, είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε ε αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζσκαηείσλ, ιφγσ ηεο δνκήο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πνπ 

θπξηαξρείηαη απφ κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, κε πνιχ ιηγφηεξνπο απφ 20 

κηζζσηνχο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα γηα ηε ζπγθξφηεζε 

ζσκαηείνπ.  

β) ηε ραιαξή εξκελεία ηεο έλλνηαο ηνπ θιάδνπ, ψζηε λα ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θιαδηθά ζσκαηεία ή αθφκα θαη νκνζπνλδίεο εληφο ηνπ ίδηνπ 

θιάδνπ.  

γ) ηε ζπγθξφηεζε ζσκαηείσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε παξαηαμηαθψλ 

ζπκθεξφλησλ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν-επεξεαζκφ ηνπ ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ ζηηο 

δεπηεξνβάζκηεο θαη ηξηηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο.
76

  

 Δίλαη αλαγθαίν ζε απηφ ην ζεκείν λα γίλεη κηα επηζήκαλζε πνπ αθνξά ζην 

πσο ε δνκή ηεο απαζρφιεζεο θαη ε ζέζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο εληφο απηήο, επηδξά 

ζηε δνκή θαη ηελ πνζνηηθή αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. Ζ 
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 Σν 2007 είραλ αλαθνξά ζηε ΓΔΔ 2.425 πξσηνβάζκηα ζσκαηεία θαη ζηελ ΑΓΔΓΤ 1260 (βι. 

Κνπδήο, 2007: 104).  
76

 Δλδεηθηηθέο απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ είλαη θαηαγγειίεο ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη παξαηάμεσλ ζρεηηθά 

κε ηε λνκηκνπνίεζε ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ 36
νπ

 ζπλεδξίνπ ηεο ΓΔΔ (βι. Κνηιάθνπ, 2016˙ ΠΑΜΔ, 

2016) 
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θαζπζηεξεκέλε εκθάληζε θαη ε βξαδεία αλάπηπμε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ 

παξαγσγήο, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κέρξη θαη ζήκεξα αληαλαθιάηαη ζηα 

ρακειά πνζνζηά ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε (θαη ηα πςειά 

πνζνζηά ηεο απηναπαζρφιεζεο), ελ ζπγθξίζεη κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο 

θαη ηδηαίηεξα κε ηηο θαπηηαιηζηηθά πξνεγκέλεο (βι. Κνπδήο, 2007: 48-49), φπσο 

δείμακε άιισζηε θαη ζηελ ελφηεηα 2.12.2.1 θαη  ζηα Γηαγξάκκαηα 2.2 θαη 2.3.  

Σν παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδέεηαη επζέσο θαη κε ηελ δηαζπνξά ηεο 

κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζε κηθξνχ θαη πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο –πνπ 

δείμακε ζηελ ελφηεηα 2.12.2.1 θαη ζηνπο Πίλαθεο 2.31, 2.32 θαη 2.33–,  ζηηο νπνίεο 

δελ επλνείηαη ε αλάπηπμε ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο θαη ηδηαίηεξα ε ζπγθξφηεζε 

επηρεηξεζηαθψλ ζσκαηείσλ (βι. επ‟ απηνχ θαη ζηελ ελφηεηα 3.6.2). Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαζψο ζηηο κηθξνχ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεηο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφλ λα αλαπηπρζεί ε εξγνδνηηθή ηξνκνθξαηία 

επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηε δξάζε ησλ ζπλδηθάησλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηά. Οη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ησλ εξγνδνηψλ, νη νπνίνη ζπρλά 

απαζρνινχληαη σο άκεζνη εξγαδφκελνη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, είλαη έλαο 

παξάγνληαο πνπ απνζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο (βι. 

Καηζνξίδαο, 2002: 123-128, 1999: 9). 

Δπηπιένλ, ην παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ ζρέζε 

ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο κε ηελ κηθξή ηδηνθηεζία θαη ηελ 

απηναπαζρφιεζε πνπ επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ Κνπδή (2007: 51-52).
77

 Ζ ηειεπηαία 

απηή επηζήκαλζε παξαπέκπεη ζην θαηλφκελν ηεο πνιπαπαζρφιεζεο ή/θαη πνιιαπιήο 

ηαμηθήο έληαμεο ηκεκάησλ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο –ζην νπνίν αλαθεξζήθακε ζηελ 

ελφηεηα 2.9– ζε «θνληηλέο» θνηλσληθέο ηάμεηο, ήηνη ζε θάπνηα εθ ησλ κηζζσηψλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ζηελ παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε. Ζ χπαξμε ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ εληφο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο απνζαξξχλεη ζχκθσλα κε ηνλ Κνπδή 
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 Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Κνπδήο (2007: 52) πσο «ε ζρέζε κεγάιεο κεξίδαο ησλ κηζζσηψλ κε ηε 

κηθξή ηδηνθηεζία θαη ηελ απηναπαζρφιεζε, αθφκε θαη κέζσ ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο γεληάο 

[κηζζσηψλ], εθηφο απφ ηνλ αξλεηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ζπλείδεζεο κηζζσηήο εξγαζίαο, 

ζπκβάιιεη θαη ζηε δηαηήξεζε δεζκψλ κε ηε κηθξή ηδηνθηεζία, ε νπνία εμαθνινπζεί λα επηθέξεη 

εηζφδεκα είηε απφ ηελ αγξνηηθή χπαηζξν, ππφ ηελ κνξθή αγξνηηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, 

είηε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Σα ζηνηρεία απηά νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν, έλα ζεκαληηθφ ηκήκα κηζζσηψλ δελ εμαξηά ηελ επηβίσζή ηνπ θαηά 

απνθιεηζηηθφηεηα απφ ην εηζφδεκα πνπ απνξξέεη απφ ηε κηζζσηή απαζρφιεζε, αιιά απηφ 

ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ άιιεο εηζνδεκαηηθέο πεγέο… Σν πνζνζηφ απηφ ππνινγίδεηαη ζην 30% ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ζχκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα». 
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(2007: 51-52) ηελ «δηακφξθσζε ζπλείδεζεο κηζζσηήο εξγαζίαο», σο εθ ηνχηνπ –

ζεκεηψλνπκε– ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ πνζνηηθή αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνχ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε, έλαο ηέηνηνο ηζρπξηζκφο ζα ηεζεί 

ππφ δηεξεχλεζε ζην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. εκεηψλνπκε κφλν, 

πσο ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο VPRC (2008), ην πνζνζηφ ησλ κηζζσηψλ πνπ 

απαζρνινχληαλ κφληκα ή πεξηζηαζηαθά ζε δεχηεξε απαζρφιεζε ήηαλ 14%. 
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3.3.3.3 Κομμαηικψρ και κςβεπνηηικψρ ζςνδικαλιζμψρ ζηην μεηαπολιηεςηική 

πεπίοδο 

 

Ζ πεξίνδνο πνπ αθνινχζεζε ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο ην 1974 ραξαθηεξίζηεθε απφ 

έλα ηδηαίηεξν πνιηηηθφ ξηδνζπαζηηζκφ. Οη πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο ηεο πεξηφδνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ απαίηεζε γηα ηελ δεκνθξαηηθή αληηπξνζψπεπζε ησλ κε 

πξνλνκηνχρσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο απφ 

ηελ απαίηεζε γηα ηελ εγθαζίδξπζε ελφο δεκνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ (Tsakiris, 2003: 5). Υαξαθηεξίζηεθε επίζεο απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

θξάηνπο λα ειέγμεη ηηο εγεζίεο ησλ ηξηηνβάζκησλ ζπλδηθάησλ (ΓΔΔ, ΑΓΔΓΤ) 

(Zambarloukou, 2006: 216) αιιά θαη απφ ηελ γεληθφηεξε εμάξηεζε ησλ ζπλδηθάησλ 

απφ ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο κέζσ ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο 

(Νηθνιφπνπινο, 2005: 100˙ Καηαλέβαο, 1994: 176). 

Σν ΠΑΟΚ,  πνπ θέξδηζε ηηο εθινγέο ηνπ 1981, πξνζπάζεζε λα ελζσκαηψζεη 

ησλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ξηδνζπαζηηζκφ, ν νπνίνο δηαπεξλνχζε θαη ηηο γξακκέο 

ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. Όηαλ εθιέρζεθε σο θπβέξλεζε, εθάξκνζε κηα ζεηξά 

απφ πξνγξακκαηηθέο ππνζρέζεηο ζρεηηθά κε ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο δνκέο ιήςεο απνθάζεσλ θαη θξαηηθνπνίεζε ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο. Με ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 1264/1982, ζεζκνζεηήζεθε ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία, επηθπξψζεθε ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ 

απφ 20 ηνπιάρηζηνλ άηνκα θαη θαζηεξψζεθε ην ζχζηεκα ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

παξαηάμεσλ. Απφ ηφηε, κέρξη θαη ζήκεξα, εληφο ησλ ζπλδηθάησλ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

παξαηάμεηο πνπ πξφζθεηληαη θπξίσο ζηα πνιηηηθά θφκκαηα.  Απηφ ην ζχζηεκα 
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 Σν πνζνζηφ απηφ αλαθέξεηαη ζηνπο κηζζσηνχο πνπ δειψλνπλ φηη ζηαζεξά ή πεξηζηαζηαθά 

απαζρνινχληαη ζε δεχηεξε απαζρφιεζε, ζην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ/αλέξγσλ ηνπ δείγκαηνο ηεο 

έξεπλαο (εμαηξνχληαη νη άλεξγνη πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία γηα πξψηε θνξά). Απφ ηνπο κηζζσηνχο πνπ 

έρνπλ δεχηεξε απαζρφιεζε ην 84% είλαη αλαζθάιηζηνη, γεγνλφο πνπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο 

ε πνιπαπαζρφιεζε αλαπηχζζεηαη θπξίσο κε ηε κνξθή ηεο «καχξεο εξγαζίαο».    
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δεκηνπξγνχζε έλα εθινγηθφ ζψκα γηα ηα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ πξνζπαζνχζαλ λα 

παγηψζνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή δσή, ρξεζίκεπζε σο θαλάιη 

επηθνηλσλίαο γηα ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ζαλ δεμακελή ςήθσλ θαη πνιηηηθνχ 

πξνζσπηθνχ (Tsakiris, 2003: 4-5). ε απηά ηα πιαίζηα, ε δχλακε ησλ ζπλδηθάησλ 

ζηεξίρζεθε θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ζπλδένληαλ ζηελά κε ηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία 

παξά ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαπξαγκαηεχνληαη (Zambarloukou, 2006: 216). 

Ζ επλντθή γηα ηνπο εξγαδφκελνπο εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ θαηά 

ηελ πξψηε πεξίνδν δηαθπβέξλεζήο ηνπ ελίζρπζαλ ηε ζέζε ηνπ (θαη ηεο παξάηαμήο 

ηνπ, ΠΑΚΔ) εληφο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχο θηλήκαηνο, ελψ ην ίδην ην ΠΑΟΚ θέξδηζε 

ηελ ππνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο θξαηηθά ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο. Ζ απνπζία 

αληαγσληζκνχ ζε απηνχο ηνπ θιάδνπο θαη ν πξσηαξρηθφο ηνπο ξφινο ζηελ νηθνλνκία, 

επέηξεπε ζηα ζπλδηθάηα λα αζθνχλ πνιηηηθέο πηέζεηο ζηελ θπβέξλεζε γηα 

παξαρσξήζεηο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε θπβέξλεζε, κέζσ ησλ θξαηηθά δηνξηζκέλσλ 

δηεπζπληψλ ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο πξνρσξνχζε ζε κηα ζεηξά 

παξαρσξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη θνηλσληθή εηξήλε, λα δηεπξχλεη ηελ 

εθινγηθή ηεο βάζε θαη λα εληζρχζεη ηελ επηξξνή ηεο –δηακέζνπ ηεο παξάηαμεο 

ΠΑΚΔ– κέζα ζηα ζπλδηθάηα (Zambarloukou, 2010: 238 - 239). Γηακνξθψζεθε κηα 

ζηελή ζπκκαρία θπβέξλεζεο θαη εγεζηψλ ζπλδηθάησλ πνπ κνξθνπνηήζεθε ζε απηφ 

πνπ ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε σο «θπβεξλεηηθφο ζπλδηθαιηζκφο».    

ε απηφ ην πιαίζην, ηδηαίηεξα ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, κνξθνπνηήζεθαλ ηζρπξά 

ζπλδηθάηα ζε κηα ζεηξά απφ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, 

θ.ιπ), γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εξκελεχζεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηνλ «πνιηηηθφ 

ραξαθηήξα» ηνπ ειιεληθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ή απηφ πνπ πνιινί εξεπλεηέο 

αλαθέξνπλ σο θνκκαηηθφ ραξαθηήξα ησλ ειιεληθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (π.ρ. 

Νηθνιφπνπινο, 2005: 95-96).  Απηά ηα ζπλδηθάηα –κε ηα νπνία δηαηήξεζε ζηελέο 

πνιηηηθέο ζρέζεηο ην ΠΑΟΚ– απνηέιεζαλ ηνλ βαζηθφ θνξκφ ηνπ ειιεληθνχ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο εθηφο ηνπ ζηελνχ δεκφζηνπ ηνκέα (θπξίσο ζηηο δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο) θαη κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

πςειή ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. ηξάπεδεο, 

ΟΣΔ) έθηαλε ζην 100% (Zambarloukou, 2010: 238), πνζνζηφ πνπ δηαθνξνπνηείηαη 

ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο  ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηαπνιίηεπζεο (βι. Γηάγξακκα 3.2).   

Σν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, ζηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζηηο θαηαζθεπέο, ζηελ λαπηηιία, ζηηο 
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κεηαιιεπηηθέο θαη κεγάιεο βηνκεραλίεο, θαζψο θαη ηα ζπλδηθάηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

(δάζθαινη, θαζεγεηέο, δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ΑΔΗ), απνηέιεζαλ 

ηελ ηζρπξή πιεπξά ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο (Καηζαλέβαο, 1994: 183). 

Χζηφζν, γηα ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ζηα ζσκαηεία παξέκεηλα ζε φιε ηεο δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 35 ρξφλσλ 

ζε ρακειά επίπεδα. Ζ χπαξμε ηζρπξψλ ζπλδηθάησλ ζε έλα γεληθά αδχλακν 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, πνπ αλαθέξεηαη θαη σο «αληζφκεξε ζπλδηθαιηζηηθή 

αλάπηπμε» (φπ.π: 185), εξκελεχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ αθφκα θαη ζήκεξα απφ ηελ 

δνκή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ κεγάιε δηαζπνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα πιήζνο 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (βι. ελφηεηα 2.12.2.1, Πίλαθα 2.33, ζε ζπλδπαζκφ κε ην λνκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ ίδξπζε ζσκαηείσλ θαη ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο (πνπ έκκεζα 

πξνζδηφξηδε θαη ηηο κνξθέο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, βι. ζρεηηθά ζηελ 

ελφηεηα 3.3.3.2), δελ επέηξεςε ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ ζε επίπεδν 

επηρείξεζεο ζε επξεία θιίκαθα.  

 

3.4 Μέγεζνο θαη ηζρχο ησλ ζπλδηθάησλ
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Σν κέγεζφο ησλ ζπλδηθάησλ θαη ε δπλαηφηεηά ηνπο λα πξνζειθχνπλ θαη λα 

δηαηεξνχλ κέιε εληφο ηεο δνκήο ηνπο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ζέζε 

ηνπο ζην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, ηελ έθβαζε ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν θαη αλ απηέο δηεμάγνληαη, 

γηα ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζηελ πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ (σο φινλ εξγαηηθφ 

θίλεκα).  

Ο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα γηα ηελ απεηθφληζε ηεο δχλακεο 

ηνπο εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ηνπ ζπζρεηηζκνχ δχλακεο κεηαμχ εξγνδνηψλ-

εξγαδνκέλσλ θαη γηα ηηο δηεζλείο ζπγθξίζεηο αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηα 

ζπλδηθάηα, είλαη ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα (Ebbinghaus & Visser, 1999: 135, 

Visser, 1992: 18). ηελ Γπηηθή Δπξψπε, ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν αχμεζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηα ζπλδηθάηα (1950 -1975) δηαδέρζεθε ε πεξίνδνο πνπ αθνινχζεζε ηελ 

θξίζε ηνπ 1973 θαη είλαη πεξίνδνο κείσζεο ηεο ζπκκεηνρήο (βι. Ebbinghaus & 

Visser, 1999). Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, πνιιέο έξεπλεο (π.ρ. Groot θαη Van den 

Berg, 1994˙ Western, 1995˙ Scruggs, 2002˙ Visser, 2006) έρνπλ δείμεη ηελ πηψζε ηεο 
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 Ζ αλάιπζε ηεο παξνχζαο ελφηεηαο βαζίδεηαη ζε Zisimopoulos et al. (2013) θαη ζε Εεζηκφπνπινο 

θ.ά. (2014α, 2014β).  
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ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα –επνκέλσο θαη ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο– ηφζν 

ζηελ Δπξψπε
80

 φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν (βι. Γηάγξακκα 3.1).  

 

Γηάγξακκα 3.1 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, 1960-2013 

 
Πεγή: OECD Employment database 

 

Ζ πηψζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο απνδίδεηαη ζε ζεζκηθέο κεηαβνιέο, 

κε θπξηφηεξεο ηελ απνθέληξσζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηελ 

εθινγηθή πηψζε ησλ εξγαηηθψλ θνκκάησλ (Western, 1995: 196). Δπίζεο, απνδίδεηαη 

ζηε κείσζε ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο ε νπνία απνηππψλεηαη ζηελ αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο, ζηε δηάδνζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο θπξίσο κεηαμχ ησλ λέσλ 

θαη ησλ γπλαηθψλ, ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ζπλεπάγνληαη νη 

ηδησηηθνπνηήζεηο (Visser, 2006: 45-47). Ζ ζπξξίθλσζε ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα ν 

νπνίνο απνηεινχζε παξαδνζηαθά ην ζθιεξφ ππξήλα ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο 

θαη ε αληίζηνηρε κεγέζπλζε ηνπ (ηδησηηθνχ) ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, απνηειεί επηπιένλ 

παξάγνληαο απνκαδηθνπνίεζεο ησλ ζπλδηθάησλ (φπ.π.˙ βι. θαη Καηζνξίδαο, 1999: 

10). Ζ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ζην ζχλνιν ηεο 

απαζρφιεζεο –θαη κε δεδνκέλν φηη απαζρνινχληαη θπξίσο ζε επηζθαιείο ζέζεηο 

εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ– ζπλδέεηαη  επίζεο κε ηε κείσζε ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο (βι. επ‟ απηνχ ζηελ ελφηεηα 3.6.1). Σέινο, ε ήηηα ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο πνπ αθνινχζεζε ηελ θξίζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960-αξρέο 

1970 θαη νδήγεζε ζηελ άλνδν ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ηελ «ππνρψξεζε ησλ 
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 Μηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα παξνπζηάδεηαη 

ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Visser.    
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ζπιινγηθψλ νξακάησλ», ε αδπλακία ησλ ίδησλ ησλ ζπλδηθάησλ λα πξνζειθχζνπλ 

κέιε απφ ηα «λέα θνηηάζκαηα» ηεο απαζρφιεζεο (λένη, γπλαίθεο, κεηαλάζηεο, 

ειαζηηθά εξγαδφκελνη) θαη νη ελδνγελείο δπζιεηηνπξγίεο ησλ ζπλδηθάησλ, απνηεινχλ 

επίζεο αξλεηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ εμέιημε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο 

(Κνπδήο, 2007: 81-89).   

Ζ Διιάδα –κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο– αθνινπζεί απηήλ ηελ γεληθή ηάζε 

κείσζεο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο. ηελ πεξίνδν ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο, 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα 

παξνμχλνληαη ζαλ απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο θαη ηεο αλακφξθσζεο ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ΔΔ-ΓΝΣ-ΔΚΣ. Μεηαμχ άιισλ, ηέηνηεο 

είλαη ε εθξεθηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ε δηάδνζε κνξθψλ επέιηθηεο απαζρφιεζεο 

φπσο είλαη ε κεξηθή απαζρφιεζε, ε αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο απνθέληξσζήο ηνπο (βι. Zisimopoulos et al, 

2011).  

 

3.5 Ζ κέηξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα
81

 

 

Ζ ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέηξν ηεο δχλακεο ησλ 

ζπλδηθάησλ. ην βαζκφ πνπ ν ηξφπνο νξηζκνχ θαη κέηξεζήο ηεο επηηξέπεη 

ζπγθξίζεηο, πεξηγξάθεη πψο κεηαβάιιεηαη ε ζέζε ησλ ζπλδηθάησλ κέζα ζην ρξφλν, 

πψο δηαθνξνπνηείηαη ε ζπκκεηνρή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ, ησλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Μεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηε ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα αληαλαθινχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην λνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ησλ ζπλδηθάησλ. Χο εθ ηνχηνπ απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ 

δείθηε ζπγθξίζεσλ ζηελ έξεπλα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (Visser, 2006: 38). 

Σα δεδνκέλα γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο κπνξνχλ λα 

αληιεζνχλ: α) απφ έξεπλεο πνπ βαζίδνληαη ζηα αξρεία ησλ ζπλδηθάησλ 

(administrative surveys) ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή, β) απφ έξεπλεο εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ
82

 ή γεληθά έξεπλεο κε εξσηεκαηνιφγην πνπ γίλνληαη απεπζείαο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο (labour force surveys/household surveys), γ) απφ έξεπλεο ζε 

επηρεηξήζεηο φπνπ νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ δίλνπλ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ 

                                                           
81

 Ζ αλάιπζε ηεο παξνχζαο ελφηεηαο βαζίδεηαη ζε Zisimopoulos et al. (2013) θαη ζε Εεζηκφπνπινο 

θ.ά. (2014α, 2014β). 
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 ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο νη επίζεκεο έξεπλεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ δελ παξέρνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

ζηνηρεία. 
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αξηζκφ ησλ κηζζσηψλ πνπ είλαη κέιε ηνπ ζπλδηθάηνπ (establishment surveys) (Hayter 

and Stoevska, 2011: 4˙ Visser, 1991: 98). Χζηφζν, πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε είλαη ε 

ρξήζε ησλ δχν πξψησλ ηχπσλ εξεπλψλ (Visser, 2006: 39˙ 1991: 98˙ Chang and 

Sorrentino, 1991: 46). Ηδηαίηεξα ν δεχηεξνο ηχπνο εξεπλψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εμεηαζηνχλ επηπιένλ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα 

φπσο είλαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζπκπεξηθνξέο/ζηάζεηο ησλ 

κηζζσηψλ (Visser, 1991: 98).   

Ζ ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα νξίδεηαη σο ην πειίθν ηεο πξαγκαηηθήο 

ζπκκεηνρήο (actual union membership) ζηα ζπλδηθάηα πξνο ηε δπλεηηθή ζπκκεηνρή 

(potential union membership) (βι. Visser, 2006: 43˙ Παιαηνιφγνο, 2006: 147˙ Kelly 

and Bailey, 1989: 55). 

 

𝛴𝜐𝜈𝛿𝜄𝜅𝛼𝜆𝜄𝜍𝜏𝜄𝜅ή 𝛱𝜐𝜅𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼 =  
𝛱𝜌𝛼𝛾𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή 𝜍𝜐𝜇𝜇휀𝜏𝜊𝜒ή 

𝛥𝜐𝜈𝜂𝜏𝜄𝜅ή 𝜍𝜐𝜇𝜇휀𝜏𝜊𝜒ή 
% 

 

Χζηφζν, αλαθχπηεη ην δήηεκα ζρεηηθά κε ην ηη ζεσξείηαη θάζε θνξά κέινο θαη πνηεο 

είλαη νη επηιέμηκεο θνηλσληθέο νκάδεο ηεο δπλεηηθήο ζπκκεηνρήο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηνλ νξηζκφ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο θαη ηεο δπλεηηθήο ζπκκεηνρήο θαζηζηνχλ 

δχζθνιε ηφζν ηε ζχγθξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εηψλ φζν θαη ηε ζχγθξηζε κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. 

 

3.5.1 Ππαγμαηική και δςνηηική ζςμμεηοσή 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ εξεπλψλ κε εξσηεκαηνιφγην θαη ησλ εξεπλψλ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, σο κέινο ζεσξείηαη απηφο πνπ δειψλεη φηη αλήθεη ζε έλα ζπλδηθάην  

(Visser, 2006: 40) θαη ζπλήζσο νη άλεξγνη, νη απηναπαζρνινχκελνη, νη ζπληαμηνχρνη 

ή φζνη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν είλαη εθηφο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηέο ηηο ζηαηηζηηθέο (Chang and Sorrentino, 1991: 47). ηελ 

πεξίπησζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ζπλδηθάηα σο κέινο ζεσξείηαη 

απηφο πνπ πιεξψλεη ηε ζπλδξνκή ηνπ ή απηφο πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ην ζπλδηθάην 

σο κέινο (Visser, 2006: 40).  

Σα δεδνκέλα πνπ δίλνληαη απφ ηα ζπλδηθάηα ηείλνπλ λα ππεξεθηηκνχλ ηε 

ζπκκεηνρή ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ησλ ηδησηηθψλ εξεπλψλ (Chang and Sorrentino, 

1991: 47) θαζψο ζηε δχλακή ηνπο εληάζζνληαη δηάθνξεο θαηεγνξίεο κε κηζζσηψλ 
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(π.ρ. ζπληαμηνχρνη, θνηηεηέο, απηναπαζρνινχκελνη, άλεξγνη) (Visser, 2006: 42˙ 

Chang and Sorrentino, 1991: 49). Δπηπιένλ, νη ζηαηηζηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζε 

ζηνηρεία πνπ παξέρνπλ ηα ίδηα ηα ζπλδηθάηα πνηθίινπλ απφ ζπλδηθάην ζε ζπλδηθάην. 

Κάπνηα ζπλδηθάηα εληάζζνπλ κφλν ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ είλαη πιήξε κέιε ελψ 

άιια εληάζζνπλ θαη κέιε ηα νπνία εμαηξνχληαη απφ ηελ πιεξσκή πιήξνπο 

ζπλδξνκήο φπσο είλαη νη άλεξγνη, ηα άηνκα κε αλαπεξία, φζνη είλαη ζπνπδαζηέο ή 

βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο. Δλψ πνιιά ζπλδηθάηα ζεσξνχλ σο κέιε κφλν 

εθείλνπο πνπ είλαη «ηακεηαθψο εληάμεη» άιια ζεσξνχλ σο κέιε ηνπο ςεθίζαληεο 

(Chang and Sorrentino, 1991: 47). 

Δπηπιένλ πξνβιήκαηα αλαθχπηνπλ ζηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη απφ ηα 

ζπλδηθάηα θαζψο πνιιέο θνξέο είηε ππεξεθηηκνχλ είηε ππνεθηηκνχλ ην κέγεζνο ησλ 

κειψλ. Έηζη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα ζηνηρεία δελ είλαη επηθαηξνπνηεκέλα (π.ρ. 

θάπνηα κέιε απνρσξνχλ ή απνβηψλνπλ), ππάξρνπλ εξγαδφκελνη πνπ είλαη κέιε ζε 

πεξηζζφηεξα απφ δχν ζπλδηθάηα. Σα ζπλδηθάηα, επίζεο, κπνξεί λα δηνγθψλνπλ ην 

αξηζκφ ησλ κειψλ ζθνπίκσο γηα ιφγνπο θχξνπο, εληππσζηαζκνχ ησλ εξγνδνηψλ θαη 

ησλ κειψλ ηνπο ή γηα πξνβνιή ηεο δχλακεο ηνπο ζε αληαγσληζηηθά ζσκαηεία. 

Μπνξεί, επίζεο, λα κεηψλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπο ηερλεηά γηα λα κεηψλνπλ ηηο 

θαηά θεθαιή εηζθνξέο ηνπο πξνο ηηο νκνζπνλδίεο. Χζηφζν, ηα παξαπάλσ 

πξνβιήκαηα δελ ππάξρνπλ ζηηο έξεπλεο κε εξσηεκαηνιφγην θαη ηηο έξεπλεο εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ (Chang and Sorrentino, 1991: 49).  

Ζ δπλεηηθή ζπκκεηνρή εμαξηάηαη απφ ηα θξηηήξηα επηινγήο, ηα νπνία 

ζπλήζσο εμάγνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ησλ ζσκαηείσλ (union rulebook) ή απφ ην 

ζχληαγκα. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαζψο ζε 

κεξηθέο ρψξεο κηα ζεηξά απφ θαηεγνξίεο εμαηξνχληαη (π.ρ. εξγαδφκελνη ζηηο έλνπιεο 

δπλάκεηο θαη ζηα ζψκαηα αζθαιείαο ζηελ Ηηαιία, ζηελ Πνισλία, ζηελ Ηζπαλία θαη 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην) (Visser, 2006: 43). 

 

3.5.2 Οπιζμοί ζςνδικαλιζηικήρ πςκνψηηηαρ και ζςγκπιζιμψηηηα 

 

Ο ζηελφο νξηζκφο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο (Narrow density Rate) απνηειεί 

έλαλ δείθηε κε αξηζκεηή ηα κέιε ησλ ζπλδηθάησλ ζηε κηζζσηή απαζρφιεζε 

(απνθιείνληαο ηνπο άλεξγνπο, ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο  θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο) 

θαη παξνλνκαζηή ηε ζπλνιηθή κηζζσηή απαζρφιεζε (total employees).  
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𝛴𝜏휀𝜈ή 𝛴𝜐𝜈𝛿𝜄𝜅𝛼𝜆𝜄𝜍𝜏𝜄𝜅ή 𝛱𝜐𝜅𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼 =  
𝜇𝜄𝜍𝜃𝜔𝜏𝜊 ί 𝛼𝜋𝛼𝜍𝜒𝜊𝜆𝜊 ύ𝜇휀𝜈𝜊𝜄  𝜇έ𝜆𝜂  𝜍𝜐𝜈𝛿𝜄𝜅 ά𝜏𝜔𝜈  

𝜍ύ𝜈𝜊𝜆𝜊  𝜇𝜄𝜍𝜃𝜔𝜏 ώ𝜈  𝛼𝜋𝛼𝜍𝜒𝜊𝜆𝜊 ύ𝜇휀𝜈𝜔𝜈  
% 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθιεηζηνχλ νη κε κηζζσηέο 

θαηεγνξίεο κειψλ απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα ηφηε σο 

αξηζκεηήο νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ κειψλ (Hayter and Stoevska, 2011: 5-6). 

 

𝛴𝜏휀𝜈ή 𝛴𝜐𝜈𝛿𝜄𝜅𝛼𝜆𝜄𝜍𝜏𝜄𝜅ή 𝛱𝜐𝜅𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼 =  
𝜍ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜇휀𝜆ώ𝜈 𝜍𝜐𝜈𝛿𝜄𝜅ά𝜏𝜔𝜈 

𝜍ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜇𝜄𝜍𝜃𝜔𝜏ώ𝜈 𝛼𝜋𝛼𝜍𝜒𝜊𝜆𝜊ύ𝜇휀𝜈𝜔𝜈 
% 

 

Ο επξχηεξνο δείθηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο (comprehensive density 

rate) έρεη σο αξηζκεηή ην ζχλνιν ησλ κειψλ θαη σο παξνλνκαζηή ηε ζπλνιηθή 

απαζρφιεζε. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ πεξίπησζε αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ γηα 

ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ειιηπή δεδνκέλα  (φπ.π.: 5-6).  

 

 𝛦𝜐𝜌휀ί𝛼 𝛴𝜐𝜈𝛿𝜄𝜅𝛼𝜆𝜄𝜍𝜏𝜄𝜅ή 𝛱𝜐𝜅𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼 =  
𝜍ύ𝜈𝜊𝜆𝜊  𝜇휀𝜆 ώ𝜈  𝜍𝜐𝜈𝛿𝜄𝜅 ά𝜏𝜔𝜈  

𝜍𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅 ή 𝛼𝜋𝛼𝜍𝜒 ό𝜆𝜂𝜍𝜂  
% 

 

Άιινη δηαθξηηνί δείθηεο είλαη ε κεηθηή θαη ε θαζαξή ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα. H κεηθηή ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα (Gross Density) έρεη σο 

παξνλνκαζηή ηνπο κηζζσηνχο απαζρνινχκελνπο θαη σο αξηζκεηή φια ηα κέιε ησλ 

ζπλδηθάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλέξγσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ. Ζ θαζαξή 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα (Net Density) έρεη σο αξηζκεηή κφλν ηα κέιε πνπ είλαη 

κηζζσηνί απαζρνινχκελνη (Lawrence and Ishikawa, 2005: 4). 

Ο Παιαηνιφγνο (2006: 148˙ βι. θαη Leat et al., 2009: 316) αλαθέξεηαη ζε 

ηέζζεξηο ηχπνπο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο, ηε κηθηή ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα Α 

θαη Β θαη ηελ θαζαξή ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα Α θαη Β.  Ζ κηθηή ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα Α είλαη ηα κέιε ησλ ζπλδηθάησλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ 

απαζρνινχκελσλ. Ζ κηθηή ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα Β ηα κέιε ησλ ζπλδηθάησλ σο 

πνζνζηφ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ κηζζσηψλ απαζρνινχκελσλ θαη ησλ αλέξγσλ. 

εκεηψλνπκε πσο ζηελ πεξίπησζε ηεο κηθηήο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζηα κέιε 

ησλ ζπλδηθάησλ ζπρλά εληάζζνληαη πέξαλ ησλ κηζζσηψλ, άλεξγνη, ζπληαμηνχρνη θαη 

ζε νξηζκέλεο ρψξεο νκάδεο απηναπαζρνινχκελσλ (βι. Παιαηνιφγνο, 2006: 147) . Ζ 

θαζαξή ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα Α είλαη ην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ 
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απαζρνινχκελσλ πνπ είλαη κέιε ζπλδηθάησλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ 

απαζρνινχκελσλ. Ζ θαζαξή ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα Β είλαη ην ζπλνιηθφ 

άζξνηζκα ησλ κηζζσηψλ απαζρνινχκελσλ θαη ησλ αλέξγσλ σο πνζνζηφ ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ κηζζσηψλ απαζρνινχκελσλ θαη ησλ αλέξγσλ.    

 

𝛭𝜄𝜅𝜏ή 𝛴𝜐𝜈𝛿𝜄𝜅𝛼𝜆𝜄𝜍𝜏𝜄𝜅ή 𝛱𝜐𝜅𝜈φ𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛢 =  
𝜍χ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜇휀𝜆ψ𝜈 𝜍𝜐𝜈𝛿𝜄𝜅ά𝜏𝜔𝜈 

𝜇𝜄𝜍𝜃𝜔𝜏𝜊ί 𝛼𝜋𝛼𝜍𝜒𝜊𝜆𝜊χ𝜇휀𝜈𝜊𝜄 
% 

 

𝛭𝜄𝜅𝜏ή 𝛴𝜐𝜈𝛿𝜄𝜅𝛼𝜆𝜄𝜍𝜏𝜄𝜅ή 𝛱𝜐𝜅𝜈φ𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛣 =  
𝜍χ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜇휀𝜆ψ𝜈 𝜍𝜐𝜈𝛿𝜄𝜅ά𝜏𝜔𝜈 

𝜇𝜄𝜍𝜃𝜔𝜏𝜊ί 𝛼𝜋𝛼𝜍𝜒𝜊𝜆𝜊χ𝜇휀𝜈𝜊𝜄 𝜅𝛼𝜄 ά𝜈휀𝜌𝛾𝜊𝜄
% 

 

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ή 𝛴𝜐𝜈𝛿𝜄𝜅𝛼𝜆𝜄𝜍𝜏𝜄𝜅ή 𝛱𝜐𝜅𝜈φ𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛢 =  
𝜇𝜄𝜍𝜃𝜔𝜏𝜊ί 𝛼𝜋𝛼𝜍𝜒𝜊𝜆𝜊ύ𝜇휀𝜈𝜊𝜄  𝜇έ𝜆𝜂 𝜍𝜐𝜈𝛿𝜄𝜅ά𝜏𝜔𝜈 

𝜇𝜄𝜍𝜃𝜔𝜏𝜊ί 𝛼𝜋𝛼𝜍𝜒𝜊𝜆𝜊χ𝜇휀𝜈𝜊𝜄 
% 

 

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ή 𝛴𝜐𝜈𝛿𝜄𝜅𝛼𝜆𝜄𝜍𝜏𝜄𝜅ή 𝛱𝜐𝜅𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛣 =  
𝜇𝜄𝜍𝜃𝜔𝜏𝜊ί 𝜅𝛼𝜄 ά𝜈휀𝜌𝛾𝜊𝜄 𝜇έ𝜆𝜂 𝜍𝜐𝜈𝛿𝜄𝜅ά𝜏𝜔𝜈 

𝜇𝜄𝜍𝜃𝜔𝜏𝜊ί 𝛼𝜋𝛼𝜍𝜒𝜊𝜆𝜊ύ𝜇휀𝜈𝜊𝜄 𝜅𝛼𝜄 ά𝜈휀𝜌𝛾𝜊𝜄
% 

 

 Γεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, 

ηα δεδνκέλα πνπ δεκνζηεχνληαη απφ θάζε ρψξα είλαη ρξήζηκα σο δείθηεο επξχηεξσλ 

ηάζεσλ αιιά δελ είλαη θαηάιιεια γηα ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Σα κε 

πξνζαξκνζκέλα δεδνκέλα παξνπζηάδνπλ κηα δηαζηξεβισκέλε εηθφλα ησλ 

ζπγθξηηηθψλ ηάζεσλ (Chang and Sorrentino, 1991: 46). 

Ζ πνιηηηθή κηζζσηή απαζρφιεζε είλαη έλα κέηξν ηεο δπλεηηθήο απαζρφιεζεο 

πνπ επηηξέπεη ζπγθξίζεηο θαζψο εζηηάδεη ζηα κέιε πνπ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζσκαηείσλ φπσο νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο (φπ.π.: 

49). Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζπγθξίζηκα ηα κεγέζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ ρξεζηκνπνηείηαη ην κέγεζνο ηεο πνιηηηθήο κηζζσηήο 

απαζρφιεζεο σο κέηξν ηεο δπλεηηθήο ζπκκεηνρήο. Απνθιείνληαη, δειαδή, νη 

άλεξγνη, νη απηναπαζρνινχκελνη θαη νη ζηξαηησηηθνί (Visser, 2006: 43). χκθσλα κε 

ηνλ OECD (2011: 360) ην πνιηηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζηξαηησηηθψλ απαζρνινχκελσλ ζηηο 

έλνπιεο δπλάκεηο. Έηζη ε πνιηηηθή κηζζσηή απαζρφιεζε απνθιείεη ηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο, ηνπο ζπληαμηνχρνπο, ηνπο άλεξγνπο, ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο 

ζηξαηησηηθνχο. 

Έηζη, ν δείθηεο πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ρσξψλ είλαη:  
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𝛴𝜐𝜈𝛿𝜄𝜅𝛼𝜆𝜄𝜍𝜏𝜄𝜅ή 𝛱𝜐𝜅𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼 =  
𝜍ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜇휀𝜆ώ𝜈 𝜍𝜏𝜂𝜈 𝜋𝜊𝜆𝜄𝜏𝜄𝜅ή 𝜇𝜄𝜍𝜃𝜔𝜏ή 𝛼𝜋𝛼𝜍𝜒ό𝜆𝜂𝜍𝜂 

𝜍𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ή 𝜋𝜊𝜆𝜄𝜏𝜄𝜅ή 𝜇𝜄𝜍𝜃𝜔𝜏ή 𝛼𝜋𝛼𝜍𝜒ό𝜆𝜂𝜍𝜂 
% 

  

πλεπψο, απηφο ν δείθηεο απνηειεί κηα εθδνρή ηεο Καζαξήο πλδηθαιηζηηθήο 

Ππθλφηεηαο Α, ρσξίο λα εληάζζνληαη ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε θαη ζηα κέιε ησλ 

ζπλδηθάησλ νη απαζρνινχκελνη ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο.  

 

3.6 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα
83

 

 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ηαμηλνκνχκε 

ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα α) ζε παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, β) ζε δνκηθνχο παξάγνληεο, γ) ζε 

ζεζκηθνχο παξάγνληεο, δ) ζε ζπκπεξηθνξηθνχο παξάγνληεο. Παξφκνηεο θαηεγνξίεο 

πεξηιακβάλνληαη θαη ζηηο ηαμηλνκήζεηο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνπο Ebbinghaus θαη 

Visser
84

 (1999) θαη απφ ηνπο Groot θαη Van den Berg
85

 (1992˙ 1994).  

 

3.6.1 Τα πποζυπικά σαπακηηπιζηικά  

 

Η ειηθία απνηειεί ζεκαληηθφ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο ζπκκεηνρήο ζηα 

ζπλδηθάηα. Οη Freeman θαη Medoff (1984: 30) αλαθέξνπλ πσο νη λένη εξγαδφκελνη 

ηείλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ιηγφηεξν ζηα ζπλδηθάηα ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο εξγαδφκελνπο. Ζ δηαθνξά απηή πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη λένη 

εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη ζπλήζσο ζε εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ρακειή εηδίθεπζε 

θαη είλαη ζπλήζσο πξνζσξηλέο (Visser, 2006: 47). Χζηφζν, πην πξφζθαηεο έξεπλεο 

                                                           
83

 Ζ αλάιπζε ηεο παξνχζαο ελφηεηαο βαζίδεηαη ζε Zisimopoulos et al. (2013) θαη ζε Εεζηκφπνπινο 

θ.ά. (2014α, 2014β). 
84

 Ζ ηαμηλφκεζε πνπ αθνινπζνχλ νη Ebbinghaus θαη Visser (1999) πεξηιακβάλεη ηνπο θπθιηθνχο 

παξάγνληεο (αλεξγία, πιεζσξηζκφο, ελαιιαγή θευλζηαλψλ θαη λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ), ηνπο 

δνκηθνχο παξάγνληεο (κεηαβνιέο ζηε δνκή ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο νηθνλνκίαο, κεηαβνιέο ζηηο 

θνηλσληθέο αμίεο θαη πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ είηε ζηε ζπιινγηθή δξάζε είηε αληίζεηα ζηελ 

εμαηνκίθεπζε) θαη ηνπο ζεζκηθνχο/δηακνξθσηηθνχο παξάγνληεο (πξνλνηαθέο ιεηηνπξγίεο ησλ 

ζπλδηθάησλ, ξφινο ησλ ζπλδηθάησλ ζην ρψξν εξγαζίαο, δνκή ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

θιπ).  
85

 Ζ ηαμηλφκεζε ησλ Van den Berg θαη Groot (1992; 1993) πεξηιακβάλεη ηα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επάγγεικα θαη ηνλ ηνκέα παξαγσγήο, ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο κηζζνχο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο (αζηηθνπνίεζε, δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ πεξηνρψλ θιπ).  
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πεξηγξάθνπλ ηε ζρέζε ειηθίαο θαη ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα σο έλα αλεζηξακκέλν 

U (Blanchflower, 2006˙ Βι. Ebbinghaus et al., 2011:110˙ Schnabel & Wagner, 2007: 

22): ε ζπκκεηνρή ηείλεη λα είλαη κηθξή κεηαμχ ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ, απμάλεηαη 

θαζψο απμάλεηαη ε ειηθία θαη θζίλεη φηαλ νη εξγαδφκελνη είλαη ζε ειηθία 

απνρψξεζεο απφ ηελ εξγαζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. 

Τπάξρνπλ πνηθίιεο εξκελείεο γηα ηε δηαθνξά απηή. Οη δηαθνξεηηθέο γεληέο 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο έλαληη ησλ ζπλδηθάησλ θαη ηεο ηαχηηζεο καδί ηνπο. 

Δπίζεο, ε καθξνρξφληα αλεξγία, ε αηππηθή εξγαζία, ηα ρακειά επίπεδα θαηάξηηζεο 

δελ ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ. Αληίζεηα, νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία 

εξγαδφκελνη έρνπλ κεγαιχηεξε επαθή κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ εμαηηίαο ηεο 

κεγαιχηεξεο εξγαζηαθήο ηνπο εκπεηξίαο. Δπηπιένλ, ηείλνπλ λα ελδηαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν λα παξακείλνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Σα ζπλδηθάηα 

ελδηαθέξνληαη ιηγφηεξν λα πξνζειθχζνπλ λένπο εξγαδφκελνπο θαζψο νη λένη 

εξγαδφκελνη πηζαλφλ λα ελδηαθέξνληαη ιηγφηεξν λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ζσκαηείν ην 

νπνίν αληηιακβάλνληαη πσο αληηπξνζσπεχεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα ζπκθέξνληα 

ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία εξγαδνκέλσλ (Ebbinghaus et al., 2011:110). 

Δξγαδφκελνη κε κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία/ζεηεία ζηελ επηρείξεζε/νξγαληζκφ 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε επηζπκία ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα (Friedman et al., 2006: 

105) θαη γεληθά νη ζπλδηθαιηζκέλνη έρνπλ κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία (Meng, 1990: 

1639).  

Σν θχιν, επίζεο, απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ζπλδηθαιηζηηθήο 

ζπκκεηνρήο. Οη γπλαίθεο ηείλνπλ λα ζπλδηθαιίδνληαη ζε ρακειφηεξν βαζκφ εμαηηίαο 

ηεο πην αδχλακεο έληαμήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζε 

εξγαζίεο κεξηθήο απαζρφιεζεο (Ebbinghaus et al., 2011:111˙ Visser, 2006: 47) ή/θαη 

ζε επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο (Groot and Van den Berg, 1992: 539). Δπηπιένλ, 

ηείλνπλ λα απαζρνινχληαη ζε ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ζηνπο νπνίνπο γεληθά ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ζπκκεηνρή είλαη ρακειφηεξε (ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ) 

(Freeman and Medoff, 1984: 28˙ βι. Groot and Van den Berg, 1992: 539). 

Ζ δηαθνξά φκσο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηείλεη 

λα είλαη φιν θαη κηθξφηεξε ηα ηειεπηαία ρξφληα (Schnabel & Wagner Joachim, 2007: 

11) θαη κάιηζηα ζε νξηζκέλεο έξεπλεο νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο (Friedman et al., 2006: 105). 

Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο απνηειεί επίζεο πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα 

ζπκκεηνρήο ζηα εξγαηηθά ζσκαηεία. Οη εξγαδφκελνη ρακειήο εηδίθεπζεο θαη 
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εθπαίδεπζεο (ρακειφηεξεο απφ δεπηεξνβάζκηαο) θαη πςειφηεξε εθπαίδεπζεο 

(ηξηηνβάζκηαο) ηείλνπλ λα είλαη ιηγφηεξν ζπλδηθαιηζκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο κεζαίνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο (δεπηεξνβάζκηαο) (Ebbinghaus et al., 

2011:111˙ Schnabel & Wagner, 2007: 22). Ζ δηαθνξά απηή εξκελεχεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη πςειφηεξεο κφξθσζεο εξγαδφκελνη έρνπλ θαιχηεξε αηνκηθή 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε (ζπλεπψο έρνπλ ιηγφηεξν αλάγθε ηελ ζπιινγηθή 

εθπξνζψπεζε) θαη ζπλήζσο ηαπηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε παξά κε ην εξγαηηθφ θίλεκα. 

Οη ρακειφηεξεο κφξθσζεο θαη εηδίθεπζεο εξγαδφκελνη αλ θαη είλαη πην θηιηθνί πξνο 

ηα ζπλδηθάηα, εμαηηίαο ηεο πςειήο εξγαζηαθήο ηνπο αζηάζεηαο έρνπλ κηθξφηεξε 

πηζαλφηεηα λα είλαη κέιε ζπλδηθάησλ (Schnabel & Wagner, 2007: 22). 

 

3.6.2 Οι δομικοί παπάγονηερ 

 

ηνπο δνκηθνχο παξάγνληεο ζπκπεξηιακβάλνπκε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δνκή ηεο απαζρφιεζεο φπσο είλαη ε θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

ηνκέσλ παξαγσγήο, ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ε θαηαλνκή κεηαμχ απαζρφιεζεο 

ζην δεκφζην θαη ησλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε δηάδνζε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ησλ 

αηππηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο.  

Οη εξγαδφκελνη ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο (κεηαπνίεζε, 

θαηαζθεπέο, νξπρεία) ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξνη ζπλδηθαιηζκέλνη ζε ζρέζε κε 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζην κε-βηνκεραληθφ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο 

(ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο, εκπφξην, ππεξεζίεο) κε ζεκαληηθή εμαίξεζε ησλ ηνκέα 

ησλ κεηαθνξψλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θάζε ηνκέα θαη ηδηαίηεξα κε ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε θάζε έλαλ απφ 

απηνχο. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο θπξηαξρείηαη απφ ιίγεο επηρεηξήζεηο κεγάινπ 

κεγέζνπο θαη κε κεγάιε αλαινγία θεθαιαίνπ αλά εξγαδφκελν (Freeman and Medoff, 

1984: 32-33).   

Η ζέζε ζηελ παξαγσγή, επίζεο, ζπλδέεηαη κε ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ζηα 

ζπλδηθάηα. Οη ρεηξψλαθηεο εξγάηεο  έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα είλαη κέιε 

ζπλδηθάησλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππαιιήινπο. Μηα εμήγεζε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε 

απηή απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη ππάιιεινη είλαη ζπλήζσο θαιχηεξα ακεηβφκελνη, 

έρνπλ κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή ειεπζεξία θαη κεγαιχηεξε εξγαζηαθή αζθάιεηα ζε 

αληίζεζε κε ηνπο ρεηξψλαθηεο θαη άξα κηθξφηεξε αλάγθε γηα ζπκκεηνρή ζηα 

ζπλδηθάηα (Freeman and Medoff, 1984: 32). Δπηπιένλ, θαζψο νη ζπλζήθεο εξγαζίαο 
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ησλ ρεηξψλαθησλ θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν νκνγελνπνηεκέλεο, ε 

νξγάλσζή ηνπο θαζίζηαηαη επθνιφηεξε (Ebbinghaus et al., 2011: 112˙ Schnabel & 

Wagner, 2007: 11). Χζηφζν, ζε αξθεηέο ρψξεο νη ππάιιεινη παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο ρεηξψλαθηεο εξγάηεο 

(Schnabel & Wagner, 2007: 22) γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη πηζαλφλ κε ηελ παξαγσγηθή 

ηνπο δνκή θαη ην εηδηθφ βάξνο ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. 

Οη εξγαδφκελνη κε αηππηθέο κνξθέο απαζρφιεζεο (κεξηθή απαζρφιεζε, 

πξνζσξηλή απαζρφιεζε)
86

 έρνπλ κηθξή πηζαλφηεηα λα είλαη κέιε ζπλδηθάησλ. Απηφ 

εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη εξγαδφκελνη κε αηππηθέο κνξθέο απαζρφιεζεο έρνπλ 

πην αδχλαηνπο δεζκνχο κε ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζαλ απνηέιεζκα ηνπ κηθξφηεξνπ 

ρξφλνπ εξγαζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν ή ηεο επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο. Σα 

ζπλδηθάηα απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ εζηηάδνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

εξγαδνκέλσλ εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ηνπο αιιά θαη επεηδή (κε κηα ινγηθή 

εζσηεξηθήο ηνπο δεκνθξαηίαο) επηθεληξψλνληαη ζηελ νξγάλσζε ησλ ήδε 

νξγαλσκέλσλ - ζπλδηθαιηζκέλσλ νκάδσλ. Σν γεγνλφο απηφ θάλεη ιηγφηεξν 

ειθπζηηθά ηα ζπλδηθάηα ζηνπο εξγαδφκελνπο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, έηζη ψζηε αθφκα 

θαη αλ γίλεη έλαο κέινο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα αθπξψζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ εμαηηίαο 

ηεο εξγαζηαθήο θαη εηζνδεκαηηθήο ηνπ αλαζθάιεηαο (Ebbinghaus et al., 2011:112).  

Δηδηθφηεξα, ην θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηελ 

πηζαλφηεηα ελφο εξγαδφκελνπ λα είλαη κέινο ζπλδηθάηνπ θαη θαζψο νη ψξεο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο κεηψλνληαη ε αξλεηηθή ζρέζε γίλεηαη εληνλφηεξε. Ζ αξλεηηθή ζρέζε 

κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

νη εξγαδφκελνη ππφ απηφ ην θαζεζηψο έρνπλ κεγαιχηεξν ξπζκφ απνρψξεζεο απφ ηνλ 

εξγνδφηε ζπγθξηηηθά κε ηνπο εξγαδφκελνπο κε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο 

(Arleen, 1995: 487-489). Οη ιηγφηεξεο ψξεο απαζρφιεζεο –ζε ζρέζε κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο πιήξνπο απαζρφιεζεο– νδεγεί ζε ρακειφηεξν βαζκφ ελζσκάησζεο 

ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη θαηά ζπλέπεηα κηθξφηεξε πηζαλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε 

ζπλδηθάην. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο (ρακειφηεξε ελζσκάησζε/ηαχηηζε) ν πςειφο 

ξπζκφο απνρψξεζεο ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε 

ζπλδηθάην (Groot and Van den Berg, 1992: 541).  

                                                           
86

 Οη δηάθνξνη νξηζκνί ζπγθιίλνπλ πσο νη αηππηθέο κνξθέο απαζρφιεζεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο κε θαζεζηψο πξνζσξηλήο 

απαζρφιεζεο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ππφ ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη επνρηθέο ζπκβάζεηο (Goslinga & Sverke, 2003: 292). 
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Σν κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ε ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα ζπλδένληαη 

ζεηηθά (Ebbinghaus & Visser, 1999: 142˙ Visser, 2006: 47). Δληφο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, ε κεγάιεο θιίκαθαο κνλάδεο απαζρφιεζεο θαη ν κεγάινο βαζκφο 

γξαθεηνθξαηηθνπνίεζεο πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη, απμάλνπλ ην γεληθφ ελδηαθέξνλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηα ζπιινγηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη ηελ ζπιινγηθή ηνπο 

εθπξνζψπεζε. Έηζη νη εξγαδφκελνη ζην δεκφζην ηνκέα είλαη πεξηζζφηεξν πξφζπκνη 

λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζπλδηθάηα (Bean & Holden, 1992: 56). Ο ζπλδηθαιηζκφο είλαη 

θπξίαξρνο ζην δεκφζην ηνκέα θαη ε αλαγλψξηζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

ζπλήζεο. Αληίζεηα ηα ζπλδηθάηα ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζην λα πξνζεγγίζνπλ 

εξγαδφκελνπο ζε κηθξήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (Ebbinghaus et 

al., 2011:112).  

Σν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ ζπλδέεηαη επίζεο ζεηηθά κε ηελ 

ζπκκεηνρή ζηα εξγαηηθά ζσκαηεία, θαζψο φζν κεγαιχηεξε είλαη κηα επηρείξεζε ή 

έλαο νξγαληζκφο ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα ππάξρεη ζε απηή ζσκαηείν ή 

ζπλδηθαιηζηηθνί εθπξφζσπνη (Ebbinghaus et al., 2011: 112-113, 119˙ βι. Freeman 

and Medoff, 1984: 32-33) γεγνλφο πνπ επηδξά ζεηηθά ζηελ ζηξαηνιφγεζε κειψλ θαη 

ζηελ νξγάλσζε ησλ ζπλδηθάησλ (Schnabel & Wagner, 2007:25). ηηο κεγάινπ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο θαη ν πςειφο βαζκφο 

γξαθεηνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, δηακνξθψλεη απξφζσπεο ζρέζεηο κεηαμχ 

εξγαδνκέλσλ θαη managers πνπ επλννχλ ηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ζπκκεηνρή 

ζε ζπλδηθάην. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη ζε κηθξφηεξνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο (θπξίσο 

ηνπ ΤΣΠ, βι. ελφηεηα 2.7.2) νη νπνίεο δηνηθνχληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ηδηνθηήηε (Groot 

and Van den Berg, 1992: 541, 557).  Σν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο (κεγάιε δηαζπνξά 

ηεο απαζρφιεζεο ζε κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο) απνηειεί θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο βαζηθή αηηία ηεο ρακειήο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο (Καηζνξίδαο, 1999: 

9). 

 

3.6.3 Οι θεζμικοί παπάγονηερ 

 

ηνπο ζεζκηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη ε πξφζβαζε ή χπαξμε ζπλδηθάηνπ ζην 

ρψξν εξγαζίαο, ε δνκή ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ν πξνλνηαθφο ξφινο 

ησλ ζπλδηθάησλ έλαληη ηεο αλεξγίαο. Δπηζεκαίλνπκε πσο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 
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εξγαζίαο ζα εμεηάζνπκε ζηελ ελφηεηα 10 ηνπο δχν απφ ηνπο πξψηνπο ζεζκηθνχο 

παξάγνληεο. 

Η πξφζβαζε εξγαηηθνχ ζσκαηείνπ ή ε χπαξμε ζπλδηθάηνπ ή ζπλδηθαιηζηψλ 

ζην ρψξν δνπιεηάο, θαζψο δηεπθνιχλεη ηελ ζηξαηνιφγεζε κειψλ, ζπλδέεηαη ζεηηθά 

κε ηελ ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα (Ebbinghaus et al., 2011: 112˙ Schnabel & Wagner, 

2007: 24˙ Visser, 2006: 47). Ζ πξνζηαζία θαη ε ππνζηήξημε ζην ρψξν δνπιεηάο 

απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο ζε έλα 

ζπλδηθάην, ε παξνπζία θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ ζπλδηθάηνπ ή ζπλδηθαιηζηηθνχ 

εθπξνζψπνπ ζην ρψξν δνπιεηάο ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα. Χζηφζν, 

νη κηθξέο επηρεηξήζεηο ζπρλά δελ θαιχπηνληαη απφ ηε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ 

παξνπζία ζπλδηθάηνπ ή ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν δνπιεηάο. πλεπψο δελ 

ελζαξξχλεηαη ε παξνπζία ζπλδηθάηνπ ζην ρψξν δνπιεηάο θαη ζπλαθφινπζα ε 

ζπκκεηνρή ζε απηφ (Ebbinghaus θαη Visser, 1999: 143-144) ή δελ ελζαξξχλεηαη ε 

ίδξπζε ζπλδηθάηνπ φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα ζε επηρεηξήζεηο κε ιηγφηεξνπο απφ 

21 εξγαδφκελνπο.  

Οη ζπγθεληξνπνηεκέλεο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζπλδένληαη ζεηηθά κε 

ηε ζπλδηθαιηζηηθή ζπκκεηνρή. Οη ζεζκνζεηεκέλεο ζε εζληθφ επίπεδν ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο δηεπθνιχλνπλ ηα ζπλδηθάηα ζηελ πξνζέιθπζε θαη ζηξαηνιφγεζε 

κειψλ θαζψο ηα νθέιε απφ ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο επεθηείλνληαη ζε έλα 

κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ εληζρχνληαο ηε δεκφζηα εηθφλα ησλ ζσκαηείσλ. Τπφ 

απηή ηελ έλλνηα ζπλδένληαη ζεηηθά ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα θαη ην πνζνζηφ 

θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο (Bean & Holden, 1992: 55˙ βι. Visser, 

2006: 47). Δπηπιένλ, ε χπαξμε ζε εζληθφ επίπεδν πνιχ-εξγνδνηηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ (ζε επίπεδν θιάδνπ ή/θαη επαγγέικαηνο) δεκηνπξγεί ιηγφηεξα 

θίλεηξα γηα ηελ κε - αλαγλψξηζε ή ηελ παξεκπφδηζε ηεο νξγάλσζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο επέθηαζεο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ 

ζηνπο κε ζπλδηθαιηζκέλνπο εξγαδφκελνπο, νη κεκνλσκέλνη εξγνδφηεο δελ κπνξνχλ 

λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο επσθεινχκελνη απφ έλα πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν 

απνπζηάδεη ην ζπλδηθάην (Ebbinghaus and Visser, 1999: 145).  

Σέινο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο ζηε βηβιηνγξαθία ζπρλά αλαθέξεηαη σο 

ζεζκηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα, ν 

πξνλνηαθφο ξφινο ησλ ζπλδηθάησλ έλαληη ηεο αλεξγίαο. Ζ αλεξγία ζπλδέεηαη 

αξλεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα, αθνχ εκπνδίδεη ηε δηαηήξεζε ησλ 
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άλεξγσλ κειψλ ζηα ζπλδηθάηα, απμάλεη ην θφβν θαη δπζρεξαίλεη ηελ αλάπηπμε 

αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Χζηφζν, ζεηηθή εκθαλίδεηαη ε ζρέζε 

αλεξγίαο θαη ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα ζε ρψξεο φπνπ ηα ζπλδηθάηα δηαρεηξίδνληαη 

ηα επηδφκαηα αλεξγίαο, φπσο ζηε Γαλία, ζηε Φηιαλδία ζηελ Ηζιαλδία θαη ζηε 

νπεδία (Ghent System) (Ebbinghaus and Visser, 1999: 139˙ Ebbinghaus et al., 2011: 

113˙ βι. Scruggs, 2002). 

 

3.6.4 Οι ζςμπεπιθοπικοί παπάγονηερ 

 

Η ζηάζε ησλ εξγαδφκελσλ έλαληη ησλ ζπλδηθάησλ απνηειεί επίζεο παξάγνληα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά (βι. Gallagher θαη Strauss, 1991). Οη 

Chacko θαη Greer (1982) εμέηαζαλ ηηο ζηάζεηο ησλ κειψλ θαη ησλ κε κειψλ έλαληη 

ησλ ζπλδηθάησλ εζηηάδνληαο ζε ηξεηο βαζηθέο φςεηο: ζηελ αληηιεπηή δχλακε ησλ 

ζπλδηθάησλ, ζηελ πνηφηεηα ησλ αληηιεπηψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα 

ζπλδηθάηα θαη ζηελ εκπηζηνζχλε έλαληη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ εγεζηψλ. ε ζρέζε κε 

ηελ αληηιεπηή δχλακε ησλ ζπλδηθάησλ ηα κε-κέιε είλαη πηζαλφλ –ζε ζρέζε κε ηα 

κέιε– λα ζεσξνχλ φηη ηα ζπλδηθάηα κπνξνχλ λα αζθνχλ επηξξνή ζηνπο λφκνπο πνπ 

ςεθίδνληαη θαη ζηελ άζθεζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ελψ ζεσξνχλ ηα ζπλδηθάηα 

ηζρπξφηεξα απφ ηνπο εξγνδφηεο (Chacko and Greer, 1982: 215˙ βι. Freeman θαη 

Medoff, 1984: 145). Αληίζεηα, ηα κέιε ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ – ζε ζρέζε κε 

ηα κε-κέιε - φηη ηα ζπλδηθάηα πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο έλαληη ησλ αζέκηησλ 

πξαθηηθψλ ησλ εξγνδνηψλ, εμαζθαιίδνπλ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη βειηίσζε ησλ 

ακνηβψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο (Chacko and Greer, 1982: 215-216˙ βι. 

Freeman and Medoff, 1984: 145). Δπηπιένλ, ηα κέιε ησλ ζπλδηθάησλ έρνπλ 

κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο ζε ζρέζε κε ηα κε κέιε. 

Δπίζεο νη ρεηξψλαθηεο εξγάηεο εμέθξαζαλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζε ζρέζε κε 

ηνπο ππαιιήινπο (Chacko and Greer, 1982: 216-217˙ βι. Freeman and Medoff, 1984: 

145). Ζ θξίζε εκπηζηνζχλεο έλαληη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ εγεζηψλ αλαθέξεηαη σο 

αηηία ηεο ρακειήο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο θαη ζηελ Διιάδα (Καηζνξίδαο, 1999: 

9). 
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3.7 Ζ ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ζηελ Διιάδα θαη ε κέηξεζή ηεο 

3.7.1 Μέηπηζη ηηρ ζςνδικαλιζηικήρ πςκνψηηηαρ ζηην Δλλάδα 

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηα ειιεληθά ζπλδηθάηα παξνπζηάδεη κηα ζπλερή πησηηθή ηάζε ηα 

ηειεπηαία 20 ρξφληα (βι. Γηάγξακκα 3.2). Ο Visser (2013a) αλαθέξεη πσο ην 2012 

ππήξμε κηθξή αχμεζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ε νπνία αλήιζε ζε 22,8%. 

Απηή ε αχμεζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζπγθξηηηθά κε ην 2010 (22,06%) 

είλαη απνηέιεζκα ηεο ηαρχηεξεο ζπξξίθλσζεο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο (ε αλεξγία ην 

ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2012 αλήιζε ζε 26% απφ 7,9% ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 

2008
87

) ζπγθξηηηθά κε ηελ ζπξξίθλσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα. 

 

Γηάγξακκα 3.2 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ζηελ Διιάδα, 1977-2013 

 

Πεγή: Visser, 2013a. 
εκείσζε: Η ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ησλ κηζζσηψλ απαζρνινχκελσλ 

κειψλ ζην ζχλνιν ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο (θαζαξή ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα Α). ηα κέιε δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη απηναπαζρνινχκελνη, ζπληαμηνχρνη, άλεξγνη θαη θνηηεηέο. Ο ππνινγηζκφο ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ή/θαη απφ αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία (Visser, 2013a: 1-4). 

 

Σα δεδνκέλα γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζηελ Διιάδα 

βαζίδνληαη ζηα ζηνηρεία (administrative data) πνπ δίλνληαη απφ ηηο ηξηηνβάζκηεο 

ζπλνκνζπνλδίεο ηνπ δεκφζηνπ (ΑΓΔΓΤ) θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΔΔ) (βι. Visser 

et al., 2012: 3˙ Eurofound, 2009: 34). Χο κέιε ζεσξνχληαη νη εξγαδφκελνη πνπ 

ςήθηζαλ ζηηο εθινγέο ησλ ζπλδηθάησλ. Σα θαηαζηαηηθά ησλ ζπλδηθάησλ νξίδνπλ πσο 

                                                           
87

 Βι. ΔΛΣΑΣ (2009˙ 2013) 

35,84%

39,43%

37,60%
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ην κέινο πνπ έρεη δηθαίσκα λα ςεθίζεη πξέπεη λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη «νηθνλνκηθψο 

ηαθηνπνηεκέλνο» (paid-up member), σζηφζν, φπσο αλαθέξεη ν Κνπδήο (παξαηίζεηαη 

ζε Leat et. al.: 2009: 317) ζπρλά ηα ζπλδηθάηα δελ δηαγξάθνπλ ηα κέιε πνπ δελ 

πιεξψλνπλ ηελ ζπλδξνκή ηνπο.  

Χζηφζν, ζηελ ειιεληθή αξζξνγξαθία/βηβιηνγξαθία (βι. Βεξλαξδάθεο θ.ά., 

2005: 8˙ Κάππνο, 2005: 116-117) αλαθέξεηαη πσο ζπλήζσο ηα κεγέζε ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο είλαη ππεξεθηηκεκέλα εμαηηίαο ηεο δηφγθσζεο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ απφ ηα ζπλδηθάηα γηα ιφγνπο φκνηνπο κε απηνχο 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ελφηεηα 3.5.1.  

Ζ απνδπλάκσζε ησλ ειιεληθψλ ζπλδηθάησλ θαίλεηαη λα είλαη απνηέιεζκα 

ηεο ζπλδπαζκέλεο επίδξαζεο ησλ λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Οη εθηεηακέλεο ηδησηηθνπνηήζεηο απφ ηηο 

αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη πνιπάξηζκεο ειιεληθέο κηθξέο επηρεηξήζεηο (ζηηο 

νπνίεο έηζη θαη αιιηψο δελ επλνείηαη ε αλάπηπμε ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο φπσο 

δείμακε ζηελ ελφηεηα 3.3.3.2), ε κεγάιε έθηαζε παξάλνκεο εξγαζίαο, ε 

απνβηνκεράληζε αιιά θαη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο (Zambarloukou, 2006: 218), είλαη 

παξάγνληεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα εξκελεχζνπλ ηελ πηψζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο. Ηδηαίηεξα νη ηδησηηθνπνηήζεηο πνιιψλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο 

σθέιεηαο θαη ε είζνδνο πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ –ιφγσ ηεο απειεπζέξσζεο 

αγνξψλ  πνπ κέρξη πξηλ ήηαλ θξαηηθά κνλνπψιηα– έπιεμαλ ηελ βάζε πάλσ ζηελ 

νπνία αλαπηχρζεθε ν βαζηθφο θνξκφο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο απφ ην 1974 

θαη κεηά. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο (Σξάπεδεο, Σειεπηθνηλσλίεο) 

κεηαηνπίζηεθαλ απφ ην θιαδηθφ επίπεδν πνπ πξνζδηνξηδφηαλ απφ ηνλ κνλνπσιηαθφ 

ραξαθηήξα ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ, ζην επίπεδν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο. ηα παξαδνζηαθά ηζρπξά 

ζπλδηθάηα, ησλ νπνίσλ ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα άγγηδε ην 100%, ε 

εθπξνζψπεζε κεηψζεθε (Zambarloukou, 2010: 239 - 245).    

              

3.7.2 Αναζκψπηζη ππψζθαηυν εμπειπικϊν επεςνϊν για ηη ζςνδικαλιζηική 

πςκνψηηηα ζηην Δλλάδα  

 

Γεδνκέλσλ ησλ αδπλακηψλ αθξηβνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο κε βάζε ηα αξρεία ησλ ζπλδηθάησλ, πξαγκαηνπνηνχκε ζηε ζπλέρεηα κηα 

αλαζθφπεζε δχν πξφζθαησλ εξεπλψλ ηεο εηαηξείαο VPRC (2008, 2010). Οη έξεπλεο 



[215] 
 

απηέο αλήθνπλ ζηε δεχηεξε απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο εξεπλψλ ζηηο νπνίεο 

αλαθεξζήθακε ζηελ ελφηεηα 3.5. Πξφθεηηαη δειαδή, γηα έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απεπζείαο ζηνπο εξγαδφκελνπο κε ηε κέζνδν ηεο πξφζσπν κε 

πξφζσπν ζπλέληεπμεο.  

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

δείθηεο ηεο «θαζαξήο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο Β», ήηνη ε ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα ππνινγίζηεθε σο πνζνζηφ ησλ κειψλ πνπ είλαη κηζζσηνί θαη άλεξγνη ζην 

ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ θαη αλέξγσλ ηνπ δείγκαηνο. εκεηψλνπκε πξνθαηαβνιηθά πσο 

ζηελ έξεπλα ηνπ έηνπο 2008 εμαηξνχληαη απφ ην δείγκα νη άλεξγνη πνπ αλαδεηνχλ γηα 

πξψηε θνξά απαζρφιεζε. Χο εθ ηνχηνπ, εηδηθά γηα ην έηνο 2008 ρξεζηκνπνηείηαη κηα 

«παξαιιαγή» ηεο «θαζαξήο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο Β».  

 

Πίλαθαο 3.2 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ζην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ-αλέξγσλ ζηελ Διιάδα (2008, 2010) 

2008* 2010** 

28% 32% 

Πεγή: VPRC (2008, 2010). 

*Πνζνζηφ κηζζσηψλ θαη αλέξγσλ κειψλ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο κηζζσηψλ/αλέξγσλ, κε εμαίξεζε 

ηνπο αλέξγνπο πνπ δεηνχλ εξγαζία γηα πξψηε θνξά. 

** Πνζνζηφ κηζζσηψλ θαη αλέξγσλ κειψλ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο κηζζσηψλ/αλέξγσλ 

 

 Γηα ην έηνο 2008 ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα κε βάζε ηελ αληίζηνηρε έξεπλα 

είλαη 28%, ελψ γηα ην έηνο 2010 είλαη 32% ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (βι. Πίλαθα 

3.2). Θα αλακέλακε ηα πνζνζηά απηά λα είλαη κηθξφηεξα ζπγθξηηηθά κε εθείλα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 3.2 (23,54% ην 2008 θαη 21,52% ην 2010), ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ κε βάζε ηα κεγέζε ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνπλ νη ίδηεο νη 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ ηείλνπλ λα ππεξεθηηκνχλ ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα (βι. ζρεηηθά ζηελ ελφηεηα 3.5.1). Γεδνκέλνπ ησλ 

παξαπάλσ, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα πσο ζηηο ελ ιφγσ έξεπλεο ηεο VPRC 

ππεξεθηηκάηαη ην πνζνζηφ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο.  

 

3.7.2.1 Τα πποζυπικά σαπακηηπιζηικά 

 

ε ζρέζε κε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηηο ελ ιφγσ έξεπλεο αλαθέξνληαη 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην θχιιν θαη ηελ ειηθία ησλ ζπλδηθαιηζκέλσλ.  

Απφ ηνλ Πίλαθα 3.3 πξνθχπηεη πσο νη άλδξεο ζπκκεηέρνπλ ζηα ζπλδηθάηα ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο. Χζηφζν, ε δηαθνξά απηή 

εκθαλίδεηαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε ην 2010 ζπγθξηηηθά κε ην 2008.  
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Πίλαθαο 3.3 Πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν εξγαδνκέλσλ αλά θχιιν ζηελ 

Διιάδα (2008, 2010) 

 2008 2010 

Άλδξεο κέιε* 37% 35% 

Γπλαίθεο κέιε** 19% 30% 

Πεγή: VPRC (2008, 2010). 

*Πνζνζηφ αλδξψλ κηζζσηψλ θαη αλέξγσλ πνπ είλαη κέιε ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο κηζζσηψλ/αλέξγσλ 

αλδξψλ 

** Πνζνζηφ γπλαηθψλ κηζζσηψλ θαη αλέξγσλ πνπ είλαη κέιε ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο 

κηζζσηψλ/αλέξγσλ γπλαηθψλ 

 

 Απφ ηνλ Πίλαθα 3.4 πξνθχπηεη πσο ηα πνζνζηά ζπλδηθαιηζκέλσλ ηφζν γηα ην 

2008 φζν θαη γηα ην 2010 θαηά ειηθηαθέο θαηεγνξίεο, απμάλνληαη θαζψο απμάλεηαη ε 

ειηθία.  

  

Πίλαθαο 3.4 Πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν εξγαδνκέλσλ αλά ειηθηαθέο 

θαηεγνξίεο ζηελ Διιάδα (2008) 

 2008 2010 

18-24 εηψλ  4% 13% 

25-34 εηψλ  20% 16% 

35-44 εηψλ  36% 35% 

45-54 εηψλ  38% 50% 

55-65 εηψλ  55% 73% 

Πεγή: VPRC (2008, 2010). 

  

3.7.2.2 Οι δομικοί παπάγονηερ 

 

ε ζρέζε κε ηνπο δνκηθνχο παξάγνληεο, ζηηο ελ ιφγσ έξεπλεο αλαθέξνληαη 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζπλδηθάηα ζε επίπεδν 

επηρείξεζεο θαη θιάδνπ. Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ζηελ ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ηνπ κεγέζνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

 Απφ ηνλ Πίλαθα 3.5 παξαηεξνχκε πσο θαη ζηα δχν έηε ε ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα είλαη κεγαιχηεξε ζην επίπεδν ηνπ επαγγεικαηηθνχ θιάδνπ
88

 ζπγθξηηηθά 

κε ην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζηε δνκή ηεο παξαγσγήο 

θαη ηεο απαζρφιεζεο –ζηελ  νπνία αλαθεξζήθακε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο – ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεγάιε δηαζπνξά ηεο ηειεπηαίαο ζε κεγάιν αξηζκφ 

κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ.  Δπηπιένλ, ζηνλ Πίλαθα 3.6 απεηθνλίδεηαη ε κεγάιε 

δηαθνξά ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο αλάκεζα ζηνπο κηζζσηνχο ηνπ δεκφζηνπ 

θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

                                                           
88

 ηηο έξεπλεο ηεο VPRC δελ γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζε θιαδηθά θαη ζε νκνηνεπαγγεικαηηθά 

ζσκαηεία. Οπφηε ε αλαθνξά ζε ζσκαηεία «επαγγεικαηηθνχ θιάδνπ» πεξηιακβάλεη θαη ηηο δχν 

πεξηπηψζεηο.  
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Πίλαθαο 3.5 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ζε επίπεδν επηρείξεζεο, επαγγεικαηηθνχ θιάδνπ ζηελ 

Διιάδα (2008, 2010) 

 2008* 2010** 

ε επηρείξεζε (1) 9% 11% 

ε επαγγεικαηηθφ θιάδν (2) 15% 17% 

Καη ζηα δχν (3) 4% 4% 

πλνιηθή ζπκκεηνρή (1+2+3) 28% 32% 

Πεγή: VPRC (2008, 2010). 

*Πνζνζηφ κηζζσηψλ θαη αλέξγσλ κειψλ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο κηζζσηψλ/αλέξγσλ, κε εμαίξεζε 

ηνπο αλέξγνπο πνπ δεηνχλ εξγαζία γηα πξψηε θνξά. 

** Πνζνζηφ κηζζσηψλ θαη αλέξγσλ κειψλ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο κηζζσηψλ/αλέξγσλ 

 

Πίλαθαο 3.6 Πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν εξγαδνκέλσλ ζε δεκφζην 

θαη ηδησηηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα (2008, 2010) 

 2008 2010 

Μηζζσηνί δεκνζίνπ ηνκέα* 63% 61% 

Μηζζσηνί ηδησηηθνχ ηνκέα** 14% 22% 

Πεγή: VPRC (2008, 2010). 

* Πνζνζηφ κηζζσηψλ δεκφζηνπ ηνκέα ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο κηζζσηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

**Πνζνζηφ κηζζσηψλ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

 

3.7.2.3 Οι θεζμικοί παπάγονηερ  

 

ε ζρέζε κε ηνπο ζεζκηθνχο παξάγνληεο, ζηηο ελ ιφγσ έξεπλεο αλαθέξνληαη 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ζπλδηθάηνπ ζην ρψξν δνπιεηάο θαη ηε δνκή 

ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Δλδεηθηηθά ηεο επίδξαζεο ζεζκηθψλ 

παξαγφλησλ είλαη ηα πνζνζηά ηνπ Πίλαθα 3.5 ζηα νπνία απεηθνλίδεηαη ε δηαθνξά ησλ 

πνζνζηψλ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο θαη ζην επίπεδν 

ηνπ επαγγεικαηηθνχ θιάδνπ, αιιά θαη ε δηαθνξά ζηα πνζνζηά ζρεηηθά .κε ηελ 

χπαξμε ζσκαηείνπ ζηελ επηρείξεζε ή ζηνλ επαγγεικαηηθφ θιάδν πνπ απεηθνλίδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 3.7. Οη δηαθνξέο απηέο ζρεηίδνληαη κε δχν ζεζκηθνχο παξάγνληεο:  

α) Ζ λνκνζεζία δελ επηηξέπεη ηελ ίδξπζε ζπλδηθάησλ κε ιηγφηεξα απφ 20 κέιε. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ζε επηρεηξήζεηο κε ιηγφηεξνπο απφ 20 εξγαδφκελνπο δελ είλαη δπλαηφλ 

λα ηδξπζνχλ επηρεηξεζηαθά ζσκαηεία (βι. ελφηεηα 3.3.3.2). 

β) Ζ λνκνζεζία κέρξη ην 2012 δελ ελζάξξπλε ηελ ζπγθξφηεζε επηρεηξεζηαθψλ 

ζσκαηείσλ, θαζψο αλαγλψξηδε ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε επηρεηξεζηαθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο κφλν ζε 

επηρεηξεζηαθά ζπλδηθάηα πνπ ζπγθξνηνχληαλ απφ εξγαδφκελνπο ζε επηρεηξήζεηο κε 

πάλσ απφ 50 κηζζσηνχο. Οη επηρεηξήζεηο φκσο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ ιηγφηεξν απφ 

ην 2% ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ (βι. Πίλαθα 2.33 ζηελ ελφηεηα 

2.12.1).      
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Πίλαθαο 3.7 Ύπαξμε ζσκαηείνπ ζηελ επηρείξεζε/ζηνλ ρψξν δνπιεηάο θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

θιάδν/ζηελ εηδηθφηεηα ζηελ Διιάδα (2008, 2010) 

 2008* 2010** 

Ύπαξμε ζσκαηείνπ ζηελ επηρείξεζε ή ζην ρψξν δνπιεηάο 39% 45% 

Ύπαξμε ζσκαηείνπ ζηνλ επαγγεικαηηθφ θιάδν ή ζηελ εηδηθφηεηα 54% 62% 

Πεγή: VPRC (2008, 2010). 

*Πνζνζηφ κηζζσηψλ θαη αλέξγσλ πνπ απαληνχλ «λαη» ζηελ εξψηεζε «ηελ επηρείξεζε πνπ δνπιεχεηε 

(δνπιεχαηε), ή ζην ρψξν δνπιεηάο ζαο ππάξρεη ζσκαηείν» θαη ζηελ εξψηεζε «ηνλ επαγγεικαηηθφ 

θιάδν, ή ζηελ εηδηθφηεηα ζαο ππάξρεη ζσκαηείν;»,  ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο κηζζσηψλ/αλέξγσλ, κε 

εμαίξεζε ηνπο αλέξγνπο πνπ δεηνχλ εξγαζία γηα πξψηε θνξά. 

** Πνζνζηφ κηζζσηψλ θαη αλέξγσλ πνπ απαληνχλ «λαη» ζηελ εξψηεζε «ηελ επηρείξεζε πνπ δνπιεχεηε 

(δνπιεχαηε), ή ζην ρψξν δνπιεηάο ζαο ππάξρεη ζσκαηείν» θαη ζηελ εξψηεζε «ηνλ επαγγεικαηηθφ 

θιάδν, ή ζηελ εηδηθφηεηα ζαο ππάξρεη ζσκαηείν;», ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο κηζζσηψλ/αλέξγσλ. 

 

3.7.2.4 Οι ζςμπεπιθοπικοί παπάγονηερ 

 

ε ζρέζε κε ηνπο ζεζκηθνχο παξάγνληεο, ζηηο ελ ιφγσ έξεπλεο αλαθέξνληαη 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλδηθάησλ θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ νη εξγαδφκελνη ζε απηά. Απφ ηνλ Πίλαθα 3.8 πξνθχπηεη 

πσο ζρεδφλ ην 56% ησλ κηζζσηψλ/αλέξγσλ δελ ζεσξνχλ απνηειεζκαηηθή ηε δξάζε 

ηνπο, ελψ απνηειεζκαηηθή ζεσξνχλ ηε δξάζε ηνπο θπξίσο νη ζπλδηθαιηζκέλνη, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 3.9.  

 

Πίλαθαο 3.8 Απφςεηο ησλ κηζζσηψλ/αλέξγσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλδηθάησλ ζηελ 

Διιάδα*  (2008, 2010) 

 2008 2010 

Πνιχ  9% 7% 

Αξθεηά 35% 27% 

Όρη θαη ηφζν 33% 30% 

Καζφινπ 13% 25% 

ΓΓ/ΓΑ  10% 11% 

Πεγή: VPRC (2008, 2010). 

*Πνζνζηφ κηζζσηψλ θαη αλέξγσλ αλά απάληεζε ζηελ εξψηεζε «Πφζν απνηειεζκαηηθά ζα ιέγαηε φηη 

είλαη ηα ζπλδηθάηα/ζσκαηεία ζηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ;». Γηα ην έηνο 

2008 εμαηξνχληαη νη άλεξγνη πνπ δεηνχλ εξγαζία γηα πξψηε θνξά. 

 

Πίλαθαο 3.9 Απφςεηο ησλ κηζζσηψλ/αλέξγσλ κειψλ θαη κε κειψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζπλδηθάησλ ζηελ Διιάδα*  (2008, 2010) 

 2008 2010 

 πλδηθαιηζκέλνη 

Με 

ζπλδηθαιηζκέλνη πλδηθαιηζκέλνη 

Με 

ζπλδηθαιηζκ

έλνη 

Απνηειεζκαηηθά 59% 40% 38% 33% 

Με απνηειεζκαηηθά 41% 49% 56% 54% 

ΓΓ/ΓΑ 1% 11% 5% 13% 

Πεγή: VPRC (2008, 2010). 

*Πνζνζηφ κηζζσηψλ θαη αλέξγσλ κειψλ θαη κε κειψλ αλά απάληεζε ζηελ εξψηεζε «Πφζν 

απνηειεζκαηηθά ζα ιέγαηε φηη είλαη ηα ζπλδηθάηα/ζσκαηεία ζηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ;». 
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 Απφ ηνλ Πίλαθαο 3.10 πξνθχπηεη πσο ε πιεηνςεθία ησλ κηζζσηψλ/αλέξγσλ 

δελ εκπηζηεχνληαη ηα ζπλδηθάηα, ελψ εκπηζηνζχλε ζε απηά δείρλνπλ θπξίσο νη 

ζπλδηθαιηζκέλνη έλαληη ησλ κε ζπλδηθαιηζκέλσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 

3.11. Ζ ρακειή εκπηζηνζχλε έλαληη ησλ ζπλδηθάησλ αληαλαθιάηαη θαη ζην ρακειφ 

βαζκφ ελζσκάησζεο ησλ κειψλ ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπο, φπσο απεηθνλίδεηαη θαη 

ζηνλ Πίλαθα 3.12. 

 

Πίλαθαο 3.10 Δκπηζηνζχλε ησλ κηζζσηψλ/αλέξγσλ έλαληη ησλ ζπλδηθάησλ ζηελ Διιάδα*  (2008, 

2010) 

 2008 2010 

Μεγάιε εκπηζηνζχλε 6% 3% 

Αξθεηή εκπηζηνζχλε 32% 22% 

Όρη θαη ηφζν εκπηζηνζχλε 36% 40% 

Καζφινπ εκπηζηνζχλε 17% 29% 

ΓΓ/ΓΑ  9% 6% 

Πεγή: VPRC (2008, 2010). 

*Πνζνζηφ κηζζσηψλ θαη αλέξγσλ αλά απάληεζε ζηελ εξψηεζε «Αλεμάξηεηα απφ ην αλ αλήθεηε ή φρη 

ζε ζσκαηείν/ζχιινγν εξγαδνκέλσλ, εζείο πξνζσπηθά πφζε εκπηζηνζχλε έρεηε ζηα ζπλδηθάηα γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ζαο;». Γηα ην έηνο 2008 εμαηξνχληαη νη άλεξγνη πνπ δεηνχλ εξγαζία γηα 

πξψηε θνξά. 

 

Πίλαθαο 3.11 Δκπηζηνζχλε ησλ κηζζσηψλ/αλέξγσλ κειψλ θαη κε κειψλ έλαληη ησλ ζπλδηθάησλ ζηελ 

Διιάδα*  (2008, 2010) 

 2008 2010 

 πλδηθαιηζκέλνη 
Με 

ζπλδηθαιηζκέλνη 
πλδηθαιηζκέλνη 

Με 

ζπλδηθαιηζκέλνη 

Δκπηζηεχνληαη 53% 33% 35% 20% 

Γελ 

εκπηζηεχνληαη 
44% 

58% 
65% 

71% 

ΓΓ/ΓΑ 3% 9% 0% 8% 

Πεγή: VPRC (2008, 2010). 

* Πνζνζηφ κηζζσηψλ θαη αλέξγσλ κειψλ θαη κε κειψλ αλά απάληεζε ζηελ εξψηεζε «Αλεμάξηεηα απφ 

ην αλ αλήθεηε ή φρη ζε ζσκαηείν/ζχιινγν εξγαδνκέλσλ, εζείο πξνζσπηθά πφζε εκπηζηνζχλε έρεηε ζηα 

ζπλδηθάηα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ζαο;». 

 

Πίλαθαο 3.12 πκκεηνρή ζπλδηθαιηζκέλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζσκαηείνπ ζηελ Διιάδα* (2008, 

2010) 

2008 2010 

Πνιχ ζπρλά  12% Πνιχ ζπρλά 25% 

Αξθεηά ζπρλά 44% πρλά 31% 

Όρη θαη ηφζν ζπρλά  29% πάληα 29% 

Καζφινπ ζπρλά  10% Πνηέ 15% 

ΓΓ/ΓΑ  5%  - 

Πεγή: VPRC (2008, 2010). 

*Πνζνζηφ κηζζσηψλ θαη αλέξγσλ κειψλ αλά απάληεζε ζηελ εξψηεζε «ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

ζσκαηείνπ ζαο ζπκκεηέρεηε…». 

 

 Ηδηαίηεξα ρακειή είλαη ε εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ νη κηζζσηνί/άλεξγνη 

έλαληη ησλ ζπλνκνζπνλδηψλ ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ. Σα ρακειά πνζνζηά εκπηζηνζχλεο 
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πνπ επηδεηθλχνπλ αθφκα θαη νη ζπλδηθαιηζκέλνη κηζζσηνί/άλεξγνη (βι. Πίλαθα 3.13) 

ππνδεηθλχνπλ  κηα ππαξθηή θξίζε εκπηζηνζχλεο έλαληη ησλ ηξηηνβάζκησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ εγεζηψλ ηνπο. Ζ ίδηα θξίζε εκπηζηνζχλεο 

απεηθνλίδεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 3.14, ζηα ηδηαίηεξα ρακειά πνζνζηά εκπηζηνζχλεο 

έλαληη ηεο ΓΔΔ θαη ηεο ΑΓΔΓΤ πνπ επηδεηθλχνπλ νη κηζζσηνί ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα αληίζηνηρα.   

 

Πίλαθαο 3.13 Δκπηζηνζχλε ησλ κηζζσηψλ/αλέξγσλ έλαληη ησλ ζπλνκνζπνλδηψλ ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ  

(2010) 

 Δκπηζηνζχλε ζηε ΓΔΔ* Δκπηζηνζχλε ζηελ ΑΓΔΓΤ** 

 πλδηθαιηζκέλνη 
Με 

ζπλδηθαιηζκέλνη 
πλδηθαιηζκέλνη 

Με 

ζπλδηθαιηζκέλνη 

Σελ Δκπηζηεχνληαη 28% 21% 24% 22% 

Γελ ηελ 

εκπηζηεχνληαη 
64% 

67% 
66% 

62% 

ΓΓ/ΓΑ 8% 11% 10% 16% 

Πεγή: VPRC (2010). 

* Πνζνζηφ κηζζσηψλ θαη αλέξγσλ κειψλ θαη κε κειψλ αλά απάληεζε ζηελ εξψηεζε «ηε ΓΔΔ, ζα 

ιέγαηε φηη έρεηε κεγάιε εκπηζηνζχλε, αξθεηή εκπηζηνζχλε, φρη θαη ηφζν εκπηζηνζχλε, ή θακηά 

εκπηζηνζχλε». 

** Πνζνζηφ κηζζσηψλ θαη αλέξγσλ κειψλ θαη κε κειψλ αλά απάληεζε ζηελ εξψηεζε «ηελ ΑΓΔΓΤ, 

ζα ιέγαηε φηη έρεηε κεγάιε εκπηζηνζχλε, αξθεηή εκπηζηνζχλε, φρη θαη ηφζν εκπηζηνζχλε, ή θακηά 

εκπηζηνζχλε». 

 

Πίλαθαο 3.14 Δκπηζηνζχλε ησλ κηζζσηψλ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα έλαληη ησλ ζπλνκνζπνλδηψλ 

ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ  (2010) 

Δκπηζηνζχλε κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε ΓΔΔ 22% 

Δκπηζηνζχλε κηζζσηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ ΑΓΔΓΤ 30% 

Πεγή: VPRC (2010). 
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4. Σν θξάηνο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

4.1 Δηζαγσγή 

 

ην θεθάιαην 4 εμεηάδεηαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. ηελ 

ελφηεηα 4.2 παξνπζηάδεηαη ε λενθιαζηθή αληίιεςε γηα ην θξάηνο θαη νη θάζεηο 

αλάπηπμήο ηεο, ελψ ζηελ ελφηεηα 4.3 ε θευλζηαλή αληίιεςε γηα ην θξάηνο θαη ην 

θξάηνο πξφλνηαο.  

 Όςεηο ηεο καξμηζηηθήο ζεσξίαο γηα ην θξάηνο εμεηάδνληαη ζηελ ελφηεηα 4.4. 

Δηδηθφηεξα, παξαηίζεληαη νη απφςεηο ησλ Μαξμ-Έγθειο-Λέληλ γηα ην θξάηνο, πιεπξέο 

ηεο ηδηαίηεξεο ζπκβνιήο ηνπ Νίθνπ Πνπιαληδά θαη εηδηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ Λνπί Αιηνπζέξ. ηελ ελφηεηα 4.5 παξνπζηάδεηαη ν ξφινο ηνπ 

θξάηνπο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ελψ ζηελ ελφηεηα 4.6 ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζην δεκφζην ηνκέα γεληθά θαη ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην 

ηνκέα εηδηθά.  

 

4.2 Νενθιαζηθή ζεσξία γηα ην θξάηνο 

4.2.1 Η πλοςπαλιζηική θευπία υρ βάζη ανάπηςξηρ ηηρ νεοκλαζικήρ θευπίαρ 

 

χκθσλα κε ηνλ Καξάγησξγα (1979: 28-29) ε βάζε ησλ ζχγρξνλσλ αληηιήςεσλ ηεο 

λενθιαζηθήο ζεσξίαο γηα ην θξάηνο είλαη ε πινπξαιηζηηθή ζεσξία. Με βάζε ηελ 

πινπξαιηζηηθή ζεσξία, ε εμνπζία ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη θαηαλεκεκέλε ζε 

κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ ή νκάδσλ κε ηξφπν ηέηνην ψζηε θακηά απφ απηέο ηηο νκάδεο ή 

ηα άηνκα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη πεξηζζφηεξε εμνπζία έλαληη άιιεο 

νκάδαο ή άιινπ αηφκνπ. Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη ησλ αηφκσλ 

απνηειεί ηε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο εμνπζίαο 

εμαζθαιίδνληαο ηελ ηζνξξνπία ζηελ θνηλσλία. ε απηφ ην πιαίζην ην θξάηνο 

«απνηειεί ηε ζπληζηακέλε ησλ εμνπζηψλ φισλ ησλ αηφκσλ θαη νκάδσλ θαη έρεη ζαλ 

γεληθφ ζθνπφ λα θαηνρπξψλεη θαη λα εγγπάηαη ηνλ αληαγσληζκφ ζε φιεο ηηο ζθαίξεο 

ηεο θνηλσληθήο δσήο, ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, ηδενινγηθή, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

θαηάηκεζε θαη εμηζνξξφπεζε ηεο εμνπζίαο ζε θάζε κηα απφ ηηο ζθαίξεο απηέο θαη 

ζηελ θνηλσλία σο ζχλνιν» (φπ.π.). 

Ζ δηαζθάιηζε ηνπ αληαγσληζκνχ, δειαδή, απνηειεί ην βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ 

αζηηθνχ θξάηνπο ην νπνίν παξνπζηάδεηαη σο νπδέηεξν έλαληη ησλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ. Με απηή ηελ έλλνηα ην θξάηνο δε ζεσξείηαη σο ζεζκφο πνπ έρεη σο βαζηθφ 
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ζθνπφ «λα πξνζηαηεχεη ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή θπξηαξρία κηαο 

νξηζκέλεο θνηλσληθήο ηάμεο» (φπ.π.), θαζψο ε εμνπζία κεηαμχ ησλ αληαγσληδφκελσλ 

νκάδσλ ζπκθεξφλησλ ή ηάμεσλ εμνπδεηεξψλεηαη απφ ην κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ.    

ηελ νηθνλνκηθή ζθαίξα, ν αληαγσληζκφο δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ζεζκνζέηεζε 

ησλ ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ θαη ηε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Καη νη δχν ζεζκνί θαηνρπξψλνληαη θαη πξνζηαηεχνληαη απφ ην θξάηνο. Ζ δηεπζέηεζε 

ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζην θνηλσληθά επηζπκεηφ επίπεδν, κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κε ηελ δηαζθάιηζε ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ (φπ.π.: 23-27, 29-30, 38-

39).  

ηελ πνιηηηθή ζθαίξα ν αληαγσληζκφο εμαζθαιίδεηαη θαηά βάζε κε ηε 

ζεζκνζέηεζε ηεο ειεχζεξεο θαη θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο. Δπηπιένλ, κε ηελ 

θαηνρχξσζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ φπσο ηεο ειεπζεξίαο πιεξνθφξεζεο, έθθξαζεο 

γλψκεο θαη ζχζηαζεο ζσκαηείσλ θαη πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Ηδηαίηεξνο είλαη ν ξφινο 

πνπ απνδίδεηαη ζηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ θαη ηηο ειίη
89

 πνπ ηηο εθθξάδνπλ, π.ρ. ζηηο 

εγεζίεο ησλ ζπλδηθάησλ, ζηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ζηελ θξαηηθή 

γξαθεηνθξαηία, ζηα κνλνπσιηαθά ζπγθξνηήκαηα, ζηα πνιηηηθά θφκκαηα. Οη πηέζεηο 

πνπ αζθνχληαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο αληηηηζέκελσλ ζπκθεξφλησλ ζπκππθλψλνληαη 

ζηνπο λφκνπο πνπ είλαη απνηέιεζκα ζπγθξνχζεσλ, δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη 

ζπκβηβαζκψλ (φπ.π.: 33-34).        

 

4.2.2 Οι θάζειρ ανάπηςξηρ ηηρ νεοκλαζικήρ ανηίλητηρ για ηο κπάηορ 

 

Ζ λενθιαζηθή αληίιεςε γηα ην θξάηνο δελ είλαη νκνηνγελήο δηαρξνληθά. Μπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξίνδνη, φπνπ ζηελ δηάξθεηα ηεο θάζε 

κίαο θπξηάξρεζε θαη κηα δηαθξηηή παξαιιαγή ηεο λενθιαζηθήο αληίιεςεο αλαθνξηθά 

κε ην θξάηνο (Υιέηζνο, 2009: 141): α) ε πεξίνδνο πξηλ ηελ θξίζε ηνπ 1929-1932, β) ε 

πεξίνδνο κεηά ηελ θξίζε ηνπ 1929-1932 έσο θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, γ) ε 

πεξίνδνο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

θαη ε δ) ε πεξίνδνο κεηά ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. 

 Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν ε λενθιαζηθή αληίιεςε ζεσξεί πσο κφλν ε αγνξά 

θαζ‟ απηή κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ άξηζηε θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ κέζσλ, ηελ 

άξηζηε θαη θνηλσληθά επηζπκεηή δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ηελ πιήξε απαζρφιεζε 
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 δηεπζχλνπζεο θαηεγνξίεο 
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θαη ηελ λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηνλ θνηλσληθά επηζπκεηφ ξπζκφ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξμνπλ νη ζπλζήθεο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ. 

Ζ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζεσξείηαη σο βιαπηηθή θαζψο ζηξεβιψλεη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο θαη εκπνδίδεη ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. Τπφ 

απηή ηελ έλλνηα ην θξάηνο ζα πξέπεη λα παξακέλεη «ζρεηηθά νπδέηεξν σο πξνο ηελ 

νηθνλνκία» (φπ.π.: 141-142) ππφ ηελ έλλνηα ηεο κε-επέκβαζεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο.  

 Ζ δεχηεξε δηαθξηηή αληίιεςε ησλ λενθιαζηθψλ γηα ην θξάηνο δηακνξθψλεηαη 

ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ σο ε «αλαζεσξεκέλε ζέζε» ηεο λενθιαζηθήο ζρνιήο, 

ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ δηάςεπζε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιιψλ εθ ησλ βαζηθψλ 

ππνζέζεσλ ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ (Καξάγησξγαο, 1979: 72-73). Ζ έιιεηςε 

θξαηηθήο παξέκβαζεο θαηά ηελ πεξίνδν 1929-1932 ζεσξήζεθε φηη παξέηεηλε ηελ 

θξίζε. ε απηφ ην έδαθνο, ε δεχηεξε αληίιεςε ησλ λενθιαζηθψλ ζρεηηθά κε ην ξφιν 

ηνπ θξάηνπο ζεσξεί πσο εθφζνλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν κεραληζκφο ησλ ηηκψλ 

δελ επηηπγράλεη αξηζηνπνίεζε (Υιέηζνο, 2009: 142, 144) ν ξφινο ηνπ θξάηνπο 

ζπλίζηαηαη ζηε δηφξζσζε ησλ αηειεηψλ ηνπ αληαγσληζκνχ (Καξάγησξγαο, 1979: 75). 

ε απηφ ην ξεχκα εληάζζεηαη θαη ν θευλζηαληζκφο (βι. φπ.π.: 57, βι. επ‟ απηνχ θαη 

ζηε ζπλέρεηα).   

  Ζ αληίιεςε ηεο ηξίηεο γεληάο ησλ λενθιαζηθψλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970, αλαπηχζζεηαη ζην έδαθνο ηνπ ήδε αλεπηπγκέλνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Ζ θξηηηθή 

ησλ λενθιαζηθψλ απηήο ηεο γεληάο εζηηάδεη ζηελ δηφγθσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

πξνβιήκαηνο ζε ζπλζήθεο κεησκέλσλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Ηδηαίηεξα ε ακθηζβήηεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζθηαγξαθεί έλα λέν κνληέιν 

νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκίαο βαζηζκέλν απνθιεηζηηθά ζην αηνκηθφ-ηδησηηθφ θαη ζηηο 

δπλάκεηο ηεο αγνξάο. Οη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ησλ λενθιαζηθψλ ηεο ηέηαξηεο γεληάο, 

ζεσξνχλ ηελ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο σο παξάγνληα θξίζεο πνπ εκπνδίδεη ηελ αγνξά 

λα ιεηηνπξγήζεη (Υιέηζνο, 2009: 143-144). Έηζη, νη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ησλ 

λενθιαζηθψλ ζπληζηνχλ θαηά ηε γλψκε καο κηα επαλαθνξά ζηε βαζηθή ζπιινγηζηηθή 

ηεο πξηλ ην 1929 πεξηφδνπ.
90
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 Σν ζέκα βέβαηα απαηηεί πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε πνπ μεθεχγεη απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. 
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4.3 Κευλζηαληζκφο θαη θξάηνο πξφλνηαο 

4.3.1 Ο κεχνζιανιζμψρ 

 

Σν δηάζηεκα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930 έσο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ε πεξίνδνο θπξηαξρίαο ηνπ θευλζηαληζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή ζθέςε 

θαη ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο (ζηηο δηάθνξεο παξαιιαγέο ηεο) ζην πνιηηηθφ επίπεδν. 

Ζ κεγάιε χθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 άζθεζε ηζρπξέο πηέζεηο γηα ηελ 

επηβνιή θξαηηθήο νηθνλνκηθήο παξέκβαζεο, ηε ζεσξεηηθνπνίεζε ηεο νπνίαο απνηειεί 

ν θευλζηαληζκφο ή ε ιεγφκελε «θευλζηαλή επαλάζηαζε» (Fine, 1985: 216). Σα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηφδνπ ηνπ θευλζηαληζκνχ είλαη (Toussaint, 2012: 20): 

α) νη εθηεηακέλεο εζληθνπνηήζεηο, β) ε αλάπηπμε ηνπ ιεγφκελνπ θξάηνπο πξφλνηαο, γ) 

ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ θνξληηθνχ πξνηχπνπ καδηθήο παξαγσγήο-καδηθήο 

θαηαλάισζεο θαη δ) ε αλάπηπμε θνηλσληθήο εηξήλεο ζην έδαθνο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπκβηβαζκνχ αλάκεζα ζηελ εγεζία ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηηο εγρψξηεο 

αζηηθέο ηάμεηο.       

Με βάζε ηελ θευλζηαλή αληίιεςε ν ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία 

ζπλίζηαηαη ζηελ παξέκβαζή ηνπ κέζσ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα ηελ απνθπγή, ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζεο ή ηελ ππέξβαζε ησλ θξίζεσλ θαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε 

ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη παξεκβάζεηο κέζσ ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ εζηηάδνπλ ζηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο απαζρφιεζεο, ζηελ 

δηθαηφηεξε δηαλνκή θαη ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο 

(Toussaint, 2012: 46-49˙ Υιέηζνο, 2009: 144).  

Ζ θευλζηαλή ζεσξία, σζηφζν,  θαηά ηνλ Toussaint (2012: 50) δελ είλαη παξά 

«κεηξηνπαζψο θηιειεχζεξε». Ζ εζηίαζε ηεο είλαη ζηε ζθαίξα ηεο αληαιιαγήο θαη 

«[α]θφκα θη φηαλ ειεπζεξψλεη ηνλ εαπηφ ηεο απφ κηα κεζνδνινγία βαζηζκέλε ζηνλ 

αηνκηθηζκφ, εμαθνινπζεί λα πξαγκαηεχεηαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλεο π.ρ. ζηνπο νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο ή ζηα ζπλνιηθά επίπεδα ησλ 

θεξδψλ θαη ησλ κηζζψλ θαη ζηνλ δηαλεκεηηθφ αγψλα πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαίξεζή 

ηνπο, ζε απνκφλσζε απφ ηηο ηαμηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο» (Fine, 1985: 80).   

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απφζπαζκα απφ ην θιαζηθφ έξγν ηνπ Κέπλο Η 

γεληθή ζεσξία ηεο απαζρφιεζεο, ηνπ ηφθνπ θαη ηνπ ρξήκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

ζεσξία ηνπ «[είλαη] ην απνηέιεζκα ηεο ζπκπιήξσζεο ηεο θιαζηθήο ζεσξίαο … 

[πξνθεηκέλνπ] λα ππνδείμνπκε ηε θχζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ρξεηάδεηαη ην 
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ειεχζεξν παηρλίδη ησλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπκε πιήξσο 

ηηο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο. Οη θεληξηθνί έιεγρνη πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο ζα ζπλεπάγνληαη, θπζηθά, ζεκαληηθή 

δηεχξπλζε ησλ παξαδνζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο. Δπηπιένλ, ε ίδηα ε θιαζηθή 

ζεσξία έρεη επηζεκάλεη ηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ρξεηάδνληαη λα 

θαζνδεγεζεί ή λα ζπγθξνηεζεί ην ειεχζεξν παηρλίδη ησλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ. Θα 

παξακείλεη φκσο, αθφκε, έλα επξχ πεδίν γηα ηελ άζθεζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο 

θαη επζχλεο. Δληφο ηνπ πεδίνπ απηνχ ηα παξαδνζηαθά πιενλεθηήκαηα ηνπ 

αηνκηθηζκνχ, αθφκε, ζα ηζρχνπλ νπσζδήπνηε» (Κέπλο, 2010: 395˙ βι. Toussaint, 

2012: 50).  

πλεπψο, γηα ηνπο θευλζηαλνχο ε ζρέζε θξάηνπο αγνξάο είλαη ζρέζε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζρέζε ππνθαηάζηαζεο. Ο ξφινο 

ηνπ θξάηνπο, σο εμσηεξηθφ ππνθείκελν ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία, είλαη έληνλα 

ξπζκηζηηθφο επηρεηξψληαο ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ αλαπαξαγσγήο ηνπ 

θεθαιαίνπ (Υιέηζνο, 2009: 144-145).  

 

4.3.2 Το κπάηορ ππψνοιαρ 

 

Σα πξψηα ςήγκαηα θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ηεο 

εξγαηηθήο δχλακεο εληνπίδνληαη ζηα κέζα πξνο ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα
91

 ζηε γέλλεζε 

ηεο κεγάιεο βηνκεραλίαο, ζηελ νπνία ζα θπξηαξρήζεη ηνλ επφκελν αηψλα ε 

νξζνινγηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε καδηθή παξαγσγή ηνπ 

ηευινξηζκνχ-θνξληηζκνχ.
92

 Δίλαη ηφηε –θαη ιφγσ ηεο καδηθνπνίεζεο ηεο εξγαηηθήο 
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 Ο Κνξηά (1985: 119) αλαθέξεη πσο ην 1852 δεκηνπξγείηαη απφ ην Γαιιηθφ θξάηνο εηαηξεία πξφλνηαο 

γηα ηνπο εξγάηεο ησλ νξπρείσλ ην νπνίν απνηειεί έλα «εξγαηηθφ ηακείν αζθαιίζεσλ θαηά ησλ 

γεξαηεηψλ, ηεο αζζέλεηαο θαη ησλ αηπρεκάησλ».   
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 Ζ νξζνινγηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ επέξρεηαη ζηελ παξαγσγή κε ηνλ 

ηευινξηζκφ – θνξληηζκφ αιιάδεη ηφζν ηε ζχλζεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο φζν θαη ηνπο φξνπο 

αλαπαξαγσγήο ηεο. Ζ κεγάιε βηνκεραλία θαη ε αλάπηπμε ηνπ ηευινξηζκoχ-θνξληηζκνχ απαηηεί ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ νπνίνπ ν ρξφλνο εξγαζίαο κέρξη πξφηηλνο  κνηξαδφηαλ 

(ηνπιάρηζηνλ ζε επνρηθή βάζε) αλάκεζα ζηελ αγξνηηθή θαη ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή. Ζ 

ζηαζεξνπνίεζε απηνχ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ εληφο ηνπ ηευινξηθνχ-θνξληηθνχ κνληέινπ 

νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο επέθεξε ηελ αλαηξνπή ησλ νηθηαθψλ ηζνξξνπηψλ ε νπνία ζεκαίλεη ηνλ 

«απνρσξηζκφ ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηνπο “νηθηαθνχο φξνπο” αλαζχζηαζεο ηεο εξγαηηθήο ηνπ δχλακεο, 

κηα θαη ηνλ απνζπά απφ ην αγξνηηθφ ή εκηαγξνηηθφ πιαίζην απφ ην νπνίν απνθφκηδε πνιιά ζηνηρεία 

γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ – ζε ζπλζήθεο κε θαζαπηφ εκπνξεπκαηηθέο» (Κνξηά, 1985: 95). Δπηπιένλ, 

ηα αλαγθαία γηα ηελ αλαζχζηαζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο αγαζά θαζίζηαληαη εκπνξεχκαηα ηα νπνία 

κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κφλν κε ην κηζζφ. Απηή ε δηπιή δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο ησλ νηθηαθψλ 

ηζνξξνπηψλ θαη ηεο παξαγσγήο ησλ αγαζψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλαζχζηαζε ηεο εξγαηηθήο 

δχλακεο ζε θαπηηαιηζηηθή βάζε, απνηεινχλ ηνπο λένπο θαλφλεο εξγαηηθήο θαηαλάισζεο (Κνξηά, 

1985: 95-96).  
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ηάμεο– πνπ εθδειψλεηαη ε αληηθαηηθή απαίηεζε απφ ηε κηα αλαπιήξσζεο ησλ κέζσλ 

δηαβίσζεο κε ρξεκαηηθά κέζα θαη απφ ηελ άιιε ε απαίηεζε απηή λα κελ επηβαξχλεη 

ην κηζζφ ζε βαζκφ ηέηνην πνπ ζα επηβαξπλφηαλ ην πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο θαη ην 

επίπεδν ζπζζψξεπζεο. Έθθξαζε απηήο ηεο αληηθαηηθήο απαίηεζεο ήηαλ ε εκθάληζε 

ηνπ έκκεζνπ κηζζνχ θαη ε δεκηνπξγία θξαηηθψλ κεραληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

πξψηα θαη θχξηα ζε βαζηθνχο θιάδνπο παξαγσγήο πάλσ ζηνπο νπνίνπο βαζηδφηαλ ε 

αλάπηπμε ηεο κεγάιεο βηνκεραλίαο, φπσο νη ζηδεξφδξνκνη θαη ηα νξπρεία (Κνξηά, 

1985: 114-119).  

Ο ζηφρνο ήηαλ αθελφο λα ιεηηνπξγήζνπλ απηνχ ηνπ είδνπο νη παξνρέο σο 

κέζν γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε θαη πξνζέιθπζε εξγαηψλ ζε απηνχο ηνπο ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο θιάδνπο παξαγσγήο, θαη αθεηέξνπ σο κέζν ειέγρνπ ησλ εξγαηψλ θαη 

πξνζαξκνγήο ηνπο ζηελ βηνκεραληθή πεηζαξρία. Δμππεξεηεί, δειαδή, ε αλάπηπμε ηνπ 

έκκεζνπ κηζζνχ ηελ αλάγθε λα αληηκεησπηζζεί ε αληίζηαζε ησλ εξγαηψλ ζηελ 

έληαμή ηνπο ζηε κηζζσηή εξγαζία αιιά θαη επηπιένλ ηελ αλάγθε αλαγλψξηζεο ηεο 

δηεθδίθεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα «αζθάιεηα». Ζ δηεθδίθεζε απηή γηλφηαλ φιν θαη 

πην έληνλε ζην έδαθνο ηεο αλαηξνπήο ησλ «νηθηαθψλ ηζνξξνπηψλ» εληφο ησλ νπνίσλ 

ζπληεινχηαλ ε αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (φπ.π.: 119-122). Ζ αλάπηπμε 

ηνπ ηευινξηζκνχ-θνξληηζκνχ «καδί κε ηνλ θαηλνχξην ηξφπν παξαγσγηθήο 

θαηαλάισζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, θέξλεη θαη έλα θαηλνχξην ηξφπν αλαζχζηαζήο 

ηεο» (φπ.π: 123). 

Ζ γέλλεζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο –φρη απιά σο πεξηνξηζκέλε παξέκβαζε ζε 

νξηζκέλνπο θιάδνπο– εληνπίδεηαη ζηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο ζηηο αξρέο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα αιιά ε πιήξεο αλάπηπμή ηνπ ηνπνζεηείηαη κεηά ην Β΄ παγθφζκην πφιεκν. 

Ο φξνο θξάηνο πξφλνηαο αλαθέξεηαη ζε κηα νξηζκέλε πεξίνδν εμέιημεο ηνπ αζηηθνχ 

θξάηνπο, φπνπ ν ξφινο ηνπ δηεπξχλεηαη πέξαλ ηεο δηφξζσζεο ησλ αληζνξξνπηψλ θαη 

ησλ αληζνηήησλ πνπ πξνθαιεί ε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο (Υιέηζνο, 2009: 157 – 158). 

Δθθξάδεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν παξέκβαζεο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαη εθθξάδεηαη κε έλα γεληθεπκέλν 

ζχζηεκα παξνρψλ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη 

ζπκπιεξψλεη ηα κέζα αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Απνηειεί έλαλ 

ζπιινγηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο θνηλσληθψλ θηλδχλσλ φπσο είλαη ε αζζέλεηα, ε 

αλαπεξία, ην γήξαο, ε αλεξγία θαη ε θηψρεηα (φπ.π.: 160 -161).  

Σα ζεκαληηθφηεξα κέζα κε ηα νπνία ην θξάηνο παξεκβαίλεη γηα ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ή/θαη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ κέζσλ αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο 
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είλαη (Καξάγησξγαο, 1979: 274-275): α) νη δαπάλεο γηα θνηλσληθή αζθάιηζε θαη 

πξφλνηα θαη β) ε παξνρή πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ππεξεζηψλ ζπιινγηθήο 

θαηαλάισζεο. 

Καζψο ε εξγαηηθή δχλακε απνηειεί ηελ πιηθή βάζε γηα ηελ παξαγσγή 

ππεξαμίαο θαη ηε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ, ε αλαπαξαγσγή ηεο απαηηεί θξνληίδα ηελ 

νπνία ην ηδησηηθφ θεθάιαην δελ κπνξεί λα ηελ παξάζρεη θαζψο έρεη ηελ ηάζε λα 

απμάλεη ην βαζκφ απφζπαζεο ππεξαμίαο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη 

πξνζθεξφκελνη κηζζνί απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ λα ηείλνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν πξνο ην φξην αλαπαξαγσγήο ηεο (εξγαηηθήο δχλακεο) ζέηνληάο ηελ 

δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ζε θίλδπλν. Αληίβαξν ζε απηή ηελ ηάζε ηνπ θεθαιαίνπ λα 

θαηαζηξέθεη ηελ πιηθή βάζε ηεο ζπζζψξεπζεο είλαη ε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψλεη ηα κέζα αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (φπ.π.: 

471-472). 

Ζ αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο απνηέιεζε ηζηνξηθά ην αληίβαξν ζηελ 

ηάζε ηνπ θεθαιαίνπ λα θαηαζηξέθεη ηελ πιηθή βάζε ηεο παξαγσγήο ππεξαμίαο θαη 

ηεο ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ, ηελ ίδηα ηελ εξγαηηθή δχλακε.  πκππθλψλεη, δειαδή, 

ηνλ παξεκβαηηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο ηελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε ηε κεγάιε χθεζε 

πξνο φθεινο ζπλνιηθά ηνπ θεθαιαίνπ.  

Οη παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο πνπ ζπκππθλψλνληαη ζηνλ φξν «θξάηνο 

πξφλνηαο» ή «θξάηνο επεκεξίαο» θαη ζηνρεχνπλ ζηελ ζπκπιήξσζε ησλ κέζσλ 

αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ αζηηθή ηδενινγία 

πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπλ ζην θξάηνο ην ξφιν ηνπ ζεζκνχ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 

άλνδν ηνπ επηπέδνπ επεκεξίαο ηνπ ιανχ (φπ.π.: 467-468). Οη παξνρέο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ θξάηνπο επηδηψθεηαη λα παξνπζηαζηνχλ σο παξαρσξήζεηο ελφο 

«θαινπξναίξεηνπ» θαη «νπδέηεξνπ» θξάηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δελ είλαη 

παξά απνηέιεζκα ησλ ζθιεξψλ αγψλσλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηεο πξνζπάζεηαο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ θεθαιαίνπ λα ακβιχλεη ηελ ηαμηθή πάιε θαη λα δηαηεξήζεη ηε 

λνκηκφηεηα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Ζ ηειεπηαία επηδίσμε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

σο αληίβαξν ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε ίδηα ε θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε (φπ.π. 

477-481).     
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4.3.3 Η νομιμοποίηζη ηηρ επγαηικήρ διεκδίκηζηρ  

 

ηελ αλάιπζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ππάξρεη ε ηάζε λα ηνλίδεηαη ε δηάζηαζε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, ελψ 

ππνηηκάηαη ή δελ ζπλδέεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ 

θεθαιαίνπ. Σν θξάηνο κέζσ απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο εμαζθαιίδεη ηφζν ηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο ζρέζεο φζν θαη έλα ειάρηζην επίπεδν 

θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο, απαξαίηεην γηα ηελ απξφζθνπηε θαη ρσξίο ζπγθξνχζεηο 

δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ (βι. Μχιιεξ θαη Νφηδπο, 1982: 7).  

Ζ νπζία ηεο ζχιιεςεο ηνπ Κέπλο πνπ απνηέιεζε ζεκέιην γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ζπλίζηαηαη ζηελ επηζήκαλζε θαη δηαηχπσζε «ησλ φξσλ 

χπαξμεο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ κεραληζκψλ καδηθήο παξαγσγήο», ζην έδαθνο φκσο 

ηεο αλάπηπμεο ησλ εξγαηηθψλ αγψλσλ θαη ηεο λέαο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

εξγαηηθήο αληίζηαζεο  ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο 1929-1932 (Κνξηά, 1985: 136-138). 

Δπηπιένλ, ζηηο ζπλζήθεο αλφδνπ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηεο ΔΓ κεηά 

ηνλ Β΄ παγθφζκην πφιεκν, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Δπξψπε, πηνζεηήζεθε σο άκπλα απφ ηελ 

πιεπξά ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ «ε πνιηηηθή ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο 

θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο» (Hobsbawm, 2011α: 420-421˙ 2011β: 

413).   

ε απηφ ην έδαθνο ήηαλ απαξαίηεηε θαηά ηνλ Κέπλο ε «λνκηκνπνίεζε ηεο 

εξγαηηθήο δηεθδίθεζεο» ε νπνία εθθξάζηεθε (ραξαθηεξηζηηθά απφ ην New Deal) α) 

κε ηελ δηαηχπσζε θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε εθκεηάιιεπζεο (δηάξθεηα 

εξγαζίαο, ππεξσξίεο, παηδηθή εξγαζία, κηζζφο), β) θαζηέξσζε ηνπ έκκεζνπ κηζζνχ 

(νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, αζθάιηζε θαηά ησλ αζζελεηψλ, ζχληαμε), γ) ηελ 

θαζηέξσζε ηεο αζθάιηζεο έλαληη ηεο αλεξγίαο σο κέζν ζηε δηαηήξεζε εθεδξηθνχ 

ζηξαηνχ (Κνξηά, 1985: 139-141). Δπηπιένλ, δχν θαηλνηνκίεο εηζήρζεζαλ: α) ε 

θαζηέξσζε ζπκβάζεσλ θαη ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη β) ζε ζρέζε κε ην 

πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο, ε ζπζρέηηζε ηεο αχμεζεο ηνπ κηζζνχ κε ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Καηά ηνλ Κνξηά (1985: 141-142) «ε ζπκβαζηνπνίεζε ησλ ηαμηθψλ 

ζρέζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ εθκεηάιιεπζεο ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ παλίζρπξνο κνριφο 

πνπ ζα δηαζθαιίζεη ηε κεηαηξνπή ησλ ηαμηθψλ αληαγσληζκψλ ζε “θνηλσληθέο 

δηακάρεο” ππαγφκελεο ζην ξπζκηζκέλν παηρλίδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ 

“θνηλσληθψλ εηαίξσλ”» απνηειψληαο «[έλαλ] λέν ηξφπν θνηλσληθνχ ειέγρνπ…[πνπ] 

αλαδεηεί λα επηηχρεη ηε ζπκθσλία θαη ηε ζπγθαηάζεζε ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ 
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εξγαηψλ ζηηο “επηηαγέο” ηεο αλαδηάξζξσζεο, ηεο ζπλαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ».     

 

4.4 Όςεηο ηεο καξμηζηηθήο πξνβιεκαηηθήο γηα ην θξάηνο 

 

Απφ ηνλ ίδην ην Μαξμ ή ηνπο θιαζηθνχο ηνπ καξμηζκνχ δελ αλαπηχρζεθε κηα 

νινθιεξσκέλε ζεσξία γηα ην θξάηνο απνηππσκέλε ζε έλα θιαζηθφ έξγν φπσο 

αληίζηνηρα ζπλέβε κε ηελ αλάιπζε ησλ λφκσλ θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ απφ ην Μαξμ 

ζην Κεθάιαην (βι. Μειηφο ζε Μαξμ, 1989: 11˙ Ρνχζεο, 1994: 228). Χζηφζν, ε 

αλάιπζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο –πνπ απνηειεί ηε βάζε ηεο 

καξμηζηηθήο θξηηηθήο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο– απνηειψληαο ηνλ «αηηηαθφ ππξήλα 

ησλ ζπλνιηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο» δελ κπνξεί παξά λα πεξηιακβάλεη 

θαη ηηο «πνιηηηθέο ζρέζεηο πνπ ζπγθεθαιαηψλνπλ ηε ζπλνιηθή αζηηθή θπξηαξρία θαη 

απνηππψλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πιηθφηεηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξαηηθήο δνκήο» 

(Μειηφο ζε Μαξμ, 1989: 12).  

 θνπφο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά νη βαζηθέο 

ζεσξεηηθέο αξρέο ησλ Μαξμ, Έλγθειο θαη Λέληλ γηα ην θξάηνο, θαζψο θαη ε ηδηαίηεξε 

ζπκβνιή ηνπ Νίθνπ Πνπιαληδά θαη ηνπ Λνπί Αιηνπζέξ.  

Ζ πξψηε αλαθνξά ζρεηηθά κε ην θξάηνο απφ ηνπο Μαξμ θαη Έλγθειο 

εληνπίδεηαη ζην έξγν ηνπο Γεξκαληθή Ιδενινγία (1846). ε απηφ ην έξγν αλαθέξνπλ 

πσο «[κ]ε ηε ρεηξαθέηεζε ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζία απφ ηελ θνηλφηεηα, ην θξάηνο 

έγηλε κηα μερσξηζηή νληφηεηα πιάη θαη έμσ απφ ηελ ηδησηηθή θνηλσλία, αιιά δελ είλαη 

ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ ηε κνξθή νξγάλσζεο πνπ νη αζηνί πηνζεηνχλ αλαγθαζηηθά 

γηα ηελ ακνηβαία εμαζθάιηζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο» 

(Μαξμ θαη Έλγθειο, 1997: 129). Δπηπιένλ, ζεσξνχλ πσο ην θξάηνο απνηειεί ηελ 

κνξθή εθείλε πνπ δηαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληα ηεο θπξίαξρεο ηάμεο θαη «ζε απηή ηε 

κνξθή ζπλνςίδεηαη νιφθιεξε ε αζηηθή θνηλσλία» (φπ.π.: 130). ην Μαληθέζην ηνπ 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο (1848) νη Μαξμ θαη Έλγθειο αλαθέξνπλ πσο «[ε] 

ζχγρξνλε θξαηηθή εμνπζία είλαη κνλάρα µηα επηηξνπή πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο θνηλέο 

ππνζέζεηο ηεο αζηηθήο ηάμεο ζην ζχλνιν ηεο» (Μαξμ θαη Έλγθειο, 2005: 28).  

Σα παξαπάλσ απνζπάζκαηα δελ απνηεινχλ παξά ζπκπχθλσζε ηεο ζέζεο ησλ 

Μαξμ θαη Έγθειο ζρεηηθά κε ηνλ ηαμηθφ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο σο εθθξαζηή ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο αζηηθήο ηάμεο. Ζ ζέζε απηή ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ δηαηχπσζε 

ζρεηηθά κε ηνλ θαηαπηεζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο ζε βάξνο ηνπ 
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πξνιεηαξηάηνπ. Ο Έλγθειο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ πξφινγν ηνπ έξγνπ ηνπ 

Μαξμ Ο εκθχιηνο πφιεκνο ζηε Γαιιία (1891), πσο «[ζ]ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ην 

θξάηνο δελ είλαη ηίπνη‟ άιιν παξά κηα κεραλή γηα ηελ θαηαπίεζε κηαο ηάμεο απφ κηα 

άιιε θαη κάιηζηα φρη ιηγφηεξν ζηελ αζηηθή δεκνθξαηία απ‟ φηη γίλεηαη ζηε 

κνλαξρία» (Έλγθειο ζε Μαξμ, 2000: 22).   

Ο Λέληλ ζπκππθλψλεη ηνλ ηζηνξηθφ ξφιν θαη ηεο ζεκαζία ηνπ θξάηνπο 

ραξαθηεξίδνληάο ην σο «πξντφλ θαη εθδήισζε αλεηξήλεπησλ ηαμηθψλ αληηζέζεσλ. Σν 

θξάηνο εκθαλίδεηαη εθεί, ηφηε θαη θαζφζνλ, φπνπ, φηαλ θαη εθφζνλ νη ηαμηθέο 

αληηζέζεηο δελ κπνξνχλ αληηθεηκεληθά λα ζπκβηβαζηνχλ. Καη αληίζηξνθα: ε χπαξμε 

ηνπ θξάηνπο απνδείρλεη φηη νη ηαμηθέο αληηζέζεηο είλαη αλεηξήλεπηεο» (Λέληλ, 2005: 

13). Σν θξάηνο θαηά ηνλ Λέληλ δελ ζπκθηιηψλεη ηηο ηάμεηο αιιά επηδηψθεη ηελ 

άκβιπλζε ηεο ηαμηθήο ζχγθξνπζεο ιεηηνπξγψληαο σο φξγαλν ηαμηθήο θπξηαξρίαο, γηα 

ηελ ζηεξέσζε θαη ηελ λνκηκνπνίεζε ηεο θαηαπίεζεο (φπ.π.). 

 Χζηφζν, ην έξγν πνπ απνηειεί κάιινλ ηελ πην νινθιεξσκέλε εθδνρή ηεο 

αληίιεςεο ησλ θιαζηθψλ ηνπ καξμηζκνχ γηα ην θξάηνο, είλαη ην έξγν ηνπ Έλγθειο Η 

θαηαγσγή ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ θξάηνπο θαη ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο (1884). Δίλαη 

απηφ ην έξγν ζην νπνίν βαζίδεηαη θαη ν Λέληλ ζην Κξάηνο θαη Δπαλάζηαζε (1917) 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζεη ηνλ ηαμηθφ ραξαθηήξα ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο.  

 ε απηφ ν Έλγθειο δηαηππψλεη ηε ζέζε πσο ην θξάηνο δελ απνηειεί παξά ηε 

κνξθή νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο ζε κηα νξηζκέλε βαζκίδα ηεο αλάπηπμήο ηεο ζηελ 

νπνία εκθαλίδνληαη νη ηάμεηο θαη νη ηαμηθέο αληηζέζεηο, αληηθαζηζηψληαο ηελ 

νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο πνπ βαζηδφηαλ ζηηο ζπγγεληθέο ζρέζεηο (ζχζηεκα ησλ 

γελψλ).
93

  

Ο Έλγθειο εληνπίδεη ηελ εκθάληζε ηνπ θξάηνπο ζηε εκθάληζε ηνπ 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο (φπ.π.: 199-204).
94

 Ο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο νδεγεί ζην 

δηαρσξηζκφ ηεο θνηλσλίαο ζε ηάμεηο θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ ηαμηθψλ αληηζέζεσλ 

κέζα απφ ηηο νπνίεο αλαδχεηαη ην θξάηνο (Έλγθειο, 2008: 208, 214).  

 ε αληίζεζε κε ηελ άπνςε ηεο πινπξαιηζηηθήο-λενθιαζηθήο πξνζέγγηζεο 

πεξί νπδεηεξφηεηαο ηνπ θξάηνπο, ε άπνςε ησλ θιαζηθψλ ηνπ καξμηζκνχ φπσο 

δηαηππψλεηαη απφ ηνλ Έλγθειο, ζεσξεί ην θξάηνο σο πξντφλ ηεο θνηλσλίαο (βι. 

Ρνχζεο, 1994: 229) πνπ «ζε θακηά πεξίπησζε [δελ] επηβιήζεθε ζηελ θνηλσλία 

απέμσ...Δίλαη ε νκνινγία φηη ε θνηλσλία απηή κπεξδεχηεθε ζε κηα αμεδηάιπηε 
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 Βι. αλαιπηηθά ζε Έγθειο (2008: 7-8).  
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 Βι. αλαιπηηθά ζε Έλγθειο (2008: 199-204). 
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αληίθαζε κε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηεο, φηη δηαζπάζηεθε ζε αζπκθηιίσηεο αληηζέζεηο πνπ 

είλαη αλήκπνξε λα παξακεξίζεη. Καη γηα λα κε θζείξνπλ απηέο νη αληηζέζεηο, νη ηάμεηο 

κε ηα αληηκαρφκελα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ θνηλσλία ζ‟ έλαλ 

άθαξπν αγψλα, έγηλε αλαγθαία κηα δχλακε πνπ θαηλνκεληθά ζηέθεηαη πάλσ απφ ηελ 

θνηλσλία, γηα λα κεηξηάδεη ηε ζχγθξνπζε, γηα λα ηελ θξαηάεη κέζα ζηα φξηα ηεο 

“ηάμεο”» (Έλγθειο, 2008: 210).  

Έηζη, ε ηνπνζέηεζε ηνπ θξάηνπο πάλσ απφ ηελ θνηλσλία θαη απφ ηηο ηάμεηο 

(δειαδή ε νπδεηεξφηεηά ηνπ) είλαη κφλν θαηλνκεληθή. χκθσλα κε ηνλ Ρνχζζε 

(1994: 236) ην θξάηνο εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν εκθαλψο σο νπδέηεξν θαη ιηγφηεξν 

εκθαλψο σο ηαμηθφ ζε πεξηφδνπο «θνηλσληθήο εξεκίαο», ελψ αληίζεηα ζε πεξηφδνπο 

θξίζεο ηαπηίδεηαη πεξηζζφηεξν εκθαλψο κε ηελ θπξίαξρε ηάμε.   

Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζηε ζπκβνιή ηνπ Νίθνπ Πνπιαληδά ζηε 

κειέηε ηνπ θξάηνπο.
95

 Ο βαζηθφο ξφινο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ (θεθαιαηνθξαηηθνχ) 

θξάηνπο ζχκθσλα κε ηνλ Πνπιαληδά είλαη ε ζπλνρή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

ζρεκαηηζκνχ. Ο ξφινο ηνπ είλαη ζπλνιηθά πνιηηηθφο θαη εθθξάζεηο ηνπ απνηεινχλ νη 

νηθνλνκηθέο, νη ηδενινγηθέο θαη νη πνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο 

είλαη «ππεξπξνζδηνξηζκέλεο απφ –θαη ζπκππθλσκέλεο κέζα– ηελ θπξίσο πνιηηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ, ην ξφιν ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο πάιεο ησλ ηάμεσλ» 

(Πνπιαληδάο, 2009: 709, Πνπιαληδάο, 1975β: 12, ε έκθαζε ζην πξσηφηππν).  

 Έηζη, ν βαζηθφο ξφινο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηε ζπλνρή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζρεκαηηζκνχ, έρεη δηπιή έθθξαζε θαη 

εμεηδηθεχεηαη ζηελ πξνζπάζεηα: α) λα παξεκπνδίζεη ηελ πνιηηηθή νξγάλσζε ησλ 

θπξηαξρνχκελσλ ηάμεσλ θαη λα δηαηεξήζεη ηελ απνκφλσζή ηνπο θαη β) λα 

εμαζθαιίζεη ηελ νξγάλσζε ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ ζην πνιηηηθφ επίπεδν 

(Πνπιαληδάο, 1975β: 13-14).   
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 Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ε ζπκβνιή ηνπ Νίθνπ Πνπιαληδά ζηε κειέηε ηνπ θξάηνπο δελ είλαη 

ελληαία. ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνπκε θαη πηνζεηνχκε ηελ «πξψηε πεξίνδν» ηνπ έξγνπ Νίθνπ 

Πνπιαληδά πνπ θπξίσο εθθξάδεηαη κε ην έξγν ηνπ Πνιηηηθή εμνπζία θαη θνηλσληθέο ηάμεηο (1968). 

Δίλαη ε πεξίνδνο φπνπ ε ζεσξεηηθή ζπκβνιή ηνπ Πνπιαληδά ζηε κειέηε ηνπ θξάηνπο ζθξαγίδεηαη απφ 

ηηο ζεσξεηηθέο ζέζεηο ηνπ Λνπί Αιηνπζέξ (βι. επ‟ απηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα) θαη ζπγθεθαιαηψλεηαη ζε 

κηα αληίιεςε γηα ην θξάηνο σο «θέληξν άζθεζεο ηεο αζηηθήο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ζπλαθφινπζα σο 

ηνλ παξάγνληα πνιηηηθήο ζπκπχθλσζεο (νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο, ηδενινγηθήο) ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο 

εμνπζίαο πάλσ ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ζηηο άιιεο ιατθέο ηάμεηο» κε θαζνξηζηηθή ηε «ζρεηηθή 

απηνλνκία» ηνπ. Αληίζεηα, ηε δεχηεξε πεξίνδν ηνπ έξγνπ ηνπ ζθξαγίδεη ε απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ 

αιηνπζεξηαλή παξάδνζε θαη ε ζεσξεηηθή ππεξάζπηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ επξσθνκκνπληζκνχ, ηνπ 

«δεκνθξαηηθνχ δξφκνπ πξνο ην ζνζηαιηζκφ». Ζ δεχηεξε απηή πεξίνδνο ζπγθεθαιαηψλεηαη ζε κηα 

αληίιεςε γηα ην θξάηνο σο «ζπκπχθλσζε ελφο ηαμηθνχ ζπζρεηηζκνχ δπλάκελσλ» πνπ θαζψο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ «εζσηεξηθέο αληηθάζεηο» είλαη δπλαηφλ κε ηελ πάιε ησλ ιατθψλ καδψλ λα 

νδεγήζεη κέζα απφ εηξεληθφ δξφκν πξνο ην ζνζηαιηζκφ. Γηα κηα εθηελή πξαγκάηεπζε ηνπ δεηήκαηνο 

βιέπε ζε Μειηφο (1990).  
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Ζ αθχξσζε ηεο ελφηεηαο ησλ θπξηαξρνχκελσλ ηάμεσλ ζπληειείηαη ηφζν ζην 

πεδίν ηεο νηθνλνκηθήο ηαμηθήο πάιεο φζν θαη ζην επίπεδν ηεο πνιηηηθήο ελφηεηαο ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο.  

Σν θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ινγηθήο ηνπ αηνκηθνχ ζπκθέξνληνο εκπνδίδεη ηελ 

ελφηεηα ησλ θπξηαξρνχκελσλ ηάμεσλ ζηελ νηθνλνκηθή ηαμηθή πάιε (φπ.π.: 138). 

Δπηπιένλ, ην θξάηνο εκθαλίδεηαη (θαηλνκεληθά) σο νπδέηεξν
96

 ελψ είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα έλα ηαμηθφ θξάηνο.
97

 Σν λνκηθνπνιηηηθφ πιαίζην νξίδεη εληφο ησλ 

ζεζκψλ ηνπ θνξείο ηεο παξαγσγήο φρη σο ηέηνηνπο (δειαδή φρη σο ηάμεηο) αιιά ζαλ 

λνκηθά ππνθείκελα: «άηνκα-πνιίηεο». Έηζη, δεκηνπξγνχληαη θαηλνκεληθά 

«ειεχζεξνη» ζεζκνί πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο. Απφ ηελ ζεψξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ αηφκσλ σο «ιαφ» 

πεγάδεη ε λνκηκφηεηα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο ελψ ε λνκηκνπνίεζε ηεο 

δηάζπαζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο εθθξάδεηαη ζηελ «θαζνιηθή ςεθνθνξία». Ζ 

ηειεπηαία απνηειεί έθθξαζε-επηθχξσζε ηεο «γεληθήο ζέιεζεο» θαη ηνπ θνηλσληθά 

επηζπκεηνχ (Πνπιαληδάο, 1975α: 169˙ 1975β: 57). Χο εθ ηνχηνπ, δεκηνπξγείηαη ε 

απηαπάηε φηη ηη θξάηνο εθθξάδεη ην ζπκθέξνλ φιεο ηεο θνηλσλίαο –θαηλνκεληθά  

νπδέηεξν θξάηνο– θαη  εκπνδίδεηαη θαηά ηνλ ηξφπν απηφ θαη ε πνιηηηθή ελφηεηα ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο.  

Ζ εμαζθάιηζε ηεο ελφηεηαο ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ
98

 ζην πνιηηηθφ επίπεδν 

ζπληειείηαη κέζσ ηεο ηδηαίηεξεο ελφηεηαο θαη (ηεο ζπλδεδεκέλεο) ζρεηηθήο 

απηνλνκίαο πνπ παξνπζηάδεη ην θξάηνο. Ζ ηδηαίηεξε ελφηεηα σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο αλαθέξεηαη ζην ξφιν ηνπ σο παξάγνληαο ελνπνίεζεο ηνπ 

ζπλαζπηζκνχ εμνπζίαο, δειαδή ησλ δηαθφξσλ (θπξίαξρσλ) ηάμεσλ θαη κεξίδσλ νη 

νπνίεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πνιηηηθή θπξηαξρία πξέπεη λα είλαη 

πνιηηηθά ελνπνηεκέλεο. Ζ ζρεηηθή απηνλνκία ηνπ θξάηνπο απνηειεί εθείλν ηνλ 
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 χκθσλα κε ηνλ Πνπιαληδά (1975β: 12˙ 2009: 710, ε έκθαζε ζην πξσηφηππν) «[η]ν 

θεθαιαηνθξαηηθφ Κξάηνο παξνπζηάδεη ηελ εμήο ηδηνκνξθία: ε θπξίσο πνιηηηθή ηαμηθή θπξηαξρία δελ 

εθδειψλεηαη, κε ηε κνξθή κηαο πνιηηηθήο ηαμηθήο ζρέζεο θπξίαξρσλ-θπξηαξρνχκελσλ ηάμεσλ ζηνπο 

ζεζκνχο ηνπ».  
97

 Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Πνπιαληδάο (1975β:14˙ 2009: 711)  πσο «[ε] θχξηα αληίθαζε απηνχ 

ηνπ θξάηνπο δελ ζπλίζηαηαη ηφζν ζ‟ απηφ πνπ “ιέγεηαη” έλα θξάηνο φινπ ηνπ ιανχ, ελψ είλαη έλα 

ηαμηθφ θξάηνο, αιιά ... ζην φηη παξνπζηάδεηαη ζαλ έλα θξάηνο ηεο αζηηθήο ηάμεο, ππνλνψληαο φηη φινο 

ν ιαφο αλήθεη ζε απηή ηελ ηάμε». 
98

 «Σν θεθαιαηνθξαηηθφο θξάηνο κε εγεκνληθή ηαμηθή δηεχζπλζε δελ αληηπξνζσπεχεη άκεζα ηα 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ αιιά ηα πνιηηηθά ηνπο ζπκθέξνληα: είλαη ην θέληξν 

ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ, απνηειψληαο ηνλ παξάγνληα νξγάλσζεο ηεο πνιηηηθήο 

ηνπο πάιεο» (Πνπιαληδάο, 1975β: 15˙ 2009: 711-712). 
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παξάγνληα ελφηεηαο ηνπ ζπλαζπηζκνχ εμνπζίαο. Απηή ε ελφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη 

«ππφ ηελ αηγίδα ηεο εγεκνληθήο ηάμεο ή κεξίδαο, αληηζηνηρεί έηζη ζηελ ελφηεηα ηνπ 

Κξάηνπο ζαλ παξάγνληα νξγάλσζεο απηήο ηεο ηάμεο ή κεξίδαο.  

Χζηφζν, φπσο ζεκεηψλνπλ νη Οηθνλνκάθεο θαη Μπνχξαο (2007: 9, 31) «[α]λ 

ν αλαγθαίνο φξνο ηεο ζρεηηθήο απηνλνκίαο ηνπ θξάηνπο έλαληη ησλ θπξίαξρσλ 

ηάμεσλ είλαη ε ελφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ […], ν επαξθήο φξνο είλαη ην θξάηνο λα 

κπνξέζεη λα εκθαληζηεί, κέζσ κηα ζχλζεηεο ηδενινγηθήο δηαδηθαζίαο, ζαλ ν 

αληηπξφζσπνο ησλ θπξηαξρνχκελσλ ηάμεσλ, ζηεξηδφκελν ζε απηέο». 

ην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ηνπ απηνλνκίαο ην θξάηνο κπνξεί λα δξα ελάληηα 

ζηα βξαρππξφζεζκα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνπ ζπλαζπηζκνχ εμνπζίαο ή αθφκα ηεο 

εγεκνληθήο ηάμεο αιιά γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εγεκνλίαο ηεο (φπ.π.), παξέρνληαο ζε 

νξηζκέλεο απφ ηηο θπξηαξρνχκελεο ηάμεηο κηα νξηζκέλε εγγχεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπο ζπκθεξφλησλ (Πνπιαληδάο, 1975β: 16˙ 2009: 712). Έηζη, κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο απφξξνηα ηεο ζρεηηθήο απηνλνκίαο ηνπ θξάηνπο ε «θνηλσληθή πνιηηηθή» 

(νηθνλνκηθή ζπζία-παξαρσξήζεηο) πξνο φθεινο νξηζκέλσλ απφ ηηο θπξηαξρνχκελεο 

ηάμεηο. Χζηφζν, είλαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί πσο ε «θνηλσληθή πνιηηηθή» σο 

έθθξαζε παξαρψξεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ (ζρεηηθά απηφλνκνπ) θξάηνπο: α) δελ 

κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηηο δνκέο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο θαη ηελ πνιηηηθή 

εμνπζία ηνπ (Πνπιαληδάο, 1975β: 19˙ 2009: 715) θαη β) ε έθηαζή ηεο εμαξηάηαη απφ 

ην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ ηεο ηαμηθήο πάιεο, απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή πάιε 

ησλ θπξηαξρνχκελσλ ηάμεσλ. Με απηή ηελ έλλνηα ν ζρεηηθά απηφλνκνο ξφινο ηνπ 

θξάηνπο εγγξάθεη ην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ηαμηθή πάιε 

αιιά κέζα ζηα φξηα πνπ ζέηεη ε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηθήο θπξηαξρίαο ησλ θπξίαξρσλ 

ηάμεσλ.  Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Πνπιαληδάο (1975β: 16˙ 2009: 712-713) πσο 

«[ε] ηαμηθή πάιε ζηνπο θεθαιαηνθξαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ζεκαίλεη φηη ε εγγχεζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ νξηζκέλσλ θπξηαξρνχκελσλ ηάμεσλ απφ ην θξάηνο 

είλαη εληαγκέλε, ζαλ δπλαηφηεηα, κέζα ζηα φξηα πνπ απηφ επηβάιιεη κε ηαμηθή 

εγεκνληθή δηεχζπλζε».      

 Απηφ ην «δηπιφ ραξαθηεξηζηηθφ» ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο –δειαδή νη 

παξαρσξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζίγνπλ βξαρππξφζεζκα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία αιιά 

πνηέ ηελ πνιηηηθή εμνπζία ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ– εθθξάδεηαη θαη ζην ιεγφκελν 

«θξάηνο πξφλνηαο» πνπ δελ απνηειεί παξά «ηελ κνξθή ηεο “θνηλσληθήο πνιηηηθήο” 

ελφο θεθαιαηνθξαηηθνχ θξάηνπο» (Πνπιαληδάο, 1975β: 19˙ 2009: 715).  
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Σέινο, ε πνιηηηθή εμνπζία ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ 

ην θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο είλαη ην απνηέιεζκα κηαο «αζηαζνχο ηζνξξνπίαο 

ζπκβηβαζκψλ». Ο ζπκβηβαζκφο αλαθέξεηαη ζηηο παξαρσξήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

(ζρεηηθά απηφλνκνπ) θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη θαη αληίζεηεο 

κε ηα βξαρππξφζεζκα ζπκθέξνληα ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ. Ζ ηζνξξνπία αλαθέξεηαη 

ζην γεγνλφο φηη νη φπνηεο παξαρσξήζεηο γίλνληαη ζην βαζκφ πνπ δελ ακθηζβεηνχλ 

ηελ πνιηηηθή εμνπζία ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο. Σέινο, ν αζηαζήο ραξαθηήξαο ηεο 

ηζνξξνπίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία ε νπνία θαζνξίδεη ηα φξηά ηεο 

(Πνπιαληδάο, 1975β: 18˙ 2009: 714).  

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα ελφηεηα, είλαη αλαγθαίν λα αλαθεξζνχκε ζε 

φςεηο ηεο αληίιεςεο ηνπ Λνπί Αιηνπζέξ γηα ην θξάηνο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ ην 

ππφβαζξν ησλ ζέζεσλ ηνπ Πνπιαληδά πνπ παξαζέζακε παξαπάλσ.  

χκθσλα κε ηνλ Αιηνπζέξ (2010) ην θξάηνο γίλεηαη αληηιεπηφ σο θξάηνο-

κεραλή, πνπ απφ ηε κηα είλαη «δηαρσξηζκέλν» απφ ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ θαη απφ ηελ 

άιιε είλαη έλα εξγαιείν πνπ κέζσ απηνχ ηνπ «δηαρσξηζκνχ» επηθπξψλεη, 

εμαζθαιίδεη θαη αλαπαξάγεη ηελ εγεκνλία ηεο θπξίαξρεο ηάμεο πνπ πξνθχπηεη κέζα 

απφ ηελ ηαμηθή πάιε. Απνηειεί κηα κεραλή πνπ κεηαζρεκαηίδεη ηε ηζρχ θαη ηε βία 

ηνπ ηζρπξφηεξνπ –δειαδή ηεο θπξίαξρεο ηάμεο– ζε εμνπζία. Δπηζεκαίλεη ζρεηηθά ν 

Αιηνπζέξ (2010), πσο «νιφθιεξνο ν πίζσ θφζκνο ηεο αληηπαξάζεζεο ηζρχνο θαη 

βίαο, ησλ ρεηξφηεξσλ βηαηνηήησλ ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ έρνπλ εμαθαληζηεί, πξνο 

ράξηλ ηνπ ελφο θαη κνλαδηθνχ απνηειέζκαηνο, ηεο δχλακεο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο, ε 

νπνία δελ παξνπζηάδεηαη θαλ σο απηφ πνπ είλαη: ην πιεφλαζκα ηεο δηθήο ηεο ηζρχνο 

πάλσ ζηελ ηζρχ ησλ θπξηαξρνχκελσλ ηάμεσλ, αιιά σο ζθέηε Ηζρχο. Καη είλαη απηή ε 

Ηζρχο, απηή ε Βία πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε εμνπζία απφ ηε κεραλή ηνπ θξάηνπο...ζε 

δίθαην, ζε λφκνπο, ζε λφξκεο», δειαδή –πξνζζέηνπκε– ζε εμνπζία ηεο θπξίαξρεο 

ηάμεο θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα ην θξάηνο-κεραλή είλαη θξάηνο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο.  

Γηα λα είλαη θξάηνο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο, ζχκθσλα κε ηνλ Αιηνπζέξ (2000) 

ην θξάηνο ζην ζθιεξφ ππξήλα ηνπ είλαη δηαρσξηζκέλν απφ ηελ ηαμηθή πάιε. Κάηη 

ηέηνην «είλαη εγγεγξακκέλν ζηελ ίδηα ηε δνκή ηνπ θξάηνπο, ζηελ ηεξαξρία ηνπ θξάηνπο 

θαη ζηελ ππνρξέσζε ππαθνήο (θαη επηθπιαθήο) πνπ ππάξρεη γηα φινπο ηνπο 

δεκφζηνπο ππαιιήινπο, φπνηα θαη εάλ είλαη ε ζέζε ηνπο. Απηφ εμεγεί άιισζηε ηελ 

εμαίξεζε πνπ γίλεηαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηξαηνχ, ηεο αζηπλνκίαο θαη γηα ην 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ θξάηνπο. Γελ ππάξρνπλ ζπλδηθάηα ζην ζηξαηφ, νχηε ζην 

πςειφ πνιηηηθφ πξνζσπηθφ θαη ε απεξγία ηνπο απαγνξεχεηαη, ππφ ηελ απεηιή 
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δξαθφληεησλ θπξψζεσλ». Δλψ αιινχ ζεκεηψλεη πσο «[έ]ρνπκε εδψ κηα ηεξάζηηα 

επηρείξεζε αθχξσζεο, ακλεζίαο θαη πνιηηηθψλ απσζήζεσλ. Δίλαη απηή ε επηρείξεζε 

πνπ ζθξαγίδεη θαη εμαζθαιίδεη ηνλ “δηαρσξηζκφ” ηνπ θξάηνπο, ηνλ νπνίν ε θπξίαξρε 

ηάμε έρεη ηε κεγαιχηεξε αλάγθε, φρη κφλν ζηελ ηδενινγία ηεο, αιιά κέρξη θαη ζηελ 

πξαθηηθή ηεο γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εγεκνλίαο ηεο».    

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην θξάηνο-κεραλή αλ θαη «δηαρσξηζκέλν» απφ ηελ 

ηαμηθή πάιε σο πξνο ην «ζψκα» ηνπ, απνηειεί επηθχξσζε ηεο ηζρχνο ηεο θπξίαξρεο 

ηάμεο ζην δνζκέλν θάζε θνξά ηαμηθφ ζπζρεηηζκφ απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη. Έηζη, ε 

παξαγσγή λφκηκεο εμνπζίαο –πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε δίθαην, λφκνπο θαη λφξκεο– 

απφ ην θξάηνο-κεραλή γηα ινγαξηαζκφ ηεο θπξίαξρεο ηάμεο, εθθξάδεη ηηο θάζε θνξά 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο ηαμηθήο πάιεο πνπ επηθαζνξίδνπλ απηή ηελ θπξηαξρία. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Αιηνπζέξ (2010) ην θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη 

ηελ εμνπζία ηεο θπξίαξρεο ηάμεο είλαη δηαρσξηζκέλν απφ ηα επηκέξνπο αζηηθά 

ζπκθέξνληα, είλαη «έλαο κεραληζκφο ηθαλφο λα πάξεη κέηξα ελάληηα ζ‟ έλα κέξνο, 

βιέπε ελάληηα ζηελ πιεηνςεθία ησλ αζηψλ, γηα λα ππεξαζπηζηεί ηα “γεληθά 

ζπκθέξνληα” ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. Γη‟ απηφ θαη ην θξάηνο νθείιεη λα είλαη 

δηαρσξηζκέλν».  

Τπφ απηφ ην πξίζκα γίλνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία αληηιεπηέο είηε νη 

«παξαρσξήζεηο» απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο πξνο φθεινο ησλ ππνηειψλ ηάμεσλ ζε 

πεξηφδνπο επλντθφηεξνπ ηαμηθνχ ζπζρεηηζκνχ, είηε  νη πνιηηηθέο ζε βάξνο ησλ 

ππνηειψλ ηάμεσλ ζε πεξηφδνπο λενθηιειεχζεξεο εγεκνλίαο, ακθφηεξεο 

κεηαθξαδφκελεο ζε δίθαην θαη λφκνπο (παξαγσγή λφκηκεο εμνπζίαο).  

 

4.5 Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

 

Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζην πιαίζην ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ έρεη ηξεηο δηαζηάζεηο: 

(βι. Leat, 2007: 181˙ Traxler, 1999: 56˙ Minemura, 1965: 219):  

α) Δπηηειεί ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκηνπξγίαο θαλφλσλ θαη ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ. Ηζηνξηθά ν ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο είλαη λα παξέρεη 

ην λνκηθφ πιαίζην (κέζσ ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ) πνπ ξπζκίδεη ηε ζπγθξνπζηαθή 

ζρέζε κεηαμχ εξγαζίαο θαη δηνίθεζεο ζε φια ηα επίπεδα, ζχκθσλα κε ηα ειάρηζηα 

δηεζλή πξφηππα ζπλζεθψλ εξγαζίαο (Keller, 1990: 255). Δπηπιένλ, ην θξάηνο 

ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο κέζσ ηεο καθξννηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο / πνιηηηθήο (Hyman, 2008: 267-268). 
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β) Δγγπάηαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Έλαο 

έκκεζνο δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο απνηειεί ε δεκηνπξγία ηξηκεξψλ 

ζεζκψλ κεζνιάβεζεο γηα ηελ επίιπζε ησλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ. ε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, έλαο επηπξφζζεηνο ξφινο ηνπ είλαη θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο δξάζεο ησλ 

ζπλδηθάησλ θαη ηεο έθηαζεο ησλ απεξγηψλ (Leat, 2007: 181˙ Bordogna and Cella, 

1999: 18˙ Keller, 1990: 256).  

γ) πκκεηέρεη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο σο εξγνδφηεο. ηε βηβιηνγξαθία ην 

θξάηνο αλαθέξεηαη είηε σο «πξφηππνο εξγνδφηεο»/«θαηλνηφκνο» πνπ νξίδεη θαιέο 

πξαθηηθέο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ σο παξάδεηγκα γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, είηε σο 

«κηκεηήο» πνπ αθνινπζεί ηηο πξαθηηθέο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα (Hyman, 2008: 265˙ Leat, 2007: 210˙ Bach and Winchester, 2003: 287).  

Οη παξαπάλσ ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο ζηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο, είλαη θαηά ηε γλψκε καο ζαθψο ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ θαηεμνρήλ ξφιν ηνπ 

θξάηνπο σο «θξάηνπο-κεραλήο» θαη κε ηε «ζρεηηθή ηνπ απηνλνκία», πνπ 

πεξηγξάθεθαλ ζηελ ελφηεηα 4.4. Χο πξνο ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε δηάζηαζε –απηή 

ηεο δεκηνπξγίαο θαλφλσλ κέζσ ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο εγγχεζεο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ην εξγαηηθφ 

δίθαην– πξφθεηηαη ζαθψο γηα δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θξάηνπο σο «κεραλή παξαγσγήο 

λφκηκεο εμνπζίαο» πνπ φπσο είδακε ζηελ ελφηεηα 4.4 ηέηνηεο είλαη ε «παξαγσγή» 

λφκσλ-δηαηαγκάησλ-απνθάζεσλ θαη ν «έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο». Σφζν ην 

πεξηερφκελν απηψλ ησλ δηαζηάζεσλ, φζν θαη εθείλν ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο –δειαδή ην 

αλ ην θξάηνο δξα σο πξφηππνο εξγνδφηεο πξνο φθεινο ησλ δπλάκεσλ ηεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο ή σο κηκεηήο ησλ πξαθηηθψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε βάξνο ησλ δπλάκεσλ 

ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο– είλαη αλαγθαίν λα γίλεηαη αληηιεπηφ ζην πιαίζην ηεο 

«ζρεηηθήο απηνλνκίαο» ηνπ θξάηνπο, πνπ κε βάζε ηνλ ηαμηθφ ζπζρεηηζκφ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηε ζπλνρή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζρεκαηηζκνχ, κπνξεί λα 

παίξλεη βξαρππξφζεζκα κέηξα πξνο φθεινο ησλ δπλάκεσλ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ή 

λα ηάζζεηαη αλνηθηά ππέξ ηεο θπξίαξρεο ηάμεο θαη ελάληηα ζηε κηζζσηή εξγαζία, 

φπσο ζε πεξηφδνπο θξίζεο θαη δπζκελνχο ηαμηθνχ ζπζρεηηζκνχ γηα ηηο δπλάκεηο ηεο 

κηζζσηήο εξγαζίαο.         

ε θάζε πεξίπησζε, ε δεκφζηα απαζρφιεζε επεξεάδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Masters et al (2008: 306) απφ ηηο απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο «ζρεηηθά: 1) κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ην κέγεζνο (ηνπ ππνηνκέα) ηεο θπβέξλεζεο θαζψο θαη απφ ηελ 

θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ζηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 2) κε ην πψο 
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ην θξάηνο νξγαλψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα είλαη είηε άκεζνο είηε έκκεζνο 

παξαγσγφο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 3) κε ηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο 

(δεκφζηαο) δηνίθεζεο πνπ επηιέγεη λα πηνζεηήζεη». Σν κέγεζνο θαη ε θχζε ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα εμαξηάηαη απφ ηνλ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθάζηνηε 

θπβέξλεζεο. ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο νη θπβεξλήζεηο πηνζεηνχλ ηε θηιειεχζεξε 

ηδενινγία ν δεκφζηνο ηνκέαο ηείλεη λα είλαη κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο πνπ 

πηνζεηνχλ ηδενινγηθέο πξνζεγγίζεηο ξχζκηζεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζεζκψλ 

(corporatist approach) (Leat, 2007: 211).       

Χζηφζν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θπβεξλήζεσλ, 

ην θξάηνο παξακέλεη «ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ν κεγαιχηεξνο εξγνδφηεο» θαζψο 

απαζρνιεί απνθιεηζηηθά ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα ζψκαηα αζθαιείαο, ηηο έλνπιεο 

δπλάκεηο, ην δηθαζηηθφ ζψκα, ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη έλα κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζην ζχζηεκα πγείαο (Hyman 2008: 264). Οη φξνη απαζρφιεζεο 

θαζνξίδνληαη είηε κέζσ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είηε κνλνκεξψο απφ ην 

θξάηνο φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

ζηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, θ.ιπ. (Leat, 2007: 212).  

Σν θξάηνο ελζαξξχλεη ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη νη εξγαδφκελνη 

ζην δεκφζηα ηνκέα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε 

κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (κε ηελ εμαίξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

αζηπλνκία θαη ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαζψο ζε πνιιέο ρψξεο ν ζπλδηθαιηζκφο ζε 

απηέο ηηο ππεξεζίεο είλαη απαγνξεπκέλνο). Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηνπ ξφινπ ηνπ 

θξάηνπο σο «πξφηππνπ εξγνδφηε» θαη «ζε έλα βαζκφ ηεο ιαλζάλνπζαο πνιηηηθήο 

επηξξνήο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ» (Hyman, 2008: 265˙ Leat, 2007: 211). 

Δπηπξνζζέησο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ζε πνιιέο ρψξεο νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

ζην δεκφζην ηνκέα είλαη «εηξεληθέο» ζαλ απνηέιεζκα ηνπ πςεινχ βαζκνχ 

εξγαζηαθήο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (Hyman, 2008: 265) ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  
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4.6 Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζην δεκφζην ηνκέα
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4.6.1 Δννοιολογικψρ πποζδιοπιζμψρ ηος δημψζιος ηομέα 

 

Ο φξνο «δεκφζηνο ηνκέαο» ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη (ιαλζαζκέλα) σο ζπλψλπκν ηεο 

θπβέξλεζεο (Pathirane and Blades, 1982: 261). Ο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα είλαη δχζθνινο φρη κφλν εμαηηίαο ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ 

παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ ζε ζρέζε κε ηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε, 

αιιά θαη εμαηηίαο ησλ αλαδηαξζξσηηθψλ κέηξσλ – φπσο είλαη νη εθαξκνγή λέσλ 

δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ, νη κεξηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο/κεηνρνπνηήζεηο – πνπ 

«ζνιψλνπλ ηα φξηα» αλάκεζα ζηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην ηνκέα (Olsen, 1996: 11).  

Γεδνκέλσλ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κεηαμχ ησλ ρσξψλ, 

είλαη δπλαηφλ απηφο λα νξηζηεί κέζσ ησλ ππνηνκέσλ πνπ ηνλ απνηεινχλ. Ο θνηλφο 

νξηζκφο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, ηνπ 

Οξγαληζκνχ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε, ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (Commission of the European Communities et al, 

2009: 435), αλαθέξεηαη ζην δεκφζην ηνκέα σο ηνλ ηνκέα εθείλν πνπ απνηειείηαη απφ 

ηελ γεληθή θπβέξλεζε θαη ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. Δλαιιαθηηθά (Commission of 

the European Communities et al, 1993: 537), νξίδεηαη σο ν ηνκέαο πνπ απνηειείηαη 

απφ ηνπο ππνηνκείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπο ππνηνκείο ησλ δεκφζησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη κε ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

χκθσλα κε ηνπο Andersen et al (1997: 38) ν δεκφζηνο ηνκέαο ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο (ή ε αγνξά εξγαζίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα) εκπεξηέρεη πέληε ππν-ηνκείο κε 

βάζε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα: α) ηελ θεληξηθή δηνίθεζε πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θξαηηθή δηνίθεζε, ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα, ηελ αζηπλνκία, ην 

ζηξαηφ, ην δηπισκαηηθφ ζψκα θ.ά., β) ηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε, γ) 

ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο φπσο εθπαίδεπζε, ζχζηεκα πγείαο, ζχζηεκα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θ.ά., δ) ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο φπσο ηηο δεκφζηεο 

ζπγθνηλσλίεο, ηηο ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηηο ππεξεζίεο 

χδξεπζεο θ.ά., θαη ε) ηηο βηνκεραληθέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο φπσο 

είλαη βηνκεραλίεο, ηξάπεδεο θ.ά.  
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 Ζ αλάιπζε ηεο παξνχζαο ελφηεηαο βαζίδεηαη ζε Zisimopoulos and Economakis (2012) θαη ζε 

Εεζηκφπνπινο θαη Οηθνλνκάθεο (2013). 
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4.6.2 Σςμμεηέσονηερ, διαδικαζίερ και αποηελέζμαηα 

 

Χο βαζηθνί ζπκκεηέρνληεο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο αλαθέξνληαη ζπρλά ζηε 

βηβιηνγξαθία νη εξγαδφκελνη (θαη ηα ζπλδηθάηα ηνπο), νη εξγνδφηεο (θαη νη ελψζεηο 

ηνπο) θαη ην θξάηνο. Χζηφζν, απηφ ην ζρήκα ελψ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

ηα κέξε «εξγνδφηεο» θαη «θξάηνο» ζπγρσλεχνληαη. Έηζη, φπσο επηζεκαίλεη ν Hyman 

(2008: 264-265) «ε απιντθή έλλνηα ησλ „ηξηψλ ζπκκεηερφλησλ‟ ζηηο 

εξγαζηαθέο/βηνκεραληθέο ζρέζεηο δελ είλαη θαηάιιειε θαζψο ην θξάηνο 

θαηαιακβάλεη δχν απφ ηηο ηξεηο ζέζεηο ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ». ηελ 

πεξίπησζε απηή, ην θξάηνο δηαδξακαηίδεη (άκεζα ή έκκεζα) ην ξφιν ηνπ εξγνδφηε 

θαη ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή ηεο ζρέζεο απαζρφιεζεο.  

 

4.6.3 Μέηπηζη ηος μεγέθοςρ ηος δημψζιος ηομέα 

 

Ζ εμέηαζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζην δεκφζην ηνκέα αιιά θαη νη ζπγθξίζεηο 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ απαηηεί θαηαξρήλ λα ηεζεί κηα θνηλή βάζε αλαθνξηθά 

κε ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί κηα ζεηξά απφ κέηξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ κεγέζνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο: ε πξνζηηζέκελε αμία, νη ακνηβέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε δεκφζηα απαζρφιεζε σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο, ν 

ζρεκαηηζκφο θεθαιαίνπ, ηα ζηνηρεία απνηακίεπζεο θαη θαζαξνχ δαλεηζκνχ. Χζηφζν, 

ειάρηζηεο κειέηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην απφ ηα παξαπάλσ κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ δηεζλείο ζπγθξίζεηο
100

 ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα (Pathirane and Blades, 1982: 264˙ Beaumont, 1992: 8).  

Ο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα γηα ηελ κέηξεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα είλαη νη θπβεξλεηηθέο δαπάλεο σο πνζνζηφ ηνπ Αθαζάξηζηνπ 

Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ). Απηφ ην κέηξν εθθξάδεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο ηάζεηο 
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 χκθσλα κε ηνλ Beaumont (1992: 8) «απηέο νη ζρεηηθά ιίγεο κειέηεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 

απηή ηελ πνηθηιία ησλ κέηξσλ έρνπλ δείμεη φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα ζε κηα ρψξα επεξεάδνληαη απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  θαη ηε κέζνδν κέηξεζεο ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Γηα παξάδεηγκα, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη νη ΖΠΑ έρνπλ έλα κεζαίνπ 

κεγέζνπο δεκφζην ηνκέα φηαλ απηφο απνηηκάηαη κε βάζε ηηο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ηεο θπβέξλεζεο ή 

ηελ απαζρφιεζε ζηελ θπβέξλεζε, ελψ εκθαλίδεη έλα κηθξφηεξν κέγεζνο φηαλ ην κέηξν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε ζπλνιηθή ηειηθή δήηεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ε απαζρφιεζε ζην ζχλνιν ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα».  



[240] 
 

αλάπηπμεο θαη ην κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (Beeton, 1987: 297-298˙ Mahler, 

1992: 311˙ Masters et al, 2008: 309).  

χκθσλα κε ηελ Commission of the European Communities et al (2009: 190-

191) νη δαπάλεο γεληθήο θπβέξλεζεο κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζε δπν θαηεγνξίεο νη 

νπνίεο απνηεινχληαη απφ δέθα ππν-θαηεγνξίεο
101

: α) δαπάλεο γηα ζπιινγηθέο 

ππεξεζίεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο γηα ηηο ππεξεζίεο γεληθήο θπβέξλεζεο, 

άκπλαο, δεκφζηαο ηάμεο, νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ, πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, γηα 

παξνρή θαηνηθίαο θαη παξνρή θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ θαη β) δαπάλεο γηα αηνκηθέο 

ππεξεζίεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ςπραγσγίαο, πνιηηηζκνχ, παηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ, 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.  

ηνλ νξηζκφ ησλ δαπαλψλ γεληθήο θπβέξλεζεο ν OECD (2011a: 60) 

επηζεκαίλεη πσο «παξαγσγηθέο κνλάδεο/επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο θαη 

παξάγνπλ (κεξηθψο ή εμνινθιήξνπ) εκπνξεχζηκα αγαζά θαη ππεξεζίεο δελ 

εληάζζνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο αιιά ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη 

ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο» (π.ρ. ΓΔΚΟ). Ζ Eurostat (2012a: 11) ζηνλ νξηζκφ ηεο γηα 

ηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο δελ εληάζζεη «ηνπο δεκφζηνπο 

παξαγσγνχο/παξφρνπο πνπ νξγαλψλνληαη σο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ή ηεινχλ ππφ 

εηδηθφ λνκηθφ θαζεζηψο θαη αλαγλσξίδνληαη σο αλεμάξηεηα λνκηθά πξφζσπα ή σο 

νηνλεί-επηρεηξήζεηο, είηε αλήθνπλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ είηε ζην κε 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα».   

Τπάξρνπλ δχν είδε πξνβιεκάησλ αλαθνξηθά κε ηε κέηξεζε θαη ηε δηελέξγεηα 

δηεζλψλ ζπγθξίζεσλ ησλ δαπαλψλ γεληθήο θπβέξλεζεο. Σν πξψην αθνξά ζηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ηεο έθηαζεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (ησλ ππνηνκέσλ δειαδή πνπ 

πεξηιακβάλεη) θαζψο ζε πνιιέο ρψξεο, γηα παξάδεηγκα, ηα λνζνθνκεία 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ελψ ζε άιιεο θαηαγξάθνληαη σο 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο (OECD, 2011b: 66). Σν δεχηεξν πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαηαγξαθή ή κε ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δαπάλεο γεληθήο θπβέξλεζεο. 

χκθσλα κε ηνλ επίζεκν νξηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην Δπξσπατθφ χζηεκα 

Λνγαξηαζκψλ – ESA 95 (European System of Accounts) νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο δελ 

θαηαγξάθνληαη ζηε γεληθή θπβέξλεζε θαζψο είλαη παξαγσγνί εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ 
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 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε θάζε ππν-θαηεγνξία βιέπε ζηηο επεμεγεκαηηθέο 

ζεκεηψζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (United Nations Statistics Divisions, 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4&Lg=1). 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4&Lg=1
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(βι. ESA95, παξάγξαθνο 2.69). Μφλν «θαηά ζπλζήθε εληάζζνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ απφ ηηο 

πσιήζεηο ην 50% ηνπ θφζηνπο ηνπο νπφηε ζεσξνχληαη σο παξαγσγνί κε 

εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ» (Eurostat, 2009: 42). 

 

4.6.4 Η αναδιάπθπυζη ηος δημψζιος ηομέα ηιρ πποηγοωμενερ δεκαεηίερ  

 

Σα πξφηππα ηεο δεκφζηαο απαζρφιεζεο έρνπλ ακθηζβεηεζεί φρη κφλν ζηελ ηξέρνπζα 

θξίζε αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

είλαη ζεκαληηθφ λα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ηηο ηάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν θαη επηηαρχλνληαη ζηε πεξίνδν ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο.  

Ζ ακθηζβήηεζε ηεο δεκφζηαο απαζρφιεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην έδαθνο 

ηεο επξχηεξεο ακθηζβήηεζεο ηεο ππνηηζέκελεο κε «νξζνινγηθήο» ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηνπ ππνηηζέκελνπ εμνξζνινγηζκνχ ηεο κέζσ ηνπ 

απνθαινχκελνπ Νένπ Γεκφζηνπ Μάλαηδκελη (ΝΓΜ). Σα λέα κνληέια δεκφζηαο 

δηνίθεζεο
102

 πνπ αλαπηχρζεθαλ ζέηνπλ σο βάζε ηελ πηνζέηεζε 

επηρεηξεκαηηθψλ/αγνξαίσλ θξηηεξίσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο απνηειψληαο ηε 

ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο απνξξχζκηζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο (Μαξθαλησλάηνπ, 

2011: 54-56). Τπφ ηελ έλλνηα απηή, κέζσ ηνπ ΝΓΜ ην θξάηνο εκθαλίδεηαη θαηαξρήλ 

σο «κηκεηήο» ησλ πξαθηηθψλ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Σν επηρείξεκα ην νπνίν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ακθηζβεηήζνπλ ηα πθηζηάκελα πξφηππα ηεο δεκφζηαο απαζρφιεζεο 

είλαη πσο «νη απμήζεηο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ δελ είλαη βηψζηκεο θαη ην κέγεζνο θαη 

ε έθηαζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ρξεηάδνληαη επαλαπξνζδηνξηζκφ» (Bach, 1999: 3). ε 

πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηε δεθαεηία ηνπ 1980 νη πεξηθνπέο ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ, αιιά θαη ζπλνιηθά ε πξνζπάζεηα λενθηιειεχζεξεο αλαδηάξζξσζεο ηεο 

δεκφζηα δηνίθεζεο θαη ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, επηβιήζεθαλ απφ ηα πξνγξάκκαηα 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ επηβιήζεθαλ απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

(ΓΝΣ)
103

 κε ηε ζηήξημε ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ (Beaumont, 1992: 23 

Μαξθαλησλάηνπ, 2011: 60-61). Οη πξνυπνζέζεηο πνπ έζεηε ην ΓΝΣ γηα ηελ 
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 Βι. αλαιπηηθά ζε Μαξθαλησλάηνπ (2011). 

103
 χκθσλα κε ηνλ Beaumont (1992: 23) «κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα πξνζαξκνγήο πνπ 

επηβιήζεθαλ απφ ην ΓΝΣ ζε 78 αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηελ πεξίνδν 1980-1983, έδεημε πσο ζρεδφλ 

ζην 90% ησλ πεξηπηψζεσλ ηα πξνγξάκκαηα πξφηεηλαλ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ζηα 

2/3 ησλ πεξηπηψζεσλ πξφηεηλαλ ζπγθξάηεζε ησλ κηζζψλ ζην δεκφζην ηνκέα». 
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ρνξήγεζε ησλ δαλείσλ ήηαλ «ε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα κε κέηξα φπσο ε 

αχμεζε ησλ θνξναπαιιαγψλ γηα επηρεηξήζεηο, ε ελίζρπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, νη ηδησηηθνπνηήζεηο, ην άλνηγκα ηνπ εκπνξίνπ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θηιειεχζεξεο αλαδηάξζξσζεο» 

(Μαξθαλησλάηνπ, 2011: 60). ηελ Δπξψπε ηε δεθαεηία ηνπ 1990, νη πηέζεηο γηα ηελ 

πεξηθνπή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ εληζρχζεθαλ απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπλζήθεο ηνπ 

Μάαζηξηρη θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ έληαμε ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε 

– ΟΝΔ (Andersen et al, 1997: 39 Hyman, 2008: 265). 

Ζ αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ζηφρεπε ζηε 

κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζε ζπκθσλία κε ηελ πηνζέηεζε ησλ ιεγφκελσλ 

Νέσλ Αξρψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (New Public Management), ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο «[ε] αμίσζε γηα κηα „πεξηνξηζκέλε δηαθπβέξλεζε‟ (limited governance) 

ζεσξεηηθνπνηήζεθε σο επηηαθηηθή θαη ηαπηφρξνλα σο αληδενινγηθή, ελ φςεη κηαο 

ππνηηζέκελα αλαληίξξεηεο πξαγκαηηθφηεηαο ππεξδηφγθσζεο ησλ θξαηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ θαη δεκφζησλ δαπαλψλ» (Μαξθαλησλάηνπ, 2011: 56). Οη 

αλαδηαξζξψζεηο είραλ δχν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο νη νπνίεο επεξέαδαλ επζέσο ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα: α) ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ αγνξά θαη β) 

ε πηνζέηεζε λέσλ κνξθψλ δηνίθεζεο. Ζ πξψηε πεξηειάκβαλε ηελ εηζαγσγή ησλ 

κεραληζκψλ ηεο αγνξάο ζηηο κέρξη πξφηηλνο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

κέζσ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ηεο αλάζεζεο ζε ηξίηνπο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ηελ εηζαγσγή ησλ εζσηεξηθψλ αγνξψλ
104

 ζην δεκφζην ηνκέα. Ζ δεχηεξε 

πεξηειάκβαλε 1) νξγαλσζηαθέο αιιαγέο, θαη ηδηαίηεξα απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ 

ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε επέιηθησλ κνξθψλ 

απαζρφιεζεο, 2) ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ θαη 3) 
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 Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε αληαπνδνηηθά θξηηήξηα απφ ην δεκφζην ηνκέα. 

χκθσλα κε ηνλ Lacey (1997:142) κηα εζσηεξηθή αγνξά κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο:  

 Δίλαη «εζσηεξηθή», πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 

αγνξά παξακέλνπλ ζην δεκφζην ηνκέα. 

 Οη πφξνη γηα ηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα δελ δηαηίζεληαη πιένλ ζε παξφρνπο κε 

γξαθεηνθξαηηθή απφθαζε, αιιά θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε γηα ηελ ππεξεζία 

ηελ νπνία απνθηά θαηαβάιινληαο αληίηηκν (π.ρ. εθπαίδεπζε, πγεία).  

 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ρσξίδεηαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. 

 Οη πφξνη δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ αγνξά θαη είλαη εζσηεξηθνί ηνπ 

ζπζηήκαηνο (γηα παξάδεηγκα, θνππφληα εθπαίδεπζεο δελ κπνξνχλ λα εμαξγπξσζνχλ θαη σο 

εθ ηνχηνπ δελ έρνπλ θακία αμία έμσ απφ ην ζρνιηθφ ζχζηεκα). 

 Οη ηηκέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά δελ θαζνξίδνληαη ζπλήζσο απφ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε, 

αιιά απφ γξαθεηνθξαηηθέο απνθάζεηο ή κε δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ αγνξαζηή θαη 

πξνκεζεπηή κέζα ζε έλα πιαίζην έληνλα ξπζκηδφκελν.  
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ηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ κνξθψλ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ ζηηο 

αλάγθεο ηνπ πνιίηε/πειάηε
105

 (Andersen et al, 1997:42-43 Morgan et al, 2000: 79 

Μαξθαλησλάηνπ, 2011: 54-60). 

χκθσλα κε ηνπο Andersen et al (1997: 49-54), ν θνηλφο αληίθηππνο ησλ 

αλαδηαξζξσηηθψλ κέηξσλ ζηηο ζρέζεηο απαζρφιεζεο ήηαλ: 

 Ζ αλαθνπή ηεο απμεηηθήο ηάζεο ηεο δεκφζηαο απαζρφιεζεο. 

 Ζ κείσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ κηζζνινγηθψλ δαπαλψλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. 

 Ζ πηνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ ακνηβήο κε βάζε ηελ απφδνζε. 

 Ζ δηάδνζε ησλ πξαθηηθψλ επέιηθηεο απαζρφιεζεο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηεο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

 Ζ «αλαδηαλνκή» ηνπ εηζνδήκαηνο, ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο αλάκεζα ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

  Ζ «ζπγθεληξνπνηεκέλε απνθέληξσζε» (centralized decentralization), πνπ 

ζεκαίλεη πσο νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ηείλνπλ λα είλαη απνθεληξσκέλεο 

ζαλ απνηέιεζκα ηεο απνθέληξσζεο ηνπ θξάηνπο. Σν πιαίζην γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ κηζζψλ δηακνξθψλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν ελψ νη ιεπηνκέξεηεο (ησλ 

ζπκβάζεσλ) ζπκπιεξψλνληαη ζε απνθεληξσκέλν επίπεδν νδεγψληαο ζηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ ησλ ζρέζεσλ απαζρφιεζεο. 

 

4.6.5 Οι επγαζιακέρ ζσέζειρ ζηον ελληνικψ δημψζιο ηομέα 

 

Ο δεκφζηνο ηνκέαο ζηελ Διιάδα ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ζην ζηελφ θαη ζηνλ 

επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. Ο ζηελφο δεκφζηνο ηνκέαο –δειαδή ε γεληθή θπβέξλεζε– 

πεξηιακβάλεη ηα ππνπξγεία, ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο, ηηο 

ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο απηνδηνηθήζεηο, ηηο αλεμάξηεηεο αξρέο θαη ηνπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο πνπ ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ππνπξγείσλ. Ο επξχηεξνο 

δεκφζηνο ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηηο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Χθέιεηαο  φπσο 

είλαη νη επηρεηξήζεηο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο: ΓΔΖ, ΟΔ, ΔΤΓΑΠ θ.ά. (Olsen, 1996: 

58 Karakioulafis, 2008).   
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 Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ πνιηηψλ ζηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο, ηεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηα έλδηθα κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, ηεο δηαηχπσζεο 

πξνηχπσλ πνηφηεηαο – αληίζηνηρσλ κε απηά πνπ ηίζεληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα – ηα νπνία κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ, κεηαμχ άιισλ, θαη κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Βι. OECD 

(1995: 47). Βι. θαη Μαξθαλησλάηνπ (2011: 3-4). 
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Σν θξάηνο απνηειεί ην κεγαιχηεξν εξγνδφηε θαζψο απαζρνιεί πεξίπνπ ην 

1/5 ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ φπσο δείμακε ζηελ ελφηεηα 2.12.2.1 θαη ζην 

Γηάγξακκα 2.5. 

Τπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζρέζεσλ απαζρφιεζεο. Ο πξψηνο 

πεξηιακβάλεη ηνπο κφληκνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Ο δεχηεξνο αθνξά ζηνπο 

εξγαδφκελνπο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ. Ο ηξίηνο 

ηχπνο αλαθέξεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ππφ θαζεζηψο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. (βι. Olsen, 1996: 58). 

Οη δεκφζηνη ππάιιεινη νξγαλψλνληαη ζηελ Αλψηαηε Γηνίθεζε Δλψζεσλ 

Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (ΑΓΔΓΤ) ε νπνία απνηειείηαη απφ 45 νκνζπνλδίεο (ζηηο 

νπνίεο αληηζηνηρνχλ 1260 πξσηνβάζκηεο ελψζεηο) θαη απφ 51 λνκαξρηαθά ηκήκαηα 

(Παιαηνιφγνο, 2006: 134-135 ΑΓΔΓΤ). Οη ππφινηπνη εξγαδφκελνη –ππφ θαζεζηψο 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ– νξγαλψλνληαη ζηε Γεληθή πλνκνζπνλδία 

Δξγαηψλ Διιάδαο (ΓΔΔ) ζηελ νπνία εληάζζνληαη, επίζεο, θαη νη εξγαδφκελνη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. Έηζη, ζηα ζπλδηθάηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

ηα ζπλδηθάηα ησλ ΓΔΚΟ πνπ καδί κε απηά ησλ ηξαπεδψλ (ΟΣΟΔ) παξαδνζηαθά 

εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα πςειή ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα απνηειψληαο ηνλ ηζρπξφ 

ππιψλα ηεο ΓΔΔ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ηα ζπλδηθάηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ ειιεληθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο 

(Zambarloukou, 2010: 238). Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ην έηνο 2008, ε 

ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα (ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα) ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

ππνινγίδεηαη ζε 60% (πεξίπνπ 235.000 εξγαδφκελνη) ελψ ζηα ζπλδηθάηα ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα 18% (πεξίπνπ 465.000 εξγαδφκελνη) (βι. Visser, 2011˙ OECD, 

2011c: 103˙ OCED online database).  

Παξά ην γεγνλφο φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

νξγαλψλνληαη ζε ζπλδηθάηα θαη λα απεξγνχλ, κέρξη ην 1999 ε ΑΓΔΓΤ ή νη άιιεο 

νκνζπνλδίεο θαη ηα ζπλδηθάηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ δελ είραλ ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαζψο θαη ηεο ζχλαςεο ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ (Ioannou, 1996: 511). Ζ θπβέξλεζε θαζφξηδε κνλνκεξψο ην χςνο ησλ 

κηζζψλ θαη ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζχκθσλα κε ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο πνιηηηθή. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε θαη ζηελ 

ΑΓΔΓΤ είραλ κφλν αλεπίζεκν ραξαθηήξα (Olsen, 1996: 59, 61). Με ην λφκν 

2738/1999 ζεζκνζεηήζεθε ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε 
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ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Αληηθείκελν ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο είλαη κφλν νη ζπλζήθεο εξγαζίεο θαη φρη 

νη κηζζνί νη νπνίνη θαζνξίδνληαη κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο (Karakioulafis, 2008).    

Οη εξγαδφκελνη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα –πνπ απαζρνινχληαη ππφ 

θαζεζηψο ζπκβάζεσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ– θαιχπηνληαη απφ ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζπκβάζεηο θαη έρνπλ ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηνλ Οξγαληζκφ 

Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο (ΟΜΔΓ) (Olsen, 1996: 60), φπσο ηζρχεη θαη γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο απφ ηηο νπνίεο 

πξνθχπηνπλ νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ζπκκεηέρνπλ νη εγεζίεο ησλ νκνζπνλδηψλ ηνπο 

(ή ησλ πξσηνβάζκησλ ζπλδηθάησλ) θαη νη εθπξφζσπνη ησλ δηνηθήζεσλ ησλ 

Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο. 
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5. πιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

5.1 Δηζαγσγή  

 

ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ 5 είλαη λα κειεηήζεη ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, σο ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο εθ ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

ζηελ ελφηεηα 5.2 δηεξεπλείηαη ν ξφινο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ην πεξηερφκελφ ηνπο θαζψο θαη ηα επίπεδα δηεμαγσγήο ηνπο.  

 ηελ ελφηεηα 5.3, ε εζηίαζε είλαη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε πνιινχο θαη έλαλ 

εξγνδφηε, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζέζεο ηεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ εληφο ηεο επξσπατθήο πνηθηιίαο.  

 ηελ ελφηεηα 5.4 εμεηάδεηαη ε ηάζε απνθέληξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη εηδηθφηεξα ε νξγαλσκέλε θαη άηαθηε 

απνθέληξσζε. ηηο ελφηεηεο 5.5 θαη 5.6 εμεηάδεηαη ε δνκή ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 1955-1990 θαη 1990-2010 αληίζηνηρα.  

 Σέινο, ζεκεηψλνπκε πσο ην θεθάιαην 5 απνηειεί –καδί  κε ην θεθάιαην 6 θαη 

ην θεθάιαην 7– ηε βάζε γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζην θεθάιαην 8. 

 

5.2 Ο ξφινο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο: 

νξηζκφο, πεξηερφκελν θαη επίπεδν δηεμαγσγήο 

 

Ήδε απφ ηελ ελφηεηα 1.9 επηζεκάλακε πσο νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

απνηεινχλ βαζηθφ πεδίν κειέηεο θαη έξεπλαο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Απνηεινχλ 

ηε ζεκαληηθφηεξε ίζσο απφ ηηο δηαδηθαζίεο δηακεζνιάβεζεο ηεο ζρέζεο 

απαζρφιεζεο.  

 χκθσλα κε ηε Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ILO) νη ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο αλαθέξνληαη «ζε φιεο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο νη νπνίεο ιακβάλνπλ 

ρψξα απφ ηε κηα αλάκεζα ζε έλαλ εξγνδφηε, ζε κηα νκάδα εξγνδνηψλ ή ζε κηα ή 

πεξηζζφηεξεο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο, θαη απφ ηελ άιιε ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο 

νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. Αληηθείκελφ ηνπο είλαη:  

α) ν θαζνξηζκφο ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ φξσλ απαζρφιεζεο ή/θαη 

β) ε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ή/θαη 

γ) ε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο εξγνδφηεο ή ηηο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο 

θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ή ζηηο νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ». 
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 Αλ θαη νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο δελ απνηεινχλ ηε κνλαδηθή 

δηαδηθαζία ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ νπνία απφ θνηλνχ ζπκκεηέρνπλ εξγνδφηεο 

θαη εξγαδφκελνη (π.ρ. δηαδηθαζίεο επίιπζεο δηαθνξψλ, δηαβνχιεπζεο θιπ), 

μερσξίδνπλ απφ ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο απφ ην γεγνλφο φηη ν ζθνπφο ηνπο είλαη λα 

θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλίεο, κε ζπλεζέζηεξε κνξθή απηή ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ.  

χκθσλα κε ηνλ Leat (2007: 360-361), ην πεξηερφκελν ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ αθνξά ηα εμήο δεηήκαηα: 

1) ηηο ακνηβέο 

2) ηνλ αξηζκφ πξνζσπηθνχ  

3) ηνλ αξηζκφ ησλ δπλαηψλ απνιχζεσλ θαη ηελ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε απφιπζεο 

4) ηηο ψξεο εξγαζίαο 

5) ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ 

6) πεηζαξρηθά δεηήκαηα θαη ξπζκίζεηο ζε πεξίπησζε απνηπρίαο επίηεπμεο ζπκθσλίαο. 

 Σα επίπεδα δηεμαγσγήο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε κηα ρψξα είλαη 

ην εζληθφ, ην θιαδηθφ, ην επηρεηξεζηαθφ θαη ην επίπεδν ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. ε θάζε 

έλα απφ απηά ηα επίπεδα, είλαη δπλαηφλ λα ξπζκίδνληαη δηαθνξεηηθά ζέκαηα ή/θαη λα 

θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα νη 

ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ζηα αλψηεξα επίπεδα δηαπξαγκάηεπζεο (φπ.π.: 361-

362).  

 

5.3 πιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε πνιινχο θαη έλαλ εξγνδφηε. 

 

Σν επίπεδν ζην νπνίν δηεμάγνληαη νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ, ην νπνίν θαζνξίδεη θαη ηηο εθξνέο-απνηειέζκαηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

Σα ζπζηήκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηα νπνία θπξηαξρνχλ νη ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζε επίπεδν επηρείξεζεο ζεσξνχληαη σο απνθεληξσκέλα. Αληίζεηα, 

ε θπξηαξρία ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε εζληθφ ή/θαη θιαδηθφ επίπεδν 

ζρεηίδνληαη κε ζπζηήκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ ζεσξνχληαη ζπγθεληξνπνηεκέλα 

(Kristal & Cohen, 2007: 613).  

ρεηηθή είλαη θαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε πνιινχο 

(multi-employer bargaining, MEB) θαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε έλαλ εξγνδφηε 

(single-employer bargaining, SEB). Ζ «ζεκειηψδεο δηαθνξά» αλάκεζα ζηα δχν 
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ζπζηήκαηα δηαπξαγκαηεχζεσλ έγθεηηαη ζην «αλ ιακβάλνπλ ρψξα ή φρη ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζην επίπεδν ηνπ θιάδνπ» (European Commission, 2011b: 97˙ βι. 

θαη ζε Economakis et al., 2016: 53). «ηελ πεξίπησζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε 

πνιινχο εξγνδφηεο, πεξηνξίδεηαη δξαζηηθά ε δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο ξχζκηζεο [ησλ 

φξσλ απαζρφιεζεο] απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε, ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίπησζε ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε έλαλ κφλν εξγνδφηε, φπνπ [ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε] 

ππάξρεη πάληα σο ππαξθηφ ππνθαηάζηαην ηεο απφ θνηλνχ ξχζκηζεο ε κνλνκεξήο 

ξχζκηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε (Glassner et al., 2011: 308). Δπηπιένλ, «αλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε έλαλ εξγνδφηε απνηεινχλ ηελ θπξίαξρε κνξθή ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε κηα ρψξα, ηφηε νη αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πξνζθέξνπλ 

κηα ελαιιαθηηθή ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο» (Traxler, 

2003: 7). 

Μέρξη ηελ ην 2010 ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζε ρψξεο φπνπ ε 

δηαπξαγκάηεπζε ζην επίπεδν ηνπ θιάδνπ θάιππηε έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θιάδσλ 

ηεο νηθνλνκίαο, νη πνιπ-εξγνδνηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ήηαλ θπξίαξρεο (Απζηξία, 

Βέιγην, Γαλία, Φηλιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα, Ηηαιία, Πνξηνγαιία, 

ινβαθία
106

, ινβελία, Ηζπαλία θαη νπεδία). Αληίζεηα, ζηηο ρψξεο φπνπ ε θάιπςε 

απφ δηαπξαγκαηεχζεηο ζην επίπεδν ηνπ θιάδνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλεο (Κχπξνο θαη 

Σζερία, θαη νξηαθά ή αλχπαξθηεο θιαδηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε Δζζνλία, Οπγγαξία, 

Ηξιαλδία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, Πνισλία θαη Ζλσκέλν 

Βαζίιεην), νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε έλαλ εξγνδφηε ήηαλ θπξίαξρεο θαη σο εθ ηνχηνπ 

ην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο ήηαλ ην θπξίαξρν επίπεδν δηαπξαγκάηεπζεο (βι. 

European Commission, 2011b: 97).  

ε φιεο ηηο ρψξεο πνπ άλεθαλ ζηηο ζπληνληζκέλεο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο 

(Coordinated Market Economies-CMEs) θαη ζηηο κηθηέο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο 

(Mixed Market Economies-MMEs)
107

 νη ζπκθσλίεο πνπ πξνέθππηαλ απφ πνιχ-

                                                           
106

 Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ζε θιαδηθφ επίπεδν δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηε ινβαθία. 

Χζηφζν, ε ζπνπδαηφηεηά ηνπο έρεη πεξηνξηζηεί θαζψο νη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάθζεθαλ κέζσ πνιπ-

εξγνδνηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηψζεθαλ απφ 53 ην 2004 ζε 37 ην 2008, ελψ ν αξηζκφο απηψλ πνπ 

ππφθεηηαη ζε επεθηαζηκφηεηα ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ελφο θιάδνπ κεηψζεθε απφ ζε δχν ηελ ίδηα 

πεξίνδν» (Cziria, παξαηίζεηαη ζε European Commission, 2010: 131). χκθσλα κε ηνπο Glassner et al. 

(2011: 321) ζηε ινβαθία νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε έλαλ εξγνδφηε είλαη πιένλ θπξίαξρεο. 
107

 Γηα ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε ζπληνληζκέλεο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο (Coordinated Market 

Economies-CMEs), θηιειεχζεξεο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο (Liberal Market Economies-LMEs), κηθηέο 

νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο (Mixed Market Economies-MMEs) θαη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο 

(Emerging Market Economies-EMEs) βι. αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα 6.3.1. Γηα ηηο ρψξεο πνπ 

εληάζζνληαη ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο νηθνλνκηψλ βιέπε ζηε ζπλέρεηα ζηνλ Πίλαθα 

5.1.  
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εξγνδνηηθέο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, είραλ ην ραξαθηήξα «ππνρξεσηηθψλ 

ζπκβάζεσλ» θαη νη φξνη ηνπο ήηαλ ππνρξεσηηθνί γηα ηηο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο θαη 

ηα ζπλδηθάηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. ε φιεο ηηο MMEs θαη ζε 

νξηζκέλεο απφ ηεο CMEs (Απζηξία, Βέιγην) ε ππνρξεσηηθή λνκηθή επεθηαζηκφηεηα 

ησλ φξσλ  ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ζηνπο εξγνδφηεο πνπ δελ θαιχπηνληαλ απφ 

πνιπ-εξγνδνηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο (Marginson and Sisson, 2004: 44) ήηαλ έλα 

ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ελίζρπε ηνλ θεληξηθφ ξφιν ησλ πνιχ-εξγνδνηηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ.  

Ζ χπαξμε πνιπ-εξγνδνηηθψλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ κε έλαλ εξγνδφηε 

επεξεάδεη ην πνζνζηφ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όπσο θαίλεηαη απφ ην Γηάγξακκα 5.1, ην πνζνζηφ θάιπςεο 

απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν ζηηο ρψξεο φπνπ 

θπξηαξρνχλ νη πνιχ-εξγνδνηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζπγθξηηηθά κε ηηο ρψξεο εθείλεο 

ζηηο νπνίεο είλαη θπξίαξρεο νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε έλαλ κφλν εξγνδφηε (European 

Commission, 2011b). 

 

Γηάγξακκα 5.1 Πνζνζηφ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηηο 27 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, 2000-2010 

 
Πεγή: Visser (2013a), επεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα ζηε βάζε ηεο δηάθξηζεο ηεο European 

Commission, 2011b. 

εκείσζε: Η ζχγθξηζε βαζίδεηαη ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ γηα θάζε ρψξα ηελ 

πεξίνδν 2000-2010. 
 

Ο Πίλαθαο 5.1 απεηθνλίδεη ηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ζηηο 27 ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πξηλ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε. Σα πςειφηεξα πνζνζηά 

θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο πνιπ-εξγνδνηηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, αιιά φρη θαη κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο 
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ππθλφηεηαο (κε εμαίξεζε ηεο νπεδία θαη ηε Γαλία). Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλα θελφ αλάκεζα ζηε «δπλεηηθή δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε θαη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ» (ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα) 

απφ ηε κηα, θαη ζηελ «πξαγκαηηθή έθηαζε ζηελ νπνία νη εξγαδφκελνη ππφθεηληαη ζε 

δηαπξαγκαηεπφκελνπο απφ ηα ζπλδηθάηα φξνπο θαη ζπλζήθεο απαζρφιεζεο» (θάιπςε 

απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο) (European Commission, 2011b: 35). Δπνκέλσο, 

ζηηο κηθηέο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρψξεο πνπ 

εληάζζνληαη ζηηο ζπληνληζκέλεο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο –φπνπ νη πνιπ-εξγνδνηηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θπξηαξρνχλ– ε αδπλακία ησλ ζπλδηθάησλ (ρακειή ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα) αληηζηαζκίδεηαη απφ ηε λνκηθή επεθηαζηκφηεηα ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ θαη ηα πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρή ησλ εξγνδνηψλ ζηηο εξγνδνηηθέο 

νξγαλψζεηο. Έηζη, εμαζθαιίδνληαη πςειά πνζνζηά θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο (Visser, 2009: 51).  
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Πίλαθαο 5.1 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ζηελ ΔΔ-27 αλά νκάδεο ρσξψλ κε πνιπ-εξγνδνηηθέο (MEB) θαη 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε έλαλ εξγνδφηε (SEB) 

Varieties 

of 

Capitalism 

Κπξίαξρν επίπεδν 

ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ 

Υψξεο 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 

CMEs MEB 

Γαλία 78,6 78,2 75,3 77,0 74,2 71,7 67,6 

Φηιαλδία 69,4 69,1 72,5 80,4 75,0 72,4 67,5 

νπεδία 78,0 81,3 80,9 86,6 80,1 75,6 68,8 

Απζηξία 56,7 51,6 46,9 41,1 36,6 33,3 29,1 

Γεξκαλία 34,9 34,7 31,2 29,2 24,6 21,7 19,1 

Βέιγην 54,1 52,4 53,9 55,7 49,5 52,9 51,9 

Οιιαλδία 34,8 28,0 24,3 25,2 22,6 21,4 19,7 

Λνπμεκβνχξγν 50,8 κ.δ. κ.δ. κ.δ. κ.δ. 41,4 37,3 

ινβελία κ.δ.  κ.δ. 69 50,5 41,6 37,1 26,6 

MMEs MEB 

Γαιιία  18,3 13,6 10 8,8 8,0 7,7 7,6 

Ηηαιία 49,6 42,5 38,8 38,1 34,8 33,6 33,4 

Πνξηνγαιία 54,8 44,6 28,0 25,4 21,6 21,2 20,5 

Ηζπαλία 18,7 10,2 12,5 16,3 16,7 14,7 14,6 

Διιάδα 39,0 37,5 34,1 31,3 26,5 24,6 24,0 

LMEs SEB 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 51,7 46,0 39,7 33,4 30,1 27,1 27,2 

Ηξιαλδία 58,4 55,4 52,2 48,1 37,2 33,7 32,4 

Μάιηα κ.δ. 58,6 66,3  62,0 60,2 55,7 51,2 

Κχπξνο κ.δ. κ.δ. 76,0 72,7 65,5 61,6 54,3 

EMEs 

MEB ινβαθία  κ.δ. κ.δ. κ.δ. 56,1 32,3 22,8 17,2 

SEB 

Σζερία κ.δ. κ.δ. κ.δ. 43,5 27,2 19,7 17,4 

Δζζνλία κ.δ. κ.δ. κ.δ. 32,4 14,9 9,9 7,1 

Λεηνλία κ.δ. κ.δ. κ.δ. 28,3 κ.δ. 18,8 14,8 

Ληζνπαλία κ.δ. κ.δ. κ.δ. 32,7 κ.δ. κ.δ. 8,5 

Οπγγαξία κ.δ. κ.δ. 83,1 49,1 21,7 17,5 16,8 

Πνισλία  κ.δ. 38,1 36,5 20,2 17,2 21,5 15,1 

MEB/SEB 
Ρνπκαλία 100,0 κ.δ. κ.δ. κ.δ. κ.δ. κ.δ. 32,8 

Βνπιγαξία κ.δ. 99,0 81,2 κ.δ. 27,7 22,4 20,1 

Πεγή: Visser (2013a), επεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα ζηε βάζε ηεο δηάθξηζεο ησλ European Commission 

(2011b), Visser (2009), Molina and Rhodes (2007), Marginson and Sisson (2004), Hall and Soskice (2001). 

εκείσζε: κ.δ. = κε δηαζέζηκα ζηνηρεία.  

 

5.4 Ζ ηάζε απνθέληξσζεο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

 

Ζ απνθέληξσζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πήξε δχν δηαθξηηέο κνξθέο ζηηο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ 1980 θαη 1990: ηεο 

«νξγαλσκέλεο απνθέληξσζεο» (organized decentralization) θαη ηεο «άηαθηεο 

απνθέληξσζεο» (disorganized decentralization) (Traxler, 1994: 186˙ β. θαη ζε 

Economakis et al., 2016: 53). Ζ νξγαλσκέλε απνθέληξσζε έρεη εκθαληζηεί «ζηελ 
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πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ φπνπ νη πνιχ-εξγνδνηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο έρνπλ 

παξακείλεη θπξίαξρεο». ηελ νξγαλσκέλε απνθέληξσζε νξηζκέλα ζέκαηα 

δηαπξαγκάηεπζεο, φπσο νη ψξεο εξγαζίαο θαη νη κηζζνί, «κεηαηίζεληαη πξνο ξχζκηζε 

ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο [αιιά] εληφο ελφο ππνρξεσηηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

πξνθχπηεη απφ πνιπ-εξγνδνηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο» (Traxler, 2003: 19). Δλψ ζηελ 

νξγαλσκέλε απνθέληξσζε «ε απνθέληξσζε επέξρεηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ 

νξίδνπλ νη θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο», ζηελ πεξίπησζε ηεο άηαθηεο 

απνθέληξσζεο «απηέο [νη θιαδηθέο ζπιινγηθέο] ζπκβάζεηο απαμηψλνληαη θαη 

εθηνπίδνληαη απφ ηηο ζπκβάζεηο ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο» (Marginson et al., 

2003: 165). Χο εθ ηνχηνπ, ε άηαθηε απνθέληξσζε πξνθχπηεη ζαλ απνηέιεζκα «ηεο 

θαηάξξεπζεο ή θαηάξγεζεο ησλ ζπκθσληψλ ζηα πςειφηεξα επίπεδα 

[δηαπξαγκάηεπζεο]» (Traxler, 1994: 186), νδεγψληαο ζηελ ππνθαηάζηαζε ησλ πνιπ-

εξγνδνηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε έλαλ κφλν εξγνδφηε. 

«Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην μερσξίδεη σο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο “άηαθηεο 

απνθέληξσζεο” εληφο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο» (Marginson et al., 2003: 165˙ βι. θαη ζε 

Taxler, 2003: 19˙ Glassner et al., 2011: 309). Χζηφζν, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980, ε θχξηα ηάζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηελ ΔΔ «είλαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

νξγαλσκέλεο απνθέληξσζεο, κε φιν θαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ιεπηνκέξεηεο 

αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ λα ζπκπιεξψλνληαη έπεηηα 

απφ δηαπξαγκαηεχζεηο ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο. Ζ εηζαγσγή ησλ ιεγφκελσλ 

«αλνηθηψλ ξεηξψλ» (opening clauses) θαη ε κεηαηφπηζε απφ ηα εληαία ζηα ειάρηζηα 

πξφηππα [εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ], απνηεινχλ ηα θχξηα κέζα κε ηα νπνία έρεη 

επηηεπρζεί κεγαιχηεξε επειημία [θαη κεηαηφπηζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ] 

ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο» (Marginson et al., 2003: 165). 

πγθεθξηκέλα, ηηο «αλνηθηέο ξήηξεο» εηζήγαγαλ νη ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο ζηα 

αλψηεξα επίπεδα νη νπνίεο επέηξεπαλ πξφζζεηεο δηαπξαγκαηεχζεηο ζην επίπεδν ηεο 

επηρείξεζεο. Οη «αλνηθηέο ξήηξεο» επέηξεπαλ ζηνπο εξγνδφηεο (ππφ νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο) λα ηξνπνπνηνχλ πξνο φθειφο ηνπο ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, 

απνθιίλνληαο απφ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο πνπ είραλ ζπλαθζεί ζηα αλψηεξα 

επίπεδα (Visser, 2005: 296-299˙ Visser, 2013b: 42-43). ηε βάζε ησλ «αλνηθηψλ 

ξεηξψλ» αλαπηχρζεθε έλαο λένο ηχπνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, νη ιεγφκελεο 

«δηαπξαγκαηεχζεηο παξαρψξεζεο» (concession bargaining). Ο ζηφρνο ησλ 

«δηαπξαγκαηεχζεσλ παξαρψξεζεο» ήηαλ «λα δηαηεξήζεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ή πην 

απιά λα δηαζψζεη ηηο επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο» (Rychly, 2009a: 2). ηηο 

«δηαπξαγκαηεχζεηο παξαρψξεζεο», νη απαηηήζεηο ηεο πιεπξάο ησλ 

managers/εξγνδνηψλ επηβάιινληαη ππφ ηελ απεηιή ηνπ θιεηζίκαηνο ή ηεο κεηαθνξάο 

ηεο επηρείξεζεο, ησλ καδηθψλ απνιχζεσλ ή ηεο πηψρεπζεο (Cardoso and Gindin, 

2009: 67˙ Craft et al., 1985: 168). Οη «δηαπξαγκαηεχζεηο παξαρψξεζεο» αθνξνχζαλ 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ, ζηε δηαζθάιηζε ησλ θεξδψλ, ζηα 

ρξεκαηηθά θίλεηξα γηα πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε (early retirement bonus), ζην 

δηακνηξαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο (work-sharing)
108

, ζηε ζέζπηζε εηήζηνπ 

εγγπεκέλνπ κηζζνχ θαη ζηελ επειημία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Rychly, 2009b: 2˙ 

Craft et al., 1985: 169-170˙ βι. θαη ζε Zisimopoulos et al., 2011: 2-3).  

Ζ Γεξκαλία απνηειεί έλα παξάδεηγκα ρψξαο κε ηζρπξή δηαζχλδεζε αλάκεζα 

ζηηο «αλνηθηέο ξήηξεο» θαη ηηο «δηαπξαγκαηεχζεηο παξαρψξεζεο». Οη εξγνδφηεο ζηνλ 

θιάδν ηεο κεηαιινπξγίαο, επηρείξεζαλ ην 2003 λα επηκεθχλνπλ ην 35σξν 

εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο, ρσξίο αληίζηνηρε αχμεζε ησλ απνδνρψλ. Χζηφζν, δελ 

θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ ζπκθσλία ζε θιαδηθφ επίπεδν θαζψο αληηκεηψπηζαλ ηε 

καδηθή αληίζηαζε ησλ κειψλ ηνπ ζπλδηθάηνπ ηεο IG Metall. Έηζη, νη Γεξκαλνί 

εξγνδφηεο ηνπ θιάδνπ ηεο κεηαιινπξγίαο κεηαηφπηζαλ ηελ αληηπαξάζεζε απφ ην 

επίπεδν ηνπ θιάδνπ ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο «αλνηθηέο 

ξήηξεο» πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηε ιεγφκελε ζπκθσλία «Pforzheim». Σα ζπκβνχιηα 

εξγαδνκέλσλ θαη ηα ζπλδηθάηα αλαγθάζηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

«δηαπξαγκαηεχζεηο παξαρψξεζεο» θαη λα απνδερζνχλ φξνπο δπζκελέζηεξνπο απφ 

εθείλνπο πνπ φξηδε ε εζληθή θιαδηθή ζχκβαζε (ETUC, 2010). 

χκθσλα κε ηνπο Glassner θαη Keune (2010a: 7), ππφ ην βάξνο ηεο ηξέρνπζαο 

θξίζεο, «ε εθηεηακέλε ρξήζε ησλ “αλνηθηψλ ξεηξψλ” είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη 

“άηαθηε” απνθέληξσζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ 

απμαλφκελε εκθάληζε “απνθιηλνπζψλ” ζπκθσληψλ [ζπκβάζεσλ] νη νπνίεο 

πεξηθφπηνπλ ηνπο ζπιινγηθά θαζνξηζκέλνπο φξνπο γηα ηηο ακνηβέο θαη ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο». 

Ζ ηξέρνπζα θξίζε επηηαρχλεη ηελ απνθέληξσζε θαη απνδηνξγάλσζε ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (Glassner & Keune, 2010a: 7˙ 2010b: 20). Καηά 

ζπλέπεηα, νη ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο ζε επίπεδν θιάδνπ έρνπλ πεξαηηέξσ 
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 Πξφθεηηαη γηα ηελ θάιπςε κηαο ζέζεο πιήξνπο απαζρφιεζεο απφ δχν εξγαδφκελνπο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο. 
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απνδπλακσζεί ή αθφκα θαη θαηαξγεζεί (Glassner et al., 2011: 308˙ Glassner & 

Keune, 2010b: 11, 16-17˙ Rychly, 2009c: 22).  

Δίλαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί πσο καδί κε ηελ απνθέληξσζε ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ πξφζζεηα κέηξα επηβάιινληαη γηα ηελ πεξηθνπή ηνπ κηζζνινγηθνχ 

θφζηνπο, φπσο: εξγαζία κεησκέλνπ σξαξίνπ (short-time working schemes) (Glassner 

& Keune 2010a: 6˙ 2010b: 6-7˙ Hijzen et al 2011: 6-38˙ βι. θαη ζε Economakis et al., 

2016: 55-56), καθξνπξφζεζκε αλαδηνξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ε νπνία 

δηεπθνιχλεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα εζεινπζίαο εμφδνπ, πεξηνξηζκφο ή/θαη εμάιεηςε 

ησλ ππεξσξηψλ, απνιχζεηο θαη κείσζε ησλ εξγνδνηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

(Rychly, 2009c: 20-22˙ Glassner & Keune, 2010a: 4-6˙ 2010b: 14˙ βι. θαη ζε 

Economakis et al., 2016: 55-56). 

 

5.5 Ζ δνκή ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 1955-

1990 

 

Σν κεηαπνιεκηθφ κνληέιν ησλ ειιεληθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη κέρξη ηελ πεξίνδν 

ηεο πηψζεο ηεο δηθηαηνξίαο ην 1974, ραξαθηεξίδεηαη σο ηδηαίηεξα 

ζπγθεληξνπνηεκέλν θαη ειεγρφκελν απφ ην θξάηνο, κε ην δηθαίσκα ηνπ ηειεπηαίνπ λα 

αζθεί ππνρξεσηηθή δηαηηεζία γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαθσληψλ.  

ε πνιχ κεγάιν βαζκφ απηφ ην θαζεζηψο πνπ δηαηεξήζεθε θαη κέρξη ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1990 (Zambarloukou, 2006: 216˙ Kufidu et al., 1999: 487), ήηαλ 

απνηέιεζκα ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη θπξίσο ηνπ λφκνπ 

3239/55 πνπ ίζρπε απφ ην 1955 θαη κέρξη ην 1990.  

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ιάκβαλαλ ρψξα ζε εζληθφ, ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν 

θαη ηνπηθφ επαγγεικαηηθφ επίπεδν φηαλ δελ θαιχπηνληαλ απφ εζληθή επαγγεικαηηθή 

δηαπξαγκάηεπζε (βι. ρήκα 5.1).  

Ζ δηαπξαγκάηεπζε ζε επίπεδν επηρείξεζεο απνηεινχζε κφλν κηα εηδηθή 

πεξίπησζε δηαπξαγκάηεπζεο ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

εξγαδφκελνη δελ θαιχπηνληαλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο κνξθέο ή ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε νξηζκέλεο ΓΔΚΟ (Νφκνο 3239/55, άξζξν 7). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 
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ν ελ ιφγσ λφκνο δελ επέηξεπε ηελ  ππνγξαθή θιαδηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ 

ζπκβάζεσλ
109

 (Ioannou, 1996: 506).  

Οη ζπκβάζεηο ζε εζληθφ επίπεδν έζεηαλ ηνπο ειάρηζηνπο φξνπο ακνηβψλ θαη 

φξσλ εξγαζίαο θαη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ππνγξάθνληαη ζπκβάζεηο ζε επαγγεικαηηθφ 

ή ηνπηθφ επαγγεικαηηθφ επίπεδν κε φξνπο δπζκελέζηεξνπο απφ απηνχο ηεο Δζληθήο 

Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο (ΔΓΔ).  Σν θξάηνο δηαηεξνχζε ην 

δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ή λα κελ εγθξίλεη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο πνπ ήηαλ 

αληίζεηεο κε ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο (Νφκνο 3239/55, άξζξν 20, παξάγξαθνο 

2).     

 

ρήκα 5.1 Γνκή ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηελ πεξίνδν 1955 – 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ειιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία (labour legislation) θαζφξηδε κηα ηδηαίηεξα 

ζπγθεληξνπνηεκέλε δνκή δηαπξαγκαηεχζεσλ ε νπνία ξχζκηδε ηηο ακνηβέο αιιά φξηδε 

θαη ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο (terms and conditions) φπσο είλαη νη ψξεο 

εξγαζίαο, νη δηαθνπέο, ε ππεξσξηαθή ακνηβή (overtime pay) (Kufidu et al., 1999: 

486).    
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 Χζηφζν, κέρξη ην 1982 ππνγξάθνληαλ “ζπκθσλεηηθά ηξηκεξνχο ζπλεξγαζίαο” κε ηε ζπκκεηνρή θαη 

ηνπ θξάηνπο, ηα νπνία απνηεινχζαλ κηα άηππε κνξθή ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζε επίπεδν 

επηρείξεζεο. Οη ελ ιφγσ ζπκθσλίεο, δελ αλαγλσξίδνληαλ απφ ην ηζρχνλ (λφκν 3239/55) αιιά 

λνκηκνπνηνχληαλ απφ ηελ ζπκκεηνρή αλψηεξσλ ζηειερψλ ηνπ ππνπξγείνπ εξγαζίαο ζηελ ππνγξαθή 

ηνπο (Νηθνιφπνπινο, 2005: 97). Τπνγξάθηεθαλ θπξίσο απφ ηελ κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά θαη 

αληαλαθινχζαλ ηνλ επλντθφ - ζε ζρέζε κε ην πξηλ ην 1974 - παξειζφλ ζπζρεηηζκφ γηα ηηο δπλάκεηο ηεο 

εξγαζίαο.      

Δζληθφ 

Δπίπεδν 

Δζληθφ 
Δπαγγεικαηηθφ Δπίπεδν 

Σνπηθφ 
Δπαγγεικαηηθφ Δπίπεδν 

Δπηρεηξεζηαθφ Δπίπεδν 

Διάρηζηεο ακνηβέο 

θαη φξνη εξγαζίαο 

Μέγηζηεο ακνηβέο 

θαη φξνη εξγαζίαο 
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 Ο ηδηαίηεξα ζπγθεληξνπνηεκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, είλαη αλαγθαίν λα ηδσζεί ηφζν ζην 

πιαίζην ησλ αληηθεηκεληθψλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

πνπ δελ επέηξεπαλ ηελ αλάπηπμε ζε εθηεηακέλε θιίκαθα κνξθψλ δηαπξαγκάηεπζεο 

ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο (πνιπάξηζκεο κηθξέο επηρεηξήζεηο, βι. θαη ζε ελφηεηα 

3.3.3.1), φζν θαη ππφ ην πξίζκα ηνπ ηαμηθνχ ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ. Ηδηαίηεξα ν 

ζπζρεηηζκφο δπλάκεσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνινχζεζε ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, 

ήηαλ ζρεηηθά επλντθφο γηα ηηο δπλάκεηο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο φπσο άιισζηε 

απνηππψλεηαη θαη ζηα ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο 

(35,84% ην 1977 θαη 39,43% ην 1983, βι. θαη ζε ελφηεηα 3.7.1). Γεδνκέλνπ απηνχ 

ηνπ ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ θαη ηεο πξνζπάζεηαο ελζσκάησζεο ηνπ πνιηηηθνχ 

ξηδνζπαζηηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε, ην θξάηνο κε βάζε ην ξφιν ηνπ σο «θξάηνπο-

κεραλή» θαη ζην πιαίζην ηεο «ζρεηηθήο απηνλνκίαο» ηνπ (βι. ελφηεηα 4.4 θαη 

ελφηεηα 4.5), επέιεμε λα δηαηεξήζεη ην ζπγθεληξνπνηεκέλν ραξαθηήξα ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη λα πξνρσξήζεη ζε κηα ζεηξά επλντθψλ ξπζκίζεσλ 

γηα ηηο δπλάκεηο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο (π.ρ. λφκνο 1264/1982 γηα ηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο, βι. θαη ζε ελφηεηα 3.3.3.2).         

 

5.6 Ζ δνκή ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 1990-

2010 

 

Σν 1990 πξαγκαηνπνηείηαη κηα πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο λα 

απνζπξζεί απφ ην ξφιν ηεο ππνρξεσηηθήο δηαηηεζίαο αζθψληαο έηζη πηέζεηο ζηηο 

εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο θαη ζηα ζπλδηθάηα λα δηαπξαγκαηεχνληαη θαη λα 

επηηπγράλνπλ ζπλαίλεζε. Δπηπιένλ, ζα δηεπθφιπλε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ησλ 

πεξηνξηζκφ ησλ κηζζψλ ν νπνίνο ήηαλ πξνυπφζεζε γηα λα κπνξέζεη ε Διιάδα λα 

πξνζαξκνζηεί ζηα θξηηήξηα πνπ έζεηε ε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (Zambarloukou, 

2006: 217). Απηή ε πξνζπάζεηα, πνπ ελζάξξπλε ηελ απνθέληξσζε ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, επηθπξψζεθε κε ηελ 

ςήθηζε απφ ην ζχλνιν ησλ θνκκάησλ (ζηα πιαίζηα νηθνπκεληθήο θπβέξλεζεο) ηνπ 

λφκνπ 1876/90 ζρεηηθά κε ηηο «Διεχζεξεο πιινγηθέο Γηαπξαγκαηεχζεηο».  

Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκν νξίδνληαη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ζε εζληθφ, 

θιαδηθφ, επαγγεικαηηθφ, γηα πξψηε θνξά ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν (ζε επηρεηξήζεηο 

κε ηνπιάρηζηνλ 50 εξγαδφκελνπο) θαη ζπλεπψο αληίζηνηρα επίπεδα ζπιινγηθψλ 
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δηαπξαγκαηεχζεσλ (ρήκα 5.2). Ζ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο 

(ΔΓΔ) έζεηε ηνπο ειάρηζηνπο φξνπο ακνηβψλ θαη εξγαζίαο θαη νη ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ζηα ππφινηπα επίπεδα απαγνξεπφηαλ λα πεξηέρνπλ φξνπο δπζκελέζηεξνπο. 

Ζ επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ππεξίζρπαλ ησλ θιαδηθψλ θαη νη θιαδηθέο 

ππεξίζρπαλ ησλ επαγγεικαηηθψλ (αξρή ηεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο).   

Δπηπιένλ, ε ππνρξεσηηθή δηαηηεζία ηνπ θξάηνπο θαηαξγείηαη θαη 

ζεζκνζεηείηαη ν Οξγαληζκφο Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο (ΟΜΔΓ). Βαζηθφ ηνπ 

έξγν είλαη ε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ εξγνδνηψλ-εξγαδνκέλσλ φηαλ νη ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαηαιήγνπλ ζε αδηέμνδν θαη δελ είλαη δπλαηή ε ππνγξαθή 

ζπιινγηθήο ζχκβαζεο (ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν). ην ζηάδην ηεο κεζνιάβεζεο 

(λφκνο 1876/90, άξζξν 15) ν νξγαληζκφο επηδηψθεη ηελ εμεχξεζε θνηλά απνδεθηήο 

ιχζεο. Αλ ζην ζηάδην απηφ δελ ππάξμεη ζπκθσλία ηφηε ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαηηεζίαο κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ απφ θνηλνχ εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη ή 

κνλνκεξψο νη εξγαδφκελνη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεπξά ηεο εξγνδνζίαο αξλείηαη ηηο 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο (λφκνο 1876/90, άξζξν 16). Ζ παξνπζία ηνπ θξάηνπο 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ζεζκφ παξέκελε δηαθξηηηθή κε ηελ ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ 

ππνπξγείνπ εξγαζίαο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.  

Ζ αλαγλψξηζε γηα πξψηε θνξά ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαζψο θαη ε θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο δηαηηεζίαο ηνπ 

θξάηνπο, απνηειεί κηα ζαθή πξνζπάζεηα γηα απνθέληξσζε ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Παξ‟ φια απηά, ην ζχζηεκα 

δηαπξαγκαηεχζεσλ παξέκελε ζπγθεληξσκέλν κε θαζνξηζηηθφ ην ξφιν ησλ θιαδηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Μηα εξκελεία απνηειεί ε δνκή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηελ 

νπνία έρνπκε ήδε αλαθεξζεί ε νπνία αληηθεηκεληθά δελ επέηξεπε ηελ αλάπηπμε 

επηρεηξεζηαθψλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ζπλεπψο ε 

θιαδηθή δηαπξαγκάηεπζε –ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ– κπνξνχζε 

λα εμαζθαιίζεη κηα θαιχηεξε ζέζε ζην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ.     
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ρήκα 5.2 Γνκή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηελ πεξίνδν 1990 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάρηζηεο ακνηβέο 

θαη φξνη εξγαζίαο 

Μέγηζηεο ακνηβέο 

θαη φξνη εξγαζίαο 

Δζληθφ 

Δπίπεδν 

Κιαδηθφ 
Δπίπεδν 

Δπαγγεικαηηθφ 
Δπίπεδν 

Δπηρεηξεζηαθφ 
Δπίπεδν 



[260] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[261] 
 

6. πζηήκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ  

6.1 Δηζαγσγή 

 

ην θεθάιαην 6 δηεξεπλνχκε ηα κνληέια εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

ζηελ ελφηεηα 6.2 εμεηάδεηαη ε ζεκαζία κηαο ηέηνηαο δηεξεχλεζεο αιιά θαη νη 

πεξηνξηζκνί ησλ δηαθφξσλ ηαμηλνκήζεσλ.  

 ηηο ελφηεηεο 6.3 θαη 6.4, εμεηάδεηαη θξηηηθά ε πξνζέγγηζε ηνπ Colin Crouch 

θαη ε πξνζέγγηζε Varieties of Capitalism αληίζηνηρα. Σα ζπζηήκαηα εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ ζηελ αλάιπζε ηνπ Jelle Visser εμεηάδνληαη ζηελ ελφηεηα 6.5. Σν θεθάιαην 6 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ ζηε βάζε ηεο αλάιπζεο ησλ θιάδσλ παξαγσγήο. 

Σέινο, ζεκεηψλνπκε πσο ην θεθάιαην 6 απνηειεί –καδί  κε ην θεθάιαην 5 θαη ην 

θεθάιαην 7– ηε βάζε γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζην θεθάιαην 8. 

 

6.2 Σππνινγίεο-κνληέια εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηα φξηά ηνπο 

 

Κάζε εζληθφ ζχζηεκα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ έρεη ηα ηδηαίηεξα θαη κνλαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Hyman, 2004: 422), θαζψο θαηά ηε γλψκε καο είλαη 

απνηέιεζκα δηαθνξεηηθήο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο ηαμηθήο πάιεο θαη ηεο κνξθήο πνπ 

πήξε ην θξάηνο. Χζηφζν, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα παξαζέζνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πξνζεγγίζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ρψξεο κε νκνεηδή 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

 Ζ δηακφξθσζε ηαμηλνκήζεσλ ή ηππνινγηψλ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, απνηειεί θαηεμνρήλ πεδίν κειέηεο ησλ ζπγθξηηηθψλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ
110

 (comparative industrial relations). Ζ εμέηαζε ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ
111

 ζε έλα ζπγθξηηηθφ πιαίζην, δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

                                                           
110

 Oη φξνη ζπγθξηηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο (comparative industrial relations) θαη δηεζλείο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο (international industrial relations) ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ν έλαο ελαιιαθηηθά ηνπ άιινπ. 

Χζηφζν, νη δηεζλείο εξγαζηαθέο ζρέζεηο έρνπλ σο αληηθείκελν κειέηεο ηνπο ηα ζπζηήκαηα 

απαζρφιεζεο ζε δηάθνξεο ρψξεο κε έκθαζε ζηελ πεξηγξαθή ηνπο θαη ζηελ αλάιπζε κειεηψλ 

πεξίπησζεο. Αληίζεηα, νη ζπγθξηηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζπγθξίλνπλ ηα ζπζηήκαηα εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ επηρεηξψληαο λα εληνπίζνπλ νκνηφηεηεο θαη λα πξνβνχλ 

ζε ζεσξεηηθέο γεληθεχζεηο (Kaufman, 2011: 27). 
111

 Σν θπξίαξρν επίπεδν αλάιπζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη ην εζληθφ επίπεδν. 

Χζηφζν, ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ δηεμάγεηαη θαη ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο ή 

ηνπ θιάδνπ ή ηεο πεξηθέξεηαο (Kaufman, 2011: 27-28˙ βι. Bechter et al., 2012).  
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θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην 

πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ απηφ ηνπνζεηείηαη (Ebbinghaus, 2006: 54).   

ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, νη εζληθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο απνηεινχλ αληηθεηκεληθά έλαλ πεξηνξηζκφ γηα ηελ δηακφξθσζε κηαο 

ηππνινγίαο ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζή ηνπο 

ραξαθηεξίδεηαη εθηφο απφ ηε δνκηθή αδπλακία πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο κεγάιεο 

πνηθηιίαο ηνπο, θαη απφ δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γιψζζα, ηελ 

θνπιηνχξα, ηνπο ζεζκνχο θαη ηα λνκηθά ζπζηήκαηα ηεο θάζε ρψξαο (Kaufman, 2011: 

25). Γηα ηελ ππέξβαζε απηψλ ησλ δπζθνιηψλ, ν Meardi (2010: 4) επηζεκαίλεη πσο 

απαηηείηαη ε πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο κνληέισλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

λα δηελεξγείηαη ζε έλα πςειφ επίπεδν αθαίξεζεο, ελζσκαηψλνληαο φκσο σο θξηηήξηα 

γηα ηηο δηάθνξεο ηαμηλνκήζεηο ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαβιεηέο ελφο ζπζηήκαηνο (βι. 

ζρεηηθά  Hamann θαη Kelly, 2008: 142).     

Ο Kaufman (2011: 27) πξνζδηνξίδεη σο ζεκαληηθφηεξεο «εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο» ζηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ : α) ηε δηεξεχλεζε 

ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην βαζκφ 

ζπγθεληξνπνίεζεο/απνθέληξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ, β) ηα 

απνηειέζκαηα-εθξνέο ελφο ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, φπσο είλαη ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ή ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, γ) νξηζκέλεο πηπρέο ηηο 

απφδνζεο/απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ φπσο είλαη ην 

ΑΔΠ ή ε αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο-αλεξγία.  Μηα ζεψξεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ δίλεη έκθαζε ζηηο ζπιινγηθέο πηπρέο ηνπο, δηεξεπλά ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ σο πξνο ηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα, ηε δνκή 

ησλ ζπλδηθάησλ, ηηο πξαθηηθέο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηηο εθξνέο 

ηνπο (outcomes), ζηελ λνκνζεζία θαη ηνπο ζεζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπλδηθάηα. 

Χζηφζν, ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο ηππνινγίαο (ή κνληέισλ) ζπλαληά 

νξηζκέλεο δπζθνιίεο θαη φξηα, πέξαλ ησλ αληηθεηκεληθψλ νξίσλ πνπ ζέηνπλ νη εζληθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο. Έλα φξην ησλ ηππνινγηψλ ησλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

είλαη ε έιιεηςε πνηνηηθψλ κειεηψλ κεγάιεο θιίκαθαο νη νπνίεο  λα βαζίδνληαη ζηε 

κειέηε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ρσξψλ θαη δηαζηάζεσλ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Οη 

έξεπλεο πνπ ελζσκαηψλνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ρσξψλ είλαη πνζνηηθέο θαη ηείλνπλ 

λα εζηηάδνπλ κφλν ζην ζπλδηθαιηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Έλα πξφζζεην πξφβιεκα ζε 

απηέο είλαη φηη νη κεηαβιεηέο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη δελ γίλνληαη αληηιεπηέο κε ηνλ 

ίδην ηξφπν ζε φιεο ηηο ρψξεο, π.ρ. ην λα είλαη θαλείο κέινο ζπλδηθάηνπ έρεη 
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δηαθνξεηηθέο εξκελείεο θαη ηδηφηεηεο ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα (Meardi, 2010: 5). Οη 

πνηνηηθέο έξεπλεο ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ «εζλνθεληξηζκφ», θαζψο βαζίδνληαη 

ζηε κειέηε κηθξνχ αξηζκνχ αλεπηπγκέλσλ δπηηθψλ ρσξψλ θαη ηείλνπλ λα δίλνπλ 

έκθαζε ζε απηέο ηηο ρψξεο (ηδηαίηεξα ζηηο ΖΠΑ, ηε Βξεηαλία θαη ηε Γεξκαλία), 

θαζηζηψληαο δχζθνιε ηε γελίθεπζε  ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο (Kaufman, 2011: 28˙ 

βι. Meardi, 2010). Σέινο, θάπνηεο εζηηάδνπλ κφλν ζηα ζπλδηθάηα ή ηνπο εξγνδφηεο 

παξά ζην θξάηνο (Meardi, 2010: 5). 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζεκαζία πνπ έρεη κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ 

ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ηα φξηά ηεο, παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Colin Crouch (1993), ηελ πξνζέγγηζε «Varieties of Capitalism» 

ησλ Holl θαη Soskice (2001) θαζψο θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ ηνπ Jelle Visser (2009). Ζ πξψηε άζθεζε κεγάιε επίδξαζε ζηελ αλάιπζε 

ησλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, ελψ ε επηξξνή 

ηεο δεχηεξεο ππήξμε εθηεηακέλε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000, έρεη φκσο επηθξηζεί γηα 

κηα ζεηξά απφ αδπλακίεο. Ζ ηξίηε, ε ηαμηλφκεζε ηνπ Jelle Visser, ζεσξείηαη σο ε πην 

ζεκαληηθή, ελζσκαηψλνληαο επαξθψο ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαβιεηέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαηεγνξηψλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.      

 

6.3 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Colin Crouch  

 

Ο Crouch (1993) θάλνληαο αλάιπζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ επξσπατθψλ 

ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαηέιεμε ζε κηα ηππνινγία ηεζζάξσλ δηαθξηηψλ  

ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κε θξηηήξηα ηελ δχλακε ηεο εξγαζίαο θαη ην 

βαζκφ νξγαλσηηθήο δηάζξσζεο ηφζν ηνπ θεθαιαίνπ φζν θαη ηεο εξγαζίαο. Χο 

δχλακε ηεο εξγαζίαο ν Crouch νξίδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κπνξεί λα απνζπά 

παξαρσξήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θεθαιαίνπ, ελψ σο νξγαλσηηθή δηάξζξσζε νξίδεη 

ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην θεθάιαην θαη ε εξγαζία κπνξνχλ λα δξνπλ ζηξαηεγηθά – 

καθξνπξφζεζκα κέζσ κηαο θεληξηθήο εγεζίαο ε νπνία είλαη ηθαλή λα «ζηξαηεχεη» ηα 

κέιε ησλ νξγαλψζεσλ ζηηο δξάζεηο ηεο ζπιινγηθήο νξγάλσζεο. Κάζε έλαο απφ 

απηνχο ηνπο ηχπνπο ζπγθεθαιαηψλεηαη ζην ραξαθηήξα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο (Crouch, 1993: 43, 289-290˙ βι. Hamann and Kelly, 2008: 

130˙ Kaufman, 2011: 40-41).  

ηνλ ηχπν Η έλα αληηζηνηρεί ην κνληέιν εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαθέξεηαη 

σο πινπξαιηζηηθή δηαπξαγκάηεπζε κε αζζελή δχλακε ηεο εξγαζίαο. Βαζηθά 



[264] 
 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε ρακειή δχλακε ηεο νξγαλσκέλεο εξγαζίαο θαη ν ρακειφο 

βαζκφο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο. ε απηφλ ηνλ ηχπν 

εληάζζνληαη ρψξεο φπσο ε Γαιιία θαη ε Ηζπαλία. 

ηνλ ηχπν ΗΗ αληηζηνηρεί ην κνληέιν εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαθέξεηαη σο 

πινπξαιηζηηθή δηαπξαγκάηεπζε ακθηζβήηεζεο (contestational bargaining) κε ηζρπξή 

δχλακε ηεο εξγαζίαο. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε πςειή δχλακε ηεο 

νξγαλσκέλεο εξγαζίαο θαη ν ρακειφο βαζκφο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο θεθαιαίνπ 

θαη εξγαζίαο. ε απηφλ ηνλ ηχπν εληάζζνληαη ρψξεο φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ε Ηηαιία.   

ηνλ ηχπν ΗΗΗ αληηζηνηρεί ην κνληέιν εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαθέξεηαη σο 

λέν-θνξπνξαηηζκφο κε ηζρπξή δχλακε ηεο εξγαζίαο. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

είλαη ε πςειή δχλακε ηεο νξγαλσκέλεο εξγαζίαο θαη ν πςειφο βαζκφο νξγαλσηηθήο 

δηάξζξσζεο θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο. ε απηφλ ηνλ ηχπν εληάζζνληαη νη 

ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ε Απζηξία. 

ηνλ ηχπν IV αληηζηνηρεί ην κνληέιν εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαθέξεηαη σο 

λέν-θνξπνξαηηζκφο κε αζζελή δχλακε ηεο εξγαζίαο. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

είλαη ε ρακειή δχλακε ηεο νξγαλσκέλεο εξγαζίαο θαη ν πςειφο βαζκφο νξγαλσηηθήο 

δηάξζξσζεο θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο. ε απηφλ ηνλ ηχπν εληάζζνληαη ρψξεο φπσο ε 

Γεξκαλία, ε νπεδία  θαη ε Οιιαλδία. 
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ρήκα 6.1 Σα κνληέια ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαηά Crouch 

 

Πεγή: Crouch, 1993: 43. 

 

Σα κνληέια Η θαη ΗΗ πνπ βαζίδνληαη ζηηο πινπξαιηζηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

(pluralistic bargaining) ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αληαγσληζηηθή ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο, ηελ αδπλακία επίηεπμεο ζπλαίλεζεο 

κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ην έιιεηκκα απηννξγάλσζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο 

εξγαζίαο (θαηαθεξκαηηζκφο ησλ νξγαλψζεσλ) θαη ηελ απξνζπκία αλαγλψξηζεο ηεο 

άιιεο πιεπξάο (π.ρ. ησλ ζπλδηθάησλ απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη ηηο νξγαλψζεηο ηνπο). 

Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ κνληέισλ είλαη νη εζεινληηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο ρσξίο ηελ (πξφζπκε) παξέκβαζε 

ηνπ θξάηνπο, νη νπνίεο εθθηλνχλ ζπλήζσο κε πξσηνβνπιία ησλ εξγνδνηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ δηαδηθαζίεο ηέηνηεο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

απνθπγή ηεο ζχγθξνπζεο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο έρνπλ απνζπαζκαηηθφ θαη 

βξαρππξφζεζκν παξά καθξνπξφζεζκν θαη θεληξηθφ ραξαθηήξα, θαη δηεμάγνληαη 

θπξίσο ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο (βι. Crouch, 1993: 35-38˙ Ebbinghaus, 2006: 69-

70).  

Σα θνξπνξαηίζηηθα κνληέια (corporatist) ΗΗΗ θαη IV βαζίδνληαη ζηελ 

νηθνδφκεζε καθξνπξφζεζκεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο, 
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ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο θαη ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο απφ ην 

θξάηνο, ην νπνίν έρεη παξεκβαηηθφ ξφιν θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ζπλαίλεζεο 

κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο (βι. Crouch, 1993: 38-42˙ Ebbinghaus, 2006: 69-70). 

Ο Kaufman (2011: 40-41) επηζεκαίλεη πσο ε ζεσξία ηνπ Crouch απνηειεί έλα 

ηππηθφ παξάδεηγκα ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ δίλεη έκθαζε 

ζηηο ζπιινγηθέο πηπρέο ηνπο. Δπηζεκαίλεη, επίζεο, πσο νη θξίζηκνη παξάγνληεο ζηε 

ζεσξία ηνπ Crouch είλαη νη αθφινπζνη:  

α) Ζ πιεπξά ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ηζρπξή θαη λα απεηιεί ην θεθάιαην κε 

απψιεηεο, έηζη ψζηε λα παξαθηλείηαη ην θεθάιαην ζε ζπλεξγαζία (partnership). 

β) Σν θεθάιαην θαη ε εξγαζία πξέπεη λα θαιχπηνπλ έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ πην ζπγθεληξνπνηεκέλεο/θεληξηθέο  

νξγαλσηηθέο δνκέο γηα λα ελζσκαηψλνπλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ηα αηηήκαηα 

ησλ κειψλ ηνπο αιιά θαη ηηο επηδξάζεηο.  

γ) Οη αλψηεξεο –ζε επίπεδν– νξγαλψζεηο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ (peak 

organizations) πξέπεη λα είλαη ηθαλέο λα πεηζαξρνχλ ηα κέιε ηνπο θαη λα δηαηεξνχλ 

ηελ ελδν-νξγαλσζηαθή ελφηεηα.  

Καη θαηαιήγεη, πσο ζην βαζκφ πνπ ππάξρνπλ νη παξαπάλσ ηξεηο παξάγνληεο, 

ην θεθάιαην θαη νη εξγαζία αλαπηχζζνπλ ηζρπξή αιιειεπίδξαζε θαη 

αιιειεμάξηεζε, θνπιηνχξα εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα 

κεηαβνχλ απφ έλα ζπγθξνπζηαθφ/πινπξαιηζηηθφ κνληέιν (κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο) 

ζε έλα λεν-θνξπνξαηίζηηθν (ζεηηθνχ αζξνίζκαηνο).   

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζπκππθλψλνπκε ζηνλ Πίλαθα 6.1, ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ εληνπίδνληαη ζηε ζεσξία 

ηνπ Crouch. 
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Πίλαθαο 6.1 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηε ζεσξία ηνπ Colin Crouch 

 

Σχπνο Η 

Πινπξαιηζηηθή 

δηαπξαγκάηεπζε 

ακθηζβήηεζεο 

Σχπνο ΗΗ 

Πινπξαιηζηηθή 

δηαπξαγκάηεπζε 

Σχπνο ΗΗΗ 

Νέν-θνξπνξαηηζκφο 

κε ηζρπξή δχλακε 

ηεο εξγαζίαο 

Σχπνο IV 

Νέν-θνξπνξαηηζκφο 

κε αζζελή δχλακε 

ηεο εξγαζίαο 

πλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα 
Xακειή Τςειή Τςειή Υακειφο 

Βαζκφο νξγαλσηηθήο 

δηάξζξσζεο 

ζπιινγηθψλ 

νξγαλψζεσλ 

(εξγαδνκέλσλ θαη 

εξγνδνηψλ) 

Υακειφο Υακειφο Τςειφο Τςειφο 

Γνκή ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ 
Απνθεληξσκέλε Απνθεληξσκέλε πγθεληξνπνηεκέλε πγθεληξνπνηεκέλε 

Κξαηηθή 

παξέκβαζε/ζεζκηθή 

θαηνρχξσζε 

Υακειή Υακειή Τςειή Τςειή 

Βαζκφο επίηεπμεο 

ζπλαίλεζεο  
Υακειφο Υακειφο Τςειφο Τςειφο 

Υψξεο Γαιιία, Ηζπαλία 
ΖΠΑ, Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, Ηηαιία 

θαλδηλαβηθέο 

ρψξεο, Απζηξία 

Γεξκαλία, νπεδία, 

Οιιαλδία 

Πεγή: Crouch (1993: 35-43), επεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα. 

 

6.4 Ζ πξνζέγγηζε Varieties of Capitalism θαη νη θξηηηθέο 

6.4.1 Η πποζέγγιζη Varieties of Capitalism ηυν Hall και Soskice 

 

Ζ πξνζέγγηζε Varieties of Capitalism (VoC) ζεκειηψζεθε ζεσξεηηθά απφ ηνπο Hall 

and Soskice (2001). Ζ πξσηαξρηθή ηεο ππφζεζε είλαη πσο ε βαζηθή κνλάδα 

αλάιπζεο θαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζε κηα θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία είλαη ε 

επηρείξεζε. Σν ζεζκηθφ πιαίζην εληφο ηεο νπνίαο κηα νηθνλνκία δξαζηεξηνπνηείηαη 

θαζνξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, θαη σο εθ ηνχηνπ ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα
112

 κηαο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο κπνξεί λα πξνθχςεη 

απφ ηελ εζσηεξηθή ζεζκηθή δνκή ηεο (Hall and Soskice, 2001: v, 5-6).   

 Ζ επηρείξεζε γίλεηαη αληηιεπηή σο θνξέαο πνπ επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε, ηε 

βειηίσζε ηεο παξαγσγήο, ηε δηαλνκή ησλ αγαζψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο 

ηεο. εκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ ηεο είλαη νη 

εζσηεξηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κε ηνπο εξγαδφκελνχο ηεο θαη νη εμσηεξηθέο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, ηνπο πειάηεο ηεο, ηηο 

ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, ηνπο κεηφρνπο, ηα ζπλδηθάηα, ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ελψζεηο θαη ηηο θπβεξλήζεηο. Έηζη, ε επηηπρία ηεο επηρείξεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

                                                           
112

 Πξφθεηηαη γηα απηφ πνπ νη Hall θαη Soskice (2001: 36 θ.ε.) απνθαινχλ «ζπγθξηηηθφ ζεζκηθφ 

πιενλέθηεκα» (comparative institutional advantage).  
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ηθαλφηεηά ηεο λα ζπληνλίδεη απνηειεζκαηηθά ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο δηάθνξνπο 

θνξείο (φπ.π.: 6).  

Οη πέληε ζθαίξεο ζηηο νπνίεο ε επηρείξεζε πξέπεη λα αλαπηχμεη ζρέζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα επηιχζεη πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο είλαη (φπ.π.: 6-7): 

1. Ζ ζθαίξα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (sphere of industrial relations) 

2. Ζ ζθαίξα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (sphere of vocational 

training and education) 

3. Ζ ζθαίξα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (sphere of corporate governance) 

4. Ζ ζθαίξα ησλ δη-επηρεηξεζηαθψλ ζρέζεσλ (ζρέζεηο κε επηρεηξήζεηο πξνκεζεπηέο ή 

πειάηεο)  

5. Ζ ζθαίξα ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο 

 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν απαληνχλ νη εζληθέο νηθνλνκίεο ζηα 

πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ ζηηο πέληε πξναλαθεξζείζεο ζθαίξεο, δηαθξίλνληαη δχν 

ηδαληθνί ηχπνη: νη Φηιειεχζεξεο Οηθνλνκίεο ηεο Αγνξάο (Liberal Market Economies - 

LMEs) θαη νη πληνληζκέλεο Οηθνλνκίεο ηεο Αγνξάο (Coordinated Market 

Economies - CMEs) (φπ.π.: 8). 

ηηο θηιειεχζεξεο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο (LMEs) νη επηρεηξήζεηο ζπληνλίδνπλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο. Οη ζρέζεηο ζηελ αγνξά 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ θαη νη δηάθνξνη θνξείο πξνζαξκφδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο κε βάζε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε. Οη ζεζκνί ηεο αγνξάο 

απνηεινχλ ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν ζπληνληζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ (φπ.π.: 8). 

ηηο ζπληνληζκέλεο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο νη επηρεηξήζεηο εμαξηψληαη θπξίσο 

απφ ηηο κε αγνξαίεο ζρέζεηο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο είλαη 

απνηέιεζκα ηεο ζηξαηεγηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ κε αγνξαίσλ ζρέζεσλ κε ηηο 

άιιεο επηρεηξήζεηο ή ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο πέληε 

ζθαίξεο (φπ.π.: 8). 

ηηο ζπληνληζκέλεο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο (CMEs), νη αγνξέο πξνθαλψο θαη 

απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν. πκπιεξψλνληαη φκσο απφ ζεζκνχο
113

 πνπ εληζρχνπλ 

                                                           
113

 Χο ζεζκνί νξίδνληαη έλα ζχλνιν ηππηθψλ ή άηππσλ θαλφλσλ πνπ αθνινπζνχλ νη δηάθνξνη θνξείο 

(actors) γηα θαλνληζηηθνχο, γλσζηηθνχο ή πξαθηηθνχο ιφγνπο. Χο νξγαληζκνί νξίδνληαη νη νληφηεηεο κε 
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ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο: α) ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, β) ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ θνξέσλ θαη γ) ζηηο θπξψζεηο ζηε πεξίπησζε κε ηήξεζεο 

ηεο ζπλεξγαζίαο. Απηνί νη ζεζκνί είλαη ζπλήζσο ηζρπξέο επηρεηξεκαηηθέο ή 

εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο, ηζρπξά ζπλδηθάηα, εθηεηακέλα δίθηπα πνιιαπιψλ 

ζπκκεηερφλησλ, λνκηθά θαη ξπζκηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία (φπ.π.: 10). 

 

6.4.1.1 Οι πένηε ζθαίπερ ζηιρ Φιλελεωθεπερ και Σςνηονιζμένερ Οικονομίερ ηηρ 

Αγοπάρ  

 

Ζ ζθαίξα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζρεηίδεηαη κε ην πσο ε επηρείξεζε ζπληνλίδεη ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο κε ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ηεο, κε ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κε ηνπο 

άιινπο εξγνδφηεο. Σν βαζηθφ δηαθχβεπκα ζε απηή ηε ζθαίξα είλαη ηα επίπεδα κηζζνχ 

θαη παξαγσγηθφηεηαο, θαζψο θαη ην χςνο ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε 

επίπεδν εζληθήο νηθνλνκίαο (φπ.π.: 7).  

ηε ζθαίξα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, νη επηρεηξήζεηο 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα ελψ νη εξγαδφκελνη θαινχληαη λα 

απνθαζίζνπλ πφζν θαη ζε ηη είδνπο πξνζφληα ζα επελδχζνπλ. Απφ ην ζπληνληζκφ 

απηψλ ησλ ζρέζεσλ θαη ηηο ζπλαθφινπζεο απνθάζεηο θαζνξίδεηαη φρη κφλν ε πνξεία 

ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηα εζληθά επίπεδα πξνζφλησλ θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκίαο (φπ.π.: 7). 

ηε ζθαίξα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηα πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ ηνπο απφ ηνπο επελδπηέο (φπ.π.: 7). 

ηελ ζθαίξα ησλ δη-επηρεηξεζηαθψλ ζρέζεσλ, ηα πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ –

ησλ νπνίσλ ε επίιπζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπγγξαθείο– ζρεηίδνληαη κε ηηο ζρέζεηο ηηο επηρείξεζεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο-πειάηεο ηεο. Ζ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ δηαζθαιίδεη ηελ 

ζηαζεξή δήηεζε γηα ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο, ηελ πξφζβαζή ηεο ζε εηζξνέο θαη 

                                                                                                                                                                      
ηππηθά αλαγλσξηζκέλα κέιε, ησλ νπνίσλ νη θαλφλεο ζπκβάιινπλ ζηνπο ζεζκνχο ηεο νηθνλνκίαο (Hall 

and Soskice, 2001: 9). 
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ηερλνινγία. ην έδαθνο ησλ δη-επηρεηξεζηαθψλ ζρέζεσλ κπνξεί λα αλαπηχζζεηαη ε 

ζέζπηζε πξνηχπσλ, ε κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη νη ζπλεξγαζίεο ζε έξεπλα θαη 

αλάπηπμε. Πξνβιήκαηα ζην ζπληνληζκφ δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε ηερλνινγία είλαη 

απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο κηαο επηρείξεζεο ή φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο εθκεηάιιεπζεο 

απφ άιιε επηρείξεζε ζηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμηψλ. Απφ ηελ αλάπηπμε ησλ 

θαηάιιεισλ ζρέζεσλ ζε απηή ηε ζθαίξα εμαξηάηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε 

ηερλνινγηθή πξφνδνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο σο ζχλνιν.   

Ζ ζθαίξα ησλ ζρέζεσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο δηθνχο ηεο εξγαδφκελνπο. ε 

απηή ηε ζθαίξα ην θεληξηθφ δήηεκα είλαη ε χπαξμε ελφο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε ηηο 

θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ.  Οη εξγαδφκελνη είλαη θνξείο εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ 

νη νπνίεο είλαη πνιχηηκεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά έρνπλ θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο 

απνθξχπηνπλ. Οη ζρέζεηο πνπ ζα αλαπηχμεη ε επηρείξεζε κε ηνπο εξγαδφκελνχο ηεο 

(ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ή φρη) ζα θαζνξίζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηεο αιιά θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ θαζεζηψηνο παξαγσγήο (φπ.π.: 7). 

 

6.4.1.2 Θεζμικέρ ζςμπληπυμαηικψηηηερ ζηιρ Φιλελεωθεπερ και Σςνηονιζμένερ 

Οικονομίερ ηηρ αγοπάρ 

 

Ζ παξνπζία ζεζκηθψλ ζπκπιεξσκαηηθνηήησλ (institutional complementarities) 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ 

θαπηηαιηζκνχ. Ο φξνο ζεζκηθέο ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο ππνδεηθλχεη ηελ αλάπηπμε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζεζκψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζθαηξψλ ζρέζεσλ θαη 

ζπληνληζκνχ. Μηα νηθνλνκία κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζπληνληζκνχ ζε κηα ζθαίξα 

ηεο, ηείλεη λα αλαπηχζζεη ζπκπιεξσκαηηθέο πξαθηηθέο (ζεζκνχο) ζε άιιεο ζθαίξεο. 

Με άιια ιφγηα «δχν ζεζκνί κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθνί φηαλ ε 

παξνπζία (απνδνηηθφηεηα) ηνπ ελφο απμάλεη ηηο απνδφζεηο (ή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα) ηνπ άιινπ» (φπ.π.: 17-18). 

Οη LME's ηείλνπλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο αγνξέο 

ρξεκαηηζηεξηαθνχ θεθαιαίνπ (ζθαίξα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο) θαη ρακειφηεξα 

επίπεδα πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο (ζθαίξα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ) έλαληη ησλ 

CME's. Έηζη, νη LME's βαζίδνπλ ην ζπληνληζκφ ζηε ζθαίξα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζε ζεζκνχο ηεο αγνξάο έλαληη ησλ CME's πνπ βαζίδνπλ ην 

ζπληνληζκφ ζηηο δχν ζθαίξεο ζε κε αγνξαίνπο ζεζκνχο (φπ.π.: 19).  
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Οη managers ζηηο CME's έρνπλ κηθξά πεξηζψξηα κνλνκεξψλ απνθάζεσλ 

θαζψο γηα ζεκαληηθέο απνθάζεηο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκθσλία-

ζπλαίλεζε επνπηηθψλ νξγάλσλ ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ησλ 

εξγαδνκέλσλ, βαζηθνί κέηνρνη θαζψο θαη άιινη κάλαηδεξο, πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο. 

Απηή ε ζπλαηλεηηθή κνξθή ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, κεηαμχ άιισλ, ελζαξξχλεη θαη ηε 

δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο (φπ.π.: 24). 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηηο CME's βαζίδνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο ζε εηδηθεπκέλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ κε πςειά επίπεδα εξγαζηαθήο απηνλνκίαο, ην νπνίν ελζαξξχλεηαη 

λα κνηξάδεη ηελ πιεξνθνξία/εκπεηξία πνπ απνθηά πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε 

ζπλερήο βειηίσζε ησλ γξακκψλ παξαγσγήο θαη ησλ εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Χζηφζν, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε επηρείξεζε πνπ πηνζεηεί απηή ηελ ζηξαηεγηθή 

απαζρφιεζεο είλαη επάισηε έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, νη νπνίνη κπνξεί λα 

πξνζειθχζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ελψ νη εξγαδφκελνη πνπ κνηξάδνληαη κε ηελ 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ηελ πιεξνθνξία θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο είλαη έθζεηνη ζηελ εθκεηάιιεπζε. Γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζηηο CME's –φπσο ζηελ Γεξκαλία– ζπλάπηνληαη θιαδηθέο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο κεηαμχ ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη ησλ θιαδηθψλ 

ζπλδηθάησλ (παξά ηελ φρη ηδηαίηεξα πςειή ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα) νη νπνίεο 

είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηα κέιε ηνπο. Έηζη εμηζψλνληαο ηνπο κηζζνχο γηα εξγαδφκελνπο 

κε ην ίδην επίπεδν εμεηδίθεπζεο πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο 

εξγαδνκέλσλ απφ αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο θαη εμαζθαιίδνπλ ηε δέζκεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχληαη. Δπηπιένλ, ζε επίπεδν εζληθήο 

νηθνλνκίαο, νη ζπληνληζκέλεο θεληξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζπγθξαηνχλ ηνλ 

πιεζσξηζκφ (φπ.π.: 24).  

Σα ζπκβνχιηα εξγαζίαο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηηο 

ζπληνληζκέλεο δηαπξαγκαηεχζεηο δίλνληαο ζηνπο εθιεγκέλνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

εξγαδνκέλσλ εμνπζία έλαληη ησλ απνιχζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

Λεηηνπξγνχλ θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηελ δέζκεπζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ επηρείξεζε. Οη εξγαδφκελνη ζέινπλ ε εθπαίδεπζή ηνπο λα 

έρεη σο αληίθηππν κηα πξνζνδνθφξα απαζρφιεζε, ελψ νη εξγνδφηεο πνπ επελδχνπλ 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εξγαδφκελσλ ηνπο ζέινπλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη 

νη εξγαδφκελνη ηνπο ζα απνθηήζνπλ ρξήζηκεο δεμηφηεηεο νη νπνίεο δελ ζα 

νηθεηνπνηεζνχλ απφ άιινπο εξγνδφηεο πνπ δελ έρνπλ επελδχζεη (free-riders). Σα 
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πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο επνπηεχνληαη απφ ηηο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηα 

ζπλδηθάηα (φπ.π.: 25). 

Δπεηδή νη CME's θάλνπλ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

ανξίζηνπ ρξφλνπ, δελ κπνξεί λα δηαρπζεί ε ηερλνινγία κέζσ ηεο κεηαθίλεζεο 

επηζηεκφλσλ θαη κεραληθψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο LME's. 

Γηα ην ιφγν απηφ ππάξρνπλ ζεζκνί πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηάρπζε ηεο ηερλνινγίαο 

φπσο, ζπλεξγαζία ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ κε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη εκη-

δεκφζηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ή απφ θνηλνχ ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα επηρεηξήζεσλ (φπ.π.: 26).  Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη λα 

ελζαξξχλνληαη επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηελ δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ πξντφληνο ή ζε εζηηαζκέλεο αγνξέο (niche production) παξά ζηνλ άκεζν 

αληαγσληζκφ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ φπσο ζπκβαίλεη ζηηο LME's (φπ.π.: 

27).  

Οη LMES's ζην πεδίν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ κεκνλσκέλνπ εξγαδφκελνπ κε ηνλ εξγνδφηε. Ζ αλψηαηε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο έρεη ηνλ κνλνκεξή έιεγρν ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηελ ειεπζεξία λα 

πξνζιακβάλεη θαη λα απνιχεη εξγαδφκελνπο. Ζ επηρείξεζε δελ ππνρξενχηαη λα 

εγθαζηδξχεη αληηπξνζσπεπηηθά φξγαλα ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο είλαη ηα ζπκβνχιηα 

εξγαδνκέλσλ. Σα ζπλδηθάηα είλαη γεληθά αδχλακα παξά ηε ζεκαληηθή δχλακε πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο (φπ.π.: 28). Δπεηδή ηα 

ζπλδηθάηα θαη νη εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο έρνπλ ζε κηθξφ βαζκφ ζπλνρή, ν 

ζπληνληζκφο ησλ κηζζψλ θαη ν έιεγρνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε επίπεδν εζληθήο 

νηθνλνκίαο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε καθξνηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ζηνλ αληαγσληζκφ 

ησλ αγνξψλ (φπ.π.: 29). Ο ξεπζηφο ραξαθηήξαο ησλ αγνξψλ εξγαζίαο ελζαξξχλεη 

εηαηξηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ πξνζιακβάλνπλ ή απνιχνπλ εξγαδφκελνπο πξνθεηκέλνπ 

λα επσθειεζνχλ απφ λέεο επθαηξίεο αιιά δελ ελζαξξχλεη ζηξαηεγηθέο πνπ 

βαζίδνληαη ζηε καθξνρξφληα απαζρφιεζε. Σα άηνκα ελζαξξχλνληαη λα επελδχζνπλ 

ζε γεληθέο δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ εχθνια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιινπο θιάδνπο 

παξαγσγήο παξά εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα 

κφλν θιάδν παξαγσγήο (φπ.π.: 30).  

 Σν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο ξεπζηέο αγνξέο εξγαζίαο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο γεληθέο 

δεμηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. Οη εξγνδφηεο είλαη απξφζπκνη 

λα επελδχζνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδφκελσλ θαζψο δελ 
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κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη εξγαδφκελνη ζηνπο νπνίνπο επελδχνπλ δελ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άιινπο εξγνδφηεο πνπ δελ έρνπλ επελδχζεη (free riders). Οη 

εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο ζχληνκεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ απφθηεζε γεληθψλ δεμηνηήησλ εχθνια αμηνπνηήζηκσλ ζε δηάθνξνπο 

θιάδνπο παξαγσγήο παξά ζηελ απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηεί 

έλαο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο. Σα πςειά επίπεδα γεληθήο εθπαίδεπζεο κεηψλνπλ ην 

θφζηνο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επηρείξεζε. Σν απνηέιεζκα είλαη ε δηακφξθσζε ελφο 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε γεληθέο δεμηφηεηεο θαηάιιειν γηα ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

αιιά φρη ζε κεγάιν βαζκφ εμεηδηθεπκέλν ή κε εηδηθέο δεμηφηεηεο αλαγθαίεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε (φπ.π.: 30).   

  Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ βαζίδνληαη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ζηηο 

αγνξαίεο ζρέζεηο θαη ζηηο ηππηθέο ζπκβάζεηο. Οη ζρέζεηο απηέο δηακεζνιαβνχληαη 

απφ απζηεξέο αληηκνλνπσιηαθέο ξπζκίζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζπλεξγαζία 

επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ ζηηο αγνξέο (φπ.π.: 30-31).  

  Ζ ηερλνινγία δηαρέεηαη κέζσ ηηο θίλεζεο επηζηεκφλσλ θαη κεραληθψλ απφ ηε 

κηα εηαηξεία ζηελ άιιε ή απφ ηε κεηαθίλεζή ηνπο απφ εξεπλεηηθά ηδξχκαηα πξνο ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, γεγνλφο πνπ ελζαξξχλεηαη απφ ην ξεπζηφ ραξαθηήξα ησλ αγνξψλ 

εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ε ηερλνινγία δηαρέεηαη κέζσ ησλ αδεηνδνηήζεσλ ρξήζεο ή ηεο 

πψιεζεο θαηλνηνκηψλ, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο εθείλνπο ηεο νηθνλνκίαο φπνπ ε 

θαηνρχξσζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο είλαη δπλαηή, φπσο ζηε βηνηερλνινγία ή ηε 

κηθξνειεθηξνληθή (φπ.π.: 31). 

 

6.4.1.3 Μια ζςμπωκνυζη 

 

Οη Hall θαη Soskice ζπκππθλψλνπλ ζην παξάδεηγκα ηεο Γεξκαλίαο (σο CME) θαη ησλ 

ΖΠΑ (σο LME), ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ν ζπληνληζκφο ζηηο πέληε 

ζθαίξεο θαη ε  αλάπηπμε ησλ ζεζκηθψλ ζπκπιεξσκαηηθνηήησλ.  

ηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο (φπ.π.: 27-28), πνιιέο επηρεηξήζεηο 

αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ εξγαδφκελνπο κε εμεηδηθεπκέλα 

πξνζφληα θαη πςειά επίπεδα δέζκεπζεο ζηελ επηρείξεζε ηα νπνία επηηπγράλνληαη 

κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο καθξνρξφληαο απαζρφιεζεο (ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

ανξίζηνπ ρξφλνπ), κε κηζζνχο θαζνξηζκέλνπο ζε επίπεδν θιάδνπ θαη κε ηελ 

πξνζηαζία πνπ παξέρνπλ ηα ζπκβνχιηα εξγαζίαο. Αιιά απηέο νη πξαθηηθέο είλαη 

δπλαηέο επεηδή ην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζρεηηθά 
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αλεμάξηεην απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο θεξδνθνξίαο. Σα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο θαζίζηαληαη απνηειεζκαηηθά θαζψο ππνζηεξίδνληαη απφ έλα ζχζηεκα 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ην νπνίν απνζαξξχλεη ηε κεηαθίλεζε ζε άιιεο επηρεηξήζεηο 

παξέρνληαο ηαπηφρξνλα πςειά επίπεδα εηδίθεπζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θιάδνπ. 

Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε 

κεηαθνξά ηεο ηερλνινγίαο. Σα νθέιε απφ ηελ χπαξμε ησλ ζπκπιεξσκαηηθνηήησλ 

ζηελ ελφηεηά ηνπο είλαη πνιιαπιάζηα γηα ηελ νηθνλνκία σο ζχλνιν, ζπγθξηηηθά κε ηα 

νθέιε πνπ δεκηνπξγεί θάζε έλα απφ ηα ζηνηρεία (θάζε ζεζκφο) κφλν ηνπ.   

ηελ πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ (φπ.π.: 32), ην θαζεζηψο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα κεηψλνπλ ην 

εξγαηηθφ θφζηνο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο, είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ σο πξνο 

ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηξέρνπζα-

βξαρππξφζεζκε θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηελ 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηεο αμία. Οη ζεζκνί εθπαίδεπζεο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηηο γεληθέο 

παξά ζηηο εηδηθέο δεμηφηεηεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθνί κε ην θαζεζηψο ηεο ξεπζηήο 

αγνξάο εξγαζίαο (κε ζηαζεξή απαζρφιεζε). Ζ ξεπζηή αγνξά εξγαζίαο κε ηε ζεηξά 

ηεο ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά θαη δηάρπζε 

ηεο ηερλνινγίαο κέζσ ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Δίλαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί πσο νη Hall θαη Soskice (2001: 33) ζεσξνχλ 

ηνπο δχν ηχπνπο θαπηηαιηζκνχ σο βάζε ζχγθξηζεο γηα θάζε νηθνλνκία. 

Αλαγλσξίδνπλ –ρσξίο λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάιπζή ηνπ– θαη έλα ελδηάκεζν 

κνληέιν, ηνλ Μεζνγεηαθφ θαπηηαιηζκφ (ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη θαη ε Διιάδα). Σα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη ν κεγάινο αγξνηηθφο ηνκέαο θαη 

ε πξφζθαηε ηζηνξία εθηεηακέλεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ε νπνία έρεη δηακνξθψζεη 

ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο κε αγνξαίνπ ζπληνληζκνχ ζηε ζθαίξα ηεο εηαηξηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο αιιά πην θηιειεχζεξν κνληέιν ζπληνληζκνχ ζηε ζθαίξα ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (φπ.π.: 21). Αθνινπζψληαο ην αλαιπηηθφ πιαίζην ησλ Hall θαη 

Soskice, νη Molina θαη Rhodes (2007), κειεηνχλ απηφ ην ελδηάκεζν κνληέιν 

αλαθέξνληάο ην σο Μεηθηέο Οηθνλνκίεο ηεο Αγνξάο (Mixed Market Economies - 

MMEs). ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, νη Hancké et al. (2007) θάλνπλ ιφγν γηα έλα ηέηαξην 

κνληέιν θαπηηαιηζκνχ, απηφ ησλ Αλαδπφκελσλ Οηθνλνκηψλ ηεο Αγνξάο (Emerging 

Market Economies - EMEs), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηηο νηθνλνκίεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

κεηάβαζε φπνπ νη ζεζκνί πνπ ζπληνλίδνπλ ηηο ζρέζεηο ζηηο δηάθνξεο ζθαίξεο είλαη 

αθφκα ππφ δηακφξθσζε. 
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6.4.1.4 Μονηέλα καπιηαλιζμοω και μονηέλα επγαζιακϊν ζσέζευν ζωμθυνα με ηην 

πποζέγγιζη VoC 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ζε θάζε κνληέιν θαπηηαιηζκνχ αληηζηνηρεί έλα 

δηαθξηηφ ζχζηεκα ζπληνληζκνχ ηεο ζθαίξαο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Σν κνληέιν 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ LMEs ραξαθηεξίδεηαη απφ ξεπζηέο αγνξέο εξγαζίαο, απφ 

ην κνλνκεξή έιεγρν ηνπ management ζρεηηθά κε ηηο πξνζιήςεηο θαη ηηο απνιχζεηο, 

απφ ηε βξαρππξφζεζκε απαζρφιεζε, απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε επίπεδν 

επηρείξεζεο θαη απφ αδχλακα ζπλδηθάηα. Αληίζεηα, ζην κνληέιν ησλ CMEs 

ελζαξξχλνληαη ε δεκηνπξγία ζεζκψλ πξνζηαζίαο έλαληη ησλ απνιχζεσλ θαη ε 

καθξνρξφληα απαζρφιεζε, νη θιαδηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο απνηεινχλ ην θπξίαξρν 

επίπεδν ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηα ζπλδηθάηα είλαη ηζρπξά. 

ηηο MMEs ηεο Μεζνγείνπ, ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θπξηαξρνχλ νη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ «ελψ ηα ζπλδηθάηα θαη νη εξγνδφηεο ηείλνπλ λα έρνπλ 

ηζρπξφηεξεο νξγαλσηηθέο δνκέο ζπγθξηηηθά κε ηηο LMEs, ηελ ίδηα ζηηγκή ηείλνπλ λα 

είλαη πεξηζζφηεξν θαηαθεξκαηηζκέλνη θαη αδχλακνη ζπγθξηηηθά κε ηηο CMEs». Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηα ζπλδηθάηα θαη νη εξγνδφηεο λα αδπλαηνχλ «λα 

δεκηνπξγήζνπλ απηφλνκεο ηζρπξέο κνξθέο ζπληνληζκνχ (ζηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο) θαη ην θξάηνο λα αλαδχεηαη σο αληηζηαζκηζηηθφο παξάγνληαο 

απηήο ηεο αδπλακίαο. Ο θεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο ζηηο MMEs 

είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απηφ ην κνληέιν θαπηηαιηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη θαη σο 

«θξαηηθφο θαπηηαιηζκφο» (state capitalism) (Molina and Rhodes, 2007: 226-227) 

Σέινο, ζηηο EMEs ησλ ρσξψλ ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο, νη ζεζκνί πνπ 

ζπληνλίδνπλ ηηο ζρέζεηο ζηηο δηάθνξεο ζθαίξεο θαη ζπλαθφινπζα θαη ζηε ζθαίξα ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη αθφκα ππφ δηακφξθσζε (Hancké et al., 2007: 4). 

 

6.4.2 Οι κπιηικέρ ζηην πποζέγγιζη Varieties of Capitalism ηυν Hall και Soskice 

 

Ζ πξνζέγγηζε VoC παξά ηελ κεγάιε απνδνρή ηεο απφ ηνπο κειεηεηέο ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, έρεη ππνζηεί θαη ηδηαίηεξε θξηηηθή σο θαζ‟ απηφ ζεσξία 

αλάιπζεο ησλ κνληέισλ θαπηηαιηζκνχ.
114

 Παξ‟ φηη κηα ηέηνηα ζπδήηεζε ππεξβαίλεη 

                                                           
114

 Γηα κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ πξνζεγγίζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ηχπνπο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ 

νηθνλνκηψλ πξηλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ Hall θαη Soskice βι. Hamann and Kelly (2008: 131-135). 
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ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζεσξνχκε απαξαίηεην λα 

παξαζέζνπκε νξηζκέλεο απφ ηηο θξηηηθέο απηέο.   

Οη Özveren et al. (2012) εζηηάδνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζην γεγνλφο πσο ε 

πξνζέγγηζε VoC ησλ Hall θαη Soskice εμαληιεί ηελ «πνηθηιία» ησλ κνληέισλ 

θαπηηαιηζκνχ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο κέζσ ηεο πεξηγξαθήο ησλ δχν ηδαληθψλ 

ηχπσλ (LMEs θαη CMEs), ελψ κέζσ απηήο δελ εμεηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (Özveren et al., 2012: 22). Πέξαλ ησλ δχν 

ηδαληθψλ ηχπσλ, δελ θαίλεηαη λα είλαη επηζπκεηή απφ ηνπο ζπγγξαθείο ε «πνηθηιία» 

ησλ κνληέισλ θαζψο κφλν νη δχν ηδαληθνί ηχπνη ζεσξνχληαη σο απνηειεζκαηηθνί, κε 

ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ καθξνρξφληα νηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα (φπ.π.: 28).  Δπηπξνζζέησο, ν θαπηηαιηζκφο ζεσξείηαη σο 

δεδνκέλνο ρσξίο λα νξίδεηαη ή λα δηεξεπλνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Έηζη, ε 

«Αρίιιεηνο πηέξλα» ηεο πξνζέγγηζεο VoC εληνπίδεηαη ζηελ ζχγρπζε πνπ πξνθαιεί 

αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ, αδπλαηψληαο λα αλαγλσξίζεη πσο 

ππάξρεη έλαο θαη κφλν θαπηηαιηζκφ, ν νπνίνο παίξλεη δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ην 

ηζηνξηθφ θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν εκθαλίδεηαη (φπ.π.: 31). Απνηέιεζκα 

απηήο ηεο ζχγρπζεο είλαη λα παξαβιέπεηαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη δπλάκεηο 

ηεο εξγαζίαο ή/θαη ην θξάηνο ζηε δηακφξθσζε ησλ ηδηαίηεξσλ ηζηνξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ζην φλνκα ηεο θαζνξηζηηθφηεηαο ηνπ ξφινπ πνπ 

παίδεη ε επηρείξεζε.  

Μηα επίζεο ελδηαθέξνπζα θξηηηθή, πξνέξρεηαη απφ ηνλ Howell (2003). 

χκθσλα κε απηφλ, ε πξνζέγγηζε VoC ζεσξεί ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη εληφο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ εθ ζεκειίσλ κε ζπγθξνπζηαθέο 

(βι. ζρεηηθά θαη ζε Hamman and Kelly, 2008: 133). Έηζη, ηα ζπκθέξνληα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κπνξνχλ λα ζπληνληζηνχλ απνηειεζκαηηθά απφ 

έλα ζχλνιν ζεζκψλ. Οη ηειεπηαίνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπαξάγνληαη κέζα ζην 

ρξφλν. Έηζη, ν ξφινο ηνπ θξάηνπο δελ εκπεξηέρεη ηελ απηνηειή δξάζε ηνπ θαη ηελ 

επηβνιή πνιηηηθψλ, αιιά πεξηνξίδεηαη ζην λα δηεπθνιχλεη ην ζπληνληζκφ θαη ηε 

ζπλεξγαζία (Howell, 2003: 110˙ βι. θαη Hamann and Kelly, 2008: 134). Δπηπιένλ, 

ππνηηκάηαη ν ξφινο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

νηθνδφκεζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο 

(φπ.π.: 112). Γηα ηνλ Howell, απνηειεί κηα ζηαηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία εξκελεχεη ηηο 

ζπλζήθεο ζηαζεξφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο αιιά αδπλαηεί λα εξκελεχζεη ηελ αζηάζεηα 

θαη ηελ θξίζε, παξαγλσξίδεη ηελ έλλνηα ηεο άζθεζεο ηαμηθήο εμνπζίαο ε νπνία 
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θξχβεηαη πίζσ απφ ηηο έλλνηεο ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ηζνξξνπίαο ηεο νηθνλνκίαο 

(φπ.π.: 121-122).  Όπσο θαη ε Macartney (2011: 20) ζεκεηψλεη, ε αλάιπζε ηεο 

πξνζέγγηζεο VoC εζηηάδνληαο ζηε ραξηνγξάθεζε ησλ νηθνλνκηψλ αλάινγα κε ην 

θαηά πφζν ζπγθιίλνπλ ή απνθιίλνπλ (απφ ηνπο ηδαληθνχο ηχπνπο), αδπλαηεί λα 

ελζσκαηψζεη ζην πιαίζηφ ηεο ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ζην πιαίζην ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ. 

Αληίζηνηρα, νη Heyes et al (2012) απνδίδνπλ ζηελ πξνζέγγηζε VoC αδπλακία 

λα εληνπίζεη ηηο πεγέο αζηάζεηαο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ. Έηζη, ε απζηεξή 

ελαζρφιεζε κε ηνπο ζεζκνχο θαη ε ππνηίκεζε ηεο θνηλσληθήο δξάζεο θαη ησλ 

δπλακηθψλ ηνπ ΚΣΠ δελ παξείραλ ηα εθφδηα ζηελ πξνζέγγηζε VoC γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο. ηεξείηαη 

αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα σο 

δηαθξηηνχ ηκήκαηνο ηνπ θεθαιαίνπ, ην ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηελ πξνψζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ «δξφκσλ» ζπζζψξεπζεο (θεθαιαίνπ) θαη ηηο αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο 

θεθαιαίνπ-εξγαζίαο (Heyes et al., 2012: 222). 

Κνηλφ ζηνηρείν –παξά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο– πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ρψξεο ησλ 

δηαθφξσλ ηχπσλ ηεο πξνζέγγηζεο VoC είλαη ε αλαδήηεζε λέαο βάζεο 

ζπζζψξεπζεο
115

 ε νπνία πξνσζείηαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

                                                           
115

 χκθσλα κε ηνπο Heyes et al. (2012: 225), ζην θφλην ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο αλαπηχζζνληαη δπν 

ζηξαηεγηθέο ζπζζψξεπζεο. Ζ πξψηε ζηξαηεγηθή θαιείηαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο εμαγσγέο 

αλάπηπμε. Τηνζεηείηαη απφ ρψξεο κε πιενλάζκαηα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

αληίζηνηρα ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην θεθαιαίσλ. Οη ρψξεο απηέο αλαθπθιψλνπλ ηα εκπνξηθά 

πιενλάζκαηά ηνπο κέζσ ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηνπο. Ζ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή βαζίδεηαη ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ πνπ ηελ πηνζεηνχλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο πξντφλησλ θαη θπξίσο 

εκπνξεχζηκσλ (Ηαπσλία, Κίλα, Γεξκαλία). Ζ δεχηεξε ζηξαηεγηθή θαιείηαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα αλάπηπμε. Ζ ζηξαηεγηθή απηή αληαλαθιά κηα απμαλφκελε εμάξηεζε ησλ 

εζλψ-θξαηψλ απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ θεθάιαην. Ζ άκεζε εμάξηεζε πξνέξρεηαη απφ ην κέγεζνο θαη 

ηελ θεξδνθνξία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαζ' απηνχ, ην εκπνξηθφ ηνπ ηζνδχγην θαζψο θαη ηα 

θνξνινγηθά έζνδα πνπ δεκηνπξγεί. Ζ έκκεζε εμάξηεζε πξνέξρεηαη απφ ηελ παξνρή θζελψλ, 

επηζθαιψλ δαλείσλ ζε θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο. Έηζη, απμάλεηαη ε δήηεζε θαη κέζσ ηεο 

αχμεζεο θπξίσο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ δηνγθψλεηαη πεξηζζφηεξν ε πίζηε (Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

Ηζπαλία, Ηξιαλδία).  

Ζ πηνζέηεζε είηε ηεο κηαο είηε ηεο άιιεο ζηξαηεγηθήο επηβάιιεη ηελ επηδείλσζε ηεο ζέζεο 

ηεο εξγαζίαο έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ. ηελ πεξίπησζε πηνζέηεζεο ηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ζηξαηεγηθήο, νη επέιηθηεο αγνξέο εξγαζίαο, ν πεξηνξηζκφο ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο, νη εμαηνκηθεχκελνη κηζζνί, είλαη πιήξσο ζπκβαηά κε ηε ινγηθή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

θεθαιαίνπ πνπ αλαδεηά ηηο πην απνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πεξίπησζε ησλ ρσξψλ πνπ 

πηνζεηνχλ ηελ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο εμαγσγέο ζηξαηεγηθή ε απαίηεζε είλαη γηα κείσζε ηνπ αλά 

κνλάδα θφζηνπο εξγαζίαο. Απηφ εμππεξεηείηαη άκεζα κε ηελ κεγαιχηεξε επειημία ησλ αγνξψλ 

εξγαζίαο, κείσζε ησλ κηζζψλ θαη έκκεζα κε ηε κείσζε ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο (αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο), ηελ ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζε θιαδηθφ επίπεδν (π.ρ. Γεξκαλία) 

(Heyes et al., 2012: 226). 
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κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηεο εξγαζίαο.
116

 ε 

απηή ηελ θαηεχζπλζε, ηφζν ζηηο LMEs φζν θαη ζηηο CMEs αίξεηαη ε πξνζηαζία ηεο 

εξγαζίαο θαη νη θπβεξλήζεηο πξνσζνχλ ηε ιηηφηεηα.
117

 Απηή ε ηάζε γηα 

απνδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηεο εξγαζίαο ππάξρεη πξηλ απφ ηελ ηξέρνπζα θξίζε ζε 

φινπο ηνπο ηχπνπο ηεο πξνζέγγηζεο VoC θαη ελζαξξχλεηαη απφ ηελ πνιηηηθή ησλ 

θπβεξλήζεσλ.
 
Απηφ φρη κφλν δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ ηελ πξνζέγγηζεο VoC, 

αιιά θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε βαζηθή ηεο παξαδνρή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

θπβεξλήζεηο-εξγνδφηεο-ζπλδηθάηα ζηηο ζπληνληζκέλεο νηθνλνκίεο έρνπλ θίλεηξν λα 

δηαηεξνχλ ηελ απαζρφιεζε, ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

επηηπγράλεηαη ν ζπληνληζκφο ηεο νηθνλνκίαο θαη ε απφθηεζε ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο.
118

 Άξα, πξνηείλνπλ νη Heys et al., νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ε 

ζπγθξηηηθή πνιηηηθή νηθνλνκία πέξαλ ησλ ζεζκψλ ρξεηάδεηαη λα ελζσκαηψζνπλ ζηελ 

αλάιπζή ηνπο, ηηο δπλακηθέο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ηηο ηαμηθέο ζρέζεηο θαη ην 

θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο (φπ.π.: 223-224, 231). 

Σέινο, νη Hamann θαη Kelly (2008: 142), επηζεκαίλνπλ πσο ε δηάθξηζε 

αλάκεζα ζε LMEs θαη CMEs ζπλδέεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κφλν φηαλ εμεηάδεηαη ε θάιπςε απφ ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη φλησο δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο 

LMEs κε ρακειφ πνζνζηφ θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο κε πςειφ πνζνζηφ θάιπςεο απφ 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο –φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη άιινη δείθηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, φπσο δνκή 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο, πνζνζηά απεξγηψλ, 
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 Ζ ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα πνηθίιεη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ αιιά θαη εληφο ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο (LMEs θαη CMEs) θαη ζε φιεο αθνινπζεί πησηηθή πνξεία. Ζ κείσζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο ζπκβαδίδεη κε ηε κείσζε ηεο θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, παξά ην γεγνλφο 

φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο CMEs θαη MMEs ηα πνζνζηά θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

παξακέλνπλ πςειά (Heyes et al., 2012: 232).  
117

 Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ηεο VoC είλαη νη πεξηθνπέο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, ε 

κείσζε ησλ κηζζψλ ζην δεκφζην ηνκέα, ε κεηψζε ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο, ε ραιάξσζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο, ε πεξαηηέξσ επειημία ησλ αγνξψλ εξγαζίαο (Heyes et al., 2012: 231). 
118

 Οη (Heyes et al., 2012: 232) επηζεκαίλνπλ: ζχκθσλα κε ηε VOC ζηηο CMEs πνιιέο επηρεηξήζεηο 

βαζίδνληαη ζε εξγαδφκελνπο πςειήο εμεηδίθεπζεο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε 

δεκηνπξγίαο ζεζκψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (ζπλδηθάηα) πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε κεηαθίλεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ εξγαδφκελσλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο - θιάδνπο θαη ελζαξξχλεηαη θαη ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη κάλαηδεξο. Δπίζεο, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη θξάηνπο πξφλνηαο θαη 

ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κεηαμχ LMEs θαη CMEs. Οη LMEs ραξαθηεξίδνληαη απφ 

επέιηθηεο αγνξέο εξγαζίαο θαη εξγαδφκελνπο γεληθψλ δεμηνηήησλ (ρακειφηεξεο εμεηδίθεπζεο), ελψ νη 

CMEs απφ πςειφηεξε πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο, πςειφηεξα επηδφκαηα αλεξγίαο ηα νπνία 

ζεσξείηαη φηη ελζαξξχλνπλ ηελ επέλδπζε ζε εξγαδφκελνπο πςειήο εηδίθεπζεο πνπ απαηηνχληαη ζηε 

βηνκεραλία. Δπεηδή εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη επλννχληαη απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ηζρπξψλ 

ζεζκψλ, ππνηίζεηαη φηη απφ θνηλνχ ηα ππεξαζπίδνληαη.  Έηζη ζα αλέκελε θαλείο φηη ηα δηθαηψκαηα 

ζρεηηθά κε ην θξάηνο πξφλνηαο θαη ηελ απαζρφιεζε ζα δηαηεξνχληαλ ζηηο CMEs. 
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ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα– ε «δπαδηθή αλάιπζε» δελ εξκελεχεη νχηε ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο νχηε ηηο ζπγθιίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζε ζρέζε σο πξνο ηνπο δχν 

ηδαληθνχο ηχπνπο. 

 

6.5 πζηήκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ αλάιπζε ηνπ Jelle Visser  

6.5.1 Οι βαζικοί πςλϊνερ ενψρ ζςζηήμαηορ επγαζιακϊν ζσέζευν 

 

Σα θαζεζηψηα-ζπζηήκαηα
119

 εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν 

βαζίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο ζεζκηθνχο ππιψλεο: α) ζηα ηζρπξά ζπλδηθάηα σο πξνο ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηε δηάξζξσζή ηνπο, β) ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε θιαδηθφ 

ή αλψηεξν επίπεδν, γ) ζηνπο ζεζκνχο εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην επίπεδν 

ηεο επηρείξεζεο, δ) ζηε ζπκκεηνρή ησλ νξγαλσκέλσλ δπλάκεσλ ηεο εξγαζίαο θαη 

ησλ εξγνδνηψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

(European Commission, 2009b: 8˙ Visser and Kaminska, 2009: 19˙ Visser, 2006: 

315-316).  Πάλσ ζε απηνχο ηνπο ππιψλεο ζηεξίρηεθε απηφ πνπ αλαθέξεηαη  ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη σο Δπξσπατθφ θνηλσληθφ κνληέιν εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (European 

social model of labor relations) (βι. Visser, 2006).  Χζηφζν, νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

ρσξψλ ηεο Δπξψπεο σο πξνο ηνπο ηέζζεξηο απηνχο ππιψλεο, ζπλεγνξνχλ 

πεξηζζφηεξν ζηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

ζηα νπνία ζπγθιίλνπλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν νη επξσπατθέο ρψξεο, παξά ζηελ 

χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ κνληέινπ θάησ απφ ην νπνίν απηέο εληάζζνληαη.    

 Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε δχλακε ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ζε κηα ρψξα είλαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα 

(union membership) θαη ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο-ζπλνρήο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ (union centralisation). χκθσλα κε ηνπο Visser θαη 

Kaminska (2009: 20-21), ν δείθηεο ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα είλαη ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα.
120

 Ο βαζκφο ζπγθέληξσζεο-ζπλνρήο ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη απφ έλαλ ζχλζεην δείθηε πνπ 

ελζσκαηψλεη δχν δηαζηάζεηο ηεο ζπγθέληξσζεο-ζπλνρήο ηνπ: α) ηελ νξγαλσηηθή 

ελφηεηά ηνπ (unity or union concentration) θαη β) ηελ εμνπζία (authority) πνπ έρνπλ 
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 Οη φξνη «ζχζηεκα» θαη «θαζεζηψο» εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη (σο ζπλψλπκα) γηα λα 

πεξηγξάςνπλ έλα ζχλνιν απφ δηακνξθσκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

(ζπκκεηέρνληεο, δηαδηθαζίεο θιπ) (Bechter et al., 2012: 188). 
120

 χκθσλα κε ηνπο Bechter et al (2012: 191), ε ππθλφηεηα ηφζν ησλ εξγνδνηηθψλ φζν θαη ησλ 

εξγαηηθψλ νξγαλψζεσλ αληαλαθιά ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ηε 

λνκηκνπνίεζή ηνπο λα αζθήζνπλ ξπζκηζηηθφ ξφιν ζην πεδίν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 
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νη εγεζίεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ (νκνζπνλδίεο-ζπλνκνζπνλδίεο) ζε 

θιαδηθφ θαη εζληθφ επίπεδν λα δηακνξθψλνπλ, λα ππεξαζπίδνληαη θαη λα εθαξκφδνπλ 

θνηλέο πνιηηηθέο εμ νλφκαηνο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ ρακειφηεξσλ 

επηπέδσλ. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε 

θάζε επίπεδν δηαπξαγκάηεπζεο ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν βαζκφο νξγαλσηηθήο 

ελφηεηαο (ή κεγαιχηεξνο ν βαζκφο θαηαθεξκαηηζκνχ – union fragmentation) ηνπ 

εξγαηηθνχ θηλήκαηνο
121

 (βι. Visser, 2004: 41-42).  

Με βάζε δειαδή ηα παξαπάλσ, ηζρπξφ ζεσξείηαη ην ζπλδηθαιηζηηθφ εξγαηηθφ 

θίλεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη α) απφ πςειά επίπεδα ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο θαη 

β) απφ πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο/ζπλνρήο θαη πςειφ βαζκφ εθρσξεκέλεο –απφ ηηο 

ρακειφηεξνπ επίπεδνπ  ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο– εμνπζίαο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ζηα αλψηεξα επίπεδα (νκνζπνλδίεο, ζπλνκνζπνλδίεο).  

  Ο βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κπνξεί 

λα απεηθνληζηεί απφ ην δείθηε ηνπ «πνζνζηνχ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο» (bargaining coverage rate), δειαδή απφ ην πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ηηο νπνίεο 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηα ζπλδηθάηα κε ηηο νξγαλψζεηο ησλ εξγνδνηψλ. Ο 

ζεκαληηθφηεξνο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο απφ 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, είλαη ην επίπεδν ζην νπνίν απηέο δηεμάγνληαη. Έηζη, ηα 

πςειφηεξα επίπεδα θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο νθείινληαη ζηελ 

δηεμαγσγή ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε θιαδηθφ ή πνιχ-θιαδηθφ ή εζληθφ 

επίπεδν θαη ζπλαθφινπζα ζηελ παξνπζία θιαδηθψλ ζπλδηθάησλ θαη εξγνδνηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ απηέο δηεμάγνληαη. Δπηπξνζζέησο, πξνζδηνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ην χςνο ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

είλαη ε χπαξμε (ή κε) λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ην δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ 

θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ επεθηαζηκφηεηα (ή κε) ηεο ηζρχνο ηνπο ζε 

φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θιάδνπ. Έηζη, ε χπαξμε ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε θιαδηθφ ή αλψηεξν ηνπ θιαδηθνχ επίπεδν, απνδεηθλχεηαη σο ν 

«αθξνγσληαίνο ιίζνο» γηα ηελ θάιπςε απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη γηα ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ ζπλδηθάησλ λα κεηψλνπλ ηηο κηζζνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 
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 Οη Bechter et al (2012: 191) ζεκεηψλνπλ –αληίζηνηρα– πσο ην κνλνπψιην ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ησλ νξγαλψζεσλ είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ελφο ζπζηήκαηνο. Όζν κεγαιχηεξνο αξηζκφο αληαγσληδφκελσλ νξγαλψζεσλ ππάξρνπλ, ηφζν πην 

αζηαζέο ζεσξείηαη ην ζχζηεκα.  
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εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο (Visser and 

Kaminska, 2009: 22-23).       

 Ζ εθπξνζψπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο, πνπ κπνξεί 

λα θαζνξίδεηαη είηε απφ φξνπο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο είηε απφ 

ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία, γίλεηαη είηε άκεζα κέζσ ηεο εθινγήο εξγαηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ (works council-based representation) απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο 

επηρείξεζεο, είηε κέζσ αληηπξνζψπσλ πνπ (δη)νξίδνπλ ηα ζπλδηθάηα (trade union-

based representation) (φπ.π.: 24˙ Aumayr et al., 2011:8). ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

εθπξνζψπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ παίξλεη κφλν κηα απφ ηηο δχν παξαπάλσ κνξθέο ζε 

κηα ρψξα, ηφηε γίλεηαη ιφγνο γηα «εθπξνζψπεζε κνλνχ θαλαιηνχ» (single channel 

representation). Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εθπξνζψπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

εκθαλίδεηαη θαη κε ηηο δχν κνξθέο ζε κηα ρψξα, ηφηε γίλεηαη ιφγνο γηα 

«εθπξνζψπεζε δηπινχ θαλαιηνχ» (dual channel representation) (Aumayr et al., 2011: 

8˙ βι. European Commission, 2015b: 33).   

 Σέινο, ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο κπνξεί λα είλαη ηππηθή/ζεζκηθή θαη ζπρλή 

κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζεζκνχο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ εζληθή ή ηελ επξσπατθή 

λνκνζεζία,
122

 ζε ηξηκεξείο επηηξνπέο ή ζπκβνπιεπηηθά ζψκαηα. Δπίζεο, κπνξεί λα 

είλαη άηππε θαη θαηά πεξίπησζε.  Μηα κνξθή απφ θνηλνχ ζπκκεηνρήο εξγνδνηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, ζπλδηθάησλ θαη ηεο θπβέξλεζεο ζηε δηακφξθσζε θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο –ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζε νξηζκέλεο ρψξεο– είλαη ηα 

θνηλσληθά ζχκθσλα (social pacts).
123

 Πξφθεηηαη γηα ζπκθσλίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ (π.ρ. αλεξγία) ή ζπγθεθξηκέλσλ εζληθψλ 

ζηφρσλ (π.ρ. έληαμε κηαο ρψξαο ζηελ επξσδψλε) (Visser and Kaminska, 2009: 25).  

 

6.5.2 Τα πένηε ζςζηήμαηα επγαζιακϊν ζσέζευν ζηην Δςπϊπη 

 

Ο Jelle Visser (2009) αμηνπνηψληαο δείθηεο ζρεηηθνχο κε ηνπο ηέζζεξηο παξαπάλσ 

ππιψλεο, πξνζδηφξηζε πέληε ζπζηήκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

νκάδεο ρσξψλ ζηελ Δπξψπε, νλνκάδνληαο ηα ζπζηήκαηα απηά «θαζεζηψηα 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ» (industrial relations regimes). Καηά ηε γλψκε καο, ε αλάιπζή 

                                                           
122

 Παξάδεηγκα ηέηνηνπ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα απνηειεί ε «Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο 

Διιάδαο», βι. http://www.oke.gr/.  
123

 Μηα αληίζηνηρε ζπκθσλία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα ην 1997 κε  ην «χκθσλν 

εκπηζηνζχλεο θπβέξλεζεο & θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηελ πνξεία πξνο ην 2000» (ΗΝΔ/ΓΔΔ, 1997).     

http://www.oke.gr/
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ηνπ αληηκεησπίδεη κηα ζεηξά απφ αδπλακίεο πνπ ππάξρνπλ ζε άιινπο ηχπνπο 

θαηεγνξηνπνηήζεσλ, θαζψο ελζσκαηψλεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαβιεηέο ελφο 

ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζε φξνπο ζπκκεηερφλησλ (actors) θαη δηαδηθαζηψλ 

(processes). Δηδηθφηεξα, δίλεη κηα εηθφλα έζησ θαη ζε έλα πςειφ επίπεδν αθαίξεζεο –

θαη ρσξίο λα παξαγλσξίδεη ηηο αδπλακίεο θαη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ έρεη κηα 

νπνηαδήπνηε ηαμηλφκεζε ζε ζρέζε κε ηνλ «πξαγκαηηθφ θφζκν» (βι. Visser, 

2009:50)– ησλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ: α) σο 

πξνο ηε δνκή θαη ηε δχλακε ησλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

ζπλεπψο ην κεηαμχ ηνπο ζπζρεηηζκφ, β) ην θπξίαξρν επίπεδν ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ην ραξαθηήξα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, γ) ην βαζκφ παξέκβαζεο 

ηνπ θξάηνπο ζηηο ζρέζεηο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, δ) ην βαζκφ ελζσκάησζεο 

εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηνλ «θνηλσληθφ δηάινγν» θαη ε) ην βαζκφ 

ελζσκάησζεο ησλ εξγαδνκέλσλ –κέζσ ησλ νξγάλσλ εθπξνζψπεζήο ηνπο– ζην 

επίπεδν ηεο επηρείξεζεο.  

 Σα πέληε δηαθξηηά ζπζηήκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ αλάιπζή ηνπ είλαη 

(Visser, 2009: 48-52, 2012: 46-47˙ βι. Πίλαθα 6.2 θαη 6.3˙ βι. θαη ζε Gumbrell-

McCormick and Hyman, 2013):  

1) ην ζχζηεκα ηνπ νξγαλσκέλνπ θνξπνξαηηζκνχ (organized corporatism) πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο ρψξεο ηεο βφξεηαο Δπξψπεο (Γαλία, Φηιαλδία, Ννξβεγία, νπεδία) 

2) ην ζχζηεκα ηνπ θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ (social partnership) πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 

ρψξεο ηεο θεληξηθήο-δπηηθήο Δπξψπεο (Βέιγην, Γεξκαλία, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, 

Απζηξία, ινβελία) 

3) ην πνισκέλν/κε επίθεληξν ην θξάηνο ζχζηεκα πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ρψξεο ηνπ 

λφηνπ (Διιάδα, Ηζπαλία, Ηηαιία, Πνξηνγαιία) θαη ζηε Γαιιία 

4) ην ζχζηεκα ηνπ θηιειεχζεξνπ πινπξαιηζκνχ (liberal pluralism) πνπ αληηζηνηρεί ζε 

ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο (Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηξιαλδία) θαη ζε κηθξφηεξεο ρψξεο 

(Μάιηα, Κχπξνο) 

5) ην θαηαθεξκαηηζκέλν/κε επίθεληξν ην θξάηνο ζχζηεκα (fragmented/state-centered) 

πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο-Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (Βνπιγαξία, Σζερία, 

Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Οπγγαξία, Πνισλία, Ρνπκαλία, ινβαθία).  
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6.5.2.1 Το ζωζηημα ηος οπγανυμένος κοπποπαηιζμοω 

 

Σν ζχζηεκα ηνπ νξγαλσκέλνπ θνξνπνξαηηζκνχ (organized corporatism) 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξά ζπλδηθάηα. Απηφ απνηππψλεηαη ηφζν ζηα ηδηαίηεξα 

πςειά πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο (πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηα πνζνζηά 

ησλ ρσξψλ ζηα άιια ζπζηήκαηα), φζν θαη ζηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο ελφηεηαο ηνπ 

εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη εμνπζίαο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηα αλψηεξα 

επίπεδα (βι. Πίλαθα 6.3).  

Τςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηηο νξγαλψζεηο ηνπο εκθαλίδνπλ θαη νη 

εξγνδφηεο, αιιά ε ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ γέξλεη ηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ πξνο φθειφο ηνπο.  

Σν θπξίαξρν επίπεδν ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη ν θιάδνο, ελψ νη 

ηειεπηαίεο ιφγσ ηεο ηζρπξήο δχλακεο ησλ ζπλδηθάησλ έρνπλ ραξαθηήξα 

ελζσκάησζεο. Σν πνζνζηφ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη 

ηδηαίηεξα πςειφ (ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα), γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ησλ 

ζπλδηθάησλ (Visser, 2009: 51) θαη ησλ εξγνδνηψλ, δεκηνπξγψληαο ηηο ζπλζήθεο γηα 

ην δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ.  

Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηηο ζρέζεηο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ είλαη 

πεξηνξηζκέλνο θαη (κε εμαίξεζε ηε Φηιαλδία) δελ ππάξρεη κε παξέκβαζή ηνπ λνκηθή 

επεθηαζηκφηεηα ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ/θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο (βι. ETUI, 2012: 58-59). Ο 

ξφινο ησλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη ν βαζκφο 

ελζσκάησζήο ηνπο ζηνλ «θνηλσληθφ δηάινγν» είλαη ηδηαίηεξα πςειφο. Απηφ 

απνηππψλεηαη ζηνλ πςειφ δείθηε «ζπλελλφεζεο».  

Ο βαζκφο εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο είλαη 

ν πςειφηεξνο δπλαηφο θαη βαζίδεηαη ζηελ εθπξνζψπεζε κνλνχ θαλαιηνχ κε 

επίθεληξν ηα ζπλδηθάηα. 
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6.5.2.2 Το ζωζηημα ηος κοινυνικοω εηαιπιζμοω 

 

ην ζχζηεκα ηνπ θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ (social partnership) ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζπλδηθάηα είλαη ζρεδφλ ην ήκηζπ ηνπ πνζνζηνχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο ρψξεο ηνπ νξγαλσκέλνπ θνξπνξαηηζκνχ, αιιά κεγαιχηεξν 

ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηα ππφινηπα ζπζηήκαηα.  

Παξά ην ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ εξγνδνηψλ ζηηο 

νξγαλψζεηο ηνπο, ν ζπζρεηηζκφο δχλακεο είλαη εμηζνξξνπεκέλνο, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζηνλ πςειφ βαζκφ ελφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ζηνλ πςειφ 

βαζκφ εμνπζίαο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηα αλψηεξα επίπεδα. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί, πσο ζην ζχζηεκα ηνπ θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ ην εξγαηηθφ θίλεκα 

εκθαλίδεη ηνλ πςειφηεξν βαζκφ ζπγθέληξσζεο/ζπλνρήο (βι. Πίλαθα 6.3).   

Σν θπξίαξρν επίπεδν ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη ν θιάδνο, ελψ νη 

ηειεπηαίεο έρνπλ ραξαθηήξα ελζσκάησζεο. Σν πνζνζηφ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη ειαθξψο ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

νξγαλσκέλνπ θνξνπνξαηηζκνχ, ειαθξψο πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην 

πνισκέλν/κε επίθεληξν ην θξάηνο ζχζηεκα  θαη ππεξδηπιάζην ζπγθξηηηθά κε ηα 

αληίζηνηρα πνζνζηά ζηα άιια δχν ζπζηήκαηα (ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηα 

ππφινηπα ζπζηήκαηα).  Σν ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο –παξά ην ρακειφ πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο– 

νθείιεηαη ζηελ πςειή ππθλφηεηα ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θπξίσο ζηελ εθ 

ηνπ λφκνπ δπλαηφηεηα επεθηαζηκφηεηαο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ είλαη κέιε ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο (Visser, 2009: 51).  

Ο ξφινο ησλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη ν βαζκφο 

ελζσκάησζήο ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν είλαη ν πςειφηεξνο κεηαμχ ησλ 

ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (βι. δείθηε «ζπλελλφεζεο» ζηνλ Πίλαθα 6.3). 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξέκβαζε ηνπο θξάηνπο ζηηο ζρέζεηο εξγνδνηψλ θαη 

εξγαδνκέλσλ απηή ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηνξηζκέλε αιιά ζθηψδεο, ιφγσ ηεο 

χπαξμεο ιεπηνκεξνχο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο (strong legalism) (βι. ETUI, 2012: 57).  

Ο βαζκφο εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο είλαη 

ν πςειφηεξνο δπλαηφο θαη βαζίδεηαη ζηελ εθπξνζψπεζε δηπινχ θαλαιηνχ. 
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6.5.2.3 Το ζωζηημα με επίκενηπο ηο κπάηορ 

 

ην ζχζηεκα κε επίθεληξν ην θξάηνο (stated-centred),
 124

 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα ζπλδηθάηα είλαη ην ρακειφηεξν κεηαμχ φισλ ησλ ζπζηεκάησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηηο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο είλαη 

ηδηαίηεξα πςειφ, ελψ ν κεηαμχ ηνπο ζπζρεηηζκφο δχλακεο είλαη ελαιιαζζφκελνο.   

Σν εξγαηηθφ θίλεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφηεξν βαζκφ 

ζπγθέληξσζεο/ζπλνρήο ζε ζρέζε κε ηα δχν πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζηνλ ρακειφ βαζκφ ελφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο 

(θαηαθεξκαηηζκέλν) θαη ζηνλ ρακειφηεξν βαζκφ εμνπζίαο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ζηα αλψηεξα επίπεδα (βι. Πίλαθα 6.3).   

Σν θπξίαξρν επίπεδν ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνηθίιεη αλάκεζα ζηηο 

ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία, ελψ νη δηαπξαγκαηεχζεηο έρνπλ 

αληηπαξαζεηηθφ ραξαθηήξα (conflict-oriented). Σν πνζνζηφ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη ειαθξψο ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ, αιιά ππεξδηπιάζην ησλ αληίζηνηρσλ πνζνζηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ θηιειεχζεξνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηνπ κηθηνχ ζπζηήκαηνο. Σν 

ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο –παξά ην 

ρακειφ πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο– νθείιεηαη θαη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ζηελ πςειή ππθλφηεηα ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θπξίσο ζηελ 

παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ επεθηαζηκφηεηα ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ είλαη κέιε ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο (Visser, 2009: 51). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηηο 

ρψξεο πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ ην ζχζηεκα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ε ρξήζε ηεο 

επεθηαζηκφηεηαο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλε (βι. Visser, 

2010: 37).  

Ο ξφινο ησλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θηλείηαη ζε κέηξηα επίπεδα θαη ν βαζκφο 

ελζσκάησζήο ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν είλαη ν ρακειφηεξνο απφ ηα δχν 

πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα (βι. δείθηε «ζπλελλφεζεο» ζηνλ Πίλαθα 6.3).  

Ζ παξέκβαζε ηνπο θξάηνπο ζηηο ζρέζεηο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ είλαη 

ζπρλή θαη επεξεάδεη έκκεζα ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

                                                           
124

 Ο ζπγγξαθέο ρξεζηκνπνηεί πεξηνξηζκέλα θαη ηνλ φξν «πνισκέλν/κε επίθεληξν ην θξάηνο» 

(polarized/state-centred) γηα λα πεξηγξάςεη απηφ ην ζχζηεκα (βι. Visser, 2009: 49, Table2.2.). 



[286] 
 

ιφγσ ησλ πειαηεηαθψλ δεζκψλ πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζην θξάηνο απφ ηε κηα θαη 

ζηηο εγεζίεο ησλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ απφ ηελ άιιε (βι. 

ETUI, 2012: 58).  

Ο βαζκφο εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο είλαη 

ν πςειφο – αλ θαη ρακειφηεξνο απφ ηα δχν πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα – ελψ ε κνξθή 

πνπ παίξλεη πνηθίιεη αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζε απηφ ην ζχζηεκα 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

 

6.5.2.4 Το ζωζηημα ηος θιλελεωθεπος πλοςπαλιζμοω 

 

ην ζχζηεκα ηνπ θηιειεχζεξνπ πινπξαιηζκνχ (liberal pluralism) ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζπλδηθάηα  είλαη ειαθξψο ρακειφηεξν απφ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ζχζηεκα ηνπ νξγαλσκέλνπ θνξπνξαηηζκνχ, ελψ ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ζηηο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο είλαη ρακειφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηα 

πξνεγνχκελα ηξία ζπζηήκαηα.  

Σν θπξίαξρν επίπεδν δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ε επηρείξεζε ελψ νη θιαδηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο θαη σο εθ ηνχηνπ ζρεδφλ αλχπαξθηεο 

είλαη θαη νη θιαδηθέο νξγαλψζεηο. Ζ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε χπαξμε θιαδηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ε ρακειή ππθλφηεηα ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ, έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ην πνζνζηφ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο λα είλαη 

ηδηαίηεξα ρακειφ ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηα ηξία πξνεγνχκελα 

ζπζηήκαηα (Visser, 2009: 51). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηηο ρψξεο πνπ εληάζζνληαη 

ζην ζχζηεκα απηφ δελ γίλεηαη ρξήζε ηεο επεθηαζηκφηεηαο ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ (Visser, 2010: 37).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν ζπζρεηηζκφο δπλάκεσλ είλαη αξλεηηθφο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη o ραξαθηήξαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζπλαηλεηηθφο. Σν εξγαηηθφ 

θίλεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφηεξν βαζκφ ζπγθέληξσζεο/ζπλνρήο ζε ζρέζε κε 

ηα ηξία πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζην ρακειφ βαζκφ 

εμνπζίαο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηα αλψηεξα επίπεδα (βι. Πίλαθα 6.3).   

Ο ξφινο ησλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη ζρεηηθά ζπάληνο θαη ν βαζκφο 

ελζσκάησζήο ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν είλαη ν ρακειφηεξνο ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα ζπζηήκαηα (βι. δείθηε «ζπλελλφεζεο» ζηνλ Πίλαθα 6.3).  
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Ζ παξέκβαζε ηνπο θξάηνπο ζηηο ζρέζεηο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ είλαη 

αλχπαξθηε. Ζ εθπξνζψπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο είλαη 

ζρεδφλ αλχπαξθηε ελψ φπνπ εκθαλίδεηαη παίξλεη ηε κνξθή ηνπ κνλνχ θαλαιηνχ κε 

επίθεληξν ηα ζπλδηθάηα. 

 

6.5.2.5. Το μικηψ ζωζηημα  

 

ην κηθηφ ζχζηεκα (mixed)
125

 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα 

ζπλδηθάηα  είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ – ειαθξψο πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ζην πνισκέλν/κε επίθεληξν ην θξάηνο ζχζηεκα – ελψ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηηο 

εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο είλαη ην ρακειφηεξν ζπγθξηηηθά φια ηα ππφινηπα 

ζπζηήκαηα.  

Σν θπξίαξρν επίπεδν δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ε επηρείξεζε ελψ νη θιαδηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο θαη αληίζηνηρα πεξηνξηζκέλεο θαη νη 

θιαδηθέο νξγαλψζεηο. Ο ραξαθηήξαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ιφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ 

ζπλδηθάησλ είλαη ζπλαηλεηηθφο (παξά ζπγθξνπζηαθφο). Ζ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε 

χπαξμε θιαδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ε ρακειή ππθλφηεηα ησλ εξγνδνηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην πνζνζηφ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο λα είλαη θαη ην ρακειφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά 

ζηα ππφινηπα ζπζηήκαηα (Visser, 2009: 51). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο αθφκα θαη ζε 

ρψξεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν ε επεθηαζηκφηεηα ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, 

ην ρακειφ πνζνζηφ ππθλφηεηαο ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ – πνπ κεηαθξάδεηαη 

ζε ρακειφ πνζνζηφ θάιπςεο απφ πνιπεξγνδνηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο – θαη ε εγγελήο 

αδπλακία ζχλαςεο θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκθσληψλ θαζηζηά ηε δπλαηφηεηα ηεο 

επεθηαζηκφηεηαο αλελεξγή (Visser, 2010: 37).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν ζπζρεηηζκφο δπλάκεσλ είλαη αξλεηηθφο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη o ραξαθηήξαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζπλαηλεηηθφο. Σν εξγαηηθφ 

θίλεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφηεξν βαζκφ ζπγθέληξσζεο/ζπλνρήο ζε ζρέζε κε 

ηα ηξία πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζην ρακειφ βαζκφ 

εμνπζίαο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηα αλψηεξα επίπεδα (βι. Πίλαθα 6.3).   

Ο ξφινο ησλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θηλείηαη ζε ρακειά επίπεδα –αλ θαη 

                                                           
125

 Ο ζπγγξαθέο ρξεζηκνπνηεί πεξηνξηζκέλα θαη ηνλ φξν «θαηαθεξκαηηζκέλν/κε επίθεληξν ην θξάηνο» 

(fragmented/state-centred) γηα λα πεξηγξάςεη απηφ ην ζχζηεκα (βι. Visser, 2009: 49, Table2.2.).  
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πςειφηεξα απφ απηά ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ θηιειεχζεξνπ πινπξαιηζκνχ– θαη ν 

βαζκφο ελζσκάησζήο ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν είλαη ρακειφηεξνο ζε ζρέζε κε 

ηα ηξία πξψηα ζπζηήκαηα (βι. δείθηε «ζπλελλφεζεο» ζηνλ Πίλαθα 6.3).  

Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο αλ θαη πεξηνξηζκέλνο, είλαη πεξηζζφηεξν ελεξγφο ιφγσ 

ηνπ πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλνπ ζπιινγηθνχ εξγαηηθνχ δηθαίνπ ζπγθξηηηθά κε ην 

ζχζηεκα ηνπ θηιειεχζεξνπ πινπξαιηζκνχ. Ζ εθπξνζψπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

επίπεδν ηεο επηρείξεζεο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε  (κε εμαίξεζε ηε ινβελία θαη ηελ 

Οπγγαξία) ελψ φπνπ εκθαλίδεηαη παίξλεη ηε κνξθή ηνπ κνλνχ θαλαιηνχ κε επίθεληξν 

ηα ζπλδηθάηα (Visser, 2009: 52˙ βι. ETUI, 2012: 57-58). 
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Πίλαθαο 6.2 πζηήκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ αλάιπζε ηνπ Jelle Visser 

 Βφξεηα Δπξψπε 
Κεληξηθή-Γπηηθή 

Δπξψπε 
Νφηηα Δπξψπε Γπηηθή Δπξψπε 

Κεληξηθή-Αλαηνιηθή 

Δπξψπε 

Καζεζηψο εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ 

Οπγανυμένορ 

κοπποπαηιζμψρ 

Κοινυνικψρ 

εηαιπιζμψρ 
Με επίκενηπο ηο κπάηορ 

Φιλελεωθεπορ 

πλοςπαλιζμψρ 
Μικηψ 

Ηζνξξνπία δπλάκεσλ 
Πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηελ εξγαζία 
Δμηζνξξνπεκέλε Δλαιιαζζφκελε 

Πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε 

πιεπξά ηνπ εξγνδφηε 

Πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε 

πιεπξά ηνπ εξγνδφηε 

Κχξην επίπεδν 

ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ 

Κιάδνο Κιάδνο Πνηθηιία/αζηάζεηα Δπηρείξεζε Δπηρείξεζε 

ηπι δηαπξαγκάηεπζεο Δλζσκαησηηθφ Δλζσκαησηηθφ πγθξνπζηαθφ πγθξνπζηαθφ πλαηλεηηθφ  

Ρφινο ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ ζηελ 

δηακφξθσζε 

(θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο) πνιηηηθήο 

Θεζκνπνηεκέλνο – 

Θεζκηθά 

θαηνρπξσκέλνο 

Θεζκνπνηεκέλνο – 

Θεζκηθά 

θαηνρπξσκέλνο 

Άηππνο/ 

πνιηηηθνπνηεκέλνο 
πάληνο/θαηά πεξίπησζε Άηππνο/πνιηηηθνπνηεκέλνο 

Ρφινο ηνπο θξάηνπο 

ζηηο ζρέζεηο 

εξγαδνκέλσλ - 

εξγνδνηψλ 

Πεξηνξηζκέλνο 

(δηακεζνιαβεηήο) 

θηψδεο παξνπζία 

(shadow of hierarchy) 
πρλά παξεκβαηηθφο Όρη παξεκβαηηθφο Οξγαλσηήο ηεο κεηάβαζεο 

Δθπξνζψπεζε 

εξγαδνκέλσλ ζην 

επίπεδν ηεο 

επηρείξεζεο 

Βαζηζκέλν  ζην 

ζπλδηθάην/πςειή 

θάιπςε 

Γηπιφ 

ζχζηεκα/πςειή 

θάιπςε 

Πνηθηιφκνξθε 
Βαζηζκέλε ζην 

ζπλδηθάην/ρακειή θάιπςε 

Βαζηζκέλε ζην 

ζπλδηθάην/ρακειή θάιπςε 

Υψξεο 
Γαλία, Φηιαλδία, 

Ννξβεγία, νπεδία  

Βέιγην, Γεξκαλία, 

Λνπμεκβνχξγν, 

Οιιαλδία, Απζηξία, 

ινβελία 

Διιάδα, Ηζπαλία, 

Γαιιία, Ηηαιία, 

Πνξηνγαιία 

Ηξιαλδία, Μάιηα, Κχπξνο, 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Βνπιγαξία, Σζερία, 

Δζζνλία, Λεηνλία, 

Ληζνπαλία, Οπγγαξία, 

Πνισλία, Ρνπκαλία, 

ινβαθία 

Αληηζηνίρηζε κε VoC CMEs MMEs LMEs EMEs 

Πεγή: Visser, 2009: 49. Πξνζαξκνγή απφ ηνλ ζπγγξαθέα. 
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Πίλαθαο 6.3 πζηήκαηα θαη δείθηεο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ Δπξψπε 

 Έηε 
Οξγαλσκέλνο 

Κνξπνξαηηζκφο 

Κνηλσληθφο 

Δηαηξηζκφο 

Με επίθεληξν ην 

θξάηνο 

Φηιειεχζεξνο 

πινπξαιηζκφο 
Μηθηφ 

πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα (union 

density-UD) 
2000-2006 74,7 35,4 20,2 33,9 22,8 

Δμνπζία ζπλδηθαιηζηηθψλ εγεζηψλ 

(union authority-AUTH) 
2000-2006 0,500 0,474 0,357 0,243 0,251 

πλδηθαιηζηηθή ελφηεηα 

(union concentration-CONC) 
2000-2006 0,375 0,344 0,217 0,413 0,276 

πγθέληξσζε/ζπλνρή ηνπ εξγαηηθνχ 

θηλήκαηνο  

(centralism-CENT) 

2000-2006 0,476 0,538 0,378 0,370 0,318 

Πνζνηφ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο 

(bargaining coverage-AdjCov) 

2000-2006 86,8 82,8 75,4 35,3 34,5 

Ππθλφηεηα εξγνδνηηθψλ 

νξγαλψζεσλ (employer density-ED) 
2001-2002 58,0 72,7 65,8 47,5 34,5 

Κιαδηθή νξγάλσζε ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ (sectoral 

organization-SECTOR) 

2000-2007 2 1,8 1,2 0,5 0,7 

Δθπξνζψπεζε Δξγαδνκέλσλ 

(employee representation-WC) 
2005-2007 2 2 1,6 0,83 0,93 

πλελλφεζε-ελζσκάησζε ζηνλ 

θνηλσληθφ δηάινγν  

(concentration-RI) 

 1,33 1,44 1,00 0,50 0,81 

 2000-2007      

Μέζνο φξνο ησλ ρσξψλ 
Γαλία, Φηιαλδία, 

νπεδία 

Βέιγην, 

Γεξκαλία, 

Λνπμεκβνχξγν, 

Οιιαλδία, 

Απζηξία, 

ινβελία 

Διιάδα, Ηζπαλία, 

Γαιιία, Ηηαιία, 

Πνξηνγαιία 

Ηξιαλδία, Μάιηα, 

Κχπξνο, 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 

Βνπιγαξία, Σζερία, 

Δζζνλία, Λεηνλία, 

Ληζνπαλία, Οπγγαξία, 

Πνισλία, Ρνπκαλία, 

ινβαθία 

Πεγή: Visser, 2009: 51. 

εκείσζε: UD (ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα, θιίκαθα 0-100), AUTH (εμνπζία ζπλδηθαιηζηηθψλ εγεζηψλ, θιίκαθα 0-1), CONC (ζπλδηθαιηζηηθή ελφηεηα, θιίκαθα 0-1), CENT 

(ζπγθέληξσζε/ζπλνρή ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, θιίκαθα 0-1), AdjCov (πνζνζηφ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, θιίκαθα 0-100), ED (ππθλφηεηα εξγνδνηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, θιίκαθα 0-100), SECTOR (θιαδηθή νξγάλσζε ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, θιίκαθα 0-100), WC (εθπξνζψπεζε εξγαδνκέλσλ, θιίκαθα 0-2), RI 

(ζπλελλφεζε-ελζσκάησζε ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, θιίκαθα 0-2). Γηα ηελ επεμήγεζε ησλ δεηθηψλ βι. Visser, 2015. 
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6.5.3 Η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ενηψρ ηυν εςπυπαφκϊν ζςζηημάηυν επγαζιακϊν 

ζσέζευν 

 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ αληίζηνηρσλ δεηθηψλ γηα ηα έηε 2007-2012 (Πίλαθα 6.4), 

πξνθχπηεη πσο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

ζηελ Δπξψπε παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ παγησκέλα. Έηζη, νη ρψξεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ «νξγαλσκέλνπ θνξπνξαηηζκνχ» εμαθνινπζνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φκσο 

πσο ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αθνινπζεί πησηηθή ηάζε ζε φια ηα ζπζηήκαηα (βι. 

ζπγθξηηηθά Πίλαθα 6.3). Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη ηελ πεξίνδν απηή  πνζνζηφ 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο 23,1%, ειαθξψο πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν ησλ 

ρσξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ «κε επίθεληξν ην θξάηνο». Χζηφζν, 

απηφ ην πνζνζηφ καξηπξά ηνλ αδχλακν ραξαθηήξα ησλ ζπλδηθάησλ θαη ηελ αζζελή 

ζέζε ηνπο ζην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ, ηδηαίηεξα αλ ιεθζεί ππφςε θαη ην ζρεηηθά 

πςειφ πνζνζηφ ηεο ππθλφηεηαο ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ (43,7% ην 2008).  

 Σε κεγαιχηεξε ζπλνρή ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο εμαθνινπζνχλ λα 

παξνπζηάδνπλ νη ρψξεο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ «νξγαλσκέλνπ θνξπνξαηηζκνχ» θαη ηνπ 

«θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ». Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνρή ηνπ εξγαηηθνχ 

θηλήκαηνο είλαη ειαθξψο πςειφηεξε απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ «κε επίθεληξν ην θξάηνο».  

 ε ζρέζε κε ην πνζνζηφ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο απηφ 

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ηδηαίηεξα πςειφ ζηηο ρψξεο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

«νξγαλσκέλνπ θνξπνξαηηζκνχ», ηνπ «θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ» θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

«κε επίθεληξν ην θξάηνο». Σν πνζνζηφ ζηελ Διιάδα είλαη 70,7% θαη ππνιείπεηαη 

θαηά 10 πεξίπνπ πνζνζηηαίεο κνλάδεο απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

«κε επίθεληξν ην θξάηνο». Πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο πσο ην πνζνζηφ απηφ δελ 

ελζσκαηψλεη ηελ επίδξαζε ησλ αιιαγψλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ επήιζαλ ηελ 

πεξίνδν πινπνίεζεο ησλ κλεκνλίσλ (απνδπλάκσζεο ησλ θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ, θαηάξγεζε ηεο αξρήο ηεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο, πεξηνξηζκφο ηεο 

κεηελέξγεηαο θ.ιπ), ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ είλαη εκθαλή κεηά ην 2012.          

 Αλαθνξηθά κε ηελ θιαδηθή νξγάλσζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, 

είλαη εκθαλέο πσο απφ ηνλ Πίλαθα 6.4 πσο απηή παξακέλεη θπξίαξρε ζηηο ρψξεο ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ «νξγαλσκέλνπ θνξπνξαηηζκνχ», ηνπ «θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ» θαη 
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ηνπ ζπζηήκαηνο «κε επίθεληξν ην θξάηνο». ηελ Διιάδα ιφγσ ησλ αδχλακσλ 

θιαδηθψλ ζπλδηθάησλ ν αληίζηνηρνο δείθηεο παίξλεη ηελ ηηκή «0». 

 Ζ εθπξνζψπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο παξακέλεη 

ηδηαίηεξα πςειή κεηαμχ ησλ ρσξψλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ «νξγαλσκέλνπ 

θνξπνξαηηζκνχ» θαη ηνπ «θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ» φπνπ ν αληίζηνηρνο δείθηεο 

παίξλεη θαηά κέζν φξν ηε κέγηζηε ηηκή ζηελ θιίκαθα απφ 0 έσο 2. Τςειφο είλαη ν ελ 

ιφγσ δείθηεο θαη ζηηο ρψξεο ηνπ ζπζηήκαηνο «κε επίθεληξν ην θξάηνο», αιιά ζηελ 

Διιάδα ν δείθηεο θηλείηαη αξθεηά ρακειφηεξα απφ ην κέζν φξν ηνπ ελ ιφγσ 

ζπζηήκαηνο. Ζ ρακειή ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ Διιάδα, καξηπξά ην ρακειφ βαζκφ 

εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηελ 

αλαηκηθή αλάπηπμε ησλ ζπκβνπιίσλ εξγαζίαο (work councils).   

 Σέινο, απφ ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε ζπλελλφεζεο-ελζσκάησζεο ζηνλ θνηλσληθφ 

δηάινγν, πξνθχπηεη πσο νη ρψξεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ «θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ» 

εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξν ηζρπξνχο ζεζκνχο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ νη νξγαλψζεηο ησλ εξγνδνηψλ 

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Αληίζεηα, επηβεβαηψλεηαη πσο νη ρψξεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ «κε επίθεληξν ην θξάηνο» ελζσκαηψλνπλ ηηο νξγαλψζεηο 

εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ παξνδηθά θαη θπξίσο άηππα ζηε δηακφξθσζε ηεο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο. 
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Πίλαθαο 6.4 πζηήκαηα θαη δείθηεο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ Δπξψπε θαη ε ζέζε ηεο Διιάδαο (2007-2012) 

 Έηε 
Οξγαλσκέλνο 

Κνξπνξαηηζκφο 

Κνηλσληθφο 

Δηαηξηζκφο 

Με επίθεληξν ην θξάηνο  Φηιειεχζεξνο 

πινπξαιηζκφο 
Μηθηφ 

Μέζνο φξνο ρσξψλ          Διιάδα 

πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα (union density)  2007-2012 68,6 30,3 20,5 23,1 30,0 15,5 

Δμνπζία ζπλδηθαιηζηηθψλ εγεζηψλ 

(union authority) 
2007-2012 0,511 0,488 0,383 0,217 0,242 0,236 

πλδηθαιηζηηθή ελφηεηα 

(union concentration) 
2007-2012  0,264 0,341 0,230 0,292 0,442 0,292 

πγθέληξσζε/ζπλνρή ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο  

(centralism) 
2007-2012 0,456 0,505 0,322 0,300 0,299 0,326 

Πνζνζηφ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

(bargaining coverage) 
2007-2012 85,6 80,1 81,16 70,7 36,3 32,6 

Ππθλφηεηα εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ (employer 

density) 
2007-2012 71,9 81,7 57,9 43,7* 47,5 35,1 

Κιαδηθή νξγάλσζε ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ (sectoral organisation) 
2007-2012 2 1,8 1,2 0 0 0,4 

Δθπξνζψπεζε Δξγαδνκέλσλ 

(employee representation) 
2007-2012 2 2 1,8 1 1,25 1,44 

πλελλφεζε-ελζσκάησζε ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν  

(Concertation) 
2007-2012 1,33 1,81 0,93 1 0,75 0,81 

Μέζνο φξνο ησλ ρσξψλ 

Γαλία, 

Φηιαλδία, 

νπεδία 

Βέιγην, 

Γεξκαλία, 

Λνπμεκβνχξγν, 

Οιιαλδία, 

Απζηξία, 

ινβελία 

Διιάδα, 

Ηζπαλία, 

Γαιιία, Ηηαιία, 

Πνξηνγαιία 

 

Ηξιαλδία, 

Μάιηα, Κχπξνο, 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 

Βνπιγαξία, 

Σζερία, Δζζνλία, 

Λεηνλία, 

Ληζνπαλία, 

Οπγγαξία, 

Πνισλία, 

Ρνπκαλία, 

ινβαθία 

Πεγή: Visser, 2015. Δπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ζπγγξαθέα. 

*Γηαζέζηκα ζηνηρεία κφλν γηα ην 2008. 

εκείσζε: νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ βαζίδνληαη ζηνπο κέζνπο φξνπο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία. Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη δείθηεο UD (ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα, θιίκαθα 0-

100), AUTH (εμνπζία ζπλδηθαιηζηηθψλ εγεζηψλ, θιίκαθα 0-1), CONC (ζπλδηθαιηζηηθή ελφηεηα, θιίκαθα 0-1), CENT (ζπγθέληξσζε/ζπλνρή ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, θιίκαθα 0-1), 

AdjCov (πνζνζηφ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, θιίκαθα 0-100), ED (ππθλφηεηα εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ, θιίκαθα 0-100), SECTOR (θιαδηθή νξγάλσζε ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, θιίκαθα 0-100), WC (εθπξνζψπεζε εξγαδνκέλσλ, θιίκαθα 0-2), RI (ζπλελλφεζε-ελζσκάησζε ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, θιίκαθα 0-2). Γηα ηελ επεμήγεζε ησλ 

δεηθηψλ βι. Visser, 2015.  
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6.6 πζηήκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηε βάζε ηεο αλάιπζεο ησλ θιάδσλ 

παξαγσγήο 

 

ηε ζχγρξνλε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα κνληέια ή ζπζηήκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, 

έρεη πξνζηεζεί κηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα αξζξνγξαθία ζρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε 

ησλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, επηιέγνληαο σο θχξην επίπεδν αλάιπζεο ηνλ 

θιάδν παξαγσγήο. Καζψο ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, κέρξη πξφζθαηα,  ζηξεθφηαλ 

θπξίσο ζηηο ζπγθξίζεηο κε θπξίαξρν ην εζληθφ επίπεδν αλάιπζεο ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ (βι. Kaufman, 2011: 27-28), ν φγθνο απηήο ηεο αξζξνγξαθίαο είλαη ζρεηηθά 

κηθξφο. Δπηπιένλ, πεξηνξηζκφο ππάξρεη θαη σο πξνο ηε δηαζεζηκφηεηα πξσηνγελψλ 

δεδνκέλσλ γηα ηνπο δείθηεο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζε επίπεδν θιάδνπ παξαγσγήο 

(Bechter et al. 2012: 199). Καηά ηε γλψκε καο, ε ζπδήηεζε απηή είλαη ηδηαίηεξα 

γφληκε θαη θσηίδεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

αθφκα θαη κεηαμχ ρσξψλ πνπ εληάζζνληαη ζηνπο ίδηνπο ηχπνπο-κνληέια εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ.    

Οη Bechter et al (2011, 2012˙ βι. European Commission, 2013b: 47) 

απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθθξαζηέο ηεο αλάιπζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κε βάζε ηνπο θιάδνπο παξαγσγήο. Ακθηζβήηεζαλ ην εζληθφ 

επίπεδν σο ην θπξίαξρν επίπεδν αλάιπζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ
126

. 

Έηζη, ακθηζβεηψληαο ηελ έλλνηα ηνπ «εζληθνχ κνληέινπ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ» – 

θαζψο απηή βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

εληφο κηαο ρψξαο – ππνζηήξημαλ  πσο νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ θιάδσλ κηαο ρψξαο είλαη πάξα πνιχ έληνλεο, ζε βαζκφ ίζσο θαη 

κεγαιχηεξν απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

(Bechter et al., 2012: 185-186). Βαζηθή πεγή δηαθνξνπνίεζεο ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ αλά θιάδν είλαη νη δηαθνξεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ θαη αγνξέο εξγαζίαο, 

πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα δηαθνξεηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε θάζε θιάδν, 

δηαθνξεηηθέο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο θαη νηθνλνκηθά πιαίζηα (φπ.π.: 187).  

                                                           
126

 εκεηψλνπλ, σζηφζν, πσο ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζε επίπεδν θιάδνπ δελ 

αλαηξεί ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο αλάιπζεο ζε εζληθφ επίπεδν. Καη ηα δχν επίπεδα αλάιπζεο είλαη 

ζεκαληηθά. Ζ αλάιπζε ζε εζληθφ επίπεδν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, θαζψο απηέο έρνπλ ζεζκνζεηεζεί είηε άκεζα απφ ηα έζλε θξάηε, είηε έκκεζα 

απφ ηελ επίδξαζε ηνπ εζληθνχ νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ πιαηζίνπ ηεο θάζε ρψξαο.  Χζηφζν, κέζσ 

(θαη) ηεο θιαδηθήο αλάιπζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

ζε θάζε ρψξα (βι. Bechter et al., 2012: 186, 199).   
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Γηεξεπλνχλ θαη ζπγθξίλνπλ ηελ πνηθηιία ησλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη κεηαμχ ησλ θιάδσλ, θαζψο θαη πνπ ηα ζπζηήκαηα 

δηαθνξνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν αλά ρψξα ή πεξηζζφηεξν αλά θιάδν, θαη σο εθ 

ηνχηνπ πνηνη θιάδνη θαη πνηεο ρψξεο δηαθνξνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, θαη πνηεο ρψξεο 

έρνπλ εζσηεξηθή νκνηφηεηα (φπ.π.: 189). ηελ αλάιπζε ηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη 9 

θιάδνη παξαγσγήο, ηφζν ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα φζν θαη ηνπ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν δηεζλνπνηεκέλνη θιάδνη (φπ.π.: 192). Οη θιάδνη 

είλαη: 1) ραιπβνπξγία, 2) παξαγσγή δάραξεο, 3) βπξζνδεςία, 4) πνιηηηθή αεξνπνξία, 

5) ζηδεξνδξνκηθέο ππνδνκέο, 6) ζαιάζζηεο θαη παξάθηηεο κεηαθνξέο, 7) λνζνθνκεία, 

8) ππεξεζίεο θνκκσηηθήο θαη θέληξσλ αηζζεηηθήο, 9) ηειεπηθνηλσλίεο. 

Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ αλά θιάδν είλαη (φπ.π.: 190): α) ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα (union 

density), β) ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ ζπλδηθάησλ (union fragmentation), γ) ε 

ππθλφηεηα ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ (employer associations' density), δ) ν 

θαηαθεξκαηηζκφο ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ (fragmentation of employers' 

associations), ε) ε θάιπςε απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο (collective bargaining 

coverage), ζη) ε ζπγθέληξσζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (centalization of 

collective bargaining), δ) ε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηε δηακφξθσζε 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Απφ ηελ δηεξεχλεζή ηνπο πξνέθπςαλ 5 ηχπνη εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζην 

επίπεδν ηνπ θιάδνπ κε νκνεηδή ραξαθηεξηζηηθά (βι. Πίλαθα 6.5), νη νπνίνη έρνπλ ζε 

έλαλ βαζκφ αληηζηνηρία κε ηνπο 5 ηχπνπο ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηνπ Jelle 

Visser (βι. πξνεγνχκελε ελφηεηα). Οη ηχπνη απηνί είλαη (Bechter et al, 2011: 36, 37, 

βι. Πίλαθα 6.5):  

1) To ππθλφ (dense) ζχζηεκα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξά 

ζπλδηθάηα θαη ηζρπξέο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο ζε φια ηα επίπεδα, απφ πςειφ 

βαζκφ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη  πνιχ πςειή 

εξγνδνηψλ-εξγαδνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο. πγθξηηηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Jelle Visser, απηφο ν ηχπνο 

παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηνλ νξγαλσκέλν θνξπνξαηηζκφ ησλ 

ζθαλδηλαβηθψλ ρσξψλ θαη ησλ θνηλσληθφ εηαηξηζκφ ησλ ρσξψλ ηεο θεληξηθήο 

Δπξψπεο, ηδηαίηεξα σο πξνο ηα πςειά πνζνζηά θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο.   
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2) Σν πνιηηηθφ (political) ζχζηεκα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθά απηνχ 

ηνπ ηχπνπ είλαη ν πςειφο βαζκφο ζπγθέληξσζεο θαη ην πςειφ πνζνζηφ 

θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο παξά ηα ρακειφηεξα πνζνζηά 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο. Ζ ξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηεξίδεηαη 

ελ κέξεη απφ ην θξάηνο ελψ ν βαζκφο εκπινθήο εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

ζπλδηθάησλ ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη 

κέηξηνο πξνο πςειφο. Ο ηχπνο απηφο παξνπζηάδεη θάπνηεο νκνηφηεηεο κε ην 

ζχζηεκα ηνπ θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ, ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο ζπλχπαξμεο πςεινχ 

βαζκνχ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ρακειά επίπεδα 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο.   

3) Σν ιηηφ (lean) ζχζηεκα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. ε απηφλ ηχπν εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ ππάξρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ Σχπν 1. Απηά είλαη ε πςειή 

ππθλφηεηα ησλ νξγαλψζεσλ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ν πςειφο 

βαζκφο θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπο θαζψο θαη ην πςειφ πνζνζηφ θάιπςεο απφ 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Χζηφζν, ην δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

είλαη ρακειφο βαζκφο εκπινθήο εξγνδνηψλ-εξγαδνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, γη‟ απηφ ην ιφγν θαη νλνκάδεηαη 

απηφο ν ηχπνο ηζρλφο (lean).  

4) Σν εχζξαπζην (fragile) ζχζηεκα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Ο κέηξηνο βαζκφο 

ππθλφηεηαο ησλ νξγαλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ, ν 

ρακειφο βαζκφο θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπο θαη ην πςειφ πνζνζηφ θάιπςεο απφ 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ηχπνπ. 

Χζηφζν, νη δηαπξαγκαηεχζεηο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν 

ελψ ε ζπκκεηνρή εξγνδνηψλ-εξγαδνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη κέηξηα. Λφγσ ηεο ζρεηηθά ρακειήο δχλακεο 

ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ζπλδηθάησλ, θαη ιφγσ ηνπ ρακεινχ 

βαζκνχ ζπγθέληξσζεο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ν ζπγθεθξηκέλνο 

ηχπνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ραξαθηεξίδεηαη σο εχζξαπζηνο. ε ζρέζε κε ηνπο 

ηχπνπο ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηνπ Jelle Visser, κνηξάδεηαη θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ην θηιειεχζεξν ζχζηεκα.    

5) Σν θελφ (empty) ζχζηεκα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ είλαη δηαθξηηά ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο ηχπνπο. 

Απηά είλαη ε ηδηαίηεξα ρακειή ππθλφηεηα ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

ησλ ζπλδηθάησλ, ν πνιχ ρακειφο θαηαθεξκαηηζκφο ηνπο, ην ηδηαίηεξα ρακειφ 
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πνζνζηφ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκάηεπζεο, ν απνθεληξσκέλνο 

ραξαθηήξαο ηνπο θαη ν ρακειφο βαζκφο ζπκκεηνρήο εξγνδνηψλ-εξγαδνκέλσλ 

ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. ε ζχγθξηζε κε 

ηελ ηππνινγία ηνπ Jelle Visser, απηφο ν ηχπνο ζπγθιίλεη κε ην κεηθηφ ζχζηεκα 

ησλ ρσξψλ ηεο θεληξηθήο-αλαηνιηθήο Δπξψπεο.  

 

Πίλαθαο 6.5 Υαξαθηεξηζηηθά ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαηά θιάδν παξαγσγήο 

 
Σχπνο 1: 

Ππθλφ 

Σχπνο 2: 

Πνιηηηθφ 

Σχπνο 3: 

Ληηφ 

Σχπνο 4: 

Δχζξαπζην 

Σχπνο 5: 

Κελφ 

Ππθλφηεηα 

νξγαλψζεσλ 
Τςειή Μέηξηα Τςειή Μέηξηα/Τςειή 

Πνιχ 

ρακειή 

Κάιπςε απφ 

ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο 

Τςειή Πνιχ πςειή Τςειή Τςειή 
Πνιχ 

ρακειή 

Καηαθεξκαηηζκφο 

νξγαλψζεσλ  
Τςειφο Τςειφο Τςειφο Υακειφο 

Πνιχ 

ρακειφο 

πκκεηνρή ζηε 

δηακφξθσζε 

θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

Πνιχ 

πςειή 
Μέηξηα/Τςειή 

Πνιχ 

ρακειή 
Μέηξηα Υακειή 

πγθέληξσζε ησλ 

ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ 

Μέηξηα Τςειή Τςειή Υακειή Υακειή 

Πεγή: Bechter et al, 2011: 42, πξνζαξκνγή απφ ηνλ ζπγγξαθέα. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ Bechter et al. (2012: 193-194˙ βι. Πίλαθα 6.6) 

πξνέθπςε φηη κφλν πέληε απφ απηέο παξνπζηάδνπλ νκνηνγέλεηα ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ελλέα απηψλ θιάδσλ παξαγσγήο. Απηέο είλαη ε Μάιηα, ε 

Απζηξία, ε Γαλία, Ζ Φηιαλδία (ρψξεο ηνπ νξγαλσκέλνπ θνξπνξαηηζκνχ) θαη ε 

Γαιιία (κε επίθεληξν ην θξάηνο ζχζηεκα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ). Οη ρψξεο απηέο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ νκνηνκνξθία σο πξνο ηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα θαη ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ, ηελ θάιπςε απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ην βαζκφ 

ζπγθέληξσζεο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. ηηο ππφινηπεο 22 ρψξεο νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θιάδσλ είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξέο.  

Απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Visser, κφλν ε νκάδα ρσξψλ ηνπ νξγαλσκέλνπ 

θνξπνξαηηζκνχ (κε ηελ πξνζζήθε ηεο Γαιιίαο) παξνπζηάδεη ηζρπξή νκνηνγέλεηα 

κεηαμχ ησλ θιάδσλ. Δπηπιένλ, νη ελλέα ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε αλνκνηνγέλεηα 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ απηψλ ησλ θιάδσλ, είλαη φιεο εθείλεο πνπ εληάρζεθαλ 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2004 ή ην 2007 (φπ.π.: 194). 

Σέινο, θιάδνη παξαγσγήο πνπ θπξηαξρνχληαη απφ κεγάινπ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεηο,  κεγάιεο πνιπεζληθέο θαη ξπζκίζεηο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζε επίπεδν 
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ΔΔ (ραιπβνπξγία θαη ηειεπηθνηλσλίεο), φπσο θαη θιάδνη παξνρήο ππεξεζηψλ κε 

δηεζλή δξαζηεξηφηεηα (κεηαθνξέο), παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξν νκνηνγελείο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. Αληίζεηα, θιάδνη κε ηνπηθή 

εκβέιεηα δξαζηεξηφηεηαο (θιάδνο θνκκσηηθήο) φπσο θαη κηθξφηεξνπ κεγέζνπο 

θιάδνη ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα (βπξζνδεςία, παξαγσγήο δάραξεο), παξνπζηάδνπλ 

ιηγφηεξν νκνηνγελείο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Χο εμαίξεζε, ηα 

λνζνθνκεία παξνπζηάδνπλ νκνηνγέλεηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

(φπ.π.: 194). 
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Πίλαθαο 6.6 Oκαδνπνηήζεηο ρσξψλ θαηά εζληθνχο θαη θαηά θιάδν ηχπνπο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

 Σχπνο 1 Σχπνο 2 Σχπνο 3 Σχπνο 4 Σχπνο 5     

Οκαδνπνηήζεηο ρσξψλ κε 

βάζε ηα εζληθά ζπζηήκαηα 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

Οξγαλσκέλνο 

Κνξπνξαηηζκφο 
Κνηλσληθφο Δηαηξηζκφο Με επίθεληξν ην θξάηνο Φηιειεχζεξν Μηθηφ 

 
Γαλία (DK), Φηιαλδία 

(FI), νπεδία (SE) 

Απζηξία (AT), Βέιγην (BE), 

Γεξκαλία (DE), 

Λνπμεκβνχξγν (LU), 

Οιιαλδία (NL), ινβελία 

(SI) 

Διιάδα (EL), Ηζπαλία 

(ES), Γαιιία (FR), Ηηαιία 

(IT), Πνξηνγαιία (PT) 

Ηξιαλδία (IE), Κχπξνο 

(CY), Μάιηα (MT), 

Ζλσκέλν Βαζίιεην (UK) 

Βνπιγαξία (BG), Σζερία 

(CZ), Δζζνλία (EE), 

Λεηνλία (LV), Ληζνπαλία 

(LT), Οπγγαξία (HU), 

Πνισλία (PL), Ρνπκαλία 

(RO), ινβαθία (SK) 

Οκαδνπνηήζεηο ρσξψλ κε 

βάζε ηα θιαδηθά 

ζπζηήκαηα εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ 

Ππθλφ (Dense) Πνιηηηθφ (Political) Ληηφ (Lean) Δχζξαπζην (Fragile) Κελφ (Empty) 

Υαιπβνπξγία 
BE, DK, FI, DE, PL, RO, 

SK, SI, SE 
AT, CZ, IT, FR, NL, ES EL, LV, LU, MT, PT, UK BG, HU, LT  

Παξαγσγή δάραξεο 
BE, BG, FI, IT, RO, SI, 

SE 

AT, DK, FR, DE, HU, NL, 

SK, ES 
EL, LV, PT LT, PL CZ, UK 

Βπξζνδεςία FI, EL, SI, SE AT, FR, NL, RO, ES BE, BG, DE, IT, PT LT, UK 
CZ, EE, HU, LV, MT, 

PL, SK 

Πνιηηηθή Αεξνπνξία 
BE, DK, FI, IT, MT, NL, 

SI, SE 
AT, CZ, FR, DE, LT, RO 

BG, CY, EL, LU, PL, PT, 

SK, ES, UK 
HU, IE EE, LV 

ηδεξνδξνκηθέο 

ππνδνκέο 

AT, CZ, DK, FI, DE, EL, 

IT, PL, RO, SK 
FR, LU, NL, SI, SE, UK 

BE, EE, HU, IE, LV, LT, 

PT, ES 
BG  

Θαιάζζηεο θαη 

παξάθηηεο κεηαθνξέο 

BE, DK, FI, EL, IT, NL, 

RO, SE 
FR, DE LV, LT 

BG, CY, EE, IE, SI, ES, 

UK 
PT 

Ννζνθνκεία 
AT, DK, EE, FI, EL, IT, 

IE, LV, RO, SE, UK 
BE, FR, LU, NL, SK BG, MT, PT, SI, ES CY, DE, HU, PL LT 

Τπεξεζίεο Κνκκσηηθήο 

θαη Αηζζεηηθήο 
DK, FI, NL AT, IT, SI BE, FR, PT, ES DE, LU, SE, UK 

BG, CY, CZ, EE, EL, 

HU, IE, LV, LT, PL, RO, 

SK 

Σειεπηθνηλσλίεο DK, FI, FR, MT, SE AT, EE, IT, NL, SK, ES 
BE, CY, EL, HU, LV, LT, 

RO 
DE, PL, SI, UK BG, CZ, LU, PT 

Πεγή: Bechter et al., 2012: 196. 
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7. Σν ππφβαζξν ηεο ειιεληθήο θξίζεο, ε εζσηεξηθή ππνηίκεζε θαη νη εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο  

7.1 Δηζαγσγή 

 

Ο ζθνπφο ηνπ θεθαιαίνπ 7 είλαη λα κειεηήζεη ηνλ αληίθηππν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο γεληθά θαη ζηηο ειιεληθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο εηδηθά. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ζηελ ελφηεηα 7.2 εμεηάδεηαη ε επίπησζε ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηα ζπζηήκαηα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο 

Δπξψπεο θαη εηδηθφηεξα ε επηηάρπλζε ηεο ηάζεο απνθέληξσζήο ηνπο. Δληφο απηήο 

ηεο δηεξεχλεζεο ηνπνζεηείηαη θαη ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο.  

ηελ ελφηεηα 7.3 εμεηάδεηαη ην ππφβαζξν ηεο ειιεληθήο θξίζεο πνπ νδήγεζε 

ζηελ πξνζθπγή ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ ζην κεραληζκφ ζηήξημεο θαη ζηελ 

επηβνιή ησλ πνιηηηθψλ ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο. 

Σέινο, ζεκεηψλνπκε πσο ην θεθάιαην 7 απνηειεί –καδί  κε ην θεθάιαην 5 θαη ην 

θεθάιαην 6– ηε βάζε γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζην θεθάιαην 8. 

 

7.2 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

 

ηηο πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο ελζαξξχλεηαη απφ ηα θξάηε ε αλακφξθσζε ηνπ 

ζεζκηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (Rychly, 2009a: 2˙ 2009c: 

1-12). Ζ αλακφξθσζε απηή απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ 

παξνρή ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ηέηνηνπ 

πνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο (Glassner and Keune, 2010a: 2).  

ε πνιιέο ρψξεο, ε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ζηφρεπε 

ζηελ αιιαγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ην «πάγσκα» ησλ κηζζψλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα πεξηνξηζηεί ν 

αληίθηππνο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ζην θφζηνο παξαγσγήο (Rychly, 2009b: 1). Οη 

κεηαξξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ήηαλ εκθαλείο 

ζηελ θαηεχζπλζε απηή.  

Όκνηεο ήηαλ θαη νη εμειίμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1980 θαη 

1990. Αθφκα θαη ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ φπνπ ήηαλ θπξίαξρεο νη θιαδηθέο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο (πνιχ-εξγνδνηηθέο), έιαβε ρψξα κηα δηαδηθαζία απνθέληξσζεο ηνπ 
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ζπζηήκαηνο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ (Visser, 2005: 296). Έηζη, κέρξη θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

2010 είραλ δηακνξθσζεί ηξεηο δηαθξηηέο νκάδεο ρσξψλ (βι. ελφηεηα 5.3, Γηάγξακκα 

5.1) κε βάζε ην θπξίαξρν επίπεδν δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζπλαθφινπζα αλάινγα κε 

ην βαζκφ απνθέληξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Μέρξη ην 

2010 ε Διιάδα άλεθε ζηελ πξψηε νκάδα ρσξψλ κε θπξίαξρεο ηηο πνιχ-εξγνδνηηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο (βι. European Commission, 2011b) θαη κε πςειφ βαζκφ θάιπςεο 

απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο (βι. ελφηεηα 5.3, Πίλαθα 5.1).  

Καηά ηελ ηξέρνπζα θξίζε, νη πνιχ-εξγνδνηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο –νη νπνίεο 

απνηεινχλ «ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο ξχζκηζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο»– ζεσξνχληαη 

απφ ηνπο ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο σο ε «βαζηθή πεγή ηεο αθακςίαο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο». Χο εθ ηνχηνπ, έρεη επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία απνθέληξσζεο ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κέζσ ηεο πεξαηηέξσ ππνλφκεπζεο ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ ζε θιαδηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν, πξνο φθεινο ησλ ζπκβάζεσλ ζην 

επίπεδν ηεο επηρείξεζεο (Marginson, 2014: 1-2).   

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιχ-εξγνδνηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

θαζνξίδεηαη απφ ηε δηάξζξσζε-ζπλνρή ηνπ ζπζηήκαηνο (ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ) κεηαμχ ησλ επηπέδσλ δηαπξαγκάηεπζεο. Σν θξάηνο ππνζηήξηδε –

θαηά ην παξειζφλ– ηελ ζπλνρή ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ επηπέδσλ δηαπξαγκάηεπζεο κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο ηεο αξρήο ηεο 

επλντθφηεξεο ξχζκηζεο (favourability principle) θαη ηεο αξρήο ηεο επεθηαζηκφηεηαο 

(extension) ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δελ 

θαιχπηνληαλ απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο (Marginson, 2014: 3˙  βι. Visser, 

2013b: 35). Καηά ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε, ε απνηειεζκαηηθή δηάξζξσζε-

ζπλνρή ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ έρεη ππνλνκεπζεί πξνο φθεινο ηεο 

απνθέληξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, θπξίσο κέζσ: α) 

ησλ «αλνηθηψλ ξεηξψλ» πνπ ζπκθσλνχληαη απφ θνηλνχ κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη 

ζπλδηθάησλ (βι. ελφηεηα 5.3) θαη β) απφ ηηο αιιαγέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ζ πξψηε πεξίπησζε αθνξά ηηο ρψξεο 

εθείλεο «φπνπ ε χπαξμε ησλ πνιχ-εξγνδνηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ελέρεη ζαθψο 

θαζνξηζκέλνπο κεραληζκνχο άξζξσζεο ηνπ επηπέδνπ ηνπ θιάδνπ θαη ηεο επηρείξεζεο 

[πνπ επηηξέπνπλ ηηο αλνηθηέο ξήηξεο]». Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά ζηηο ρψξεο 

εθείλεο «φπνπ νη κεραληζκνί άξζξσζεο [ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ] είλαη 

αδχλακνη ή αλχπαξθηνη» (Marginson, 2014: 6). Σν ειιεληθφ ζχζηεκα ζπιινγηθψλ 
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δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπνζεηείηαη ζηε δεχηεξε νκάδα ρσξψλ θαζψο βξίζθεηαη ζε 

«θαηάζηαζε θαηάξξεπζεο» (Koukiadaki et al., 2014: 6˙ βι. Marginson, 2014: 7-8).  

Δθηφο απφ ηηο αιιαγέο πνπ επηβάιινληαη ζην ζχζηεκα ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ, κηα ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη 

εθξεθηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο (Glassner and 

Keune, 2010b: 2-3). Ζ απμαλφκελε αλεξγία θαη ε επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο νδεγνχλ ζηελ απνδπλάκσζε ησλ ζπλδηθάησλ θαη 

ηεο επηξξνήο ηνπο, επηηξέπνληαο ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ζηνπο εξγνδφηεο λα 

επηηαρχλνπλ πεξαηηέξσ ηελ ήδε ππάξρνπζα ηάζε απνθέληξσζεο ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ.  

Δπηπξνζζέησο, θαηά ηε δηάξθεηα ηε ηξέρνπζαο θξίζεο πξφζζεηα κέηξα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο επηβάιινληαη απφ ηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, πηνζεηνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη εθαξκφδνληαη απφ ην θεθάιαην. 

Σέηνηα είλαη ε εξγαζία κεησκέλνπ σξαξίνπ, ε ελζάξξπλζε ηεο εζεινχζηαο εμφδνπ, ε 

δηεπθφιπλζε ησλ απνιχζεσλ, ε κείσζε ησλ εξγνδνηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

(βι. θαη ελφηεηα 5.4). 

Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, δειαδή ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο εξγαζίαο κέζσ ησλ δνκηθψλ αιιαγψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηα κέηξα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε πνιηηηθέο ιηηφηεηαο, ζπλαπνηεινχλ ηε ιεγφκελε «εζσηεξηθή 

ππνηίκεζε» (Armingeon and Baccaro, 2012: 256). Ζ ηειεπηαία απνηειεί 

ππνθαηάζηαην ηεο ππνηίκεζεο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο. 

(Wolf, 2011: 3-4˙ βι. θαη Koukiadaki and Kretsos, 2012: 283). Ζ «εζσηεξηθή 

ππνηίκεζε» απνηειεί θαη ην βαζηθφ ζηφρν ησλ κλεκνλίσλ, ηα νπνία επηβάιινληαη 

απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη 

ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Όπσο έρνπλ επηζεκάλεη νη Koukiadaki θαη 

Kretsos (2012: 277) «ε επηβνιή κέηξσλ ιηηφηεηαο έρεη ζπλδεζεί κε κηα ζαθή 

κεηαθνξά ηεο δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο απφ ηνπο εζληθνχο ζηνπο δηεζλείο 

θνξείο». 
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7.3 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα
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Καηά ηελ αλάδπζε ηεο ηξέρνπζαο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε ειιεληθή 

νηθνλνκία αληηκεηψπηδε κηα θξίζε δίδπκσλ ειιεηκκάησλ (δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 

θαη έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην). Μεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσδψλε 

(2001) θαη πξηλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ε ειιεληθή νηθνλνκία εκθάληδε 

πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Χζηφζν, απηή ε πεξίνδνο ηεο «ππεξ-αλάπηπμεο» ήηαλ 

ηαπηφρξνλα θαη πεξίνδνο πςειψλ ειιεηκκάησλ ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ (βι. Γηάγξακκα 7.1) (Economakis et al., 2014a˙ Economakis et al., 

2014b).  

 

Γηάγξακκα 7.1 Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ σο % ηνπ ΑΔΠ ζηελ Διιάδα, ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηελ Δπξσδψλε (2000-2014, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) 

 

Πεγή: AMECO. 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κεηά ηελ είζνδν ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ζηε δψλε ηνπ επξψ, βαζίζηεθε θπξίσο ζηελ παξαγσγή κε-εκπνξεχζηκσλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Έηζη, ε αλάπηπμή ηεο βαζίζηεθε ζε παξαγσγηθνχο θιάδνπο 

νη νπνίνη δελ εθηίζνληαλ ζην δηεζλή αληαγσληζκφ. Χο εθ ηνχηνπ, ην είδνο ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

2000 νχηε πξνυπέζεηε νχηε θαη νδήγεζε ζηε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθήο 

ζέζεο ηεο  (Economakis et al., 2014a). Ζ αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ κε 

εκπνξεχζηκσλ ηνκέσλ αχμεζε ηε δήηεζε ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ απφ ην 

                                                           
127

 Ζ αλάιπζε ηεο παξνχζαο ελφηεηαο βαζίδεηαη ζε Economakis et al. (2016). 
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εμσηεξηθφ (Gibson, 2010: 337 θ.ε.), νδεγψληαο έηζη ζε επηδείλσζε ησλ εκπνξηθψλ 

ειιεηκκάησλ.  

Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ηδηαίηεξα πςειφ ήηαλ ην δεκφζην ρξένο. Σν 

ελνπνηεκέλν αθαζάξηζην ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ (2000-2014),  είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξν απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ησλ 

ρσξψλ 27 ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο θαη ησλ 17 ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο (βι. 

Γηάγξακκα 7.2). Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ζηεξίρζεθε –πξηλ απφ ηελ θξίζε– ζηελ άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ηε 

δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά. Έηζη, ε άληιεζε θεθαιαίσλ πξνήιζε θπξίσο κέζσ 

ηεο έθδνζεο νκνιφγσλ θαη έληνθσλ γξακκαηίσλ πνπ δεκηνπξγνχζαλ ρξένο παξά απφ 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, ε εηζξνή ησλ νπνίσλ ήηαλ ακειεηέα (Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, 2012).  

  

Γηάγξακκα 7.2 Δλνπνηεκέλν αθαζάξηζην ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο σο % ηνπ 

ΑΔΠ ζηελ Διιάδα, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηελ Δπξσδψλε (2000-2014) 

 

Πεγή: Eurostat. 

 

 ηε ζπγθπξία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο (2007-2008), ηα δηαξθψο 

πςειά ειιείκκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ  

αθαζάξηζηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
128

, νδήγεζαλ ζε αδηέμνδν 
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 Σν αθαζάξηζην εμσηεξηθφ ρξένο (ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα) ηξνθνδνηείηαη απφ ηα 

ειιείκκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Σν αθαζάξηζην εμσηεξηθφ ρξένο (ζε ηξέρνπζεο 

ηηκέο) απφ 138,25% ηνπ ΑΔΠ ην 2007, έθηαζε ζην 183,29% ηνπ ΑΔΠ ην 2010 (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

2013: 127, Πίλαθαο VIII.5˙ 2014: 89, Πίλαθαο V.16), 228,22% ην 2013 θαη αλακέλεηαη λα θηάζεη 
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απηφ ην είδνο ηεο αλάπηπμεο πνπ βαζίζηεθε ζηνλ εθηεηακέλν δαλεηζκφ. Έηζη, ζην 

πιαίζην ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε ειιεληθή νηθνλνκία πξνέθπςε σο ν 

αδχλακνο θξίθνο ηεο Δπξσδψλεο, θαζψο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα εηζήιζε ζε 

κηα δηαδηθαζία επαλαμηνιφγεζεο ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ (Μειηφο, 2011). 

Ζ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ βαζίδεηαη 

πιένλ ζηνλ επίζεκν δαλεηζκφ ηνπ «κεραληζκνχ ζηήξημεο». Ήηνη, ε ειιεληθή 

νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο εμάξηεζεο απφ ην «κεραληζκφ ζηήξημεο» ηεο 

Σξφηθαο (ΔΔ-ΔΚΣ-ΓΝΣ), θαζψο ν δαλεηζκφο απφ ηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αγνξέο δελ είλαη δπλαηφο. Έηζη, ηα επηβαιιφκελα κλεκφληα πνπ αθνινχζεζαλ έπεηηα 

απφ ηελ πξνζθπγή ηεο Διιάδαο ζην κεραληζκφ ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο ηεο ΔΚ-

ΔΚΣ-ΓΝΣ ην 2010, επηθεληξψλνληαη φρη κφλν ζην πξφβιεκα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, 

αιιά θαη ζην πξφβιεκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Οη Διιεληθέο θπβεξλήζεηο θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί (ηξφηθα) απνδίδνπλ ην 

πξφβιεκα ηεο ρακειήο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θπξίσο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο (2009), 

νη δπζθακςίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο νδήγεζαλ ζε κηζζνινγηθέο απμήζεηο θαη ζε 

κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηηκψλ. Οη δπζθακςίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο «έρνπλ 

επηδεηλψζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ζηελ 

παξαγσγή θαη ν νπνίεο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη 

γηα ... ην ζηαζεξά ρακειφ επίπεδν ηεο «δηαξζξσηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο» (βι. Bank 

of Greece, 2010: 16 θ.ε., 18). 

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε «εζσηεξηθή ππνηίκεζε» απνηειεί ην βαζηθφ 

ζθνπφ ησλ κλεκνλίσλ. Ζ ππνηίκεζε απηή επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο 

ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα θαη κέζσ ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ, σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβνιή ηεο πνιηηηθήο ιηηφηεηαο. 

Ζ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ κεηά ην 

2008 (βι. Γηάγξακκα 7.1) είλαη θπξίσο απνηέιεζκα ηεο δξαζηηθή κείσζεο ηνπ 

εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ιφγσ ηεο χθεζεο θαη ηεο κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ, παξά 

απνηέιεζκα πνπ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ (Eurostat˙ Economakis et al., 

2014a). Ζ ζπλερφκελε θαη βαζηά χθεζε πνπ αθνινχζεζε έπεηηα απφ ηηο πνιηηηθέο ηεο 

«εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο» ησλ κλεκνλίσλ (βι. Γηάγξακκα 7.3) θαη ε ζπλεπαγφκελε 

                                                                                                                                                                      
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδα ζην 233% ηνπ ΑΔΠ ην 2014 (Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, 2015: 126, Πίλαθαο V.15). 
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δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο
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 (7,8% ην 2008, 27,5% ην 2013 θαη 26,5% ην 2014 

- AMECO), νδήγεζαλ ζε κείσζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, βειηηψλνληαο θαηά ηνλ 

ηξφπν απηφ ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ απφ ην 2013 θαη εληεχζελ. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηή ε βειηίσζε ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ δελ απερεί κηα αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη επέθηαζε ησλ εμαγσγψλ, αιιά είλαη απνηέιεζκα ηεο βαζηάο χθεζεο. 

πγθεθξηκέλα, παξά ην γεγνλφο φηη ν κέζνο νλνκαζηηθφο κηζζφο έρεη κεησζεί θαηά 

18% απφ ην 2008 θαη νη δαπάλεο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο (ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα) κεηψζεθαλ θαηά 14,3% θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2014, νη ηηκέο 

ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ έρνπλ κεησζεί θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν κφλν θαηά 3% (ΗΝΔ-

ΓΔΔ, 2015: 61-62). Απηφ νθείιεηαη ελ κέξεη ζην γεγνλφο φηη «θαηά ην 2007, ην 

κεξίδην ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο εξγαζίαο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο ήηαλ θαηά 

κέζν φξν [κφλν] 15,2%» (Dedousopoulos et al., 2013: 25). Χο εθ ηνχηνπ, ε 

«εζσηεξηθή ππνηίκεζε» δελ επέθεξε επέθηαζε ησλ εμαγσγψλ παξά ηε δξακαηηθή 

κείσζε ησλ κηζζψλ.
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Γηάγξακκα 7.3 Ρπζκφο αλάπηπμεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ-φγθνο ζηελ Διιάδα, ζηελ 
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Πεγή: Eurostat. 
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 Δθηφο απφ ηε ξαγδαία αχμεζε ηεο αλεξγίαο πνπ παξαηεξείηαη απφ ην 2008, ηελ ίδηα ρξνληά γηα 

πξψηε θνξά κεηά απφ 26 ζπλερφκελα ρξφληα (1983-2008) παξαηεξείηαη θαη κείσζε ηεο ζπλνιηθήο 

απαζρφιεζεο (Dedousopoulos et al., 2013: 16).  
130

 Όπσο ηνλίδνπλ νη Dedousopoulos et al. (2013: 25), «ε κείσζε ησλ κηζζψλ ζα επέθεξε πξφζθαηξε 

αχμεζε ησλ θεξδψλ, αιιά θαη ηε δξαζηηθή κείσζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, δειαδή ηελ επηηάρπλζε ηνπ 

απνπιεζσξηζκνχ». Πξφθεηηαη γηα ηελ ζνπκπεηεξηαλή «δεκηνπξγηθή θαηαζηξνθή», αιιά ρσξίο ην 

«δεκηνπξγηθφ» κέξνο. 
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Σελ ίδηα ζηηγκή, φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 7.2, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο ην ελνπνηεκέλν αθαζάξηζην ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο απμήζεθε κε 

γξήγνξν ξπζκφ (απφ 103,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2007 ζε 178,6% ην 2014 – Euroastat), ελψ 

κέζσ ηνπ επίζεκνπ δαλεηζκνχ απφ ην «κεραληζκφ ζηήξημεο» ην ηδησηηθφ ρξένο 

κεηαηξάπεθε ζε δεκφζην ρξένο (βι. επ‟ απηνχ ζε Δπηηξνπή Αιήζεηαο Γεκνζίνπ 

Υξένπο, 2015).
131

 

 εκεηψλνπκε πσο ν ραξαθηήξαο, ήηνη ηα δνκηθά αίηηα ηεο παξνχζαο θξίζεο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απνηειεί αληηθείκελν ζεκαληηθψλ ζεσξεηηθψλ δηαθσληψλ 

(βι. ζρεηηθά, κεηαμχ άιισλ, Λαπαηζηψξαο θαη Μειηφο, 2010˙ Milios and 

Sotiropoulos, 2010˙ Λαπαηζηψξαο θαη σηεξφπνπινο, 2011˙ Μειηφο θαη 

σηεξφπνπινο, 2011: 392-421˙ Mavroudeas, 2015a, 2015b˙ Economakis et al., 

2015a˙ Economakis et al., 2015b˙ Maniatis and Passas, 2015, Λαπαβίηζαο θαη νκάδα 

εξγαζίαο, 2010˙ Λαπαβίηζαο θαη Μαξηφιεο κε Γξαβξηειίδε, 2017), ε ζπζηεκαηηθή 

αλάιπζε ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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 Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ ζπκβάιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ 

ηξαπεδψλ απφ ην 2008, κεηαηξέπνληαο ην ηδησηηθφ ζε δεκφζην ρξένο, αθφκε θαη πξηλ απφ ηελ 

κλεκφληα. 
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Μέξνο Β – Δκπεηξηθή Γηεξεχλεζε 
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8. Ο αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ Διιάδα 

8.1 Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο δηεξεχλεζεο  

 

Όπσο επηζεκάλακε ζηελ ελφηεηα 7.2, ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο ελζαξξχλεηαη 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο ε αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

θαη θπξίσο ε αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο. Δπηζεκάλακε, επίζεο, πσο θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο 

αλαπηχρζεθε ε δηαδηθαζία απνθέληξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, δηαδηθαζία πνπ έιαβε δχν κνξθέο: ηελ νξγαλσκέλε θαη ηελ 

άηαθηε απνθέληξσζε (βι. ελφηεηα 5.4).  

Καηά ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε, ηα ζπζηήκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

δέρνληαη δχν δηαθξηηέο επηδξάζεηο απφ ηελ πνιηηηθή ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ θαη 

ησλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ, πνπ ζπληεινχλ ζηε κεηαβνιή ηνπο. Ζ πξψηε 

πξνέξρεηαη απφ ηηο δνκηθέο αιιαγέο πνπ επηβάιινληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

επηηαρχλνληαο ηε δηαδηθαζία απνθέληξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ δεχηεξε αθνξά ζηηο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο νη νπνίεο πιήηηνπλ ηε 

κηζζσηή εξγαζία θαη ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο. Πξφθεηηαη γηα 

φ,ηη πεξηγξάςακε ζηελ ελφηεηα 7.2 σο «εζσηεξηθή ππνηίκεζε».  

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ηα κλεκφληα πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο, είλαη πιήξσο επζπγξακκηζκέλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο «εζσηεξηθήο 

ππνηίκεζεο» πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ θαη ηα «δίδπκα ειιείκκαηα», ζηα νπνία 

αλαθεξζήθακε ζηελ ελφηεηα 7.3. χκθσλα κε ην πξψην κλεκφλην (Νφκνο 

3845/2010),  ε αλαδηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηνρεχεη ζηε 

«[…] βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο θαη ηηκψλ ζε κφληκε βάζε», κέζσ 

ηεο αλακφξθσζεο ηνπ αηνκηθνχ θαη ηνπ ζπιινγηθνχ εξγαηηθνχ δηθαίνπ. Αιιά θαη 

ζην δεχηεξν κλεκφλην (Νφκνο 4046/2012) ηνλίδεηαη πσο ε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί 

«ζηελ εμαζθάιηζε κεηψζεσλ ζην αλά κνλάδα θφζηνο εξγαζίαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ πεξηθνπψλ ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ 

θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο». Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε 

ηνλ IMF (2012: 122-123) ε «εζσηεξηθή ππνηίκεζε», κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ 

κέηξσλ πνπ ζηελ ελφηεηά ηνπο ζηνρεχνπλ θπξίσο: α) ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ 

πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, β) ζηελ επηηάρπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο ζηνλ ηδησηηθφ θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα.  
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ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα δηεξεπλήζνπκε, σο θεληξηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα, 

ηνλ αληίθηππν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ Διιάδα θαη 

εηδηθφηεξα ησλ κλεκνλίσλ πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ 

«αληηκεηψπηζή» ηεο. Θα δηεξεπλήζνπκε, δειαδή, πψο ε «εζσηεξηθή ππνηίκεζε» 

πινπνηήζεθε κέζσ ηεο αλακφξθσζεο ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

Δηδηθφηεξα, ζα δηεξεπλήζνπκε: α) ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζην ζχζηεκα 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, β) ηε κνξθή ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ 

αλαδχεηαη σο θπξίαξρε θαη ηί ζπλεπάγεηαη απηφ γηα ηε ζέζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, 

γ) ηνλ αληίθηππν ηεο αλακφξθσζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ γηα ην ξφιν ησλ 

ζπλδηθάησλ θαη ηε δνκή ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη δ) ηνλ αληίθηππν γηα ηε 

ζέζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ εληφο ηεο πνηθηιίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

 

8.2 Μεζνδνινγία δηεξεχλεζεο ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο  

 

Γηα ηε κειέηε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο πνπ δηαηππψζεθε ζηελ ελφηεηα 8.1, ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ.  

Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ απνηειεί κηα κέζνδν έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλά ζηηο αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο. Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο 

αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, επηδηψθεη λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ 

αλάιπζε γξαπηψλ θεηκέλσλ (Νφβα-Καιηζνχλε, 2006: 267-268˙ βι. Φίιηαο, 2001: 

193 θ.ε.˙ Weber, 1990: 9) ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηλνκέλσλ (Krippendorff, 2004: 18). ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ιέμεηο, θξάζεηο ή 

άιιεο «κνλάδεο αλάιπζεο» ηνπ θεηκέλνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία φηαλ 

έρνπλ παξφκνηα ζεκαζία (Weber, 1990: 12).  

 Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ επηδηψθεη λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα 

δεδνκέλα (θείκελν) κέζα απφ ηνλ ζπζηεκαηηθφ θαη αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θεηκέλνπ. Απηφο ν ζπζηεκαηηθφο θαη αληηθεηκεληθφο 

πξνζδηνξηζκφο επηηπγράλεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ 

ηαμηλφκεζεο ζε θαηεγνξίεο αλάιπζεο (Gray, 2004: 328).   

 Σα βαζηθά ελλνηνινγηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

είλαη (Krippendorff, 2004: 29-30):  

α) ην θείκελν ή ηα θείκελα πνπ δηαζέηεη ν εξεπλεηήο πξνθεηκέλνπ λα εθθηλήζεη ηελ 

έξεπλα 
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β) έλα εξεπλεηηθφ εξψηεκα ην νπνίν ζα επηρεηξεζεί λα απαληεζεί απφ ηελ εμέηαζε 

ηνπ θεηκέλνπ ή ησλ θεηκέλσλ 

γ)  έλα πιαίζην αλάιπζεο ηνπ θεηκέλνπ 

δ) ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ  

ε) επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ είλαη ην ρακειφ θφζηνο 

δηεμαγσγήο ηεο θαη ε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο ηεο αλάιπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

επηηξέπνληαο έηζη ηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο (Νφβα-Καιηζνχλε, 2006: 

276-277˙ Gray, 2004: 329).  

Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ παίξλεη δχν κνξθέο: ηελ πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή. 

θνπφο ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ είλαη ε πνζνηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

έθδεινπ-πξνθαλνχο (manifest) πεξηερνκέλνπ ελφο θεηκέλνπ, π.ρ. ε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ιέμεσλ-ελλνηψλ-ζπκβφισλ (φπ.π.: 267-269˙ βι. Φαξξνχ θαη 

Εαθεηξφπνπινο, 2004: 133-134). Αληίζεηα, ζθνπφο ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ είλαη –πέξαλ ηεο κειέηεο ηνπ έθδεινπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ– ε 

πεξηγξαθή ζχλζεησλ θαηλνκέλσλ θαη ε αλάπηπμε ή ν έιεγρνο ηεο ζεσξίαο, κέζα απφ 

ηε κειέηε ηνπ ιαλζάλνληνο (latent) πεξηερνκέλνπ (Drisko and Maschi, 2016: 86-87).  

 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξψηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Ο 

ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη: ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξσηήκαηνο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεγψλ δεδνκέλσλ, ησλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

κνλάδσλ αλάιπζεο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ αλάιπζεο, ηελ αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ.  

Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο εξγαζηαθέο ζηελ Διιάδα. Δηδηθφηεξα νη κεηαβνιέο πνπ 

επήιζαλ ζην ζχζηεκα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε κνξθή ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ αλαδχεηαη σο θπξίαξρε, ν αληίθηππνο ηεο αλακφξθσζεο ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ γηα ηα ζπλδηθάηα θαη ηε δνκή ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο 

θαη ν αληίθηππνο γηα ηε ζέζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ εληφο 

ηεο πνηθηιίαο ησλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

 Ζ έξεπλα ζα βαζηζηεί ζε πξσηνγελή δεδνκέλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε λφκνπο 

πνπ ςεθίζηεθαλ απφ ην ειιεληθφ θνηλνβνχιην θαηά ην δηάζηεκα 2010-2012. Οη ελ 

ιφγσ λφκνη απνηεινχλ ηελ ελζσκάησζε ησλ κλεκνλίσλ πνπ ζέηνπλ ηνπο φξνπο γηα 

ην δαλεηζκφ ηεο Διιάδαο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 
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Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Οη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.1.  

 

Πίλαθαο 8.1 Πεγέο δεδνκέλσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 

Νφκνο ΦΔΚ Σίηινο 

3833/2010 Α-40/15-03-2010 
Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο − Δπείγνληα κέηξα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο. 

3845/2010    

(πξψην 

κλεκφλην) 

Α-65/06-05-2010 

Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Εψλεο ηνπ 

επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. 

3846/2010 Α-66/11-05-2010 
Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο 

3847/2010 
A-67/11-5-2010 

 

Δπαλαθαζνξηζκφο ησλ επηδνκάησλ ενξηψλ 

Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θαη ηνπ επηδφκαηνο αδείαο γηα 

ηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη βνεζεκαηνχρνπο ηνπ Γεκνζίνπ. 

3863/2010 Α-115/15-7-2010 
Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, 

ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

3871/2010 Α-141/17-08-2010 Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε 

3899/2010 Α-212/17-12-2010 
Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

3986/2011 Α-152/1-7-2011 
Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015. 

4024/2011 Α-226 /27-10-2011 

πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην − 

βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο 

εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2012-2015. 

4046/2012 

(δεχηεξν 

κλεκφλην) 

A-28/14-02-2012 

Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο 

Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 

ηνπ ρεδίνπ ηνπ Mλεκνλίνπ πλελλφεζεο κεηαμχ ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο 

γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο. 

4093/2012 Α-222/12-11-2012 

Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2013-2016 − Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο 

ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016. 

  

Οη κνλάδεο αλάιπζεο ή κνλάδεο θαηαγξαθήο πνπ «απνηεινχλ ηε βάζε γηα 

ηελ αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ», είλαη ηα κηθξφηεξα ηκήκαηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο 

θεηκέλνπ πνπ απνκνλψλνληαη γηα λα κειεηεζνχλ (Νφβα-Καιηζνχλε, 2006: 271-272). 

Γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο δηεξεχλεζεο, σο κνλάδα αλάιπζεο πξνζδηνξίδεηαη ην 

άξζξν ελφο λφκνπ. πγθεθξηκέλα, νη κνλάδεο αλάιπζεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε 

δηεξεχλεζε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.2.   
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Πίλαθαο 8.2 Μνλάδεο αλάιπζεο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 

Νφκνο Άξζξα 

3833/2010 1, 3, 6, 10, 11, 12, 18, 19 

3845/2010 (πξψην κλεκφλην) 2, 3 

3846/2010 2, 3, 7 

3847/2010 1 

3863/2010 10, 25, 73, 74,  

3871/2010 51 

3899/2010 2, 3, 11, 13, 14, 17,  

3979/2011 41 

3986/2011 1, 37, 39, 41, 42,43 

4024/2011 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 29, 30, 33, 34, 35, 37 

4046/2012 (δεχηεξν κλεκφλην) 1, 2, 7, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

4093/2012 10 

 

Οη θαηεγνξίεο αλάιπζεο απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 8.1. Οη λνκνζεηηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ κειεηήζεθαλ απφ ηηο πεγέο δεδνκέλσλ θαη κε βάζε ηηο κνλάδεο 

αλάιπζεο, εληάζζνληαη φιεο ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία «Ννκνζεηηθέο παξεκβάζεηο 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο “εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο” κέζσ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ».  

Λακβάλνληαο ππφςε πσο ε «εζσηεξηθή ππνηίκεζε» βαζίδεηαη ζε δχν 

ππιψλεο –πνιηηηθή ιηηφηεηαο (Ππιψλαο 1) θαη αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο (Ππιψλαο 2)– νη κνλάδεο αλάιπζεο πνπ κειεηήζεθαλ 

ηαμηλνκήζεθαλ κε θξηηήξην ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ Ππιψλα 1 ή ζηνλ Ππιψλα 2. Οη 

δχν ηαμηλνκηθέο θαηεγνξίεο είλαη α) «Ππιψλαο 1: Ννκνζεηηθέο παξεκβάζεηο 

πνιηηηθήο ιηηφηεηαο» θαη β) «Ππιψλαο 2: Ννκνζεηηθέο παξεκβάζεηο αλακφξθσζεο 

ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο». Γεκηνπξγήζεθε, επίζεο, κηα 

ηξίηε ηαμηλνκηθή θαηεγνξία, νη «Πξφζζεηεο παξεκβάζεηο έκκεζεο ζηήξημεο ησλ 

Ππιψλσλ 1 & 2», ζηελ νπνία εληάζζνληαη παξεκβάζεηο πνπ κε έκκεζν ηξφπν 

ππνζηεξίδνπλ ηνπο Ππιψλεο 1 θαη 2 ηεο πνιηηηθήο ηεο «εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο».  
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Ζ ηαμηλνκηθή θαηεγνξία «Ππιψλαο 1: Ννκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνιηηηθήο 

ιηηφηεηαο», ππνδηαηξέζεθε ζε δχν θαηεγνξίεο αλάιπζεο. ηελ πξψηε 

πεξηιακβάλνληαη νη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο κηζζσηνχο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαη ε δεχηεξε αθνξά ζηνπο κηζζσηνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

Ζ ηαμηλνκηθή θαηεγνξία «Ππιψλαο 2: Ννκνζεηηθέο παξεκβάζεηο 

αλακφξθσζεο ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο», ππνδηαηξέζεθε ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο αλάιπζεο. ηελ πξψηε πεξηιακβάλνληαη νη λνκνζεηηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, ζηε 

δεχηεξε φζεο αθνξνχλ ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε θιαδηθφ επίπεδν θαη 

ζηελ ηξίηε φζεο αθνξνχλ ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν. 

Σέινο, ε κειέηε ησλ κνλάδσλ αλάιπζεο θαη ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ πνπ 

πεξηγξάθεθαλ, βαζίζηεθε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη 

εηδηθφηεξα ζηα θεθάιαηα 1, 3, 4, 5, 6, θαη 7.   



[317] 
 

ρήκα 8.1 Κσδηθνπνίεζε-πξνζδηνξηζκφο θαηεγνξηψλ αλάιπζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ννκνζεηηθέο 

παξεκβάζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο 

«εζσηεξηθήο 

ππνηίκεζεο» κέζσ 

ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ 

Ππιψλαο 1: 

Ννκνζεηηθέο 

παξεκβάζεηο 

πνιηηηθήο 

ιηηφηεηαο 

Γεκφζηνο ηνκέαο 

Ηδησηηθφο ηνκέαο 

Ππιψλαο 2: 

Ννκνζεηηθέο 

παξεκβάζεηο 

αλακφξθσζεο ηνπ 

πιαηζίνπ γηα ηηο 

ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο 

Δζληθφ επίπεδν 

Κιαδηθφ επίπεδν 

Δπηρεηξεζηαθφ επίπεδν 

Πξφζζεηεο παξεκβάζεηο 

έκκεζεο ζηήξημεο ησλ 

Ππιψλσλ 1 & 2 
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8.3 Ζ αλακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο: αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

   

Ζ ειιεληθή αγνξά εξγαζία ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απνδηνξγαλσκέλε-απνδηαξζξσκέλε 

πξηλ ηελ επηβνιή ησλ κλεκνλίσλ, παξά ην γεγνλφο φηη νη πνιχ-εξγνδνηηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο απνηεινχζαλ ην θπξίαξρν επίπεδν δηεμαγσγήο ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1990 θαη 2000, επεθηάζεθε ε ρξήζε ησλ 

επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο (ηδηαίηεξα ζην δεκφζην ηνκέα), ελψ ε εξγαζηαθή 

αλαζθάιεηα (πνπ απεηθνλίδεηαη ζην δείθηε πξνζιήςεσλ-απνρσξήζεσλ) εληάζεθε 

επίζεο (Dedousopoulos et al., 2013: 18-24). Χο εθ ηνχηνπ, ε αλακφξθσζε ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηεο «εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο», επηηάρπλε 

κηα ήδε ππάξρνπζα ηάζε γηα κηα πεξηζζφηεξν επέιηθηε αγνξά εξγαζίαο, ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηεο νπνίαο απνηεινχλ ην ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο θαη ε ππέξβαζε ησλ 

ζεσξνχκελσλ δπζθακςηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ην ζπγθεληξνπνηεκέλν ραξαθηήξα 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (βι. ελφηεηα 5.6).  

Οη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

δηεζλείο ηάζεηο απνθέληξσζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ  (βι. Κνπδήο 2010α: 15˙ 

2011: 7). ηελ Διιάδα, σζηφζν, είλαη πξσηνθαλήο «[ε] ζπξξνή ηφζσλ παξεκβάζεσλ 

ζε έλα ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε κηα ρψξα κε ειιεηκκαηηθφ θνηλσληθφ 

θξάηνο θαη θξαπγαιέα αλεπαξθείο κεραληζκνχο ειέγρνπ απέλαληη ζηελ παξαδνζηαθά 

εθηεηακέλε εξγνδνηηθή απζαηξεζία» (Κνπδήο 2010α:17). Δπηζεκαίλνπκε πσο απηέο νη 

παξεκβάζεηο επηβεβαηψλνπλ ην ξφιν ηνπ θξάηνπο σο «θξάηνο-κεραλή» (βι. ελφηεηα 

4.4), ζην έδαθνο ελφο επηδεηλνχκελνπ γηα ηηο δπλάκεηο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο 

ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ, ν νπνίνο απνηππψλεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ζηα δηαξθψο 

κεηνχκελα πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (βι. ελφηεηα 

3.7.1).  

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ θαζνδεγνχληαλ απφ ηα 

κλεκφληα πνπ ππέγξαςαλ νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, επηβεβαηψλεηαη ε 

πξνζπάζεηα επηβνιήο ηεο «εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο». Ζ αλάιπζε απηή παξνπζηάδεηαη 

ζηηο επφκελεο ελφηεηεο, θαηά ηε ζεηξά θσδηθνπνίεζεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζην ρήκα 

8.1.  
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8.3.1 Νομοθεηικέρ παπεμβάζειρ για ηην επιβολή ηηρ πολιηικήρ λιηψηηηαρ ζε δημψζιο 

και ιδιυηικψ ηομέα 

 

Ζ επηβνιή ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο εθθίλεζε απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα.
132

 Έηζη, κε ηνπο 

λφκνπο 3845/2010
133

 θαη 4093/2012
134

 πεξηθφπεθαλ νη παληφο ηχπνπ ακνηβέο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζηηο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Χθέιεηαο. 

Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ «Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

2013-2016» (Νφκνο 4093/2012), θαηαξγήζεθαλ ζην δεκφζην ηνκέα ηα επηδφκαηα 

Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη Άδεηαο, αθνχ είρε πξνεγεζεί ε δξαζηηθή πεξηθνπή ηνπο κε 

ηνπο λφκνπο 3833/2010
135

, 3845/2010
136

 θαη 4024/2011.
137

   

  Δπηπιένλ, ην 2010 πάγσζαλ νη κηζζνί ζην δεκφζην ηνκέα, ελψ νη φξνη ησλ ζε 

ηζρχ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ή ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ ΟΜΔΓ πνπ 

αθνξνχζαλ εξγαδφκελνπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ππφ νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο θαη 

πξνέβιεπαλ απμήζεηο θαηαξγήζεθαλ. Ζ ηειεπηαία απηή παξέκβαζε ζπληζηά θαη κηα 

επί ηεο νπζίαο αθχξσζε ηνπ εθ ηνπ λφκνπ δεζκεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ (Νφκνο 3833/2010
138

˙ Νφκνο 

3871/2010
139

˙ Νφκνο 3899/2010
140

). Δπηπιένλ, ζηηο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ επηβνιή κέηξσλ ιηηφηεηαο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη κεηψζεηο ησλ 

ζπληάμεσλ ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα θαη ε θαηάξγεζε ησλ επηδνκάησλ (Νφκνο 

3847/2010
141

˙ 4024/2011
142

˙ 4093/2012
143

).  

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ θαηά 22% θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ 

ιεγφκελνπ «ππφ-θαηψηαηνπ» (subminimum wage) γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ειηθίαο 18-

                                                           
132

 Όπσο επηζεκαίλεη ν Κνπδήο (2010α: 16˙ 2010β: 209˙ 2011: 7-8), νη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβνιή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη 

κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ δεκφζην ηνκέα νδεγνχλ ζε πεξαηηέξσ απνδπλάκσζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο - θαζψο ν θχξηνο θνξκφο ηνπ απνηειείηαη απφ ηα ζπλδηθάηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ΓΔΚΟ – θαη σο εθ ηνχηνπ ζε απνδπλάκσζε ηεο αληίζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηηο επηβαιιφκελεο κεηαξξπζκίζεηο.  
133

 Νφκνο 3845/2010, άξζξν 3, παξάγξαθνη 1-5. 
134

 Νφκνο 4093/2010, άξζξν 10. 
135

 Νφκνο 3833/2010, άξζξν 1. 
136

 Νφκνο 3845/2010, άξζξν 3, παξάγξαθνη 6. 
137

 Νφκνο 4024/2011, άξζξα 4-19, άξζξν 29, άξζξν 30. 
138

 Νφκνο 3833/2010, άξζξν 1.  
139

 Νφκνο 3871/2010, άξζξν 51.  
140

 Νφκνο 3899/2010, άξζξν 2.  
141

 Νφκνο 3847/2010, άξζξν 1.  
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 Νφκνο 4024/2011, άξζξν 1. 
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 Νφκνο 4093/2012, άξζξν 10, ππνπαξάγξαθνο Β4, ππνπαξάγξαθνο Γ1, ππνπαξάγξαθνο ΗΑ3. 
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25 εηψλ, ν νπνίνο νξίζζεθε λα είλαη θαηά 32% κηθξφηεξνο ηνπ θαηαξγεζέληνο 

θαηψηαηνπ κηζζνχ (Νφκνο 4046/2012
144

). Δίρε πξνεγεζεί ζεηξά λνκνζεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ πνπ εηζήγαγε ηελ κείσζε-απφθιηζε ησλ ακνηβψλ απφ ηνλ θαηψηαην 

κηζζφ (Νφκνο 3845/2010
145

˙ Νφκνο 3863/2010
146

˙ Νφκνο 3986/2011
147

˙ βι. επίζεο 

European Commission, 2012˙ Dedousopoulos et al., 2013: 46˙ Koukiadaki and 

Krestsos, 2012: 288˙ Kornelakis and Voskeritsian, 2014: 255˙ Yannakourou and 

Tsimpoukis, 2014: 338-339). 

 

8.3.2 Νομοθεηικέρ παπεμβάζειρ για ηην αναμψπθυζη ηος πλαιζίος ηυν ζςλλογικϊν 

διαππαγμαηεωζευν 

 

Παξάιιεια κε ηηο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο –

θαη σο αλαγθαία ζηήξημε γηα ηελ επηβνιή ηνπο– κηα ζσξεία λνκνζεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ πνπ αθνινχζεζε ηα κλεκφληα, νδήγεζε ζε δξαζηηθή αλακφξθσζε ηνπ 

ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο απνθέληξσζήο ηνπο. Ζ αλακφξθσζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ πξνο φθεινο ηεο απνθέληξσζεο, ζπκβάιιεη ζηελ επηβνιή ηεο 

«εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο», πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο (βι. Ioannou, 2012: 210). χκθσλα κε ηνπο Dedousopoulos et al. 

(2013: 42), νη ελ ιφγσ παξεκβάζεηο αθνξνχλ ζηε δνκή ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζηε δηαδηθαζία ηεο κεζνιάβεζεο θαη δηαηηεζίαο, θαζψο θαη ζηηο 

αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο.  

Ο Πίλαθαο 8.3 ζπλνςίδεη ηηο βαζηθέο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζην 

ζχζηεκα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.  
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 Νφκνο 4046/2012, άξζξν 29. 
145

 Νφκνο 3845/2010, άξζξν 2. 
146

 Νφκνο 3863/2010, άξζξν 74. 
147

 Νφκνο 3986/2011, άξζξν 43. 
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Πίλαθαο 8.3 Μεηαβνιέο ζην Διιεληθφ ζχζηεκα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηελ πεξίνδν 2010-

2013 

 Πξηλ ηα κλεκφληα Μεηά ηα κλεκφληα 

Δζληθή Γεληθή πιινγηθή 

χκβαζε Δξγαζίαο 

(ΔΓΔ) 

Καζνξηζκφο ηνπ θαηψηαηνπ 

κηζζνχ θαη ησλ φξσλ 

απαζρφιεζεο  

Καζνξηζκφο ησλ ειάρηζησλ κε-

κηζζνινγηθψλ φξσλ απαζρφιεζεο 

Κιαδηθέο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο  

Αξρή ηεο επλντθφηεξεο 

ξχζκηζεο ζε ηζρχ  

Καηάξγεζε ηεο αξρήο ηεο 

επλντθφηεξεο ξχζκηζεο 

Δπεθηαζηκφηεηα ησλ 

θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ ζε φινπο ηνπ 

κηζζσηνχο ηνπ θιάδνπ  

Καηάξγεζε ηεο επεθηαζηκφηεηαο  

Διάρηζηε δηάξθεηα ηεο 

κεηελέξγεηαο νη 6 κήλεο  

Πεξηνξηζκφο ηεο δηάξθεηαο ηεο 

κεηελέξγεηαο ζηνπο 3 κήλεο 

Δπηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο 

Γπλαηφηεηα ζχλαςήο ηνπο 

απφ ζπλδηθάην ζε επηρεηξήζεηο 

πνπ απαζρνινχλ ηνπιάρηζηνλ 

50 κηζζσηνχο 

Γπλαηφηεηα ζχλαςήο ηνπ απφ 

ζπλδηθάην ή έλσζε πξνζψπσλ 

απνηεινχκελε απφ ηα 3/5 ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηελ ίδηα 

επηρείξεζε 

 

Ζ απνδπλάκσζε ηεο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο, 

απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο απνθέληξσζεο ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Πξηλ απφ ηε λνκνζεηηθή επηθχξσζε ηνπ 

«Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016» (Νφκνο 

4093/2012) νη ειάρηζηνη φξνη ακνηβψλ θαη ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο θαζνξίδνληαλ απφ 

ηελ ΔΓΔ, ελψ κε ην Νφκν 4093/2012
148

 θαζηεξψλεηαη ν θαζνξηζκφο ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ θαηψηαηνπ κηζζνχ απφ ην θξάηνο (βι. Ioannou, 2012: 213˙ 

Yannakourou and Tsimpoukis, 2014: 338, 361). Χο εθ ηνχηνπ, ν ξφινο ηεο ΔΓΔ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ κε-κηζζνινγηθψλ φξσλ απαζρφιεζεο, ελψ ε 

ππνθαηάζηαζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ, ζπληζηά πεξαηηέξσ απνδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ 

ζπλδηθάησλ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ειιεληθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (Koukiadaki 

and Kretsos, 2012: 301). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην Νφκν 4093/2012, αθφκα θαη αλ 

ζηελ ΔΓΔ θαζνξίδνληαη θαηψηαηεο ακνηβέο πςειφηεξεο απφ ην λνκνζεηηθά 

πξνζδηνξηζκέλν θαηψηαην κηζζφ, νη ακνηβέο απηέο δελ έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα 

γηα ηνπο εξγνδφηεο πνπ δελ αλήθνπλ ή εγθαηαιείπνπλ ηηο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε ζχλαςε ηεο ΔΓΔ.
149

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξψηε ΔΓΔ
150
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 Νφκνο4093/2012, άξζξν 10, ππνπαξάγξαθνο ΗΑ5. 
149

 Σν ίδην ηζρχεη θαη ηηο θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. ηηο αξρέο ηνπ 2012 φηαλ έιεγε ε ηζρχο ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, πνιιέο επηρεηξήζεηο απείιεζαλ κε έμνδφ ηνπο απφ 

ηηο θιαδηθέο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνγξαθνχλ θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

πνπ ζα πξνζδηφξηδαλ πςειφηεξεο ακνηβέο απφ εθείλεο πνπ φξηδε ν λνκνζεηηθά θαζνξηζκέλνο θαηψηαηνο 

κηζζφο θαη νη νπνίεο ζα είραλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα γηα ηνπο εξγνδφηεο (Παπαδήο, 2012). 
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πνπ ππνγξάθεθε κεηά ηνλ λνκνζεηηθφ θαζνξηζκφ ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ, απνδερφηαλ 

ηνλ λνκνζεηηθά θαζνξηζκέλν θαηψηαην κηζζφ σο status quo (βι. ΔΓΔ, 2013). Έηζη, 

ε ΔΓΔ ήηαλ πιήξσο επζπγξακκηζκέλε κε ηηο πνιηηηθέο ηεο «εζσηεξηθήο 

ππνηίκεζεο» πνπ επέβαιαλ ηα κλεκφληα.  

Μηα άιιε θαζνξηζηηθή εμέιημε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απνθέληξσζε ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, είλαη ε απαμίσζε ησλ θιαδηθψλ (θαη 

νκνηνεπαγγεικαηηθψλ) ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε 

θαηαξγήζεθε ε αξρή ηεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο (Νφκνο 3845/2010
151

˙ Νφκνο 

3899/2010
152

˙ Νφκνο 4024/2011
153

˙ βι. επίζεο Koukiadaki and Krestsos, 2012: 290˙ 

Kornelakis and Voskeritsian, 2014: 354˙ Yannakourou and Tsimpoukis, 2014: 357˙ 

Schulten, 2015: 2˙ Eurofound, 2015: 34). Γηα πξψηε θνξά κε ην Νφκν 3845/2010 

εηζάγεηαη ε δπλαηφηεηα απφθιηζεο (επί ην δπζκελέζηεξν) ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ζπκβάζεσλ απφ ηηο θιαδηθέο, ελψ κε ην λφκνπο 3899/2010 θαη 

4024/2011 επηθπξψλεηαη ε απφθιηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζπκβάζεσλ απφ ηηο 

θιαδηθέο. Έηζη, νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο είλαη δπλαηφλ 

λα πεξηέρνπλ ιηγφηεξν επλντθνχο φξνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο φξνπο ησλ θιαδηθψλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. Απηή ηε δπλαηφηεηα απφθιηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ –επί ην δπζκελέζηεξν– ππνδεηθλχεη ε απεηθφληζή ηνπο ζε δχν 

ζέζεηο ζην ρήκα 8.2.  

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ν Νφκνο 3899/2010 εηζάγνληαο ηηο Δηδηθέο 

Δπηρεηξεζηαθέο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (ΔΔΔ)
154

, επηρείξεζε νπζηαζηηθά 

λα εηζάγεη θαη ηηο ιεγφκελεο «δηαπξαγκαηεχζεηο παξαρψξεζεο» –αιιά  ρσξίο 

«αλνηθηέο ξήηξεο»– ζηηο  νπνίεο αλαθεξζήθακε ζηελ ελφηεηα 5.4. Υαξαθηεξηζηηθή επ‟ 

απηνχ είλαη ε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ λφκνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία «[ν]η εηδηθέο 

επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ιακβάλνπλ ππφςε ηελ αλάγθε 

πξνζαξκνγήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ή 

ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ» θαη επηπιένλ «[κ]ε ηελ εηδηθή επηρεηξεζηαθή 

                                                                                                                                                                        
150 

Ζ πξψηε «κεηακλεηκνληαθή» ΔΓΔ ππνγξάθηεθε ζηηο 14 Μαΐνπ 2013, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο 

βαζηθήο εξγνδνηηθήο νξγάλσζεο, ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ). 
151

 Νφκνο 3845/2010, άξζξν2, παξάγξαθνο 7. 
152

 Νφκνο 3899/2010, άξζξν 13. 
153

 Νφκνο 4024/2011, άξζξν 37.  
154

 Δπηζεκαίλνπκε πσο ν ελ ιφγσ λφκνο θαηαξγήζεθε κε ην Νφκν 4024/2011 (άξζξν 37) θαη επί ηεο 

νπζίαο ππνθαηαζηάζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ λφκνπ ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν αθφκα θαη ζε επηρεηξήζεηο κε ιηγφηεξνπο απφ 20 εξγαδφκελνπο. 

Βιέπε επ‟ απηνχ ζηε ζπλέρεηα.    
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ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο […] δχλαηαη λα ξπζκίδνληαη ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, φξνη θαη πξνυπνζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο, εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο θαη 

δηαζεζηκφηεηαο, θαζψο θαη ε δηάξθεηάο ηνπο». Γηα ηε ζχλαςε ηεο ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε (εξγνδφηεο - εξγαδφκελνη) «ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ αηηηνινγηθή έθζεζε ησλ 

ιφγσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ πξφζεζή ηνπο γηα θαηάξηηζε εηδηθήο επηρεηξεζηαθήο 

ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο  πξνο ην πκβνχιην Κνηλσληθνχ Διέγρνπ 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο». Σέινο, ν ελ ιφγσ λφκνο απνηέιεζε ηελ πξψηε νπζηαζηηθή 

κεηαβνιή ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (βι. ρήκα 8.2) 

ζπγθξηηηθά κε ηε δνκή πνπ θπξηάξρεζε ηελ πεξίνδν 1990-2010 (βι. ελφηεηα 5.6 θαη 

ρήκα 5.2).     

 

ρήκα 8.2 Γνκή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηελ πεξίνδν 2010-2011 

Παξάιιεια κε ηελ θαηάξγεζε ηεο αξρήο ηεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο, 

λνκνζεηήζεθε θαη ε θαηάξγεζε ηεο επεθηαζηκφηεηαο κηαο θιαδηθήο ζπιινγηθήο 

ζχκβαζεο ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ελφο θιάδνπ (Νφκνο 4024/2011
155

˙ βι. επίζεο 

Yannakourou and Tsimpoukis, 2014: 358). Μέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, ν 

ππνπξγφο εξγαζίαο κπνξνχζε λα επεθηείλεη ηελ ηζρχ ησλ θιαδηθψλ ή/θαη 

επαγγεικαηηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ελφο θιάδνπ ή 
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 Νφκνο 4024/2011, άξζξν 37, παξάγξαθνο 6. 
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επαγγέικαηνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπιινγηθή ζχκβαζε δέζκεπε 

ήδε ην 51% ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ ή επαγγέικαηνο (Νφκνο 1876/1990
156

). 

Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ δεπηέξνπ κλεκνλίνπ (Νφκνο 4046/2012) 

θαηαξγήζεθε ε αξρή ηεο κεηελέξγεηαο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ (βι. θαη ζε 

Yannakourou and Tsimpoukis, 2014: 359˙ Eurofound, 2015: 25˙ Schulten, 2015: 2). 

χκθσλα κε ην Νφκν 4046/2012, εάλ κέζα ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ κεηά ηελ ιήμε 

ηεο ηζρχνο θιαδηθήο ή επηρεηξεζηαθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο δελ ππνγξαθεί είηε 

ζπιινγηθή ζχκβαζε είηε αηνκηθή, ηφηε νη φξνη απαζρφιεζεο απηνκάησο 

εμνκνηψλνληαη κε εθείλνπο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ΔΓΔ θαη νη φξνη ακνηβήο 

εμνκνηψλνληαη κε ηνλ λνκνζεηηθά θαζνξηζκέλν θαηψηαην κηζζφ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

πσο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 4046/2012 ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κεηελέξγεηαο 

νξηδφηαλ θαη‟ ειάρηζην ζε 6 κήλεο. Δάλ κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα δελ είρε 

ππνγξαθεί λέα ζπιινγηθή ζχκβαζε ή αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ηφηε επεθηεηλφηαλ 

πέξαλ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ 6 κελψλ ε ηζρχο ησλ φξσλ ηεο ζπιινγηθήο 

ζχκβαζεο.   

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ζε θιαδηθφ επίπεδν ππνλνκεχζεθαλ πεξαηηέξσ θαη απφ 

ηελ απνδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ Οξγαληζκνχ Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο (ΟΜΔΓ) 

κε ηνπο Νφκνπο 3899/2010
157

 θαη 4046/2012
158

. Μέρξη ην 2010 νη δηαηηεηηθέο 

απνθάζεηο είραλ ηζνδχλακε ηζρχ κε εθείλε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, ξπζκίδνληαο 

ηνπο κηζζνινγηθνχο θαη κε-κηζζνινγηθνχο φξνπο απαζρφιεζεο. Μέζσ ηνπ ΟΜΔΓ 

ξπζκίδνληαλ (είηε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεζνιάβεζεο είηε κέζσ ηεο δηαηηεζίαο) 

θπξίσο εξγαηηθέο δηαθνξέο ζε θιαδηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν παξά ζε 

επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 8.4. Ζ ζεκαζία ηνπ ΟΜΔΓ γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ πνιχ-εξγνδνηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ησλ εθξνψλ ηνπο 

(ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο), αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζρεδφλ ην 50% ησλ 

θιαδηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ζπλάπηνληαλ έπεηηα απφ ηελ 

πξνζθπγή ησλ θιαδηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπλδηθάησλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ (βι. επ‟ 

απηνχ ζηε ζπλέρεηα ζε Πίλαθα 8.6).  
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 Νφκνο 1876/1990, άξζξν 11, παξάγξαθνο 2. 
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 Νφκνο 3899/2010, άξζξν 14.  
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 Νφκνο 4046/2012, άξζξν 29. 
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Πίλαθαο 8.4 Δξγαηηθέο δηαθνξέο ξπζκηδφκελεο απφ ηνλ ΟΜΔΓ (ζχκθσλα κε ην Ν. 1876/1990) 1992-

2010 

Δπίπεδν Αξηζκφο Πνζνζηφ 

Κιαδηθφ επίπεδν 1.264 35,72% 

Δπαγγεικαηηθφ επίπεδν 1.416 40,01% 

χλνιν ζε θιαδηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν 2.680 75,73% 

Δπηρεηξεζηαθφ επίπεδν 859 24,27% 

χλνιν 3.539 100% 

Πεγή: ΟΜΔΓ (2016), πξνζαξκνγή απφ ηνλ ζπγγξαθέα. 

 

Απφ ην 2010 θαη κεηά, ν ξφινο ηνπ ΟΜΔΓ θαη ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ 

πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηψηαησλ κηζζψλ ζε θιαδηθφ, 

επαγγεικαηηθφ ή επηρεηξεζηαθφ επίπεδν θαη φρη ζηνλ θαζνξηζκφ νπνηνλδήπνηε άιισλ 

κηζζνινγηθψλ (π.ρ. επηδφκαηα) ή κε-κηζζνινγηθψλ φξσλ απαζρφιεζεο (βιέπε επίζεο 

Dedousopoulos et al., 2013: 51-52˙ Kornelakis and Voskeritsian, 2014: 355˙ 

Yannakourou and Tsimpoukis, 2014: 360). Δπηπιένλ, ε δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο 

πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία πεξηνξίζηεθε κε ην λφκν 4046/2012 θαη κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2014, νπφηε ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο (απφθαζε 2307/2014, παξάγξαθνο 34) 

αθχξσζε ηε ζρεηηθή δηάηαμε. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο αλαδχεηαη σο ην θπξίαξρν 

επίπεδν δηεμαγσγήο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, 

θαηαξγήζεθε κε ην δεχηεξν κλεκφλην (Νφκνο 2024/2011) ην φξην πνπ έζεηε ν Νφκνο 

1876/1990 γηα ηελ ππνγξαθή ζπιινγηθήο ζχκβαζεο ζε επίπεδν επηρείξεζεο, ην νπνίν 

ήηαλ ε απαζρφιεζε 50 ηνπιάρηζηνλ εξγαδφκελσλ ζηελ ίδηα επηρείξεζε (βι. θαη 

ελφηεηα 5.6). χκθσλα κε ην Νφκν 4024/2011, κηα ζπιινγηθή ζχκβαζε ζε επίπεδν 

επηρείξεζεο κπνξεί λα ζπλαθζεί είηε απφ ζπλδηθάην, είηε απφ έλσζε πξνζψπσλ πνπ 

ζπκκεηέρεη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ επηρείξεζε θαη ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα 3/5 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

επηρείξεζε. Γειαδή, επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζχκβαζε κπνξεί λα ζπλαθζεί θαη ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 21 εξγαδφκελνπο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

πθίζηαηαη ζε απηέο ζπλδηθάηα (βιέπε επίζεο Ioannou, 2012: 210˙ Koukiadaki and 

Kretsos, 2012: 292˙ Kornelakis and Voskeritsian, 2014: 354˙ Yannakourou and 

Tsimpoukis, 2014: 355).  
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8.3.3 Ππψζθεηερ νομοθεηικέρ παπεμβάζειρ έμμεζηρ ζηήπιξηρ ηυν πςλϊνυν ηηρ 

εζυηεπικήρ ςποηίμηζηρ 

 

Παξάιιεια κε ηηο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο άκεζεο πξνψζεζεο ησλ 2 βαζηθψλ 

ππιψλσλ ηεο «εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο», ηα κλεκφληα πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία επέβαιιαλ θαη κηα ζεηξά απφ λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

ελζάξξπλαλ κε έκκεζν ηξφπν ηελ πινπνίεζή ηεο. Οη παξεκβάζεηο απηέο αθνξνχλ 

θπξίσο ζηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο θαη ζηελ 

δηεπθφιπλζε ησλ απνιχζεσλ. Οη ελ ιφγσ λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ζπκβάιινπλ 

αθελφο ζηε κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο (Ππιψλαο 1), αθεηέξνπ νδεγνχλ ζε 

απνδπλάκσζε ησλ ζπλδηθάησλ δεκηνπξγψληαο επλντθφ πεδίν γηα ηελ αλακφξθσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (Ππιψλαο 2), κε κεησκέλεο 

αληηζηάζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ. Όπσο άιισζηε δείμακε ζηελ ελφηεηα 

3.6.2, κνξθέο απαζρφιεζεο φπσο ε πξνζσξηλή θαη ε κεξηθή απαζρφιεζε ζπλδένληαη 

αξλεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ κηζζσηψλ ζηα ζπλδηθάηα, ελψ ε δηεπθφιπλζε ησλ 

απνιχζεσλ θαη ε ζπλεπαγφκελε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζπλδέεηαη επίζεο αξλεηηθά κε 

ηε ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα, φπσο δείμακε ζηελ ελφηεηα 3.6.3. 

Οη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο επέιηθηεο κνξθέο 

απαζρφιεζεο, ζρεηίδνληαη κε ηελ ελίζρπζε ησλ δηαθφξσλ πξνηχπσλ ειέγρνπ ηνπ 

ρξφλνπ εξγαζίαο ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε ζηελ ελφηεηα 5.4 (short-time working 

schemes).  

πγθεθξηκέλα,  εληζρχζεθε ν ξφινο ησλ εηαηξηψλ πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο 

(ελνηθηαδφκελνη εξγαδφκελνη) θαζψο ε δηάξθεηα απαζρφιεζεο ππφ απηφ ην θαζεζηψο 

επεθηείλεηαη απφ ηνπο 18 κήλεο πνπ ήηαλ αξρηθά (Νφκνο 3846/2010
159

) ζηνπο 36 

κήλεο (Νφκνο 3899/2010
160

). Παξάιιεια, ελζαξξχλζεθε ην πξφηππν ηεο πξνζσξηλήο 

απαζρφιεζεο, θαζψο ην λφκηκν ρξνληθφ δηάζηεκα ππφ θαζεζηψο αλαλενχκελσλ 

ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ επεθηάζεθε ζηα 3 ρξφληα (Νφκνο 3986/2011
161

). 

Δπηπιένλ, ελζαξξχλζεθε ε κεξηθή απαζρφιεζε ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ (Νφκνο 

3846/2010
162

, Νφκνο 3899/2010
163

) φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα (Νφκνο 

                                                           
159

 Νφκνο 3846/2010, άξζξν 3. 
160

 Νφκνο 3899/2010, άξζξν 17, παξάγξαθνο 4. 
161

 Νφκνο 3986/2011, άξζξν 41. 
162

 Νφκνο 3846/2010, άξζξν 2, παξάγξαθνο 2.  
163

 Νφκνο 3899/2010, άξζξν 17, παξάγξαθνο 1. 
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3986/2011
164

), ελψ απμήζεθε ην εβδνκαδηαίν σξάξην απαζρφιεζεο ζην δεκφζην 

ηνκέα απφ ηηο 37,5 ζηηο 40 ψξεο (Νφκνο 3979/2011
165

).  

Αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, εληζρχζεθε θαη ε ρξήζε ηεο 

πξαθηηθήο ηεο εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο, θαζψο ε δηάξθεηα ηεο επεθηείλεηαη ζηνπο 9 

κήλεο (Νφκνο 3846/2010
166

˙ Νφκνο 3899/2010
167

). Δπηπιένλ, ελζαξξχλζεθε ε 

πξαθηηθή ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο κέζσ ηεο επέθηαζεο ηεο ιεγφκελεο 

«πεξηφδνπ κεησκέλεο παξαγσγήο» ζηνπο 6 κήλεο (Νφκνο 3846/2010
168

).  

Δίλαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί πσο νη εξγνδφηεο αληαπνθξίζεθαλ άκεζα ζηηο 

αιιαγέο ηνπ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηε κεηαηξνπή 

ζπκβάζεσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ζε ζπκβάζεηο εθ 

πεξηηξνπήο εξγαζίαο (βι. Πίλαθα 8.5).   

 

Πίλαθαο 8.5 Μεηαηξνπέο ησλ ζπκβάζεσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο 2009-2013 

Σχπνο Μεηαηξνπήο 
Έηε 

2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013 

Μεηαηξνπέο ζε ζπκβάζεηο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο 
12.219 18.713 32.420 49.640 28.410 141.402 

Μεηαηξνπέο ζε ζπκβάζεηο εθ 

πεξηηξνπήο εξγαζίαο 
4.758 7.540 26.542 34.850 29.644 103.334 

χλνιν 16.977 26.253 58.962 84.490 58.054 244.736 

Πεγή: ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ) 2014: 67, πξνζαξκνγή απφ ηνλ ζπγγξαθέα. 

 

Ζ δηεπθφιπλζε ησλ απνιχζεσλ απνηειεί κηα πξφζζεηε πίεζε ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο (Κνπδήο 2011:9). ε απηή ηελ θαηεχζπλζε 

απμήζεθε ην επηηξεπηφ φξην καδηθψλ απνιχζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 

πεξηζζφηεξνπο απφ 20 εξγαδφκελνπο
169

 (Νφκνο 3863/2010), ελψ πξέπεη λα ζεκεησζεί 

πσο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο δελ ππάξρεη θακηά λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο έλαληη ησλ απνιχζεσλ (Κνπδήο 2010β: 213-214). 

Δπηπιένλ, ελζαξξχλνληαη νη απνιχζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κε κεγαιχηεξε εξγαζηαθή 

εκπεηξία (νη νπνίνη έρνπλ θαη πεξηζζφηεξα θεθηεκέλα δηθαηψκαηα) κέζσ ηεο κείσζε 
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 Νφκνο 3986/2011, άξζξν 1, παξάγξαθνο 5.  
165

 Νφκνο 3979/2011, άξζξν 41. 
166

 Νφκνο 3846/2010, άξζξν 2, παξάγξαθνο 3.  
167

 Νφκνο 3899/2010, άξζξν 17, παξάγξαθνο 3. 
168

 Νφκνο 3846/2010, άξζξν 7. 
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 Ο Νφκνο 1387/1983 έζεηε σο επηηξεπηά φξηα κεληαίσλ νκαδηθψλ απνιχζεσλ ηνπο 4 εξγαδφκελνπο 

γηα επηρεηξήζεηο απφ 20 έσο 200 εξγαδφκελνπο θαη ην 2% ησλ εξγαδνκέλσλ γηα επηρεηξήζεηο κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 200 εξγαδφκελνπο. Ο Νφκνο 3863/2010 (άξζξν 74, παξάγξαθνο 1) ζέηεη σο 

επηηξεπηά φξηα κεληαίσλ νκαδηθψλ απνιχζεσλ ηνπο 6 εξγαδφκελνπο γηα επηρεηξήζεηο απφ 20 έσο 150 

εξγαδφκελνπο θαη ην 5% ησλ εξγαδνκέλσλ γηα επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 150 εξγαδφκελνπο.   
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ηεο απνδεκίσζεο απφιπζεο (Νφκνο 3863/2010
170

˙ Νφκνο 4093/2012
171

). ε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ελζαξξχλεηαη ε αληηθαηάζηαζε παιαηφηεξσλ απφ λεψηεξνπο 

εξγαδφκελνπο θαη κε κηθξφηεξε εξγαζηαθή εκπεηξία, νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ θαη 

ιηγφηεξα θεθηεκέλα δηθαηψκαηα.   

εκεηψλνπκε φηη νη απνιχζεηο ελζαξξχλνληαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε 

πεξίνδνο ησλ 12 πξψησλ κελψλ ππφ θαζεζηψο ζχκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, 

ζεσξείηαη πιένλ δνθηκαζηηθή πεξίνδνο θαη ζε πεξίπησζε απφιπζεο δελ θαηαβάιιεηαη 

απνδεκίσζε (Νφκνο 3899/2010
172

). Ζ κείσζε ηεο ακνηβήο ηεο ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο (Νφκνο 3863/2010
173

) ζπληζηά ζε απηή ζπγθπξία ππνθαηάζηαην 

πξνζιήςεσλ πνπ ελζαξξχλεη σο εθ ηνχηνπ θαη ηηο απνιχζεηο. 

Δπηζεκαίλνπκε, ηέινο, πσο νη απνιχζεηο ππνβνεζνχληαη θαη απφ ηε 

λνκνζέηεζε ηεο πξαθηηθήο ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ζην δεκφζην ηνκέα (Νφκνο 

3986/2011
174

) θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο κνληκφηεηαο ζηηο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο 

Χθέιεηαο (Νφκνο 4046/2012
175

), παξεκβάζεηο πνπ επί ηεο νπζίαο ζήκαηλαλ αλαγγειία 

γηα απνιχζεηο. Σν θξάηνο ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλαδεηθλχεηαη ζε «κηκεηή» ησλ 

εξγαζηαθψλ πξαθηηθψλ ηνπ ζθιεξνχ ππξήλα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (βι. ελφηεηα 4.5), 

ελψ απνπνηείηαη ην ξφιν ηνπ εγγπεηή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

σο «πξφηππνο εξγνδφηεο».   

 

8.3.4 Άμεζερ επιπηϊζειρ ηυν νομοθεηικϊν παπεμβάζευν   

 

Ζ θαηάξγεζε ηεο αξρήο ηεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο, ε θαηάξγεζε ηεο 

επεθηαζηκφηεηαο ησλ θιαδηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, ν 

πεξηνξηζκφο ηεο κεηελέξγεηαο θαη ε απνδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ ΟΜΔΓ, απνηέιεζαλ 

θαίξην πιήγκα γηα ηηο πνιχ-εξγνδνηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο.  

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 8.6, νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο (ζπιινγηθέο 

ξπζκίζεηο) πνπ ήηαλ απνηέιεζκα πνιπ-εξγνδνηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, δειαδή νη 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ζε θιαδηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν, κεηψζεθαλ δξακαηηθά. 

Ο κέζνο φξνο ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ηελ πεξίνδν 1992-2010, δειαδή πξηλ ηηο 
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 Νφκνο 3863/2010, άξζξν 74, παξάγξαθνη 2 θαη 3.  
171

 Νφκνο 4093/2012, άξζξν 10, ππνπαξάγξαθνο ΗΑ5. 
172

 Νφκνο 3899/2010, άξζξν 17, παξάγξαθνο 5. 
173

 Νφκνο 3863/2010, άξζξν 74, παξάγξαθνο 10.  
174

 Νφκνο 3986/2011, άξζξν 37. 
175

 Νφκνο 4046/2012, άξζξν 7 θαη άξζξν 29. 
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κλεκνληαθέο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο, ήηαλ 183 ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαηά έηνο.
176

 

Ο αληίζηνηρνο κέζνο φξνο ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ησλ κλεκνληαθψλ λνκνζεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ είλαη κφιηο 35 ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαηά έηνο. Δλψ ηελ πξψηε πεξίνδν 

ην 50% ζρεδφλ ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ζπλάπηνληαλ έπεηηα απφ πξνζθπγή ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ΟΜΔΓ, ηελ πεξίνδν 2011-2015 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη πεξίπνπ 

30%.  

Σα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 8.6 αλαδεηθλχνπλ θαη θάηη επίζεο ζεκαληηθφ. Μέρξη 

ηελ επηβνιή ησλ κλεκνληαθψλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, ηα θιαδηθά θαη 

νκνηνεπαγγεικαηηθά ζπλδηθάηα ήηαλ αδχλακα λα επηβάιινπλ ηελ ζχλαςε ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ ρσξίο ηελ ζπλδξνκή ηνπ ΟΜΔΓ. Χζηφζν, δηαδξακάηηδαλ –έζησ θαη κε ηε 

ζπλδξνκή ηνπ ΟΜΔΓ– θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε ζχλαςε ησλ θιαδηθψλ θαη 

νκνηνεπαγγεικαηηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ζπλαθφινπζα γηα ηελ θάιπςε απφ 

ηηο αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Οη 

πξφζθαηεο φκσο εμειίμεηο, ζεκαηνδνηνχλ αθελφο ηελ απνδπλάκσζε ησλ ίδησλ ησλ 

θιαδηθψλ ζπλδηθάησλ θαη αθεηέξνπ ηελ απαμίσζε ηνπ ξφινπ ηνπο.       
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 Οη Ησάλλνπ θαη Παπαδεκεηξίνπ (2013: 9-10, 47), επηζεκαίλνπλ πσο θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ 1990-2010 ήηαλ ζε ηζρχ θάζε ρξφλν πεξίπνπ 100 θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, 90 

επαγγεικαηηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη 150 επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο.  
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Πίλαθαο 8.6 πιινγηθέο ξπζκίζεηο ζε επαγγεικαηηθφ θαη θιαδηθφ επίπεδν, 1992-2015 

Έηνο 
πιινγηθέο ξπζκίζεηο 

κέζσ ΟΜΔΓ 

πιινγηθέο 

ξπζκίζεηο ζχλνιν 

% πιινγηθψλ 

ξπζκίζεσλ κέζσ 

ππεξεζηψλ ΟΜΔΓ 

1992 54 133 40,60% 

1993 79 202 39,11% 

1994 86 202 42,57% 

1995 82 161 50,93% 

1996 91 182 50,00% 

1997 105 256 41,02% 

1998 113 205 55,12% 

1999 92 159 57,86% 

2000 123 210 58,57% 

2001 78 153 50,98% 

2002 93 216 43,06% 

2003 89 165 53,94% 

2004 96 223 43,05% 

2005 84 186 45,16% 

2006 98 223 43,95% 

2007 71 152 46,71% 

2008 99 231 42,86% 

2009 73 120 60,83% 

2010 92 113 81,42% 

Μ.Ο 1992-2010 89 184 49,88% 

2011 23 63 36,51% 

2012 9 37 24,32% 

2013 2 23 8,70% 

2014 6 20 30,00% 

2015 11 30 36,67% 

Μ.Ο 2011-2015 10 35 27,24% 

χλνιν 1749 3665 47,72% 

Πεγή: ΟΜΔΓ (2016), πξνζαξκνγή απφ ηνλ ζπγγξαθέα. 

 

Απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

δεπηέξνπ κλεκνλίνπ, ήηαλ ε παξάιιειε –κε  ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ θιαδηθψλ θαη 

νκνηνεπαγγεικαηηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ– ζεακαηηθή αχμεζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ (Πίλαθαο 8.7) θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ 

ζπλάθζεθαλ κε ηε ζπκκεηνρή έλσζεο πξνζψπσλ (Πίλαθαο 8.8). 
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Πίλαθαο 8.7 πιινγηθέο ξπζκίζεηο, Μ.Ο 1992-2010 θαη 2011-2015 

Έηνο 

Δζληθφ 

Δπίπεδν 
Οκνηνεπαγγεικαηηθφ επίπεδν Κιαδηθφ Δπίπεδν Δπηρεηξεζηαθφ Δπίπεδν  ΤΝΟΛΟ % 

Δ* ΓΑ** Δ ΓΑ Δ+ΓΑ %ΓΑ Δ ΓΑ Δ+ΓΑ %ΓΑ Δ ΓΑ Δ+ΓΑ %ΓΑ Δ ΓΑ Δ+ΓΑ Δ ΓΑ 

Μ.Ο               

1992-2010 
1 0 61 20 82 25,5% 78 24 102 23,2% 167 7 174 4,2% 307 52 359 85,6% 14,4% 

2011 0 0 22 6 28 21,4% 23 12 35 34,3% 170 9 179 5,0% 215 27 242 88,8% 11,2% 

2012 0 0 10 1 11 9,1% 19 7 26 26,9% 975 0 975 0,0% 1004 8 1012 99,2% 0,8% 

2013 1 0 14 0 14 0,0% 9 0 9 0,0% 409 0 409 0,0% 433 0 433 100,0% 0,0% 

2014 1 0 8 0 8 0,0% 10 2 12 16,7% 286 0 286 0,0% 305 2 307 99,3% 0,7% 

2015 1 0 12 0 12 0,0% 6 11 17 64,7% 263 1 264 0,4% 282 12 294 95,9% 4,1% 

Μ.Ο     

2011-2015 
1 0 13 1 15 6,1% 13 6 20 28,5% 421 2 423 1,1% 448 10 458 96,7% 3,3% 

Πεγή: ΟΜΔΓ (2016), πξνζαξκνγή απφ ηνλ ζπγγξαθέα. 

*πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο 

**Γηαηηεηηθέο Απνθάζεηο 
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Πίλαθαο 8.8 Καηαλνκή ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ 2011-2012 

 Δπηρεηξεζηαθέο πιινγηθέο 

πκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί 

κε ζπλδηθάην 

Δπηρεηξεζηαθέο πιινγηθέο 

πκβάζεηο πνπ έρνπλ 

ζπλαθζεί κε έλσζε πξνζψπσλ 
χλνιν 

Έηνο 
χλνιν 

πκβάζεσλ 

% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ 

πκβάζεσλ 

χλνιν 

πκβάζεσλ 

% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ 

πκβάζεσλ 

2010 238 100.00% 0 0 238 100.00% 

2011 110 78.6% 30 21.4% 140 100.00% 

2012 263 27.4% 696 72.6% 959 100.00% 

Πεγή: Ησάλλνπ θαη Παπαδεκεηξίνπ (2013), πξνζαξκνγή απφ ηνλ ζπγγξαθέα. 

 

Οη επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη ηδηαίηεξα φζεο ζπλάθζεθαλ απφ 

ελψζεηο πξνζψπσλ, ππήξμαλ ην βαζηθφ φρεκα γηα ηελ επηδείλσζε ησλ κηζζνινγηθψλ 

φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ. Πεξίπνπ ην 68% ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ 

πνπ ζπλάθζεθαλ ην 2012, πξνέβιεπαλ κεηψζεηο κηζζψλ (βι. Ησάλλνπ θαη 

Παπαδεκεηξίνπ, 2013: 64). Δίλαη εκθαλήο εδψ ε δηαζχλδεζε ησλ δχν βαζηθψλ 

ππιψλσλ ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο, δειαδή, ε αλαδηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα 

ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο.  

Οη εμειίμεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ ζεκαηνδνηνχλ ηελ απνδπλάκσζε 

ησλ ζπκβάζεσλ ζηα πςειφηεξα επίπεδα δηαπξαγκάηεπζεο (ΔΓΔ, ζπκβάζεηο ζε 

θιαδηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν) πνπ ήηαλ θπξίαξρεο θαηά ηελ πεξίνδν 1990-

2010 θαη ηελ ηαπηφρξνλε κεηαηφπηζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην επίπεδν ηεο 

επηρείξεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ην ειιεληθφ ζχζηεκα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ έρεη 

ππνζηεί κηα ξηδηθή αλακφξθσζε. Απφ έλα ζχζηεκα ζπγθεληξνπνηεκέλν έρεη 

εμειηρζεί ζε έλα ζχζηεκα απνθεληξσκέλν, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία άηαθηεο 

απνθέληξσζεο, θαζψο ην ζχζηεκα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ θπξηαξρνχηαλ 

πξηλ ηηο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο απφ ηηο πνιπ-εξγνδνηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, 

θπξηαξρείηαη πιένλ –θαη ηδηαίηεξα κεηά ην δεχηεξν κλεκφλην (Νφκνο 4046/2012)– 

απφ  ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε έλαλ εξγνδφηε (Yannakourou and Tsimpoukis, 2014: 

333),  ελψ νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζηα αλψηεξα επίπεδα έρνπλ πιήξσο ππνλνκεπζεί (βι. 

ρήκα 8.3). Ζ απεηθφληζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ επηπέδνπ δηαπξαγκάηεπζεο ζε δχν 

ζέζεηο ζην παξαθάησ ζρήκα, ππνδεηθλχεη ηελ δπλαηφηεηα απφθιηζεο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ –επί ην δπζκελέζηεξν– απφ ηηο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ζηα αλψηεξα επίπεδα δηαπξαγκάηεπζεο.  
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ρήκα 8.3 Γνκή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ έπεηηα απφ ην 2011 

 

Ζ βαζηθή επίπησζε ηεο απνθέληξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, δειαδή ε δξαζηηθή κείσζε ησλ θιαδηθψλ θαη 

νκνηνεπαγγεικαηηθψλ ζπκβάζεσλ (Koukiadaki et al, 2014:. 55), ζπλεπάγεηαη θαη ηε 

κείσζε ηνπ βαζκνχ θάιπςεο «απφ θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ελ γέλεη» (Ioannou, 2012: 2009˙ βι. επίζεο Yannakourou and Tsimpoukis, 

2014: 357). χκθσλα κε ηνπο Ησάλλνπ θαη Παπαδεκεηξίνπ (2013: 23), παξά ην 

γεγνλφο φηη νη επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί, απηέο 

θαιχπηνπλ έλα ζεκαληηθά κηθξφηεξν κέξνο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο 

νηθνλνκίαο, ζπγθξηηηθά κε ηελ θάιπςε απφ θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαηά ην 

παξειζφλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ην θελφ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ππνρψξεζε ησλ θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, δελ 

θαιχπηεηαη απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη είηε κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ζπλδηθάησλ είηε κε ηε ζπκκεηνρή ελψζεσλ πξνζψπσλ ζηηο πνιχ 

κηθξέο επηρεηξήζεηο. Καη απηφ γηαηί ν ζπζρεηηζκφο δχλακεο ζηελ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, είλαη 

ηδηαίηεξα δπζκελήο γηα ηηο δπλάκεηο ηηο κηζζσηήο εξγαζίαο. Όπσο ήδε έρνπκε 

επηζεκάλεη ζηελ ελφηεηα 3.6.2 (βι. θαη ελφηεηα 2.7.2), ε εξγαζία ζην ίδην 
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πεξηβάιινλ κε ηνλ εξγνδφηε ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (κε 1 έσο 9 

απαζρνινχκελνπο), απνζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα, πνιιψ δε κάιινλ ηελ αλάπηπμε κηαο απνηειεζκαηηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο κε φρεκα κία νιηγάξηζκε έλσζε πξνζψπσλ.    

Γεδνκέλεο ηεο δνκήο ηεο απαζρφιεζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεγάιε δηαζπνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο (βι. Πίλαθα 2.31 θαη 2.32 ζηελ ελφηεηα 2.12.2.1, βι. Δπίζεο European 

Commission, 2011a), ε θπξηαξρία ηνπ επηπέδνπ ηεο επηρείξεζεο ζην ζχζηεκα 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ νδεγεί ζηελ πεξαηηέξσ απνδπλάκσζε ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαζψο καδί κε ηηο θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

απνδπλακψλνληαη θαη ηα θιαδηθά ζπλδηθάηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πσο ην 2014 ην 

96,69% ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα ήηαλ πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (1 έσο 9 

απαζρνινχκελνη), γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο δελ ππήξρε ε εθ 

ηνπ λφκνπ δπλαηφηεηα ίδξπζεο επηρεηξεζηαθνχ ζπλδηθάηνπ. πλεπψο, νη εξγαδφκελνί 

ηνπο πξηλ απφ ηελ θξίζε θαιχπηνληαλ απφ ηηο θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαλ ηα θιαδηθά ζσκαηεία ηα νπνία είραλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δνκή 

ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, θαζψο ηα επηρεηξεζηαθά ζσκαηεία απνηεινχζαλ θαη 

απνηεινχλ «ηδηαηηεξφηεηα» ησλ πεξηνξηζκέλσλ ζε αξηζκφ επηρεηξήζεσλ πνπ 

απαζρνινχλ απφ 20 κηζζσηνχο θαη πάλσ θαη θπξίσο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. 

Έπεηηα φκσο απφ ηηο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ηεο πεξηφδνπ 2010-2012 θαη ηελ 

απαμίσζε ησλ θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, έρεη ζπληειεζηεί 

ηαπηφρξνλα θαη απαμίσζε ησλ θιαδηθψλ ζπλδηθάησλ, θαζψο έρεη ππνλνκεπζεί θαη ε 

δηθή ηνπο ζέζε ζην ζχζηεκα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, αλ φρη ε 

καθξνπξφζεζκε χπαξμή ηνπο. Σα θιαδηθά ζπλδηθάηα βξέζεθαλ απηνκάησο ρσξίο ην 

θαη‟ εμνρήλ αληηθείκελν δξάζεο ηνπο, ηε ζπκκεηνρή ζε (θιαδηθέο) ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε (θιαδηθψλ) ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ.  

Ζ απνδπλάκσζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο εληζρχεηαη θαη απφ ηηο 

πξφζζεηεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηα κλεκφληα θαη αθνξνχλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Σέηνηεο είλαη ε δηεπθφιπλζε ησλ απνιχζεσλ θαη ε εθηεηακέλε 

ρξήζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο νη νπνίεο επηβάιινληαη ηαπηφρξνλα κε 

ηελ απνθέληξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Όπσο θαίλεηαη 

θαη ζηνλ Πίλαθα 8.5, ην δηάζηεκα 2009-2013 κεηαηξάπεθαλ 244.736 ζπκβάζεηο απφ 

ζπκβάζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε ζπκβάζεηο κεξηθήο ή εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο, 

ελψ ην 55% ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ πνπ ππνγξάθεθαλ ην 2012 ήηαλ ζπκβάζεηο 
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πιήξνπο απαζρφιεζεο (79% ην 2009), ην 35,4% ζπκβάζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο 

(16,7% ην 2009) ελψ ην 9,6% ήηαλ ζπκβάζεηο εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο (4,3% ην 

2009)  (βι. θαη ζε Dedousopoulos et al., 2013: 36).  

Ζ απνδπλάκσζε ησλ ζπλδηθάησλ απνηειεί κηα πξφζζεηε πίεζε γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα δερζνχλ αηνκηθέο ζπκβάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηνπο ειάρηζηνπο 

φξνπο ακνηβψλ θαη απαζρφιεζεο, πνπ ζέηνπλ ε ΔΓΔ θαη ν λνκνζεηηθά 

θαζνξηζκέλνο θαηψηαηνο κηζζφο. χκθσλα κε ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή 

Δπηηξνπή ηεο Διιάδνο (2013: 23), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012 ππνγξάθεθαλ 

1.200.000 αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ζαλ απνηέιεζκα ηεο θαηάξξεπζεο ησλ 

θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. Ζ κεγάιε έθηαζε ηεο ρξήζεο αηνκηθψλ 

ζπκβάζεσλ, ππνδειψλεη κεηαμχ άιισλ θαη ηε δξακαηηθή κείσζε ηνπ βαζκνχ 

θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο-ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. 

χκθσλα κε ηνπο Dedousopoulos et al. (2013: 50) ε εμαηνκίθεπζε ησλ 

ζπκβάζεσλ είλαη «ε θηινζνθία πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηηο πξφζθαηεο αιιαγέο ζηε 

λνκνζεζία γηα ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο». Με άιια ιφγηα, ν παξαδνζηαθά 

πξνζηαηεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ 

επηζηξνθή ζηηο αξρέο ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ (Koukiadaki and Kretsos, 2012: 277).  

ηε δηαδηθαζία ηεο άηαθηεο απνθέληξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, έρνπλ δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν νη πνιηηηθέο ησλ εζληθψλ 

θαη θιαδηθψλ ζπλδηθάησλ θαζψο θαη ησλ νξγαλψζεσλ ησλ εξγνδνηψλ. Οη 

εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο πνπ εθπξνζσπνχλ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο –φπσο είλαη ν 

χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ), ν χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Ληαληθψλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδνο (ΔΛΠΔ) θαη ν χλδεζκνο Διιεληθψλ 

Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ)– έρνπλ ελεξγά ζπκβάιιεη ζηελ απαμίσζε ησλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη ζηα αλψηεξα επίπεδα δηαπξαγκάηεπζεο. 

πγθεθξηκέλα, ην 2012 ν ΔΛΠΔ αξλήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

γηα ηε ζχλαςε εζληθήο θιαδηθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο κε ηελ Οκνζπνλδία Ηδησηηθψλ 

Τπαιιήισλ Διιάδαο, παξά ην γεγνλφο φηη εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο πνπ 

εθπξνζσπνχλ κηθξέο επηρεηξήζεηο –φπσο ε Γεληθή πλνκνζπνλδία Δκπφξσλ 

Βηνηερλψλ Διιάδνο (ΓΔΒΔΔ) θαη ε Διιεληθή πλνκνζπνλδία Δκπνξίνπ θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΔΔΔ)– ζπκκεηείραλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. χκθσλα κε ηνπο 

Dedousopoulos et al. (2013: 61) «ν ΔΛΠΔ πξνηίκεζε λα ππνγξάςεη κηα μερσξηζηή 

θιαδηθή ζπιινγηθή ζχκβαζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ θαηαγγείιεη κνλνκεξψο. Χο εθ 

ηνχηνπ άθεζε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κηζζψλ ζηηο επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο». Δπηπιένλ, 
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ην Μάην ηνπ 2013 ν ΔΒ αξλήζεθε λα ππνγξάςεη ηελ ΔΓΔ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε 

ΓΔΔ «θαίλεηαη λα έρεη απνδπλακσζεί απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ γηα ηηο 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Μέρξη ζηηγκήο ε ΓΔΔ δελ θαίλεηαη λα έρεη κηα 

μεθάζαξε ζηξαηεγηθή ππέξβαζεο ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο» (Dedousopoulos et al., 

2013: 62). 

 

8.4 πκπεξάζκαηα 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα –ζε ζρέζε κε ην 

θεληξηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ είρακε ζέζεη– πσο ν αληίθηππνο ηεο ηξέρνπζαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο ειιεληθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ήηαλ ε δξαζηηθή αλακφξθσζε 

ηνπο. Ζ αλακφξθσζε απηή πινπνηήζεθε κέζσ ηεο ιεγφκελεο «εζσηεξηθήο 

ππνηίκεζεο» (γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ «δίδπκσλ ειιεηκκάησλ»), ε νπνία 

επηβιήζεθε κέζσ ησλ εθηεηακέλσλ κλεκνληαθψλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, πνπ 

αθνξνχζαλ θπξίσο ζηε κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο θαη ζηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ 

πιαηζίνπ δηεμαγσγήο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. ε απηή ηε δηαδηθαζία νη 

ειιεληθέο θπβεξλήζεηο έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κλεκνλίσλ 

θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ζεκαηνδνηψληαο –ηδηαίηεξα κε 

ηηο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζην δεκφζην ηνκέα– ηε κεηαηξνπή ηνπ 

ξφινπ ηνπ θξάηνπο απφ «πξφηππν εξγνδφηε» ζε «κηκεηή» ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην ζθιεξφ ππξήλα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Έηζη, επηβεβαηψλεηαη ν 

ξφινο ηνπ θξάηνπο σο «θξάηνο-κεραλή» (βι. ελφηεηα 4.4) θαη εηδηθφηεξα ν ξφινο ηνπ 

ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο (βι. ελφηεηα 4.5), παίξλνληαο ζέζε αλνηθηά ππέξ ηεο 

θπξίαξρεο ηάμεο θαη ζε βάξνο ησλ δπλάκεσλ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, ζε ζπλζήθεο 

θξίζεο θαη δπζκελνχο γηα ηηο ηειεπηαίεο ηαμηθνχ ζπζρεηηζκνχ.  

 αλ απνηέιεζκα ησλ εθηεηακέλσλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ 

αθνξνχζαλ ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, έρεη επέιζεη ε απνδηάξζξσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιπ-

εξγνδνηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ε αλάδεημε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε έλαλ 

εξγνδφηε σο ην θπξίαξρν επίπεδν δηεμαγσγήο ηνπο. Όπσο δείμακε ζηελ ελφηεηα 7.2, 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιπ-εξγνδνηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ηε 

δηάξζξσζε-ζπλνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ επίπεδσλ δηεμαγσγήο ηνπο (Marginson, 2014: 3). Ζ ζπλνρή απηή 
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δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ αξρή ηεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο θαη ηελ επεθηαζηκφηεηα ησλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. Ζ θαηάξγεζε ησλ βαζηθψλ απηψλ αξρψλ ζηελ ειιεληθή 

πεξίπησζε, ζεκαηνδνηεί ηελ απνδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιπ-εξγνδνηηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ (ζε εζληθφ, θιαδηθφ, επαγγεικαηηθφ επίπεδν). Χο εθ ηνχηνπ, ε 

απαμίσζε/δηάιπζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ζηα αλψηεξα επίπεδα 

δηαπξαγκάηεπζεο απνηέιεζε ησλ ππξήλα γηα κηα δηαδηθαζία άηαθηεο απνθέληξσζεο 

ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο δηεμαγσγήο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ελζαξξχλζεθε ηφζν απφ ηηο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ φζν θαη απφ ηελ έιιεηςε ζηξαηεγηθήο ηνπ νξγαλσκέλνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο (ΓΔΔ).  

 Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ε αλάδεημε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε έλαλ 

εξγνδφηε ζε θπξίαξρε κνξθή δηεμαγσγήο ηνπο, δειαδή ε κεηαηφπηζε ζην επίπεδν ηεο 

επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία πνπ παξαηέζεθαλ ζηελ ελφηεηα 8.3.4 επηβεβαηψλνπλ απηήλ 

ηελ εμέιημε. Δπηπξνζζέησο, φπσο δείμακε, κηα ηέηνηα εμέιημε ζεκαηνδφηεζε θαη ηε 

δξαζηηθή κείσζε ηνπ βαζκνχ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, θαζψο ην 

θελφ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ππνρψξεζε ησλ θιαδηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ δελ θαιχθζεθε απφ ηελ αχμεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. Ζ δνκή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο, 

πνπ θπξηαξρείηαη απφ ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, απνηειεί δπζκελέο πεδίν γηα ηηο 

δπλάκεηο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, απνζαξξχλνληαο ηελ αλάπηπμε ζπλδηθαιηζηηθήο 

δξάζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα, πφζν κάιινλ ηελ αλάπηπμε κηαο 

απνηειεζκαηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο κε φρεκα κία νιηγάξηζκε έλσζε πξνζψπσλ. ε 

απηέο ηηο ζπλζήθεο επλνείηαη ε εθηεηακέλε ρξήζε ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο 

ειάρηζηνπο φξνπο πνπ ζέηνπλ ε ΔΓΔ θαη ν λνκνζεηηθά θαζνξηζκέλνο θαηψηαηνο 

κηζζφο.  

 Ζ θπξηαξρία ηνπ επηπέδνπ ηεο επηρείξεζεο ζην ζχζηεκα ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ε ζπλαθφινπζε απαμίσζε ησλ θιαδηθψλ θαη 

νκνηνεπαγγειηηθψλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζπλεπάγεηαη θαη ηελ απαμίσζε 

ηνπ ξφινπ ησλ θιαδηθψλ θαη νκνηνεπαγγεικαηηθψλ ζπλδηθάησλ. Γεδνκέλεο ηεο 

δνκήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, ε απψιεηα ηνπ θαηεμνρήλ πεδίνπ δξάζεο ησλ 

θιαδηθψλ θαη νκνηνεπαγγεικαηηθψλ ζπλδηθάησλ –ζχλαςε δειαδή ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ– ζέηεη ηελ χπαξμε ηνπο ελ ακθηβφισ, ελψ ε δεδνκέλε απνδπλάκσζή 
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ηνπο ππνλνκεχεη ηε δχλακε θαη ηε ζπλνρή ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. 

Ζ δχλακε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο απεηιείηαη θαη απφ ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ απνιχζεσλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ 

απαζρφιεζεο. Ζ πξψηε πεξίπησζε απνδπλακψλεη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ηα 

ζπλδηθάηα ιφγσ ηεο απψιεηαο κειψλ πνπ απνιχνληαη, ελψ ε δεχηεξε απνζαξξχλεη ηε 

ζπκκεηνρή φζσλ εξγάδνληαη ππφ ην αληίζηνηρν θαζεζηψο.  

 Σέινο, νη πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ 

αλακφξθσζε ησλ ειιεληθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ζπλεπάγνληαη θαη ηε κεηαβνιή 

ηεο ζέζεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ εληφο ηεο ηππνινγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ (εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ).  

Ζ χπαξμε ηζρπξψλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ ησλ εξγαδνκέλσλ (φπσο δείμακε ζηελ 

ελφηεηα 3.3.3.2) θαη ησλ εξγνδνηψλ απφ ηε κηα, ν κεγάινο θαηαθεξκαηηζκφο ηνπο 

(φπσο επίζεο δείμακε επίζεο ζηελ ελφηεηα 3.3.3.2) πνπ παξαπέκπεη ζην ρακειφ 

βαζκφ δχλακεο ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ε ελεξγή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο πνπ 

εγγπφηαλ ην ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, 

θαηέηαζζαλ ηελ Διιάδα ζην κνληέιν εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηχπνπ IV (λέν-

θνξπνξαηηζκφο κε αζζελή δχλακε ηεο εξγαζίαο) ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ Colin 

Crouch (βι. ελφηεηα 6.3) θαη ζηηο MMEs ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε VoC  (βι. 

ελφηεηα 6.4.1). Οη πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ηείλνπλ αθελφο λα 

απνδπλακψζνπλ ηε δχλακε ησλ νξγαλσκέλσλ δπλάκεσλ ηεο εξγαζίαο κέζσ ηεο 

απαμίσζεο ησλ θιαδηθψλ ζπλδηθάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ππνλφκεπζε ησλ θιαδηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ (φπσο ζα δείμνπκε θαη ζηελ ελφηεηα 10.3.3.1) ζην έδαθνο ελψ 

ήδε ππάξρνληνο θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ νξγαλσκέλσλ δπλάκεσλ ηεο εξγαζίαο, ελψ 

ζπληζηνχλ θαη ηελ απφζπξζε ηνπ θξάηνπο σο εγγπεηή ηνπ ζπγθεληξνπνηεκέλνπ 

ραξαθηήξα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Έηζη, ην ειιεληθφ ζχζηεκα 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαηνπίδεηαη ζην ηχπν Η (θηιειεχζεξνο 

πινπξαιηζκφο κε αζζελή δχλακε ηεο εξγαζίαο) ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

Colin Crouch, ελψ ηείλεη λα πξνζιάβεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

ησλ LMEs ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε VoC. ηελ ηειεπηαία εξκελεία – ηεο έληαμεο 

ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζην αληίζηνηρν ζχζηεκα ησλ LMEs 

– αλαθέξνληαη νη Kornelakis θαη Voskeritsian (2014), ππνζηεξίδνληαο ηε κεηάβαζε 

ηεο Διιάδαο  απφ ηηο MMEs ζε έλα ηχπν δπζιεηηνπξγηθήο Φηιειεχζεξεο Οηθνλνκίαο 

ηεο Αγνξάο (dysfunctional LME). 
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Δπηπιένλ, φπσο δείμακε ζηελ ελφηεηα 6.5.2, ην ειιεληθφ ζχζηεκα 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κέρξη ηελ ηξέρνπζα θξίζε ζπγθαηαιεγφηαλ ζην «ζχζηεκα κε 

επίθεληξν ην θξάηνο» κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ Jelle Visser. Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ηχπνπ ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (βι. ελφηεηα 

6.5.2.3) θαη ζεκεία δηαθνξνπνίεζήο ηνπ απφ ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα, είλαη ν 

ρακειφο βαζκφο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο, ε πνηθηιία σο πξνο ην θπξίαξρν 

επίπεδν ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ν πςειφο βαζκφο θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, ε ελεξγφο παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ επεθηαζηκφηεηα ησλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή (εθπξνζψπεζε) ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο. Αληίζηνηρα, ην ζχζηεκα ηνπ «θηιειεχζεξνπ 

πινπξαιηζκνχ» (βι. ελφηεηα 6.5.2.4) ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ βαζκφ 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο, θπξηαξρία ηνπ επηπέδνπ ηεο επηρείξεζεο ζην ζχζηεκα 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, αλππαξμία θιαδηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη 

ζπλαθφινπζα ρακειφ βαζκφ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ζρεδφλ 

αλχπαξθηε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηε ζρέζε εξγνδνηψλ-εξγαδνκέλσλ θαη ρακειφ 

βαζκφ εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο. πλεπψο, ε 

θαηάξγεζε ηεο επεθηαζηκφηεηαο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε κείσζε ηνπ 

βαζκνχ θάιπςεο απφ πνιπ-εξγνδνηηθέο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη 

αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο θαη ε κεηαηφπηζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην επίπεδν ηεο 

επηρείξεζεο, ζπληζηνχλ κηα κεηάβαζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ ζην ζχζηεκα ηνπ «θηιειεχζεξνπ πινπξαιηζκνχ».     
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9. Ζ ηαμηθή ζχλζεζε ησλ ζπλδηθάησλ: κηα εκπεηξηθή δηεξεχλεζε 

9.1 Ζ ζθνπηκφηεηα θαη ππνζέζεηο ηεο δηεξεχλεζεο  

 

ην θεθάιαην 2 θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελφηεηα 2.11, παξνπζηάζακε ηελ ηαμηθή 

ζχλζεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. ηελ ελφηεηα 2.12 εζηηάζακε ζηε κηζζσηή 

εξγαζία θαη δηεξεπλήζακε ηελ ηαμηθή ηεο ζχλζεζε.  

ην θεθάιαην 3 εζηηάζακε ηε κειέηε καο ζηα ζπλδηθάηα. Δηδηθφηεξα ζηελ 

ελφηεηα 3.2 είδακε πσο ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη κηα δηάζηαζε απφςεσλ ζρεηηθά κε 

ην αλ ηα ζπλδηθάηα είλαη ηαμηθέο νξγαλψζεηο –νξγαλψζεηο ηεο θαζαπηφ εξγαηηθήο 

ηάμεο, φπσο ηζρπξίδνληαλ νη θιαζηθνί ηνπ καξμηζκνχ– ή αλ απνηεινχλ νξγαλψζεηο ελ 

γέλεη ησλ κηζζσηψλ. Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε έδεημε πσο ε πξαγκαηηθφηεηα 

ζπγθιίλεη ζηελ εθδνρή ησλ νξγαλψζεσλ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο (βι. ελφηεηα 3.3).  

Γεδνκέλεο ηεο παξαπάλσ δηάζηαζεο απφςεσλ αλαθνξηθά κε ηελ ζχλζεζε 

ησλ ζπλδηθάησλ θαη ηεο απνπζίαο ζρεηηθψλ κειεηψλ, ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζα 

δηεξεπλήζνπκε εκπεηξηθά ηελ ηαμηθή ζχλζεζε ηνπ ειιεληθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο θαη ην αλ ε θνηλσληθή ηάμε απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα 

ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα.  

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ελ ιφγσ δηεξεχλεζεο δηαηππψλνπκε δχν βαζηθέο 

ππνζέζεηο.  

ηελ ελφηεηα 2.12.2.2, απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ηαμηθήο ζχλζεζεο ηεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο πξνέθπςε πσο νη εξγαηηθέο-ιατθέο ηάμεηο απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

κειψλ ησλ κηζζσηψλ (65,69% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ), ελψ έπνληαη ε λέα 

κηθξναζηηθή ηάμε (33,46% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ) θαη νη αλψηεξεο κηζζσηέο 

θνηλσληθέο ηάμεηο (0,85% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ) (βι. εηδηθφηεξα θαη ζηνλ 

Πίλαθα 2.45). ηε βάζε απηή αλακέλνπκε φηη ηα ζπλδηθάηα ζα απνηεινχληαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο απφ κηζζσηνχο πξνεξρφκελνπο απφ ηηο εξγαηηθέο-ιατθέο θνηλσληθέο 

ηάμεηο (ππφζεζε Ζ1). 

 

Ζ1: Σν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ησλ κηζζσηψλ απνηειείηαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπ απφ 

ηηο εξγαηηθέο-ιατθέο θνηλσληθέο ηάμεηο.  

 

Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη κεγάιν ηκήκα ηεο λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο 

ζπγθξνηείηαη ζην δεκφζην ηνκέα φπνπ επλνείηαη-πξνζηαηεχεηαη ε ζπλδηθαιηζηηθή 

δξάζε, θαζψο θαη δεδνκέλνπ ηνπ «πξνζαλαηνιηζκνχ» ηεο λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο 
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πξνο ην ζπλδηθαιηζκφ (βι. ελφηεηα 2.6.1) θαη ηεο αλάπηπμεο θηλεηνπνηήζεσλ θαηά 

βάζε απφ ηνπο κηζζσηνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηελ πεξίνδν ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο, ζα 

αλακέλνπκε πσο ε λέα κηθξναζηηθή ηάμε ζα παξνπζηάδεη πςειφηεξα πνζνζηά 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο 

(ππφζεζε Ζ2).  

 

Ζ2: Ζ λέα κηθξναζηηθή ηάμε παξνπζηάδεη πςειφηεξα πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο  

 

9.2 Μεζνδνινγία δηεξεχλεζεο ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 

 

Ζ ηαμηθή ζχλζεζε ηνπ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο απνηειεί ην βαζηθφ 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ζα κειεηήζνπκε ζηελ παξνχζα ελφηεηα. Δπηπιένλ, ζα 

εμεηάζνπκε αλ ε θνηλσληθή ηάμε απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ κηζζσηψλ ζηα ζπλδηθάηα, ήηνη αλ επεξεάδεη ηε ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα. 

Ζ δηεξεχλεζε ζα βαζηζηεί ζε πξσηνγελή δεδνκέλα, αθνινπζψληαο ηε κέζνδν 

ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο (δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην). Σα πξσηνγελή δεδνκέλα 

ζπιιέρζεθαλ κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθψλ κέζσλ (ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην ζηε 

βάζε Lime Survey). Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο ήηαλ νη κηζζσηνί. Αθνινπζήζεθε ε 

κέζνδνο ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. Σν δείγκα καο ζηαζκίζηεθε σο πξνο ην 

θχιν, ηελ ειηθία, ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ηνπο ηνκείο παξαγσγήο βάζεη ηεο 

απνγξαθήο ηνπ έηνπο 2011, θαζψο θαη σο πξνο ηηο κηζζσηέο θαη εκθαληδφκελεο σο 

κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ην β΄ ηξίκελν ηνπ 

2014 (Πίλαθα 2.43, ελφηεηα 2.12.2.2). Σν ηειηθφ δείγκα καο απνηειείηαη απφ 529 

νξζψο θαη πιήξσο απαληεκέλα εξσηεκαηνιφγηα απφ κηζζσηνχο θαη κε βαζκφ 

εκπηζηνζχλεο-πεξηζψξην ζθάικαηνο 0,05. Ο ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ην 

ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2015. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ 

παθέην R.  

Γηα ηελ απεηθφληζε ηεο ηαμηθήο ζχλζεζεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ. Γεδνκέλνπ φηη νη άλεξγνη δελ 

θαηαηάζζνληαη ηαμηθά κε βάζε ηνπο πξνζδηνξηζκνχο καο, ε ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα κεηξήζεθε κε ηνλ δείθηε ηεο Καζαξήο πλδηθαιηζηηθήο Ππθλφηεηαο Α 

(βι. ελφηεηα 3.5.2).   
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Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ πξνζδηνξηζηηθνχ 

παξάγνληα «θνηλσληθή ηάμε» σο πξνο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή «ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα», ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο Χ2. Υξεζηκνπνηνχκε ηνλ 

έιεγρν Χ2, δηφηη ηα δεδνκέλα καο δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη 

επηπιένλ ηφζν ε εμαξηεκέλε φζν θαη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή είλαη δηαθξηηέο 

κεηαβιεηέο (βι. Φαξξνχ θαη Εαθεηξφπνπινο, 2004: 246 θ.ε.˙ Νφβα-Καιηζνχλε, 

2006: 215 θ.ε.)   

 

9.2.1 Πποζδιοπιζμψρ ηυν κοινυνικϊν ηάξευν ζηο δείγμα 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζην δείγκα καο γίλεηαη ζηε βάζε ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα 2.11.1. Δηδηθφηεξα ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ εληφο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο γίλεηαη ζηε βάζε ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ αλαπηχμακε ζηελ ελφηεηα 2.12 θαη ηα νπνία ζπκππθλψζακε ζηνλ 

Πίλαθα 2.27.  

 πγθεθξηκέλα, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ βαζίζηεθε ζηα έμη 

θξηηήξηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα 2.11.1: 1) ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε, 2) 

ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο, 3) ην είδνο ηεο εξγαζίαο φπσο απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην επάγγεικα ηεο πξψηεο απαζρφιεζεο, 4) ηε ζέζε ζην 

επάγγεικα, 5) ηελ άζθεζε ή κε-άζθεζε επνπηείαο-ζπληνληζκνχ επί άιισλ κηζζσηψλ 

θαη 6) ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Σα θξηηήξηα απηά ζηελ ελφηεηα ηνπο 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαμηθή ζέζε ησλ κηζζσηψλ. 

 Σα θξηηήξηα απηά ελζσκαηψζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην κε ην νπνίν δηεμήρζε 

ε εκπεηξηθή έξεπλα (βι. Παξάξηεκα Η).  

 Σν πξψην θξηηήξην, δειαδή ε εξγαζηαθή θαηάζηαζε, δηεξεπλήζεθε κε ηελ 

εξψηεζε «Q6-Πνηα είλαη ε ζεκεξηλή ζαο εξγαζηαθή θαηάζηαζε;». Οη δπλαηέο 

απαληήζεηο ζηελ  ελ ιφγσ εξψηεζε απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.1. 

 

Πίλαθαο 9.1 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε  «Q6-Πνηα είλαη ε ζεκεξηλή ζαο 

εξγαζηαθή θαηάζηαζε;» 

Q6-1 Απαζρνινχκελνο 

Q6-2 Άλεξγνο 

Q6-3 Με νηθνλνκηθά ελεξγφο ή ζπληαμηνχρνο 

.  

 Γεδνκέλνπ φηη αλαδεηνχκε ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο εληφο ηεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο αμηνπνηείηαη ε απάληεζε Q6-1. 
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Σν δεχηεξν θξηηήξην, δειαδή ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο, 

δηεξεπλήζεθε κε ηελ εξψηεζε «Q7-Πνην είλαη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο 

επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ ζηελ νπνία εξγάδεζηε;». Οη δπλαηέο απαληήζεηο ζηελ  ελ 

ιφγσ εξψηεζε απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.2. 

 

Πίλαθαο 9.2 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε  «Q7-Πνην είλαη ην ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ ζηελ νπνία εξγάδεζηε;» 

Q7-1 Γεκφζηα ππεξεζία 

Q7-2 ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ή Γεκφζηνο Οξγαληζκφο 

Q7-3 Γήκνο ή Κνηλφηεηα, Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 

Q7-4 Γεκφζηα Δπηρείξεζε Κνηλήο Χθέιεηαο 

Q7-5 Σξάπεδα θξαηηθή ή ειεγρφκελε απφ ην θξάηνο 

Q7-6 Δπηρείξεζε ειεγρφκελε απφ ην Γεκφζην 

Q7-7 Δπηρείξεζε Ηδησηηθνχ ηνκέα 

.  

 Απφ ηηο απαληήζεηο Q7-1 έσο θαη Q7-3 ζα νξηνζεηεζνχλ νη θνηλσληθέο ηάμεηο 

ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο πνπ ζπγθξνηνχληαη εληφο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. πλεπψο, 

βάζεη απηψλ ζα αλαδεηεζνχλ ε αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία, ε λέα κηθξναζηηθή 

ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ε θαηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα. Απφ ηηο 

απαληήζεηο Q7-4 έσο θαη Q7-6 ζα νξηνζεηεζνχλ νη θνηλσληθέο ηάμεηο ηεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο πνπ ζπγθξνηνχληαη εληφο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Άξα, απφ ηηο 

εξσηήζεηο απηέο ζα αλαδεηεζνχλ εληφο ησλ θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

νη κάλαηδεξο, ε εξγαηηθή ηάμε θαη ε λέα κηθξναζηηθή ηάμε. Απφ ηελ απάληεζε Q7-7 

ζα νξηνζεηεζνχλ νη θνηλσληθέο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο πνπ ζπγθξνηνχληαη εληφο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, δειαδή ε θαπηηαιηζηηθή ηάμε-κάλαηδεξο ηνπ ΚΣΠ, 

εξγαηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ, ε λφζα εξγαηηθή ηάμε ηνπ ΤΣΠ, ε λφζα εξγαηηθή ηάμε ή 

εξγαηηθή ηάμε ηεο «γθξίδαο δψλεο» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ θαη ε λέα κηθξναζηηθή 

ηάμε ηνπ ΚΣΠ.  

Σν ηξίην θξηηήξην, δειαδή ην είδνο ηεο εξγαζίαο φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ην επάγγεικα ηεο πξψηεο απαζρφιεζεο, δηεξεπλήζεθε κε ηελ εξψηεζε «Q-8 Ση 

είδνπο εξγαζία θάλεηε ζηελ επηρείξεζε/νξγαληζκφ πνπ απαζρνιείζηε;». Οη δπλαηέο 

απαληήζεηο ζηελ  ελ ιφγσ εξψηεζε απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.3.  
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Πίλαθαο 9.3 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε  «Q-8 Ση είδνπο εξγαζία θάλεηε ζηελ 

επηρείξεζε/νξγαληζκφ πνπ απαζρνιείζηε;» 

Q8-1 Αλψηεξα δηεπζπληηθά θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε 

Q8-2 Δπαγγεικαηίεο 

Q8-3 Σερληθνί θαη αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα 

Q8-4 Τπάιιεινη γξαθείνπ 

Q8-5 Απαζρνινχκελνη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πσιεηέο 

Q8-6 Δηδηθεπκέλνη γεσξγνί, θηελνηξφθνη, δαζνθφκνη θαη αιηείο 

Q8-7 Δηδηθεπκέλνη ηερλίηεο θαη αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα 

Q8-8 Υεηξηζηέο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 

Q8-9 Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, ρεηξψλαθηεο θαη κηθξνεπαγγεικαηίεο 

Q8-10 Πξφζσπα κε δπλάκελα λα θαηαηαγνχλ 

.  

 ε ζρέζε κε ηηο κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη εληφο ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ε απάληεζε Q8-1 νξηνζεηεί ηελ αλψηεξε θξαηηθή 

γξαθεηνθξαηία, νη απαληήζεηο Q8-2 έσο Q8-5 θαη Q8-10 ηε λέα κηθξναζηηθή ηάμε θαη 

νη απαληήζεηο Q8-6 έσο Q8-9 ηελ θαηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα. Ζ απάληεζε Q8-1 

νξηνζεηεί επίζεο θαη ηνπο κάλαηδεξο ησλ θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαζψο θαη ηνπ κάλαηδεξο ησλ ηδησηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Γηεπθξηλίδνπκε πσο φζνη κηζζσηνί ηνπ ΚΣΠ ή ησλ θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ απαληνχλ Q8-1 αιιά δελ αζθνχλ θαζήθνληα επνπηείαο (Q11-2), ζα 

εληαρζνχλ ζηελ εξγαηηθή ηάμε, ζεσξψληαο φηη εθθξάδνπλ φ,ηη απνθαιέζακε ζηελ 

ελφηεηα 2.11.1 σο «ρεηξσλαθηεθνπνίζε ηεο δηαλνεηηθήο εξγαζίαο».     

Σν ηέηαξην θξηηήξην, δειαδή ε ζέζε ζην επάγγεικα, δηεξεπλήζεθε κε ηελ 

εξψηεζε «Q-10 Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο ζηελ επηρείξεζε/νξγαληζκφ πνπ 

απαζρνιείζηε;». Οη δπλαηέο απαληήζεηο ζηελ  ελ ιφγσ εξψηεζε απεηθνλίδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 9.4. 

 

Πίλαθαο 9.4 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε  «Q-10 Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο ζηελ 

επηρείξεζε/νξγαληζκφ πνπ απαζρνιείζηε;» 

Q10-1 Απηναπαζρνινχκελνο κε πξνζσπηθφ (εξγνδφηεο) 

Q10-2 Απηναπαζρνινχκελνο ρσξίο πξνζσπηθφ 

Q10-3 Μηζζσηφο (κε κηζζφ ή εκεξνκίζζην ή θαη‟ απνθνπή) 

Q10-4 Βνεζφο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε (ζπκβνεζνχληα κέιε) 

.  

 Ζ απάληεζε Q10-3 νξηνζεηεί ηηο κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο απφ ηηο κε-

κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο.   

Σν πέκπην θξηηήξην, δειαδή ε άζθεζε ή ε κε-άζθεζε επνπηείαο-

ζπληνληζκνχ επί άιισλ κηζζσηψλ, δηεξεπλήζεθε κε ηελ εξψηεζε «Q11 Δπνπηεχεηε ή 

ζπληνλίδεηε άιινπο εξγαδφκελνπο;». Οη δπλαηέο απαληήζεηο ζηελ  ελ ιφγσ εξψηεζε 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.5. 
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Πίλαθαο 9.5 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε  «Q11 Δπνπηεχεηε ή ζπληνλίδεηε άιινπο 

εξγαδφκελνπο;» 

Q11-1 Ναη 

Q11-2 Όρη 

.  

 Ζ απάληεζε Q11-2 νξηνζεηεί ηελ εξγαηηθή ηάμε απφ ηελ λέα κηθξναζηηθή 

ηάμε θαη ηε λέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ απφ ηελ αλψηεξε 

θξαηηθή γξαθεηνθξαηία. Δπηπιένλ, ε ίδηα απάληεζε νξηνζεηεί –φπσο  επηζεκάλακε 

ζην ηξίην θξηηήξην– ην ηκήκα εθείλν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο πνπ απαληά Q8-1 θαη 

εθθξάδεη ηε ρεηξσλαθηηθνπνίεζε ηεο δηαλνεηηθήο εξγαζίαο. Απφ ηελ απάληεζε Q11-

1 ζα πξνζδηνξηζηνχλ –ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα πξνεγνχκελα θξηηήξηα– ε αλψηεξε 

θξαηηθή γξαθεηνθξαηία θαη νη κάλαηδεξο ησλ θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ.    

Σν έθην θξηηήξην, δειαδή ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, δηεξεπλήζεθε κε ηελ 

εξψηεζε «Q13 Πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία απαζρνιείζηε κε 

βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ κηζζσηψλ ζε απηή (κφλν απαζρνινχκελνη ακεηβφκελνη κε 

κηζζφ);». Οη δπλαηέο απαληήζεηο ζηελ  ελ ιφγσ εξψηεζε απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

9.6. 

 

Πίλαθαο 9.6 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε  «Q13 Πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ νπνία απαζρνιείζηε κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ κηζζσηψλ ζε απηή (κφλν 

απαζρνινχκελνη ακεηβφκελνη κε κηζζφ);» 

Q13-1 0 κηζζσηνί 

Q13-2 1-4 κηζζσηνί 

Q13-3 5-8 κηζζσηνί 

Q13-4 9-18 κηζζσηνί 

Q13-5 19-48 κηζζσηνί 

Q13-6 49-248 κηζζσηνί 

Q13-7 249 θαη πιένλ κηζζσηνί 

 

 Ζ ελ ιφγσ εξψηεζε, νξηνζεηψληαο επί ηεο νπζίαο ηνπ ηξφπνπο παξαγσγήο, 

νξηνζεηεί ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο εληφο ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο. Έηζη, ε απάληεζε 

Q13-2 νξηνζεηεί ηε λφζα εξγαηηθή ηάμε ηνπ ΤΣΠ, ελψ ε απάληεζε Q13-3 ηε λφζα 

εξγαηηθή ηάμε ή εξγαηηθή ηάμε ηεο «γθξίδαο δψλεο» κεηαμχ ηνπ ΤΣΠ θαη ηνπ ΚΣΠ. 

Οη εξσηήζεηο Q13-4 έσο θαη Q13-7 νξηνζεηνχλ ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηελ 

θαπηηαιηζηηθή ηάμε-κάλαηδεξο ησλ ηδησηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπηζεκαίλνπκε πσο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη ζηε βάζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ κηζζσηψλ εηδηθά θαη φρη ησλ απαζρνινχκελσλ γεληθά. Δάλ ην 

θξηηήξην πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο ήηαλ νη απαζρνινχκελνη 
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γεληθά (ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ηδηνθηήηεο θαη ηα ζπκβνεζνχληα κέιε) 

θαη φρη νη κηζζσηνί εηδηθά, ηφηε ζα ήηαλ πηζαλή κηα ππνεθηίκεζε ηεο λφζαο εξγαηηθήο 

ηάμεο ηνπ ΤΣΠ θαη κηα ππεξεθηίκεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηεο λέαο κηθξναζηηθήο 

ηάμεο ηνπ ΚΣΠ.
177

  

 ηε βάζε ηεο αλάιπζεο ηεο ελφηεηαο 2.12.1 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ ηαμηθνχ πξνζδηνξηζκνχ πνπ 

δηεξεπλήζακε εκπεηξηθά θαη αλαιχζακε παξαπάλσ, ζηνλ Πίλαθα 9.7 απνηππψλνληαη 

ηα εκπεηξηθά θξηηήξηα πνπ ζηελ ελφηεηά ηνπο πξνζδηνξίδνπλ θάζε κηα απφ ηηο 

θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη εληφο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Δπί ηεο νπζίαο 

πξφθεηηαη γηα ζπλδπαζκφ ηαπηφρξνλσλ απαληήζεσλ απφ ηνλ εξσηψκελν, ζε 

εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θξηηήξηα ηαμηθνχ πξνζδηνξηζκνχ.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
177

 Μηα ηέηνηα αδπλακία επηζεκαίλεηαη ζην Οηθνλνκάθεο θ.ά (2015: 108, 174-177, 183 θ.ε.). 
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Πίλαθαο 9.7 Κξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ εκθαληδφκελσλ σο κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ  

Κνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο Κνηλσληθέο ηάμεηο Κξηηήξην πξνζδηνξηζκνχ 

Θεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο  Q6-1, Q7-7, Q8-1, Q10-3, Q11-1, Q13-6, Q13-7 

Δξγαηηθή ηάμε (Q6-1, Q7-7, Q10-3, Q11-2, Q13-4, Q13-5, Q13-6, Q13-7)  

ΤΣΠ Νφζα εξγαηηθή ηάμε Q6-1, Q7-7, Q10-3, Q13-2 

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε  Q6-1, Q7-7, Q10-3, Q11-2, Q13-3 

ΚΣΠ – Κξαηηθέο Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο  Q6-1, Q7-4, Q7-5, Q7-6, Q8-1, Q10-3, Q11-1 

Δξγαηηθή ηάμε  (Q6-1, Q7-4, Q7-5, Q7-6, Q10-3, Q11-2) 

Με-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ  
(Q6-1, Q7-7, Q10-3, Q11-1, Q13-4, Q13-5, Q13-6, Q13-7) – 

(Q6-1, Q7-7, Q8-1, Q10-3, Q11-1, Q13-6, Q13-7)  

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ Q6-1, Q7-7, Q10-3, Q11-1, Q13-3 

Κξαηηθφο κεραληζκφο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία  Q6-1, Q7-1, Q7-2, Q7-3, Q8-1, Q10-3, Q11-1 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ  
(Q6-1, Q7-1, Q7-2, Q7-3, Q8-2, Q8-3, Q8-4, Q8-5, Q8-10, Q10-

3) + (Q6-1, Q7-1, Q7-2, Q7-3, Q8-1, Q10-3, Q11-2) 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (Q6-1, Q7-1, Q7-2, Q7-3, Q8-6, Q8-7, Q8-8, Q8-9, Q10-3)  

ΚΣΠ – Κξαηηθέο Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ  
(Q6-1, Q7-4, Q7-5, Q7-6, Q10-3, Q11-1) – (Q6-1, Q7-4, Q7-5, 

Q7-6, Q8-1, Q10-3, Q11-1) 
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9.2.2 Πποζδιοπιζμψρ μελϊν ζςνδικάηυν ανά κοινυνική ηάξη 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ εληφο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζην 

δείγκα καο, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ εξψηεζε «Q40 Δίζηε κέινο εξγαηηθνχ 

ζσκαηείνπ επηρεηξεζηαθνχ ή/θαη θιαδηθνχ ή νκνηνεπαγγεικαηηθνχ;». Οη δπλαηέο 

απαληήζεηο ζηελ  ελ ιφγσ εξψηεζε απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.8.  

 

Πίλαθαο 9.8 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε  «Q40 Δίζηε κέινο εξγαηηθνχ ζσκαηείνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ή/θαη θιαδηθνχ ή νκνηνεπαγγεικαηηθνχ;» 

Q40-1 Ναη 

Q40-2 Όρη 

 

 Με ηελ εξψηεζε Q40 νξηνζεηνχληαη ηα κέιε απφ ηα κε-κέιε ησλ ζπλδηθάησλ 

ζην δείγκα καο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαμηθήο ζχλζεζεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, δειαδή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ αλά 

θνηλσληθή ηάμε, ζε θάζε έλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ Πίλαθα 9.7 

πξνζηίζεηαη θαη ε απάληεζε Q40-1. Σα εκπεηξηθά θξηηήξηα πνπ ζηελ ελφηεηά ηνπο 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο κε βάζε ηελ θνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο 

εληφο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.9. 

Σα θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ θάζε θνηλσληθήο ηάμεο εληφο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.10. Πξφθεηηαη γηα ζπλδπαζκφ 

ηαπηφρξνλσλ απαληήζεσλ απφ ηνλ εξσηψκελν, ζε εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ 

αθελφο ζηα θξηηήξηα ηαμηθνχ πξνζδηνξηζκνχ (βι. Πίλαθα 9.7) θαη αθεηέξνπ ζηελ 

εξψηεζε Q40 πνπ πξνζδηνξίδεη ηε ζπκκεηνρή ή κε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθάην.    

 

 

 

 



[350] 
 

Πίλαθαο 9.9 Κξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ εκθαληδφκελσλ σο κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ κε βάζε ηελ θνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο εληφο ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ζην δείγκα 

Κνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο Κνηλσληθέο ηάμεηο Κξηηήξην πξνζδηνξηζκνχ 

Θεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο (1) Q6-1, Q7-7, Q8-1, Q10-3, Q11-1, Q13-6, Q13-7, Q40-1  

Δξγαηηθή ηάμε (2) (Q6-1, Q7-7, Q10-3, Q11-2, Q13-4, Q13-5, Q13-6, Q13-7, Q40-1)  

ΤΣΠ Νφζα εξγαηηθή ηάμε (3) Q6-1, Q7-7, Q10-3, Q13-2, Q40-1 

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (4)  Q6-1, Q7-7, Q10-3, Q11-2, Q13-3, Q40-1 

ΚΣΠ – Κξαηηθέο Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο (5) Q6-1, Q7-4, Q7-5, Q7-6, Q8-1, Q10-3, Q11-1, Q40-1 

Δξγαηηθή ηάμε (6) (Q6-1, Q7-4, Q7-5, Q7-6, Q10-3, Q11-2, Q40-1)  

Με-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (7)  
(Q6-1, Q7-7, Q10-3, Q11-1, Q13-4, Q13-5, Q13-6, Q13-7, Q40-1) – 

(Q6-1, Q7-7, Q8-1, Q10-3, Q11-1, Q13-6, Q13-7, Q40-1)  

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (8) Q6-1, Q7-7, Q10-3, Q11-1, Q13-3, Q40-1 

Κξαηηθφο κεραληζκφο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (9) Q6-1, Q7-1, Q7-2, Q7-3, Q8-1, Q10-3, Q11-1, Q40-1 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ 

(10) 

(Q6-1, Q7-1, Q7-2, Q7-3, Q8-2, Q8-3, Q8-4, Q8-5, Q8-10, Q10-3, 

Q40-1) + (Q6-1, Q7-1, Q7-2, Q7-3, Q8-1, Q10-3, Q11-2, Q40-1) 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (11) (Q6-1, Q7-1, Q7-2, Q7-3, Q8-6, Q8-7, Q8-8, Q8-9, Q10-3, Q40-1)  

ΚΣΠ – Κξαηηθέο Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (12) 
(Q6-1, Q7-4, Q7-5, Q7-6, Q10-3, Q11-1, Q40-1) – (Q6-1, Q7-4, Q7-

5, Q7-6, Q8-1, Q10-3, Q11-1, Q40-1) 
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Πίλαθαο 9.10 Κξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ εκθαληδφκελσλ σο κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ εληφο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ζην δείγκα 

Κνηλσληθή ηάμε 
Δπηκέξνπο ηκήκαηα κε βάζε ηελ θνηλσληθή δηαίξεζε 

ηεο εξγαζίαο 
Κξηηήξην πξνζδηνξηζκνχ 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε  

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο ηδησηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (1) 
Q6-1, Q7-7, Q8-1, Q10-3, Q11-1, Q13-6, Q13-7, Q40-1 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο θξαηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (5) 
Q6-1, Q7-4, Q7-5, Q7-6, Q8-1, Q10-3, Q11-1, Q40-1 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (9) Q6-1, Q7-1, Q7-2, Q7-3, Q8-1, Q10-3, Q11-1, Q40-1 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε  

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (7)  
(Q6-1, Q7-7, Q10-3, Q11-1, Q13-4, Q13-5, Q13-6, Q13-7, Q40-

1) – (Q6-1, Q7-7, Q8-1, Q10-3, Q11-1, Q13-6, Q13-7, Q40-1)  

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (8) Q6-1, Q7-7, Q10-3, Q11-1, Q13-3, Q40-1 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ (10) 

(Q6-1, Q7-1, Q7-2, Q7-3, Q8-2, Q8-3, Q8-4, Q8-5, Q8-10, 

Q10-3, Q40-1) + (Q6-1, Q7-1, Q7-2, Q7-3, Q8-1, Q10-3, Q11-

2, Q40-1) 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (12) 
(Q6-1, Q7-4, Q7-5, Q7-6, Q10-3, Q11-1, Q40-1) – (Q6-1, Q7-4, 

Q7-5, Q7-6, Q8-1, Q10-3, Q11-1, Q40-1) 

Δξγαηηθή ηάμε 
Δξγαηηθή ηάμε (2) 

(Q6-1, Q7-7, Q10-3, Q11-2, Q13-4, Q13-5, Q13-6, Q13-7, Q40-

1)  

Δξγαηηθή ηάμε (6) (Q6-1, Q7-4, Q7-5, Q7-6, Q10-3, Q11-2, Q40-1)  

Νφζα εξγαηηθή ηάμε Νφζα εξγαηηθή ηάμε (3) Q6-1, Q7-7, Q10-3, Q13-2, Q40-1 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (4)  Q6-1, Q7-7, Q10-3, Q11-2, Q13-3, Q40-1 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (11) 
(Q6-1, Q7-1, Q7-2, Q7-3, Q8-6, Q8-7, Q8-8, Q8-9, Q10-3, 

Q40-1)  
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9.3 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα θαη ηαμηθή ζχλζεζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

εξγαηηθνχ θηλήκαηνο: αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πξνέθπςε πσο κέιε ησλ ζπλδηθάησλ είλαη 145 

κηζζσηνί ζην ζχλνιν ησλ 529 κηζζσηψλ ηνπ δείγκαηφο καο. Ζ αλαιπηηθή θαηαλνκή 

ησλ κειψλ ζε ζεκειηψδεηο θαη κε-ζεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 9.12.  

 Ζ ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ππνινγίζηεθε σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κειψλ ζηελ πνιηηηθή απαζρφιεζε σο πξνο ηε ζπλνιηθή κηζζσηή απαζρφιεζε. Γελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη δειαδή άλεξγνη, ζπληαμηνχρνη, θνηηεηέο θαζψο θαη νη 

ζηξαηησηηθνί. Δπηιέμακε ηνλ ελ ιφγσ δείθηε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο θαζψο 

απηφο αλαθέξεηαη ζηα κέιε πνπ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ ζσκαηείσλ θαη είλαη θαηαιιειφηεξνο γηα ζπγθξίζεηο, φπσο δείμακε ζηελ ελφηεηα 

3.5.2.  

 

𝛴𝜐𝜈𝛿𝜄𝜅𝛼𝜆𝜄𝜍𝜏𝜄𝜅ή 𝛱𝜐𝜅𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼 =  
𝜇έ𝜆𝜂 𝜍𝜏𝜂𝜈 𝜋𝜊𝜆𝜄𝜏𝜄𝜅ή 𝜇𝜄𝜍𝜃𝜔𝜏ή 𝛼𝜋𝛼𝜍𝜒ό𝜆𝜂𝜍𝜂 

𝜋𝜊𝜆𝜄𝜏𝜄𝜅ή 𝜇𝜄𝜍𝜃𝜔𝜏ή 𝛼𝜋𝛼𝜍𝜒ό𝜆𝜂𝜍𝜂 
% = 21,82% 

 

 

Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ κηζζσηψλ ζηα ζπλδηθάηα είλαη 21,82% θαη 

εκθαλίδεηαη κεησκέλν ζπγθξηηηθά κε ηελ ηειεπηαία κέηξεζε πξηλ ηελ ηξέρνπζα θξίζε 

ην 2008 απφ ηνλ Visser (2013a), φπνπ ην πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ήηαλ 

23,54% (βι. θαη ελφηεηα 3.7.1). Μηα ηέηνηα ζχγθξηζε είλαη θαηά ηε γλψκε καο 

δφθηκε, θαζψο ν δείθηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε απνηειεί 

κηα εθδνρή ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο Α πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ν Visser, φπσο 

δείμακε ζηελ ελφηεηα 3.5.2.  

εκεηψλνπκε πσο ην δ΄ ηξίκελν ηνπ 2008 νη κηζζσηνί ζηελ Διιάδα ήηαλ 

2.980.131 θαη ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2015 ήηαλ 2.393.760 (ΔΛΣΑΣ). 

πληειέζηεθε δειαδή κηα ζπξξίθλσζε ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 

19,68%. Με βάζε ηα πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ηα έηε 2008 θαη 2015, 

πξνθχπηεη θάλνληαο αλαγσγή ζην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ πσο ην 2008 ηα κέιε ησλ 

ζπλδηθάησλ ήηαλ 701.522 θαη ην 2015 ήηαλ 522.318. πληειέζηεθε δειαδή κηα 

ζπξξίθλσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ηάμεσο ηνπ 25,54%. Σν γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ 

κείσζεο ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζνζηφ ηεο κείσζεο 

ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ επηβεβαηψλεη ηελ αξλεηηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα 
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ζηελ αλεξγία (ηδηαίηεξα ζε ζπλζήθεο δξακαηηθήο αχμεζήο ηεο) θαη ζηε ζπκκεηνρή 

ζηα ζπλδηθάηα, φπσο δείμακε άιισζηε θαη ζηηο ελφηεηεο 3.4, 3.6.1 θαη 3.6.3.  

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε κείσζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο –ζε 

ζπλζήθεο κάιηζηα κείσζεο ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ– νθείιεηαη ζηε κεγαιχηεξε 

πνζνζηηαία κείσζε ησλ κηζζσηψλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ (αξηζκεηήο ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο), ζε ζρέζε κε ηελ πνζνζηηαία κείσζε ηεο κηζζσηήο 

απαζρφιεζεο (παξνλνκαζηήο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο).    

 Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ πξνζδηνξηζηηθνχ 

παξάγνληα «θνηλσληθή ηάμε» σο πξνο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή «ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα», θαηαζθεπάζηεθε ε αλεμάξηεηε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή «θνηλσληθή 

ηάμε» ζηε βάζε ηνπ Πίλαθα 9.10. Οη ηηκέο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο είλαη νη 

θνηλσληθέο ηάμεηο θαηά ελνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

9.10. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο (ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα) θαη ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (θνηλσληθή 

ηάμε) παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.11.  

   

Πίλαθαο 9.11 Έιεγρνο αιιειεπίδξαζεο ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηαο ~ θνηλσληθήο ηάμεο 

Δπίδξαζε Σηκή ζηαηηζηηθνχ Γείθηε β.ε. p-value Έιεγρνο 

 172.30 6 0.00 x
2
 

 

 Απφ ηνλ Πίλαθα 9.11 πξνθχπηεη πσο ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «θνηλσληθή 

ηάμε» επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή «ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα».    

 ηνλ Πίλαθα 9.12 παξνπζηάδεηαη θαη ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά 

θνηλσληθή ηάμε κε βάζε ηελ θνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο. Παξαηεξνχκε φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο παξνπζηάδεη ε «Καπηηαιηζηηθή 

ηάμε: κάλαηδεξο» ησλ θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (66,67%), ηελ νπνία 

έρνπκε απνθαιέζεη σο εκθαληδφκελε σο κηζζσηή θνηλσληθή ηάμε. Απηφ ην ηδηαίηεξα 

πςειφ πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο, ππνδεηθλχεη πηζαλφλ πσο ε πιεηνςεθία 

ησλ κάλαηδεξο ησλ θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνέξρεηαη απφ ηνπο 

θφιπνπο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ή φηη δηαηεξεί ζηελνχο δεζκνχο κε απηφ.  

Ηδηαίηεξα πςειφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ησλ θξαηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (56,25%). Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε 

ηζρπξψλ ζπλδηθάησλ ζηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, φπσο άιισζηε δείμακε θαη 

ζηελ ελφηεηα 3.3.3.3. Χζηφζν, ην πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ηεο 
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εξγαηηθήο ηάμεο πνπ ζπγθξνηείηαη ζηνλ ΚΣΠ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (17,78%), 

ππνιείπεηαη θαηά πνιχ απφ ην ππεξ-ηξηπιάζην πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηηο θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Δπηζεκαίλνπκε πσο 

ην πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

ηνπ πνιππιεζέζηεξνπ ηκήκαηνο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο (βι. ελφηεηα 2.12.2.2 θαη 

Πίλαθεο 2.42 θαη 2.43), ππνιείπεηαη θαηά 4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο απφ ηε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ζην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ.   

Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη θαη ζην πςειφ πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο ηεο λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο πνπ ζπγθξνηείηαη ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ 

(43,91%). Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη ηνλ «πξνζαλαηνιηζκφ» ηεο λέαο 

κηθξναζηηθήο ηάμεο πξνο ην ζπλδηθαιηζκφ (βι. ελφηεηα 2.6.1), αιιά θαη  ην εηδηθφ 

βάξνο ησλ ζπλδηθάησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα ην ειιεληθφ ζπλδηθαιηζηηθφ 

εξγαηηθφ θίλεκα (βι. ελφηεηα 4.5 θαη ελφηεηα 4.6.4). 

Ζ λφζα εξγαηηθή ηάμε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα ρακειφ πνζνζηφ 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο (7,86%).  Σν πνζνζηφ απηφ επηβεβαηψλεη ηελ αδπλακία 

αλάπηπμεο ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ ζηηο πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο (1-4 

κηζζσηνί) ηνπ ΤΣΠ (βι. ελφηεηα 2.7.2 θαη ελφηεηα 3.6.2). Σέινο, ζεκεηψλνπκε πσο 

ηα πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ηεο λφζαο εξγαηηθήο ηάμεο ή εξγαηηθήο 

ηάμεο πνπ ζπγθξνηείηαη ζηε «γθξίδα δψλε» (0%) θαη ηεο «θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο: 

κάλαηδεξο» ησλ θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (0%), θηλνχληαη ζηα φξηα 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζθάικαηνο. 
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Πίλαθαο 9.12 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα κηζζσηψλ θαη εκθαληδφκελσλ σο κηζζσηψλ αλά ζεκειηψδεηο θαη κε-ζεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο ζην δείγκα 

Κνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο Κνηλσληθέο ηάμεηο 
πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά 

θνηλσληθή ηάμε 

Θεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο (1) 0,00% 

Δξγαηηθή ηάμε (2) 17,78% 

ΤΣΠ Νφζα εξγαηηθή ηάμε (3) 7,86% 

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (4)  0,00% 

ΚΣΠ – Κξαηηθέο Καπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο (5)  66,67% 

Δξγαηηθή ηάμε (6) 56,25% 

Με-ζεκειηψδεηο ή ελδηάκεζεο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 
Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (7)  12,82% 

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (8) 08,33% 

Κξαηηθφο κεραληζκφο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (9) 16,67% 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ (10)  43,91% 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (11) 14,81% 

ΚΣΠ – Κξαηηθέο Καπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 
Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (12) 33,33% 

χλνιν 21,82% 
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Δλνπνηψληαο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο (Πίλαθαο 9.13), πξνθχπηεη πσο ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο εκθαλίδεη ε λέα κηθξναζηηθή ηάμε 

(38,42%) επηβεβαηψλνληαο ηελ ππφζεζε Ζ2, έπεηαη ε (εκθαληδφκελε σο κηζζσηή 

θνηλσληθή ηάμε) θαπηηαιηζηηθή ηάμε (22,22%) θαη ε εξγαηηθή ηάμε (21,49%). Σν 

πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο είλαη ειάρηζηα κηθξφηεξν 

απφ ην πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ. Ζ αλψηεξε 

θξαηηθή γξαθεηνθξαηία παξνπζηάδεη πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο 16,67%, 

ελψ ε θαηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα 14,81%. Σέινο, ην πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο ηεο λφζαο εξγαηηθήο ηάμεο είλαη 7,86%, ελψ ηεο λφζαο εξγαηηθήο ηάμεο ή 

εξγαηηθήο ηάμεο είλαη 0% θαη θηλείηαη ζηα φξηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζθάικαηνο φπσο 

επηζεκάλακε θαη παξαπάλσ. 

  

Πίλαθαο 9.13 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα κηζζσηψλ θαη εκθαληδφκελσλ σο κηζζσηψλ αλά θνηλσληθή 

ηάμε 

Κνηλσληθή ηάμε πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά θνηλσληθή ηάμε 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε (1+5) 22,22% 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (9) 16,67% 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε (7+8+10+12) 38,42% 

Δξγαηηθή ηάμε (2+6) 21,49% 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε (3) 7,86% 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (4) 0,00% 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (11) 14,81% 

χλνιν 21,82% 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ηελ ηαμηθή ζχλζεζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ζηνλ Πίλαθα 9.14 παξνπζηάδνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ 

κηζζσηψλ-κειψλ θαη ησλ εκθαληδφκελσλ σο κηζζσηψλ-κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ ζε 

ζεκειηψδεο θαη κε-ζεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο.  

Απφ ηνλ Πίλαθα 9.14 πξνθχπηεη πσο ε κηζή θαη πιένλ δχλακε ηνπ εξγαηηθνχ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο (55,04%) απνηειείηαη απφ κέιε ζπλδηθάησλ πνπ αλήθνπλ 

ζηε λέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεη 

ηνλ «πξνζαλαηνιηζκφ» ηεο λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο πξνο ην ζπλδηθαιηζκφ, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. 

Σν ακέζσο επφκελν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο απνηειείηαη απφ κέιε ζπλδηθάησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ εξγαηηθή ηάμε πνπ 

ζπγθξνηείηαη ζηηο ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (23,05%) θαη αθνινπζνχλ ε 
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εξγαηηθή ηάμε ζηηο θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (7,78%) θαη ε λφζα 

εξγαηηθή ηάμε (7,20%).  
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Πίλαθαο 9.14 Καηαλνκή κηζζσηψλ-κειψλ θαη εκθαληδφκελσλ σο κηζζσηψλ-κειψλ ζπλδηθάησλ ζε ζεκειηψδεο θαη κε-ζεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο ζην δείγκα 

Κνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο Κνηλσληθέο ηάμεηο % επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ 

Θεκειηψδεηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ΚΣΠ – Ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο (1) 0,00% 

Δξγαηηθή ηάμε (2) 23,05% 

ΤΣΠ Νφζα εξγαηηθή ηάμε (3) 7,20% 

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (4)  0,00% 

ΚΣΠ – Κξαηηθέο Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο (5)  0,58% 

Δξγαηηθή ηάμε (6) 7,78% 

 
ΚΣΠ – Ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (7)  2,88% 

«Γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (8) 0,29% 

Κξαηηθφο κεραληζκφο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (9) 0,29% 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ (10)  55,04% 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (11) 2,31% 

ΚΣΠ – Κξαηηθέο Καπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (12) 0,58% 

χλνιν 100,00% 
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 Σν 2,88% ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ πξνέξρεηαη απφ ηελ λέα κηθξναζηηθή 

ηάμε ηνπ ΚΣΠ, ελψ ην 2,31% απφ ηελ θαηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα. Σν πνζνζηφ ησλ 

κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο ηάμεηο είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ 1% γηα θάζε κία απφ απηέο.  

   ηνλ Πίλαθα 9.15 θαηαλέκνπκε ηα κέιε ησλ ζπλδηθάησλ αλά θνηλσληθέο 

ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

ελ ιφγσ Πίλαθα, ην ζπλδηθαιηζηηθφ εξγαηηθφ θίλεκα αληιεί ζρεδφλ ηα 2/3 ηεο 

δχλακεο ηνπ (66,57%) απφ ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη ζηηο θξαηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ. Πάλσ απφ ην κηζφ ηεο 

δχλακήο ηνπ (57,64%) πξνέξρεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απφ ηε λέα 

κηθξναζηηθή ηάμεο (55,04%).  

Απφ ηηο θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πξνέξρεηαη ην 8,93% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε πνπ 

ζπγθξνηείηαη ζηηο θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ην 7,78%.  

Απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο πξνέξρεηαη ην 33,43% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε πνπ ζπγθξνηείηαη 

ζηηο ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ην 23,05%.    

Δλνπνηψληαο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, ζηνλ Πίλαθα 9.16 απνηππψλεηαη ε ηαμηθή 

ζχλζεζε ηνπ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ελ 

ιφγσ Πίλαθα, ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ ηνπνζεηνχληαη ηαμηθά ζηε 

λέα κηθξναζηηθή ηάμε κε πνζνζηφ 58,79%, ελψ ην 30,84% ησλ κειψλ ησλ 

ζπλδηθάησλ ηνπνζεηνχληαη ηαμηθά ζηελ εξγαηηθή ηάμε. Σν ακέζσο κεγαιχηεξν ηκήκα 

ηνπ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο πξνέξρεηαη απφ ηελ λφζα εξγαηηθή ηάμε κε 

πνζνζηφ 7,20%. Απφ ηε θαηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα πξνέξρεηαη ην 2,31% ησλ κειψλ 

ησλ ζπλδηθάησλ. Σέινο, απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή ηάμε πξνέξρεηαη ην επίζεο ην 0,58% 

ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ, ε αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία εθπξνζσπείηαη ζην 

ζπλδηθαιηζηηθφ εξγαηηθφ θίλεκα κε πνζνζηφ 0,29%, ελψ ε λφζα εξγαηηθή ηάμε ή 

εξγαηηθή ηάμε έρεη πνζνζηφ 0% πνπ θηλείηαη –φπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη– ζηα φξηα 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζθάικαηνο.   
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Πίλαθαο 9.15 Καηαλνκή κηζζσηψλ-κειψλ θαη εκθαληδφκελσλ σο κηζζσηψλ-κειψλ ζπλδηθάησλ αλά θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα 

  Μηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο   

Ηδησηηθφο ηνκέαο ηεο Οηθνλνκίαο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο ηδησηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (1) 0,00% 

Δξγαηηθή ηάμε (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (2) 23,05% 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε (3) 7,20% 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (γθξίδα δψλε) (4) 0,00% 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (7) 2,88% 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ («γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ) (8) 0,29% 

Σωνολο μιζθυηϊν μελϊν ζςνδικάηυν ηος ιδιυηικοω ηομέα 33,43% 

Κξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (5) 0,58% 

Δξγαηηθή ηάμε (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (6) 7,78% 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (12) 0,58% 

Σωνολο μιζθυηϊν μελϊν ζςνδικάηυν ζηιρ κπαηικέρ καπιηαλιζηικέρ επισειπήζειρ 8,93% 

Κξαηηθφο κεραληζκφο 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (9) 0,29% 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ (10) 55,04% 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (11) 2,31% 

Σωνολο μιζθυηϊν μελϊν ζςνδικάηυν ζηον κπαηικψ μησανιζμψ 57,64% 

 Σωνολο μιζθυηϊν μελϊν ζςνδικάηυν ζηο κπάηορ 66,57% 

 χλνιν κηζζσηψλ κειψλ ζπλδηθάησλ 100,00% 
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Πίλαθαο 9.16 Σαμηθή ζχλζεζε ηνπ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 9.17 Αλψηεξεο, κεζαίεο θαη εξγαηηθέο-ιατθέο ηάμεηο θαη εκθαληδφκελεο σο κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο ζηε ζχλζεζε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο 

  Μηζζσηέο Κνηλσληθέο Σάμεηο   

    

Αλψηεξεο κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο  

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο ηδησηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (1) 0,00% 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (5) 0,58% 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (9) 0,29% 

Σωνολο ανϊηεπυν μιζθυηϊν κοινυνικϊν ηάξευν 0,86% 

Δξγαηηθέο-ιατθέο θνηλσληθέο ηάμεηο  

Δξγαηηθή ηάμε (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (2) 23,05% 

Δξγαηηθή ηάμε (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (6) 7,78% 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε (3) 7,20% 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (γθξίδα δψλε) (4) 0,00% 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (11) 2,31% 

Σωνολο επγαηικϊν-λαφκϊν κοινυνικϊν ηάξευν 40,35% 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (ηδησηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (7) 2,88% 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ («γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ) (8) 
 

0,29% 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ (10) 
 

55,04% 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ ΚΣΠ (θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο) (12) 
 

0,58% 

Σωνολο νέαρ μικποαζηικήρ ηάξηρ 

 

58,79% 

χλνιν κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ 

 

100,00% 

Κνηλσληθή ηάμε % επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ 

Καπηηαιηζηηθή ηάμε (1+5) 0,58% 

Αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία (9) 0,29% 

Νέα κηθξναζηηθή ηάμε (7+8+10+12) 58,79% 

Δξγαηηθή ηάμε (2+6) 30,84% 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε (3) 7,20% 

Νφζα εξγαηηθή ηάμε ή Δξγαηηθή ηάμε (4) 0,00% 

Καηψηεξε κηζζσηή βαζκίδα (11) 2,31% 

χλνιν 100% 
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ηε βάζε ηεο αλάιπζήο καο ζηηο ελφηεηεο 2.6.1 θαη 2.12.2.2, ζηνλ Πίλαθα 9.17 

απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ ζηα ηξία ππνζχλνια 

«αλψηεξεο κηζζσηέο θνηλσληθέο ηάμεηο», «εξγαηηθέο-ιατθέο θνηλσληθέο ηάμεηο» θαη 

«λέα κηθξναζηηθή ηάμε».  Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ελ ιφγσ πίλαθα, ηα 2/5 ησλ 

κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ (40,35%) πξνέξρεηαη απφ ηηο εξγαηηθέο-ιατθέο θνηλσληθέο 

ηάμεηο, δειαδή, απφ ηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηεο εθκεηάιιεπζεο (εξγαηηθή ηάμε θαη λφζα 

εξγαηηθή ηάμε) θαη απφ ην ηκήκα εθείλν ησλ κηζζσηψλ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ πνπ 

δελ αζθεί ιεηηνπξγίεο αλαπαξαγσγήο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο (θαηψηεξε κηζζσηή 

βαζκίδα). Ζ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ πξνέξρεηαη απφ ην ζχλνιν ηεο 

λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο (58,79%), ελψ νξηαθή είλαη ε παξνπζία ησλ αλψηεξσλ 

κηζζσηψλ θαη εκθαληδφκελσλ σο κηζζσηψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ (0,86%) ζηα 

ζπλδηθάηα. Έηζη, δελ επηβεβαίσλεηαη ε ππφζεζε Ζ1, βάζεη ηεο νπνίαο αλακέλακε φηη 

ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ πξνέξερεηαη απφ ηηο εξγαηηθέο-ιατθέο 

θνηλσληθέο ηάμεηο. 

  

9.4 πκπεξάζκαηα: πφζν «εξγαηηθφ» είλαη ην εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα 

ζηελ Διιάδα;  

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε πξνθχπηεη πσο ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

«θνηλσληθή ηάμε» απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο. Δηδηθφηεξα, νη κηζζσηνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ λέα κηθξναζηηθή ηάμε 

ηείλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ λα ζπλδηθαιίδνληαη έλαληη ησλ ππφινηπσλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ.  

 Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο έρεη κεησζεί ζπγθξηηηθά 

κε ην 2008, πξηλ δειαδή ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ κείσζε 

απηή νθείιεηαη ζηνλ ηαρχηεξν ξπζκφ κε ηνλ νπνίν ζπξξηθλψλνληαη ηα ζπλδηθάηα, 

ζπγθξηηηθά κε ην ξπζκφ πνπ ζπξξηθλψλνληαη ε απαζρφιεζε. Ζ εξκελεία πνπ δψζακε 

εδξάδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηε 

κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο.  

 Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε πξνθχπηεη επίζεο, φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο παξνπζηάδεη ε (εκθαληδφκελε σο κηζζσηή 

θνηλσληθή ηάμε) «θαπηηαιηζηηθή ηάμε: κάλαηδεξο» ησλ θξαηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη πηζαλφλ πσο ε πιεηνςεθία ησλ 

εκθαληδφκελσλ σο κηζζσηψλ κάλαηδεξο πξνέξρεηαη απφ ηνπο θφιπνπο ηνπ 
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ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ή/θαη δηαηεξεί ζηελνχο δεζκνχο κε απηφ. Τςειφ πνζνζηφ 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο εκθαλίδεη θαη ε εξγαηηθή ηάμε ησλ θξαηηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, επηβεβαηψλνληαο ηελ καθξά παξάδνζε ηζρπξψλ 

ζπλδηθάησλ ζηηο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Χθέιεηαο, ζαλ απνηέιεζκα ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ θνκκαηηθνχ-θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ ησλ δεθαεηηψλ 1980-1990. 

Ζ λέα κηθξναζηηθή ηάμε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ εκθαλίδεη επίζεο ηδηαίηεξα πςειά 

πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο, επηβεβαηψλνληαο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

πξνο ηνλ ζπλδηθαιηζκφ. Σα ρακειά πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ηεο λφζαο 

εξγαηηθήο ηάμεο επηβεβαηψλνπλ ηελ αδπλακία αλάπηπμεο ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ ζηηο 

κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο ηνπ ΤΣΠ.  

 Απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ηαμηθήο ζχλζεζεο ησλ ζπλδηθάησλ, πξνέθπςε πσο ηα 

2/3 ηεο δχλακεο ηνπ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο πξνέξρεηαη απφ ηηο 

θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη ζην δεκφζην ηνκέα, ελψ πάλσ απφ ην 1/2 ηεο 

δχλακεο ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη απνθιεηζηηθά 

ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη θπξίσο απφ ηε λέα κηθξναζηηθή ηάμε. 

 Ζ ελνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαηέδεημε ηελ εγεκνλία ηεο λέαο 

κηθξναζηηθήο ηάμεο ζηνπο θφιπνπο ηνπ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ πξνέξρεηαη απφ ηνπο θφιπνπο ηεο λέαο 

κηθξναζηηθήο ηάμεο. Ζ ελνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαηέδεημε ηελ εγεκνλία 

ηεο λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο ζηνπο θφιπνπο ηνπ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο. Ζ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ πξνέξρεηαη απφ ηνπο θφιπνπο 

ηεο λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο. Ζ επίδξαζε πνπ έρεη ε εγεκνλία ηεο εληφο ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο είλαη θξίζηκε, θαζψο ηα ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δελ επλννχλ ηε ξήμε κε ηηο θπξίαξρεο επηινγέο θαη ζηξαηεγηθέο, 

φπσο απηέο εθθξάδνληαη θαη απφ ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο, πνπ επηβάιινληαη ζην φλνκα 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Καη 

απηφ γηαηί «[ν]η βιέςεηο γηα θνηλσληθή άλνδν ηνπ “λένπ κηθξναζηνχ” ηαπηίδνληαη κε 

ηελ αλέιημή ηνπ ζηε κεγάιε επηρείξεζε θαη ηνπο θξαηηθνχο κεραληζκνχο. Ζ ζρέζε 

ηνπ κε ηε κεγάιε θαπηηαιηζηηθή επηρείξεζε θαη ην θξάηνο είλαη εζσηεξηθή», ελψ 

εηδηθφηεξα «ζεσξνχλ ην θξάηνο ην “δηθφ ηνπο” θξάηνο»  (Μειηφο θαη Οηθνλνκάθεο, 

2007: 47). Γίλνληαο έκθαζε ζηελ «έιιεηςε αμηνθξαηίαο» πνπ αλαπηχζζεηαη είηε 

ιφγσ ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο θαπηηαιηζηηθήο επηρείξεζεο, είηε ιφγσ ηνπ 

«απνιπηαξρηζκνχ» ηνπ θξάηνπο, ε λέα κηθξναζηηθή ηάμε ξέπεη αθελφο ζην 

ζπλδηθαιηζκφ αθεηέξνπ φκσο πξνο ηα κεηαξξπζκηζηηθά θφκκαηα (βι. αλαιπηηθά ζε 
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Μειηφο θαη Οηθνλνκάθεο, 2007: 45-49). Σέινο, Σα 2/5 ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο εξγαηηθέο-ιατθέο θνηλσληθέο ηάμεηο, ελψ νξηαθή είλαη ε 

παξνπζία ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ (αλψηεξε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία θαη 

θαπηηαιηζηηθή ηάμε) ζηνπο θφιπνπο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο.  
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10. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα: κηα εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε 

10.1 Ζ ζθνπηκφηεηα θαη ππνζέζεηο ηεο δηεξεχλεζεο  

 

Ζ ελφηεηα 3 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είρε σο αληηθείκελφ ηνπ ηα ζπλδηθάηα θαη 

ηδηαίηεξα ηε δνκή ηνπο, ηελ ηζρχ ηνπο, ηε κέηξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηά θαζψο θαη 

ηνπ πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο ηειεπηαίαο. ηελ ελφηεηα 3.6, εζηηάζακε ζηηο  

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ –κε βάζε ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο– ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ κηζζσηψλ ζηα ζπλδηθάηα, ήηνη ην κέγεζνο 

ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο.  

ην έδαθνο ηεο απνπζίαο ζρεηηθψλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα, δηεξεπλνχκε ζην παξφλ 

θεθάιαην σο θεληξηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζην βαζκφ 

ζπκκεηνρήο ησλ κηζζσηψλ ζηα ειιεληθά ζπλδηθάηα. Δηδηθφηεξα, ζα δηεξεπλήζνπκε:  

α) πνην/πνηα απφ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμεηάζακε ζηελ ελφηεηα 3.6.1 

επηδξά/επηδξνχλ θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε ζην βαζκφ ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα,  

β) πνηνο/πνηνη απφ ηνπο δνκηθνχο παξάγνληεο πνπ εμεηάζακε ζηελ ελφηεηα 3.6.2 

επηδξά/επηδξνχλ θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε ζην βαζκφ ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα,  

γ) πνηνο/πνηνη απφ ηνπο ζεζκηθνχο παξάγνληεο πνπ εμεηάζακε ζηελ ελφηεηα 3.6.3 

επηδξά/επηδξνχλ ζην βαζκφ ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα θαη εηδηθφηεξα πνηα είλαη ε 

επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην βαζκφ 

ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα, 

δ) απφ ηνπο ζπκπεξηθνξηθνχο παξάγνληεο πνπ εμεηάζακε ζηελ ελφηεηα 3.6.4, πψο 

επηδξά ε ζηάζε ησλ κηζζσηψλ έλαληη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ εγεζηψλ ζην βαζκφ 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα ζπλδηθάηα 

ε) απφ ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζην βαζκφ ζπκκεηνρήο ζηα 

ζπλδηθάηα πνηνο ή πνηνη ηεξαξρνχληαη σο ζεκαληηθφηεξνη  

ζη) αλ επεξεάδεη θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε ηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ε 

πνιπαπαζρφιεζε (βι. ελφηεηα 3.3.3.2).  

 ηε βάζε ηεο επηζθφπεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηελ ελφηεηα 3.6 γηα ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ελφηεηαο 3.3.3.2 ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηεο πνιπαπαζρφιεζεο, δηαηππψλνπκε ηηο αθφινπζεο ππνζέζεηο.  

 

 Τπνζέζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
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Ζ3: Ζ ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα απμάλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ θαη 

ζηε ζπλέρεηα κεηψλεηαη  (Ζιηθία) 

Ζ4: Οη γπλαίθεο ηείλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα ζπλδηθάηα ζε κηθξφηεξν βαζκφ έλαληη 

ησλ αλδξψλ (Φχιν) 

Ζ5: Οη κηζζσηνί ζηα ρακειφηεξα θαη ζηα πςειφηεξα επίπεδα εθπαίδεπζεο 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηα ζπλδηθάηα (Δπίπεδν εθπαίδεπζεο) 

Ζ6: Οη κηζζσηνί κε κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία ζηελ ηξέρνπζα απαζρφιεζή ηνπο 

ηείλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηα ζπλδηθάηα (Δξγαζία ζηε ζεκεξηλή 

απαζρφιεζεο) 

Ζ7: Οη κηζζσηνί κε κεγαιχηεξε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία ηείλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζηα ζπλδηθάηα (πλνιηθή πξνυπεξεζία απφ νπνηαδήπνηε εξγαζία) 

 

Τπνζέζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δνκηθψλ παξαγφλησλ  

 

Ζ8: νη κηζζσηνί ηνπο δεπηεξνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο ηείλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα 

ζπλδηθάηα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ (ηνκέαο παξαγσγήο) 

Ζ9: νη αζθνχληεο ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ηείλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζηα ζπλδηθάηα (πλεπκαηηθή/ρεηξσλαθηηθή εξγαζία)  

Ζ10: Οη κηζζσηνί κε ζρέζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο ηείλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηα ζπλδηθάηα (Μεξηθή/πιήξεο) 

Ζ11: Οη κηζζσηνί κε πξνζσξηλή ζρέζε εξγαζίαο  ηείλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ζηα ζπλδηθάηα (ηαζεξή πξνζσξηλή) 

Ζ12: Οη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηείλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζηα ζπλδηθάηα  (Γεκφζηνο/ηδησηηθφο ηνκέαο) 

Ζ13: Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα 

 

Τπνζέζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ  

 

Ζ14:Οη κηζζσηνί ζην ρψξν εξγαζία ησλ νπνίσλ ππάξρεη ζσκαηείν ή εθπξφζσπνο 

ηείλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηα ζπλδηθάηα 

Ζ15: Οη κηζζσηνί κε ζρέζε εξγαζίαο πνπ δηέπεηαη απφ θιαδηθή/νκνηνεπαγγεικαηηθή 

ζχκβαζε θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο ζπκκεηέρνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηα 

ζπλδηθάηα 
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Τπνζέζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ  

 

Ζ16: Οη κηζζσηνί πνπ ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πσο πξνζηαηεχνληαη απφ ηα 

ζπλδηθάηα έλαληη ησλ απνιχζεσλ εκθαλίδνπλ πςειφηεξε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα 

Ζ17: Οη κηζζσηνί πνπ ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πσο ηα ζπλδηθάηα 

πξνζηαηεχνπλ ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα εκθαλίδνπλ πςειφηεξε ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα  

Ζ18: Οη κηζζσηνί πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζην πξσηνβάζκην ζσκαηείν 

εκθαλίδνπλ πςειφηεξε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα 

Ζ19: Οη κηζζσηνί πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηηο εγεζίεο ησλ 

ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ εκθαλίδνπλ πςειφηεξε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα 

Ζ20: Οη κηζζσηνί πνπ ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πσο ηα ζπλδηθάηα αζθνχλ 

επηξξνή ζηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο εκθαλίδνπλ πςειφηεξε ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα 

Ζ21: Οη κηζζσηνί πνπ ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα ζπλδηθάηα ηζρπξά έλαληη 

ησλ εξγνδνηψλ εκθαλίδνπλ πςειφηεξε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα 

 

Τπφζεζε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο πνιπαπαζρφιεζεο 

 

Ζ22: Οη κηζζσηνί πνπ απαζρνινχληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία εξγαζίεο 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηα ζπλδηθάηα  

 

10.2 Μεζνδνινγία δηεξεχλεζεο ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 

 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζα 

βαζηζηεί ζε πξσηνγελή δεδνκέλα, αθνινπζψληαο ηε κέζνδν ηεο δνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο (δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην). Σα πξσηνγελή δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε 

ηε βνήζεηα ειεθηξνληθψλ κέζσλ (ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην ζηε βάζε Lime 

Survey). Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο ήηαλ νη κηζζσηνί, νη νπνίνη θαηά ην δ΄ ηξίκελν 

ηνπ 2015 ήηαλ 2.393.760 (ΔΛΣΑΣ). Αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο απιήο ηπραίαο 

δεηγκαηνιεςίαο. Σν δείγκα καο ζηαζκίζηεθε σο πξνο ην θχιν, ηελ ειηθία, ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ηνπο ηνκείο παξαγσγήο, βάζεη ηεο απνγξαθήο ηνπ έηνπο 

2011, θαζψο θαη σο πξνο ηηο κηζζσηέο θαη εκθαληδφκελεο σο κηζζσηέο θνηλσληθέο 
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ηάμεηο βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ην β΄ ηξίκελν ηνπ 2014 (Πίλαθαο 2.43, 

ελφηεηα 2.12.2.2). Σν ηειηθφ δείγκα καο απνηειείηαη απφ 529 νξζψο θαη πιήξσο 

απαληεκέλα εξσηεκαηνιφγηα απφ κηζζσηνχο, ελψ ην ειάρηζην επαξθέο δείγκα κε 

βάζε ηνλ πξναλαθεξφκελν πιεζπζκφ ησλ κηζζσηψλ είλαη 384. O βαζκφο 

εκπηζηνζχλεο-πεξηζψξην ζθάικαηνο γηα ηελ ελ ιφγσ έξεπλα είλαη 0,05. Ο ρξφλνο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2015. Ζ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην R.  

Ζ ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ππνινγίζηεθε σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κειψλ ζηελ πνιηηηθή απαζρφιεζε σο πξνο ηε ζπλνιηθή κηζζσηή απαζρφιεζε. Γελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη δειαδή άλεξγνη, ζπληαμηνχρνη, θνηηεηέο θαζψο θαη νη 

ζηξαηησηηθνί. Δπηιέμακε ηνλ ελ ιφγσ δείθηε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο θαζψο 

απηφο αλαθέξεηαη ζηα κέιε πνπ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ ζσκαηείσλ θαη είλαη θαηαιιειφηεξνο γηα ζπγθξίζεηο, φπσο δείμακε ζηελ ελφηεηα 

3.5.2.  

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο θάζε πξνζδηνξηζηηθνχ 

παξάγνληα-αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο σο πξνο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, 

ρξεζηκνπνηνχκε ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν αλεμαξηεζίαο Χ2 ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή είλαη πνηνηηθή-δηρνηνκηθή ή πνηνηηθή-θαηεγνξηθή νλνκαζηηθή 

κεηαβιεηή θαη ην κε-παξακεηξηθφ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ησλ Mann-Whitney ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή είλαη πνζνηηθή κεηαβιεηή. Υξεζηκνπνηνχκε 

ηνπο δχν ζπγθεθξηκέλνπο ειέγρνπο, δηφηη ηα δεδνκέλα καο δελ αθνινπζνχλ ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή (βι. Φαξξνχ θαη Εαθεηξφπνπινο, 2004: 246 θ.ε.˙ Νφβα-

Καιηζνχλε, 2006: 215-220). Σέινο, δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο ζεκαληηθψλ 

ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηνπο επηκέξνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο (αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο) θαη ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, δηεξεπλνχκε ηελ χπαξμε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνθίι ησλ ζπλδηθαιηζκέλσλ κηζζσηψλ κε ηε ρξήζε ησλ ηεξαξρηθψλ 

δέλδξσλ παιηλδξφκεζεο θαη πηλάθσλ ζπλάθεηαο-δηπιήο εηζφδνπ. Σα ηεξαξρηθά 

δέληξα παιηλδξφκεζεο είλαη κηα ζχγρξνλε κέζνδνο, ε νπνία ζπλεμεηάδνληαο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, πξνζδηνξίδεη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο επίδξαζεο ηνπ θάζε επηκέξνπο παξάγνληα ζηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή θαη ηεξαξρεί ηε ζεκαληηθφηεηα απηή (Breiman et al., 1984˙ McCullagh 

and Nelder, 1989). Ο παξάγνληαο πνπ απνηππψλεηαη ζε πςειφηεξε ζέζε ζην δέληξν 

είλαη θαη ν ζεκαληηθφηεξνο. Ζ θαηάιεμε θάζε θιάδνπ ηνπ ηεξαξρηθνχ δέληξνπ, 
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απνηππψλεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθίι κηζζσηνχ θαη δηεπθξηλίδεη αλ απηφο ηείλεη λα 

ζπλδηθαιίδεηαη ή φρη.    

 

10.2 Κσδηθνπνίεζε εξσηήζεσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνπκε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ ζα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ (ή δελ αζθνχλ) ζηελ ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα, νη παξάγνληεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα 3.6. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδεηαη ε θσδηθνπνίεζε ηεο εξψηεζεο κέζσ ηεο νπνίαο ζα δηεξεπλεζεί ν 

ηζρπξηζκφο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ ελφηεηα 3.3.3.2, ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή 

επίδξαζε ηεο πνιπαπαζρφιεζεο ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα. 

 

10.2.1 Κσδηθνπνίεζε εξσηήζεσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (βι. ελφηεηα 

3.6.1) αμηνπνηνχληαη νη εξσηήζεηο 2, 3, 4, 21 θαη 22 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (βι. 

Παξάξηεκα Η).  

Δηδηθφηεξα, ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο δηεξεπλάηαη σο πνηνηηθή-θαηεγνξηθή 

δηαηάμηκε κεηαβιεηή κέζσ ηεο εξψηεζεο Q2. Οη δηαζέζηκεο απαληήζεηο ζηελ ελ 

ιφγσ εξψηεζε απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.1. 

  
Πίλαθαο 10.1 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q2-Ζιηθία» 

Q2-1  15-19 εηψλ 

Q2-2  20-24 εηψλ 

Q2-3  25-29 εηψλ 

Q2-4  30-34 εηψλ 

Q2-5  35-39 εηψλ 

Q2-6  40-44 εηψλ 

Q2-7  45-49 εηψλ 

Q2-8  50-54 εηψλ 

Q2-9  55-59 εηψλ 

Q2-10  60-64 εηψλ 

Q2-11  65+    εηψλ 

 

Ζ επίδξαζε ηνπ θχινπ δηεξεπλάηαη σο πνηνηηθή-δηρνηνκηθή νλνκαζηηθή 

κεηαβιεηή κέζσ ηεο εξψηεζεο Q3. Οη δηαζέζηκεο απαληήζεηο ζηελ ελ ιφγσ εξψηεζε 

απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.2. 
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Πίλαθαο 10.2 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q3-Φχιν» 

Q3-1 Γπλαίθα 

Q3-2 Άλδξαο 

 

Ζ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο δηεξεπλάηαη σο πνηνηηθή-θαηεγνξηθή δηαηάμηκε 

κεηαβιεηή κέζσ ηεο εξψηεζεο Q4. Οη δηαζέζηκεο απαληήζεηο ζηελ ελ ιφγσ εξψηεζε 

απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.3. 

 

Πίλαθαο 10.3 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q4- Πνην είλαη ην αλψηαην επίπεδν 

ησλ ζπνπδψλ ζαο;» 

Q4-1 Γελ έρσ πάεη θαζφινπ ζρνιείν 

Q4-2 Μεξηθέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ 

Q4-3 Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 

Q4-4 Απνιπηήξην ηξηψλ ηάμεσλ γπκλαζίνπ 

Q4-5 Απνιπηήξην ιπθείνπ 

Q4-6 Μεηαιπθεηαθέο ζπνπδέο 

Q4-7 ΑΔΗ-ΣΔΗ 

Q4-8 Μεηαπηπρηαθφ 

Q4-9 Γηδαθηνξηθφ 

 

Ζ επίδξαζε ηεο πξνυπεξεζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε/νξγαληζκφ πνπ 

απαζρνινχηαλ ν/ε εξσηψκελνο/εξσηψκελε θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή δηεμαγσγήο ηεο 

ζπλέληεπμεο, δηεξεπλάηαη σο ζπλερήο πνζνηηθή κεηαβιεηή κέζσ ηεο εξψηεζεο Q21. 

Ο εξσηψκελνο/εξσηψκελε δελ επηιέγεη απφ ιίζηα απαληήζεσλ, αιιά δειψλεη ηνλ 

αθξηβή ρξφλν πξνυπεξεζίαο ηνπ ζε έηε. Έηζη, γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο ζηε ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θαηάιιεια πεξηγξαθηθά κέηξα (Πίλαθα 10.4).  

 

Πίλαθαο 10.4 Πεξηγξαθηθά κέηξα ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q21-Πφζν θαηξφ εξγάδεζηε ζηε 

ζεκεξηλή ζαο απαζρφιεζε;» 

Διάρηζηε ηηκή (min) 

Μέγηζηε ηηκή (max) 

Δχξνο (range) 

Δπηθξαηνχζα ηηκή (mode) 

Αξηζκεηηθφο κέζνο (mean) 

Σππηθή απφθιηζε (standard deviation) 

πληειεζηήο κεηαβιεηφηεηαο (coefficient of variation) 

1
ν
 ηεηαξηεκφξην (Q1) 

Γηάκεζνο εηψλ πξνυπεξεζίαο (median, Q2) 

3
ν
 ηεηαξηεκφξην (Q3) 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο (interquartile renge, IQR= Q3-Q1) 

 

Ζ επίδξαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο απφ νπνηαδήπνηε εξγαζία, 

δηεξεπλάηαη σο δηαηάμηκε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή κέζσ ηεο εξψηεζεο Q22. Ο 

εξσηψκελνο/εξσηψκελε –φπσο θαη ζηελ εξψηεζε Q21– δελ επηιέγεη απφ ιίζηα 
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απαληήζεσλ, αιιά δειψλεη ηνλ αθξηβή ρξφλν πξνυπεξεζίαο ηνπ. πλεπψο θαη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θαηάιιεια πεξηγξαθηθά κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα (Πίλαθαο 10.5).  

 

Πίλαθαο 10.5 Πεξηγξαθηθά κέηξα ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q22-Πνηα είλαη ε πξνυπεξεζία 

ζαο ζήκεξα απφ νπνηαδήπνηε εξγαζία;» 

Διάρηζηε ηηκή (min) 

Μέγηζηε ηηκή (max) 

Δχξνο (range) 

Δπηθξαηνχζα ηηκή (mode) 

Αξηζκεηηθφο κέζνο (mean) 

Σππηθή απφθιηζε (standard deviation) 

πληειεζηήο κεηαβιεηφηεηαο (coefficient of variation) 

1
ν
 ηεηαξηεκφξην (Q1) 

Γηάκεζνο εηψλ πξνυπεξεζίαο (median, Q2) 

3
ν
 ηεηαξηεκφξην (Q3) 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο (interquartile renge, IQR= Q3-Q1) 

 

10.2.2 Κυδικοποίηζη επυηήζευν για ηη διεπεωνηζη ηηρ επίδπαζηρ ηυν δομικϊν 

παπαγψνηυν  

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ παξνπζηάζνπκε ζηελ 

ελφηεηα 3.6.2, αμηνπνηνχληαη νη εξσηήζεηο 13, 19, 24, 30, 62, 63 θαη 89 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ.  

Δηδηθφηεξα, ε επίδξαζε ηνπ ηνκέα παξαγσγήο δηεξεπλάηαη σο πνηνηηθή 

νλνκαζηηθή κεηαβιεηή κέζσ ηεο εξψηεζεο Q19. Οη δηαζέζηκεο απαληήζεηο ζηελ ελ 

ιφγσ εξψηεζε θαζψο θαη ε νκαδνπνίεζή ηνπο αλά ηνκέα παξαγσγήο απνηππψλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 10.6. εκεηψλνπκε πσο νη θιάδνη παξαγσγήο απφ ηνπο νπνίνπο 

πξνθχπηνπλ νη ηνκείο παξαγσγήο, δηαηππψζεθαλ ζε ζπκθσλία κε ηε ζηαηηζηηθή 

ηαμηλφκεζε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ – ΣΑΚΟΓ 2008 (ΔΛΣΑΣ, 2008) θαη ηε 

ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο NACE Rev.2 (Eurostat, 2008).  
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Πίλαθαο 10.6 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q19-ε πνην νηθνλνκηθφ θιάδν αλήθεη 

ε επηρείξεζε πνπ εξγάδεζηε ή ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη;» 

Πξσηνγελήο 

ηνκέαο  
Q19-1 Γεσξγία, δαζνθνκία θαη αιηεία 

Γεπηεξνγελήο 

ηνκέαο 

Q19-2 Οξπρεία θαη ιαηνκεία 

Q19-3 Μεηαπνίεζε 

Q19-4 
Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη 

θιηκαηηζκνχ 

Q19-5 
Παξνρή λεξνχ, επεμεξγαζία ιπκάησλ, δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη 

δξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο 

Q19-6 Καηαζθεπέο 

Σξηηνγελήο ηνκέαο 

Q19-7 
Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπή κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ 

Q19-8 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε 

Q19-9 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη εζηίαζεο 

Q19-10 Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία 

Q19-11 Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Q19-12 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

Q19-13 Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Q19-14 Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Q19-15 Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα 

Q19-16 Δθπαίδεπζε 

Q19-17 Γξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο 

Q19-18 Σέρλεο, δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία 

Q19-19 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

Q19-20 
Γξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ (νηθηαθνί βνεζνί, 

ζπξσξνί, κπετκπηζίηεξ, ζνθέξ, θεπνπξνί, νηθνδηδάζθαινη) 

Q19-21 

Γξαζηεξηφηεηεο εηεξφδηθσλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ (ππεξεζίεο 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα π.ρ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ ΓΝΣ, ηνπ ΟΟΑ,ΟΖΔ θιπ.) 

Q19-22 Άιιν 

 

Ζ επίδξαζε ηεο ζέζεο ζηελ παξαγσγή (πλεπκαηηθή/ρεηξσλαθηηθή εξγαζία) 

δηεξεπλάηαη σο πνηνηηθή-δηρνηνκηθή νλνκαζηηθή κεηαβιεηή κέζσ ησλ εξσηήζεσλ 

Q62 θαη Q63. Οη δηαζέζηκεο απαληήζεηο γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο 

απνηππψλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 10.7 θαη 10.8.  

  

Πίλαθαο 10.7 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q62-Αζθείηαη θαηά θχξην ιφγν 

πλεπκαηηθή εξγαζία;» 

 Q62-1 Ναη 

 Q63-2 Όρη 

 

Πίλαθαο 10.8 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q63-Αζθείηαη θαηά θχξην ιφγν 

ρεηξσλαθηηθή εξγαζία;» 

Q63-1 Ναη 

Q63-2 Όρη 

 

 Χζηφζν, ζεσξψληαο πσο εξσηψκελνη πνπ απαληνχλ ηαπηφρξνλα Q62-1 θαη 

Q63-1 ή πνπ απαληνχλ ηαπηφρξνλα Q62-2 θαη Q63-2 εθηεινχλ εξγαζία πνπ 

ζπλδπάδεη ζηνλ ίδην βαζκφ ραξαθηεξηζηηθά πλεπκαηηθήο θαη ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο, 
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θαηαζθεπάδνπκε ηε λέα κεηαβιεηή Q62_63 κε εληαία θσδηθνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηε 

ζέζε ζηελ παξαγσγή ε νπνία απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 10.9. 

 

Πίλαθαο 10.9 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ζηελ παξαγσγή 

Q62-1 Καηά θχξην ιφγν πλεπκαηηθή εξγαζία 

Q63-1 Καηά θχξην ιφγν ρεηξσλαθηηθή εξγαζία 

(Q62-1+ Q63-1), (Q62-2+ Q63-2) πλδπαζκφο ρεηξσλαθηηθήο-πλεπκαηηθήο εξγαζίαο 

 

Ζ επίδξαζε ησλ αηππηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο (πιήξεο/κεξηθή 

απαζρφιεζε θαη ζηαζεξή/πξνζσξηλή απαζρφιεζε) δηεξεπλάηαη σο πνηνηηθή-

δηρνηνκηθή νλνκαζηηθή κεηαβιεηή κέζσ ησλ εξσηήζεσλ Q24 θαη Q30. Οη δηαζέζηκεο 

απαληήζεηο ζηηο ελ ιφγσ εξσηήζεηο απνηππψλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 10.10 θαη 10.11.  

 

Πίλαθαο 10.10 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q24-Ζ απαζρφιεζή ζαο είλαη:» 

 Q24-1 Πιήξεο απαζρφιεζε 

 Q24-2 Μεξηθή απαζρφιεζε 

 

Πίλαθαο 10.11 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q30-Με πνηνλ απφ ηνπο παξαθάησ 

ηχπνπο ζχκβαζεο απαζρνιείζηε;» 

ηαζεξή 
 Q30-1 Μφληκνο δεκφζηνο ππάιιεινο 

 Q30-2 χκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ 

Πξνζσξηλή 

 Q30-3 χκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

 Q30-4 χκβαζε έξγνπ   

 Q30-5 Υσξίο ζχκβαζε, ειεχζεξν επάγγεικα 

 

Ζ επίδξαζε ηεο δηάθξηζεο ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα δηεξεπλάηαη σο 

πνηνηηθή νλνκαζηηθή κεηαβιεηή κέζσ ηεο εξψηεζεο Q7. Οη δηαζέζηκεο απαληήζεηο 

ζηελ ελ ιφγσ εξψηεζε θαη νη νκαδνπνηήζεηο απηψλ απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 

10.12.  

 
Πίλαθαο 10.12 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q7-Πνην είλαη ην ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ ζηελ νπνία εξγάδεζηε;» 

ηελφο Γεκφζηνο Σνκέαο 

Q7-1 Γεκφζηα ππεξεζία 

 Q7-2 ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ή Γεκφζηνο Οξγαληζκφο 

 Q7-3 Γήκνο ή Κνηλφηεηα, Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 

Δπξχηεξνο Γεκφζηνο 

Σνκέαο 

 Q7-4 Γεκφζηα Δπηρείξεζε Κνηλήο Χθέιεηαο 

 Q7-5 Σξάπεδα θξαηηθή ή ειεγρφκελε απφ ην θξάηνο 

 Q7-6 Δπηρείξεζε ειεγρφκελε απφ ην δεκφζην 

Ηδησηηθφο ηνκέαο  Q7-7 Δπηρείξεζε ηδησηηθνχ ηνκέα 

 

Σέινο, ε επίδξαζε ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο δηεξεπλάηαη σο πνηνηηθή-

δηαηάμηκε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή κέζσ ηεο εξψηεζεο Q13. Οη δηαζέζηκεο απαληήζεηο 
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ζηελ ελ ιφγσ εξψηεζε απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.13. εκεηψλνπκε πσο δελ ζα 

αμηνπνηεζεί ε απάληεζε Q13-1 θαζψο απνηππψλεη ηελ αλππαξμία κηζζσηήο εξγαζίαο.  

 

Πίλαθαο 10.13 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q13- Πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ νπνία απαζρνιείζηε κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ κηζζσηψλ ζε απηή (κφλν 

απαζρνινχκελνη ακεηβφκελνη κε κηζζφ);» 

Q13-1 0 κηζζσηνί 

Q13-2 1-4 κηζζσηνί 

Q13-3 5-8 κηζζσηνί 

Q13-4 9-18 κηζζσηνί 

Q13-5 19-48 κηζζσηνί 

Q13-6 49-248 κηζζσηνί 

Q13-7 249 θαη πιένλ κηζζσηνί 

 

10.2.3 Κυδικοποίηζη επυηήζευν για ηη διεπεωνηζη ηηρ επίδπαζηρ ηυν θεζμικϊν 

παπαγψνηυν  

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ πνπ παξνπζηάζακε ζηελ 

ελφηεηα 3.6.3, αμηνπνηνχληαη νη εξσηήζεηο Q34 θαη Q66 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 Ζ επίδξαζε ηεο πξφζβαζεο εξγαηηθνχ ζσκαηείνπ ή ηεο χπαξμεο ζπλδηθάηνπ 

ή ζπλδηθαιηζηψλ ζην ρψξν δνπιεηάο, δηεξεπλάηαη σο πνηνηηθή-δηρνηνκηθή 

νλνκαζηηθή κεηαβιεηή κέζσ ηεο εξψηεζεο Q66. Οη δηαζέζηκεο απαληήζεηο ζηελ ελ 

ιφγσ εξψηεζε απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.14. 

 

Πίλαθαο 10.14 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q66- ην ρψξν πνπ εξγάδεζηε, 

ππάξρεη εθπξφζσπνο ζσκαηείνπ ή επηζθέπηεηαη ην ρψξν εξγαζίαο εθπξφζσπνο ηνπ ζσκαηείνπ;» 

Q66-1 Ναη 

 Q66-2 Όρη 

 

Ζ επίδξαζε ησλ ζπγθεληξνπνηεκέλσλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα δηεξεπλάηαη σο πνηνηηθή-δηρνηνκηθή νλνκαζηηθή 

κεηαβιεηή κέζσ ηεο εξψηεζεο Q34. Οη δηαζέζηκεο απαληήζεηο ζηελ ελ ιφγσ 

εξψηεζε απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.15. 

 

Πίλαθαο 10.15 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q34- Οη φξνη εξγαζίαο ηεο θχξηαο 

απαζρφιεζήο ζαο θαζνξίδνληαη απφ:» 

Q34-1 Δπηρεηξεζηαθή ζχκβαζε 

 Q34-2 Κιαδηθή ή νκνηνεπαγγεικαηηθή ζχκβαζε 

 Q34-3 Αηνκηθή ζχκβαζε 

 Q34-4 Τπνπξγηθέο απνθάζεηο 

 Q34-5 Κακία ζχκβαζε 
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10.2.4 Κυδικοποίηζη επυηήζευν για ηη διεπεωνηζη ηηρ επίδπαζηρ ηυν 

ζςμπεπιθοπικϊν παπαγψνηυν 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

παξνπζηάζνπκε ζηελ ελφηεηα 3.6.4, αμηνπνηνχληαη νη εξσηήζεηο Q61.1, Q61.2, 

Q61.6, Q61.8, Q61.10 θαη Q61.11 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Ζ επίδξαζε ηεο άπνςεο ησλ κηζζσηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

ζπλδηθάησλ, δηεξεπλάηαη σο πνηνηηθή-θαηεγνξηθή δηαηάμηκε κεηαβιεηή κέζσ ησλ 

εξσηήζεσλ Q61.1 θαη Q61.2. Οη δηαζέζηκεο απαληήζεηο (πεληαβάζκηα θιίκαθα 

Likert) ζηελ ελ ιφγσ εξψηεζε απνηππψλνληαη  ζηνπο Πίλαθεο 10.16 θαη 10.17.  

 

Πίλαθαο 10.16 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q61.1- Θεσξείηε φηη ηα ζπλδηθάηα 

πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο απνιχζεηο;» 

Q61.1-1 Πνιχ κηθξφ/θαζφινπ 

Q61.1-2 Μηθξφ βαζκφ 

Q61.1-3 Οχηε κηθξφ, νχηε κεγάιν βαζκφ 

Q61.1-4 Μεγάιν βαζκφ 

Q61.1-5 Πνιχ κεγάιν βαζκφ 

 

Πίλαθαο 10.17 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q61.2- Θεσξείηε φηη ηα ζπλδηθάηα 

ππεξαζπίδνληαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα (κηζζφο, σξάξην, εξγαζίαο, ζπλζήθεο εξγαζίαο);» 

Q61.2-1 Πνιχ κηθξφ/θαζφινπ 

Q61.2-2 Μηθξφ βαζκφ 

Q61.2-3 Οχηε κηθξφ, νχηε κεγάιν βαζκφ 

Q61.2-4 Μεγάιν βαζκφ 

Q61.2-5 Πνιχ κεγάιν βαζκφ 

 

Ζ επίδξαζε ηνπ βαζκνχ εκπηζηνζχλεο ησλ κηζζσηψλ έλαληη ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ εγεζηψλ, δηεξεπλάηαη σο πνηνηηθή-θαηεγνξηθή δηαηάμηκε κεηαβιεηή 

κέζσ ησλ εξσηήζεσλ Q61.6 θαη Q61.8. Οη δηαζέζηκεο απαληήζεηο (πεληαβάζκηα 

θιίκαθα Likert) ζηελ ελ ιφγσ εξψηεζε απνηππψλνληαη  ζηνπο Πίλαθεο 10.18 θαη 

10.19.  

 

Πίλαθαο 10.18 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q61.6- Δκπηζηεχεζηε ηελ εγεζία ηνπ 

ζσκαηείνπ ζαο;» 

Q61.6-1 Πνιχ κηθξφ/θαζφινπ 

Q61.6-2 Μηθξφ βαζκφ 

Q61.6-3 Οχηε κηθξφ, νχηε κεγάιν βαζκφ 

Q61.6-4 Μεγάιν βαζκφ 

Q61.6-5 Πνιχ κεγάιν βαζκφ 
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Πίλαθαο 10.19 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q61.8- Δκπηζηεχεζηε ηελ εγεζία ηεο 

ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ;» 

Q61.8-1 Πνιχ κηθξφ/θαζφινπ 

Q61.8-2 Μηθξφ βαζκφ 

Q61.8-3 Οχηε κηθξφ, νχηε κεγάιν βαζκφ 

Q61.8-4 Μεγάιν βαζκφ 

Q61.8-5 Πνιχ κεγάιν βαζκφ 

 

Σέινο, ε επίδξαζε ηεο άπνςεο ησλ κηζζσηψλ γηα ηε δχλακε ησλ ζπλδηθάησλ, 

δηεξεπλάηαη σο πνηνηηθή-θαηεγνξηθή δηαηάμηκε κεηαβιεηή κέζσ ησλ εξσηήζεσλ 

Q61.10 θαη Q61.11. Οη δηαζέζηκεο απαληήζεηο (πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert) ζηελ ελ 

ιφγσ εξψηεζε απνηππψλνληαη  ζηνπο Πίλαθεο 10.20 θαη 10.21.  

 

Πίλαθαο 10.20 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q61.10- Θεσξείηε φηη ε δξάζε ησλ 

ζπλδηθάησλ επεξεάδεη ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο;» 

Q61.10-1 Πνιχ κηθξφ/θαζφινπ 

Q61.10-2 Μηθξφ βαζκφ 

Q61.10-3 Οχηε κηθξφ, νχηε κεγάιν βαζκφ 

Q61.10-4 Μεγάιν βαζκφ 

Q61.10-5 Πνιχ κεγάιν βαζκφ 

 

Πίλαθαο 10.21 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q61.11- Θεσξείηε ηα ζπλδηθάηα 

ηζρπξά έλαληη ησλ εξγνδνηψλ;» 

Q61.11-1 Πνιχ κηθξφ/θαζφινπ 

Q61.11-2 Μηθξφ βαζκφ 

Q61.11-3 Οχηε κηθξφ, νχηε κεγάιν βαζκφ 

Q61.11-4 Μεγάιν βαζκφ 

Q61.11-5 Πνιχ κεγάιν βαζκφ 

 

 Σέινο, γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζπλνιηθήο ζηάζεο ησλ κηζζσηψλ –κειψλ θαη κε 

κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ– έλαληη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, αμηνπνηείηαη ην 

ζχλνιν ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ ηεο εξψηεζεο Q61, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ 

παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα 

απνηχπσζεο ηεο ζηάζεο ηνπο κε ηε βνήζεηα ελφο εληαίνπ δείθηε.  Οη 11 πεληαβάζκηεο 

εξσηήζεηο ηχπνπ Likert πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εξψηεζε Q61, είλαη δπλαηφλ 

λα δείμνπλ ηε ζεηηθή ή ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ κηζζσηψλ απέλαληη ζην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα απνηππψλνληαο: α) ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο ησλ κηζζσηψλ 

έλαληη ησλ ζπλδηθάησλ, β) ηελ άπνςε ησλ κηζζσηψλ ζρεηηθά κε ηε δχλακε  ησλ 

ζπλδηθάησλ, γ) ηελ άπνςε ησλ κηζζσηψλ ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ησλ ζπλδηθάησλ 

λα παξέρνπλ πξνζηαζία ζηνπο κηζζσηνχο, δ) ηελ άπνςε ησλ κηζζσηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ ηαχηηζε ή κε ηεο δξάζεο ησλ ζπλδηθάησλ κε ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγνδνηψλ, ε) 

ηε δπλαηφηεηα επίδξαζεο ησλ ζπλδηθάησλ ζηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο. Ζ 
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θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζε θάζε κηα απφ ηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο ηεο 

εξψηεζεο Q61 απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.22.  

 

Πίλαθαο 10.22 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q61- ε πνην βαζκφ:» 

 

Πνιχ 

κηθξφ 

/θαζφινπ 

Μηθξφ 

βαζκφ 

Οχηε 

κηθξφ 

νχηε 

κεγάιν 

βαζκφ 

Μεγάιν 

βαζκφ 

Πνιχ 

κεγάιν 

βαζκφ 

Q61.1Θεσξείηε φηη ηα ζπλδηθάηα 

πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο απφ 

ηηο απνιχζεηο; 

Q61.1-1 Q61.1-2 Q61.1-3 Q61.1-4 Q61.1-5 

Q61.2 Θεσξείηε φηη ηα ζπλδηθάηα 

ππεξαζπίδνληαη ηα εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα (κηζζφο, σξάξην, εξγαζίαο, 

ζπλζήθεο εξγαζίαο) 

Q61.2-1 Q61.2-2 Q61.2-3 Q61.2-4 Q61.2-5 

Q61.3 Θεσξείηε φηη νη εγεζίεο ησλ 

ζπλδηθάησλ εμππεξεηνχλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ; 

Q61.3-1 Q61.3-2 Q61.3-3 Q61.3-4 Q61.3-5 

Q61.4 Θεσξείηε φηη νη εγεζίεο ησλ 

ζπλδηθάησλ εμππεξεηνχλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ εξγνδνηψλ; 

Q61.4-1 Q61.4-2 Q61.4-3 Q61.4-4 Q61.4-5 

Q61.5 Θεσξείηαη φηη νη εγεζίεο ησλ 

ζπλδηθάησλ ππνζηεξίδνπλ ηαπηφρξνλα 

θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ; 

Q61.5-1 Q61.5-2 Q61.5-3 Q61.5-4 Q61.5-5 

Q61.6 Δκπηζηεχεζηε ηελ εγεζία ηνπ 

ζσκαηείνπ ζαο; 
Q61.6-1 Q61.6-2 Q61.6-3 Q61.6-4 Q61.6-5 

Q61.7 Θεσξείηε ηθαλή ηελ εγεζία ηεο 

ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ λα ππεξαζπηζηεί ηα 

δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ; 

Q61.7-1 Q61.7-2 Q61.7-3 Q61.7-4 Q61.7-5 

Q61.8 Δκπηζηεχεζηε ηελ εγεζία ηεο 

ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ; 
Q61.8-1 Q61.8-2 Q61.8-3 Q61.8-4 Q61.8-5 

Q61.9 Θεσξείηε φηη ε εγεζία ηεο 

ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ εμππεξεηεί ηνπο 

ζηφρνπο ηεο θπβέξλεζεο; 

Q61.9-1 Q61.9-2 Q61.9-3 Q61.9-4 Q61.9-5 

Q61.10 Θεσξείηε φηη ε δξάζε ησλ 

ζπλδηθάησλ επεξεάδεη ηελ πνιηηηθή ηεο 

θπβέξλεζεο; 

Q61.10-1 Q61.10-2 Q61.10-3 Q61.10-4 Q61.10-5 

Q61.11 Θεσξείηε ηα ζπλδηθάηα ηζρπξά 

έλαληη ησλ εξγνδνηψλ; 
Q61.11-1 Q61.11-2 Q61.11-3 Q61.11-4 Q61.11-5 

 

10.2.5 Κυδικοποίηζη ηηρ επϊηηζηρ για ηη διεπεωνηζη ηηρ επίδπαζηρ ηηρ 

πολςαπαζσψληζηρ 

 

Ζ επίδξαζε ηεο πνιπαπαζρφιεζεο ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα, δηεξεπλάηαη σο 

πνηνηηθή νλνκαζηηθή κεηαβιεηή κέζσ ηεο εξψηεζεο Q88. Οη δηαζέζηκεο απαληήζεηο 

ζηελ ελ ιφγσ εξψηεζε απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.23.  
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Πίλαθαο 10.23 Κσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q88- Πνηα είλαη ε κνξθή ηεο 

δεπηεξεχνπζαο εξγαζίαο ζαο;» 

Q88-1 Μηζζσηφο ζην ζηελφ δεκφζην ηνκέα 

Q88-2 Μηζζσηφο ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα 

Q88-3 Μηζζσηφο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

Q88-4 πκβαζηνχρνο έξγνπ απαζρνινχκελνο θπξίσο ζε έλαλ εξγνδφηε (ζηελφ δεκφζην ηνκέα) 

Q88-5 πκβαζηνχρνο έξγνπ απαζρνινχκελνο θπξίσο ζε έλαλ εξγνδφηε (επξχηεξν δεκφζην ηνκέα) 

Q88-6 πκβαζηνχρνο έξγνπ απαζρνινχκελνο θπξίσο ζε έλαλ εξγνδφηε (ηδησηηθφ ηνκέα) 

Q88-7 Απηναπαζρνινχκελνο κε πξνζσπηθφ (εξγνδφηεο) 

Q88-8 Απηναπαζρνινχκελνο ρσξίο πξνζσπηθφ 

Q88-9 Βνεζφο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 

 

10.3 Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ηνπ 

ειιεληθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο: αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο 

αλαθνξηθά κε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο. Ζ 

αλάιπζε ππνδηαηξείηαη ζε 6 επηκέξνπο ελφηεηεο.  

ηηο ελφηεηεο 10.3.1 έσο θαη 10.3.4 αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηεξεχλεζεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ 

δνκηθψλ παξαγφλησλ, ησλ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

παξαγφλησλ αληίζηνηρα. ηελ ελφηεηα 10.3.5 αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηεξεχλεζεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο πνιπαπαζρφιεο ζηελ ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα.  

ε θάζε κηα απφ ηηο ελφηεηεο απηέο παξνπζηάδεηαη ν έιεγρνο αιιειεπίδξαζεο 

θάζε επηκέξνπο παξάγνληα. Γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο 

πνπ επηδξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p-value < 0,05) ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα, 

παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζε πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ. 

Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη ζε ξαβδνγξάκκαηα ηα πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ αλά πξνζδηνξηζηηθφ 

παξάγνληα. Σέινο, θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ ελφηεηεο νινθιεξψλεηαη κε ηε ρξήζε 

ελφο ηεξαξρηθνχ δέληξνπ παιηλδξφκεζεο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ζεκαληηθφηεηα 

ηεο επίδξαζεο θαζελφο εθ ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή (ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα), θαζψο θαη πξνθίι κηζζσηψλ σο πξνο ην αλ 

ζπκκεηέρνπλ ή φρη ζε ζπλδηθάην.  

Απφ ην ηεξαξρηθφ δέληξν παιηλδξφκεζεο ηεο θάζε ελφηεηαο, πξνθχπηεη  πνηνο 

απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο θάζε επξχηεξεο θαηεγνξίαο παξαγφλησλ 

(πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, δνκηθνί παξάγνληεο, ζεζκηθνί παξάγνληεο, 
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ζπκπεξηθνξηθνί παξάγνληεο) αζθεί ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή. Σνπο ηέζζεξηο απηνχο παξάγνληεο πνπ πξνθχπηνπλ σο ζεκαληηθφηεξνη ζε 

θάζε επξχηεξε θαηεγνξία, ηνπο ζπλεμεηάδνπκε κε ηε ρξήζε ηεξαξρηθνχ δέληξνπ 

παιηλδξφκεζεο ζηελ ελφηεηα 10.3.6, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε πνηνο ηειηθά 

αλαδχεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο απ‟ φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ κειεηήζακε.        

 

10.3.1 Ανάλςζη ηυν πποζυπικϊν σαπακηηπιζηικϊν  

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο επίδξαζεο θαζελφο εθ ησλ 

πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξνπζηάζακε ζηελ ελφηεηα 3.6.1, δηελεξγήζακε 

ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

10.24. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 10.24, ην ζχλνιν ησλ πξνζσπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ επηδξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.  

 

Πίλαθαο 10.24 Έιεγρνο αιιειεπίδξαζεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ~ πξνζσπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

Δξψηεζε 
Πξνζδηνξηζηηθφο 

Παξάγνληαο 
Δπίδξαζε 

Σηκή 

ηαηηζηηθνχ 

Γείθηε 

β.ε. p-value Έιεγρνο 

Q2 Ζιηθία  333.54 9 0.00 x
2
 

Q3 Φχιν  4.08 1 0.04 x
2
 

Q4 
Δπίπεδν 

εθπαίδεπζεο 
 22.48 6 0.00 x

2
 

Q21 

Πξνυπεξεζία ζηε 

ζεκεξηλή 

απαζρφιεζε 

 120660 - 0.00 
Mann-

Whitney 

Q22 

Πξνυπεξεζία απφ 

νπνηαδήπνηε 

απαζρφιεζε 

 156610 - 0.00 
Mann-

Whitney 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ θαη ησλ κε-κειψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηζζσηψλ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία (εξψηεζε Q2), απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 10.25. 

ηνλ Πίλαθα 10.26 απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ κειψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ κειψλ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε ειηθηαθή 

θαηεγνξία 40-44 (Q2-6) παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζην ζχλνιν ησλ 

κειψλ κε βάζε ηνλ Πίλαθα 10.26. Δπίζεο, είλαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί πσο ε 

ειηθηαθή θαηεγνξία 25-29 (Q2-3) αλ θαη απνηειεί ην 20,38% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηζζσηψλ (Πίλαθαο 10.25), εθπξνζσπείηαη ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα κε πνζνζηφ 
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κφιηο 1,73% (Πίλαθαο 10.26). Δπηπιένλ, κε βάζε ηνλ Πίλαθα 10.26, πξνθχπηεη πσο 

ην 82,42% ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ έρεη ειηθία ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 40 έηε, 

ππνδεηθλχνληαο έλα ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα απνηεινχκελν θαηά βάζε απφ κηζζσηνχο 

πνπ έρνπλ δηαηξέμεη ην ήκηζπ θαη πιένλ ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ. ην Γηάγξακκα 

10.1 απεηθνλίδεηαη ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά ειηθηαθή θαηεγνξία. Όπσο 

πξνθχπηεη απφ ην Γηάγξακκα 10.1, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα ηείλεη λα 

απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη ε ειηθία ησλ εξσηψκελσλ, κε εμαίξεζε ηηο κηθξέο 

κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχκε ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο «50 έσο 54 εηψλ» θαη «55 

έσο 59 εηψλ». Έηζη, επηβεβαηψλνληαη ζε έλα βαζκφ νη ππνζέζεηο ησλ Freeman θαη 

Medoff πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα 3.6.1 θαη ε ππνζεζε Ζ3, γεγνλφο πνπ 

απνηππψλεηαη θαη ζην πνιχγσλν ζπρλνηήησλ κειψλ ζπλδηθάησλ (Γηάγξακκα 10.2), 

βάζεη ηνπ νπνίνπ ε πηζαλφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ κηζζσηψλ ζηα ζπλδηθάηα βαίλεη 

απμαλφκελε απφ ηελ έλαξμε θαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα κεηψλεηαη.. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ «15 

έσο 19 εηψλ» θαη «35 έσο 39 εηψλ» ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα 

θπκαίλνληαη απφ 0% έσο 13,91%, ελψ κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ «40 έσο 45 

εηψλ» θαη «60 έσο 64 εηψλ» ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θπκαίλνληαη απφ 28,04% έσο 

95,83% (p-value = 0,00). Ζ επηζήκαλζε απηή ππνδεηθλχεη –πέξαλ ησλ φζσλ 

αλαθέξζεθαλ θαη παξαπάλσ– έλα  «γεξαζκέλν» εξγαηηθφ θίλεκα αιιά θαη ηελ 

αδπλακία ηνπ ππαξθηνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο λα εληάμεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ ηηο 

λεφηεξεο γεληέο κηζζσηψλ.  

 

Πίλαθαο 10.25 Καηαλνκή κειψλ θαη κε-κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ, κε βάζε ηελ 

εξψηεζε «Q2-Ζιηθία» 

Ζιηθηαθή 

θαηεγνξία  

Μέιε ζπλδηθάηνπ  

(Q40-1) 

Με-κέιε ζπλδηθάηνπ  

(Q40-2) 
χλνιν 

15-19 (Q2-1) 0,00 1,82 1,82 

20-24 (Q2-2) 0,00 6,54 6,54 

25-29 (Q2-3) 0,38 20,00 20,38 

30-34 (Q2-4) 2,45 15,35 17,80 

35-39 (Q2-5) 1,01 6,23 7,23 

40-44 (Q2-6) 6,23 11,89 18,11 

45-49 (Q2-7) 5,53 5,03 10,57 

50-54 (Q2-8) 3,21 8,05 11,26 

55-59 (Q2-9) 1,57 3,21 4,78 

60-64 (Q2-10) 1,45 0,06 1,51 

65+ (Q2-11) 0,00 0,00 0,00 

χλνιν 21,82% 78,18 100,00 
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Πίλαθαο 10.26 Καηαλνκή κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε «Q2-Ζιηθία» 

Ζιηθηαθή θαηεγνξία Μέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-1) 

15-19 (Q2-1) 0,00 

20-24 (Q2-2) 0,00 

25-29 (Q2-3) 1,73 

30-34 (Q2-4) 11,24 

35-39 (Q2-5) 4,61 

40-44 (Q2-6) 28,53 

45-49 (Q2-7) 25,36 

50-54 (Q2-8) 14,70 

55-59 (Q2-9) 7,20 

60-64 (Q2-10) 6,63 

65+ (Q2-11) 0,00 

χλνιν 100,00 

 

Γηάγξακκα 10.1 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά ειηθηαθέο θαηεγνξίεο 

 

 

0,00%

4,17%

67,11%

71,51%

47,62%

65,63%

86,09%

86,22%

98,15%

100,00%

100,00%

0,00%

95,83%

32,89%

28,49%

52,38%

34,38%

13,91%

13,78%

1,85%

0,00%

0,00%

65+ εηψλ

60 έσο 64 εηψλ

55 έσο 59 εηψλ

50 έσο 54 εηψλ

45 έσο 49 εηψλ

40 έσο 44 εηψλ

35 έσο 39 εηψλ

30 έσο 34 εηψλ

25 έσο 29 εηψλ

20 έσο 24 εηψλ

15 έσο 19 εηψλ

Μέιε

Με κέιε
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Γηάγξακκα 10.2 Πνιχγσλν ζπρλνηήησλ κειψλ ζπλδηθάησλ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ θαη ησλ κε-κειψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηζζσηψλ κε βάζε ην θχιν (Q3) απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.27. ηνλ Πίλαθα 

10.28 απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ σο πνζνζηφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ην θχιν. ην Γηάγξακκα 10.3 απεηθνλίδεηαη ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά θχιν. Απφ ηνλ Πίλαθα 10.28 πξνθχπηεη πσο νη 

άλδξεο εθπξνζσπνχληαη ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα κε πνζνζηφ πνπ είλαη ζρεδφλ 

θαηά 13 πνζνζηηαίεο κνλάδεο κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ εθπξνζψπεζεο 

ησλ γπλαηθψλ. Απφ ην Γηάγξακκα 10.3 πξνθχπηεη πσο ην πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο ησλ αλδξψλ αλέξρεηαη ζε 23,93% θαη είλαη κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθά κε 

εθείλν ησλ γπλαηθψλ, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζε 19,61% (p-

value = 0,03). πλεπψο, επηβεβαηψλνληαη νη ππνζέζεηο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε 

ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα (βι. ελφηεηα 3.6.1) θαη ε 

ππφζεζε Ζ4.  

 

Πίλαθαο 10.27 Καηαλνκή κειψλ θαη κε κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε 

«Q3-Φχιν» 

Φχιν Μέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-1) Με-κέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-2) χλνιν 

Γπλαίθα (Q3-1) 9,56 39,18 48,74 

Άλδξαο (Q3-2) 12,26 38,99 51,26 

 χλνιν 21,82 78,18 100,00 
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Πίλαθαο 10.28 Καηαλνκή κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε «Q3-Φχιν» 

 Φχιν Μέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-1) 

Γπλαίθα (Q3-1) 43,80 

Άλδξαο (Q3-2) 56,20 

 χλνιν 100,00 

 

Γηάγξακκα 10.3 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά θχιν 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ θαη ησλ κε-κειψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηζζσηψλ κε βάζε ην επίπεδν ζπνπδψλ (Q4), απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 10.29. ηνλ 

Πίλαθα 10.30 απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ σο πνζνζηφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ην επίπεδν ζπνπδψλ. ην Γηάγξακκα 10.4 απεηθνλίδεηαη 

ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά επίπεδν ζπνπδψλ. Απφ ηνλ Πίλαθα 10.29 θαη ηνλ 

Πίλαθα 10.30 είλαη εκθαλέο πσο ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα αλά επίπεδν 

ζπνπδψλ ειάρηζηα δηαθνξνπνηνχληαη (ή θηλνχληαη ζηα φξηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

ζθάικαηνο) απφ ηα πνζνζηά ησλ κηζζσηψλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ ζην ζχλνιν ησλ 

κηζζσηψλ (κειψλ θαη κε-κειψλ). Δμαίξεζε απνηειεί ε θαηεγνξία ησλ θαηφρσλ 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (Q4-8), πνπ ελψ απνηεινχλ ην 10,19% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ κηζζσηψλ (Πίλαθαο 10.29), ην πνζνζηφ ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ πνπ είλαη 

θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ είλαη 5,76% (Πίλαθα 10.30). Σν εχξεκα απηφ 

ππνδεηθλχεη πσο ε ελ ιφγσ θαηεγνξία κηζζσηψλ δηαζέηεη πςειφηεξε αηνκηθή 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε θαη ζηξέθεηαη ιηγφηεξν ζηε ζπιινγηθή δξάζε, ππφζεζε 

πνπ παξνπζηάζηεθε θαη ζηελ ελφηεηα 3.6.1. Απφ ην Γηάγξακκα 10.4 πξνθχπηεη πσο 

ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

κε ρακειφ επίπεδν ζπνπδψλ (απνιπηήξην δεκνηηθνχ) θαη ηδηαίηεξα πςειφ επίπεδν 

80,39%

76,07%

19,61%

23,93%

Γπλαίθα

Άλδξαο

Μέιε

Με κέιε 
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ζπνπδψλ (κεηαπηπρηαθφ). Έηζη, επηβεβαηψλνληαη ηα επξήκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα 3.6.1 θαη ε ππφζεζε Ζ5. εκεηψλνπκε πσο γηα 

ηνπο κηζζσηνχο πνπ είλαη απφθνηηνη γπκλαζίνπ, ιπθείνπ θαη ΑΔΗ-ΣΔΗ (24,49%, 

22,37% θαη 24,64% αληίζηνηρα) ην πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο είλαη 

πςειφηεξν απφ ην πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ 

(21,82%), γηα φζνπο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη κεηαιπθεηαθέο ζπνπδέο ην πνζνζηφ 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο είλαη νξηαθά κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην 

ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ (21,43%), ελψ ην πνζνζηφ ησλ απφθνηησλ δεκνηηθνχ (7,14%) 

θαη ησλ θαηφρσλ κεηαπηπρηαθνχ (12,35%) είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξν ζπγθξηηηθά κε 

ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ (p-value = 0,00). εκεηψλνπκε πσο 

ην πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ησλ θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ (0%) θηλείηαη 

ζηα φξηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζθάικαηνο. 

 

Πίλαθαο 10.29 Καηαλνκή κειψλ θαη κε κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ, κε βάζε ηελ 

εξψηεζε «Q4- Πνην είλαη ην αλψηαην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ ζαο;» 

  Q40-1 Q40-2 χλνιν 

Γελ έρσ πάεη θαζφινπ ζρνιείν (Q4-1) 0,00 0,00 0,00 

Μεξηθέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ (Q4-2) 0,00 0,00 0,00 

Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ (Q4-3) 0,06 0,82 0,88 

Απνιπηήξην ηξηψλ ηάμεσλ γπκλαζίνπ (Q4-4) 0,75 2,33 3,08 

Απνιπηήξην ιπθείνπ (Q4-5) 5,35 18,55 23,90 

Μεηαιπθεηαθέο ζπνπδέο (Q4-6) 2,64 9,69 12,33 

ΑΔΗ-ΣΔΗ (Q4-7) 11,76 35,97 47,74 

Μεηαπηπρηαθφ (Q4-8) 1,26 8,93 10,19 

Γηδαθηνξηθφ (Q4-9) 0,00 1,89 1,89 

 χλνιν 21,82 78,18 100,00 

 

Πίλαθαο 10.30 Καηαλνκή κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε εξψηεζε «Q4- Πνην είλαη ην 

αλψηαην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ ζαο;» 

Δπίπεδν ζπνπδψλ Μέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-1) 

Γελ έρσ πάεη θαζφινπ ζρνιείν (Q4-1) 0,00 

Μεξηθέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ (Q4-2) 0,00 

Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ (Q4-3) 0,29 

Απνιπηήξην ηξηψλ ηάμεσλ γπκλαζίνπ (Q4-4) 3,46 

Απνιπηήξην ιπθείνπ (Q4-5) 24,50 

Μεηαιπθεηαθέο ζπνπδέο (Q4-6) 12,10 

ΑΔΗ-ΣΔΗ (Q4-7) 53,89 

Μεηαπηπρηαθφ (Q4-8) 5,76 

Γηδαθηνξηθφ (Q4-9) 0,00 

χλνιν 100,00 
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Γηάγξακκα 10.4 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά επίπεδν ζπνπδψλ 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ησλ εηψλ 

πξνυπεξεζίαο ζηελ ίδηα απαζρφιεζε, ρξεζηκνπνηήζακε ηα ζηαηηζηηθά κέηξα πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.31. 

Απφ ην πεξηγξαθηθφ κέηξν ηεο επηθξαηνχζαο ηηκήο, πξνθχπηεη πσο ζην δείγκα 

καο νη κηζζσηνί πνπ εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ 

2 έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ ίδηα απαζρφιεζε. Αληίζεηα, ζην ζχλνιν ησλ κειψλ ησλ 

ζπλδηθάησλ νη κηζζσηνί πνπ εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα είλαη εθείλνη 

πνπ έρνπλ 33 έηε πξνυπεξεζία ζηελ ίδηα απαζρφιεζε.  

Απφ ην πεξηγξαθηθφ κέηξν ηνπ αξηζκεηηθνχ κέζνπ, πξνθχπηεη πσο θαηά κέζν 

φξν νη κηζζσηνί ηνπ δείγκαηφο καο έρνπλ 16,08 έηε πξνυπεξεζία ζηε ζεκεξηλή ηνπο 

απαζρφιεζε. Οη κηζζσηνί πνπ είλαη κέιε ζπλδηθάησλ έρνπλ 23,25 έηε πξνυπεξεζία 

ζηε ζεκεξηλή ηνπο απαζρφιεζε. Γειαδή, ζπκπεξαίλνπκε πσο ηα κέιε ησλ 

ζπλδηθάησλ έρνπλ θαηά κέζν φξν κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν 

ησλ κηζζσηψλ, ή κε άιια ιφγηα πσο ηα ζπλδηθάηα απνηεινχληαη απφ κηζζσηνχο πνπ 

θαηά κέζν φξν έρνπλ κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν ησλ εηψλ 

πξνυπεξεζίαο ζηελ ίδηα απαζρφιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ.  

Απφ ην πεξηγξαθηθφ κέηξν ηεο ηππηθήο απφθιηζεο, πξνθχπηεη πσο ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ ηνπ δείγκαηφο καο απνθιίλνπλ απφ ηνλ 

100,00%

87,65%

75,36%

77,63%

77,63%

75,51%

92,86%

0,00%

0,00%

0,00%

12,35%

24,64%

21,43%

22,37%

24,49%

7,14%

0,00%

0,00%

Γηδαθηνξηθφ

Μεηαπηπρηαθφ

ΑΔΗ-ΣΔΗ

Μεηαιπθεηαθέο ζπνπδέο

Απνιπηήξην ιπθείνπ

Απνιπηήξην ηξηψλ ηάμεσλ γπκλαζίνπ

Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ

Μεξηθέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ

Γελ έρσ πάεη θαζφινπ ζρνιείν

Μέιε

Με κέιε
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αξηζκεηηθφ κέζν (16,08 έηε) θαηά 12 έηε. ην ζχλνιν ησλ κειψλ, ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο απνθιίλνπλ απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν (23,25 έηε) θαηά 11,2 έηε. 

πλεπψο, ε απφθιηζε απφ ηε κέζε πξνυπεξεζία εκθαλίδεηαη κηθξφηεξε ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κειψλ. 

Γηα λα ζεσξείηαη νκνηνγελέο έλα ζχλνιν παξαηεξήζεσλ ζα πξέπεη ν 

ζπληειεζηήο κεηαβνιήο λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 10%. ηελ πεξίπησζε ηνπ δείγκαηνο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο είλαη 75% ελψ ζηελ πεξίπησζε 

ησλ κηζζσηψλ πνπ είλαη κέιε ζπλδηθάησλ ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο είλαη 48%. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο είλαη πεξηζζφηεξν νκνηνγελέο ην ζχλνιν ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ σο 

πξνο ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ ίδηα απαζρφιεζε, ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ησλ 

κηζζσηψλ ηνπ δείγκαηφο καο. 

Απφ ην πεξηγξαθηθφ κέηξν ηνπ 1
νπ

 ηεηαξηεκνξίνπ, πξνθχπηεη πσο ζην ζχλνιν 

ηνπ δείγκαηφο καο ην 25% ησλ κηζζσηψλ έρεη κέρξη 4 έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ ίδηα 

απαζρφιεζε, ελψ ην ππφινηπν 75% ησλ κηζζσηψλ έρεη πεξηζζφηεξν απφ 4 έηε 

πξνυπεξεζίαο ζηελ ίδηα απαζρφιεζε. Αληίζεηα, ην 25% ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ 

έρεη κέρξη 16 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ ίδηα απαζρφιεζε, ελψ ην ππφινηπν 75% ησλ 

κειψλ έρεη πεξηζζφηεξν απφ 16 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ ίδηα απαζρφιεζε.  

Σν πεξηγξαθηθφ κέηξν ηεο δηακέζνπ, καο πιεξνθνξεί πσο ην 50% ησλ 

κηζζσηψλ ηνπ δείγκαηνο έρεη ιηγφηεξα απφ 14 έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ ίδηα 

απαζρφιεζε θαη ην ππφινηπν 50% πεξηζζφηεξα απφ 14 έηε πξνυπεξεζίαο. Αληίζεηα, 

ζην ζχλνιν ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ, ην 50% έρεη ιηγφηεξα απφ 25 έηε 

πξνυπεξεζίαο ζηελ ίδηα απαζρφιεζε, ελψ ην 50% ησλ κειψλ έρεη πεξηζζφηεξα απφ 

25 έηε πξνυπεξεζία ζηελ ίδηα απαζρφιεζε.   

Απφ ην πεξηγξαθηθφ κέηξν ηνπ 3
νπ

 ηεηαξηεκνξίνπ, πξνθχπηεη πσο ην 75% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ ηνπ δείγκαηφο καο έρεη πξνυπεξεζία ζηελ ίδηα απαζρφιεζε 

κέρξη 25 έηε, ελψ ην ππφινηπν 25% έρεη πξνυπεξεζία ζηελ ίδηα απαζρφιεζε 

πεξηζζφηεξα απφ 25 έηε. Αληίζεηα, ην 75% ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ έρεη κέρξη 33 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ ίδηα απαζρφιεζε, ελψ ην ππφινηπν 25% ησλ κειψλ έρεη 

πεξηζζφηεξα απφ 33 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ ίδηα απαζρφιεζε. 

 Σέινο, απφ ην πεξηγξαθηθφ κέηξν ηνπ ελδνηεηαξηεκνξηαθνχ εχξνπο, 

πξνθχπηεη πσο είλαη κεγαιχηεξν ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ζην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο ησλ κηζζσηψλ (IRQ = 21) ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ησλ κειψλ (IRQ = 17).  

Βάζεη απηψλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην 50% ησλ κηζζσηψλ ηνπ δείγκαηνο καο έρεη 
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πξνυπεξεζία ζηελ ίδηα απαζρφιεζε απφ 4 έσο 25 έηε. Αληίζεηα, ην 50% ησλ κειψλ 

ησλ ζπλδηθάησλ έρεη πξνυπεξεζία ζηελ ίδηα απαζρφιεζε απφ 16 έσο 33 έηε. 

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ πξνθχπηεη πσο ηα 

κέιε ησλ ζπλδηθάησλ έρνπλ κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία ζηελ ίδηα απαζρφιεζε 

ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν κηζζσηψλ θαη άξα ζπγθξηηηθά θαη κε ηνπο κηζζσηνχο πνπ 

δελ είλαη κέιε ησλ ζπλδηθάησλ. Δπηβεβαηψλεηαη δειαδή ν ηζρπξηζκφο ησλ Friedman 

et al. (2006) πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ ελφηεηα 3.6.1 (θαη ε ππφζεζε Ζ6), ζχκθσλα 

κε ηνλ νπνίν νη κηζζσηνί κε κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία ζηελ ίδηα απαζρφιεζε ηείλνπλ 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηα ζπλδηθάηα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο 

κηζζσηνχο. Οη ζηαζεξνί δεζκνί δειαδή κε ηελ απαζρφιεζε, πνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

έληνλνη φζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ ίδηα εξγαζία, 

απνδεηθλχεηαη πσο επηδξνχλ ζεηηθά ζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα.   

 

Πίλαθαο 10.31 Σηκέο ησλ πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q21-Πφζν θαηξφ 

εξγάδεζηε ζηε ζεκεξηλή ζαο απαζρφιεζε;» 

Πεξηγξαθηθά κέηξα 
χλνιν 

δείγκαηνο 

χλνιν 

κειψλ 

Διάρηζηε ηηκή (min) 1 1 

Μέγηζηε ηηκή (max) 38 38 

Δχξνο (range) 37 37 

Δπηθξαηνχζα ηηκή (mode) 2 33 

Αξηζκεηηθφο κέζνο (mean) 16,08 23,25 

Σππηθή απφθιηζε (standard deviation) 12 11,2 

πληειεζηήο κεηαβιεηφηεηαο (coefficient of variation) 0,75 0,48 

1
ν
 ηεηαξηεκφξην (Q1) 4 16 

Γηάκεζνο εηψλ πξνυπεξεζίαο (median, Q2) 14 25 

3
ν
 ηεηαξηεκφξην (Q3) 25 33 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο (interquartile renge, IQR= Q3-Q1) 21 17 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ησλ 

ζπλνιηθψλ εηψλ πξνυπεξεζίαο, ρξεζηκνπνηήζακε ηα ζηαηηζηηθά κέηξα πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.32.  

Απφ ην πεξηγξαθηθφ κέηξν ηεο επηθξαηνχζαο ηηκήο, πξνθχπηεη πσο ζην δείγκα 

καο νη κηζζσηνί πνπ εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ 

ζπλνιηθά 13 έηε πξνυπεξεζίαο. Αληίζεηα, ζην ζχλνιν ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ νη 

κηζζσηνί πνπ εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ 36 έηε 

ζπλνιηθή πξνυπεξεζία.  
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Απφ ην πεξηγξαθηθφ κέηξν ηνπ αξηζκεηηθνχ κέζνπ, πξνθχπηεη πσο θαηά κέζν 

φξν νη κηζζσηνί ηνπ δείγκαηφο καο έρνπλ 17,52 έηε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία. Οη 

κηζζσηνί πνπ είλαη κέιε ζπλδηθάησλ έρνπλ θαηά κέζν φξν 21,63 έηε ζπλνιηθή 

πξνυπεξεζία. Γειαδή, ζπκπεξαίλνπκε πσο ηα κέιε ησλ ζπλδηθάησλ έρνπλ θαηά 

κέζν φξν κεγαιχηεξε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ησλ 

κηζζσηψλ, ή κε άιια ιφγηα πσο ηα ζπλδηθάηα απνηεινχληαη απφ κηζζσηνχο πνπ θαηά 

κέζν φξν έρνπλ κεγαιχηεξε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν ησλ 

εηψλ ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ.  

Απφ ην πεξηγξαθηθφ κέηξν ηεο ηππηθήο απφθιηζεο, πξνθχπηεη πσο ηα 

ζπλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ ηνπ δείγκαηφο καο 

απνθιίλνπλ απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν (17,52 έηε) θαηά 12,6 έηε. ην ζχλνιν ησλ 

κειψλ, ηα ζπλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο απνθιίλνπλ απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν (21,63 

έηε) θαηά 10,86 έηε.  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, γηα λα ζεσξείηαη νκνηνγελέο έλα ζχλνιν 

παξαηεξήζεσλ ζα πξέπεη ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 10%. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ δείγκαηνο ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο 

είλαη 72% ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ κηζζσηψλ πνπ είλαη κέιε ζπλδηθάησλ ν 

ζπληειεζηήο κεηαβνιήο είλαη 50%. Απηφ ζεκαίλεη πσο είλαη πεξηζζφηεξν νκνηνγελέο 

ην ζχλνιν ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ σο πξνο ηα ζπλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο, 

ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ ηνπ δείγκαηφο καο. 

Απφ ην πεξηγξαθηθφ κέηξν ηνπ 1
νπ

 ηεηαξηεκνξίνπ, πξνθχπηεη πσο ζην ζχλνιν 

ηνπ δείγκαηφο καο ην 25% ησλ κηζζσηψλ έρεη κέρξη 8 έηε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία, 

ελψ ην ππφινηπν 75% ησλ κηζζσηψλ έρεη πεξηζζφηεξν απφ 8 έηε ζπλνιηθή 

πξνυπεξεζία. Αληίζεηα, ην 25% ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ έρεη κέρξη 13 έηε 

ζπλνιηθή πξνυπεξεζία, ελψ ην ππφινηπν 75% ησλ κειψλ έρεη πεξηζζφηεξν απφ 13 

έηε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία.  

Σν πεξηγξαθηθφ κέηξν ηεο δηακέζνπ, καο πιεξνθνξεί πσο ην 50% ησλ 

κηζζσηψλ ηνπ δείγκαηνο έρεη ιηγφηεξα απφ 14 έηε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία θαη ην 

ππφινηπν 50% πεξηζζφηεξα απφ 14 έηε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία. Αληίζεηα, ζην 

ζχλνιν ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ, ην 50% έρεη ιηγφηεξα απφ 21 έηε ζπλνιηθή 

πξνυπεξεζία, ελψ ην 50% ησλ κειψλ έρεη πεξηζζφηεξα απφ 21 έηε ζπλνιηθή 

πξνυπεξεζία.   

Απφ ην πεξηγξαθηθφ κέηξν ηνπ 3
νπ

 ηεηαξηεκνξίνπ, πξνθχπηεη πσο ην 75% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ ηνπ δείγκαηφο καο έρεη ζπλνιηθή πξνυπεξεζία κέρξη 29 έηε, 
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ελψ ην ππφινηπν 25% έρεη ζπλνιηθή πξνυπεξεζία πεξηζζφηεξα απφ 29 έηε. Αληίζεηα, 

ην 75% ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ έρεη κέρξη 34 έηε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία, ελψ ην 

ππφινηπν 25% ησλ κειψλ έρεη πεξηζζφηεξα απφ 34 έηε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία. 

  Σέινο, απφ ην πεξηγξαθηθφ κέηξν ηνπ ελδνηεηαξηεκνξηαθνχ εχξνπο, 

πξνθχπηεη πσο ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ 

κηζζσηψλ (IRQ = 21) είλαη ίδην κε ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ζην ζχλνιν ησλ κειψλ 

(IRQ = 21).  Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην 50% ησλ κηζζσηψλ ηνπ δείγκαηνο καο έρεη 

ζπλνιηθή πξνυπεξεζία απφ 8 έσο 29 έηε. ην ζχλνιν ησλ κειψλ, ην 50% έρεη 

ζπλνιηθή πξνυπεξεζία απφ 13 έσο 34 έηε. 

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ πξνθχπηεη πσο ηα 

κέιε ησλ ζπλδηθάησλ έρνπλ κεγαιχηεξε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία ζπγθξηηηθά κε ην 

ζχλνιν κηζζσηψλ θαη άξα ζπγθξηηηθά θαη κε ηνπο κηζζσηνχο πνπ δελ είλαη κέιε ησλ 

ζπλδηθάησλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε επηβεβαηψλεηαη ν ηζρπξηζκφο ηνπ Meng (1990) 

πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ ελφηεηα 3.6.1 (θαη ε ππφζεζε Ζ7), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

νη κηζζσηνί πνπ είλαη κέιε ζπλδηθάησλ έρνπλ κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία ζπγθξηηηθά 

κε ηνπο ππφινηπνπο κηζζσηνχο.  

 

Πίλαθαο 10.32 Σηκέο ησλ πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Q22-Πνηα είλαη ε 

πξνυπεξεζία ζαο ζήκεξα απφ νπνηαδήπνηε εξγαζία;» 

Πεξηγξαθηθά κέηξα 
χλνιν 

δείγκαηνο 

χλνιν 

κειψλ 

Διάρηζηε ηηκή (min) 1 1 

Μέγηζηε ηηκή (max) 41 40 

Δχξνο (range) 40 39 

Δπηθξαηνχζα ηηκή (mode) 13 36 

Αξηζκεηηθφο κέζνο (mean) 17,52 21,63 

Σππηθή απφθιηζε (standard deviation) 12,6 10,86 

πληειεζηήο κεηαβιεηφηεηαο (coefficient of variation) 0,72 0,5 

1
ν
 ηεηαξηεκφξην (1

st
 Q) 8 13 

Γηάκεζνο εηψλ πξνυπεξεζίαο (median) 14 21 

3
ν
 ηεηαξηεκφξην (3

rd
 Q) 29 34 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο (interquartile renge, IQR= Q3-Q1) 21 21 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

αιιά θαη ηεο δεκηνπξγίαο πξνθίι κηζζσηψλ βάζεη απηψλ, δεκηνπξγήζεθε ην 

ηεξαξρηθφ δέλδξν παιηλδξφκεζεο πνπ απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 10.5. Όζνλ 

αθνξά ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαίλεηαη πσο ηξεηο παξάγνληεο επηδξνχλ 
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ζεκαληηθά ζηνλ θαζνξηζκφ πξνθίι κηζζσηψλ σο πξνο ηα αλ ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζπλδηθάηα ή φρη. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη ε «πξνυπεξεζία ζηε ζεκεξηλή 

απαζρφιεζε», ε «ειηθία» θαη ην «κνξθσηηθφ επίπεδν». χκθσλα κε ην ηεξαξρηθφ 

δέληξν παιηλδξφκεζεο, απνηππψλνληαη 12 δηαθνξεηηθά πξνθίι κηζζσηψλ. 

Ο πξψηνο ζηελ ηεξαξρία παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα θαζνξίδεη ην αλ θάπνηνο 

ζπλδηθαιίδεηαη ή φρη, είλαη ε «πξνυπεξεζία ζηε ζεκεξηλή απαζρφιεζε». Μάιηζηα, νη 

κηζζσηνί κε πξνυπεξεζία ζηελ ίδηα εξγαζία κηθξφηεξνη απφ 15,5 ρξφληα ηείλνπλ 

μεθάζαξα λα κε ζπλδηθαιίδνληαη. Γεχηεξνο θαηά ζεκαληηθφηεηα παξάγνληαο 

εκθαλίδεηαη ε «ειηθία», αιιά κε ειαθξψο ρακειφηεξε επίδξαζε ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξψην παξάγνληα. Σξίηνο θαηά ζεκαληηθφηεηα παξάγνληαο εκθαλίδεηαη ην 

«κνξθσηηθφ επίπεδν». 

Άηνκα κε κεγάιε πξνυπεξεζία ζηελ ίδηα επηρείξεζε, κε ειηθία κεγαιχηεξε 

ησλ 40 εηψλ θαη ηαπηφρξνλα πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηείλνπλ λα 

ζπλδηθαιίδνληαη εληνλφηεξα. 
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Γηάγξακκα 10.5 Ηεξαξρηθφ δέλδξν παιηλδξφκεζεο πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
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10.3.2 Ανάλςζη ηυν δομικϊν παπαγψνηυν 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο επίδξαζεο θαζελφο εθ ησλ 

δνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα 3.6.2, δηελεξγήζακε 

ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

10.33. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 10.33, ην ζχλνιν ησλ δνκηθψλ παξαγφλησλ 

επηδξνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.     

 

Πίλαθαο 10.33 Έιεγρνο αιιειεπίδξαζεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ~ δνκηθψλ παξαγφλησλ 

Δξψηεζε 
Πξνζδηνξηζηηθφο 

Παξάγνληαο 
Δπίδξαζε 

Σηκή 

ηαηηζηηθνχ 

Γείθηε 

β.ε. p-value Έιεγρνο 

Q19 Σνκέαο Παξαγσγήο  103.55 2 0.00 x
2
 

Q62_63 
Πλεπκαηηθή/ρεηξσλαθηηθή 

εξγαζία 
 54.63 2 0.00 x

2
 

Q24 
Πιήξεο/κεξηθή απαζρφιεζε 

(κεξηθή/πιήξεο) 
 81.43 1 0.00 x

2
 

Q23 
ηαζεξή/πξνζσξηλή 

απαζρφιεζε 
 185.79 3 0.00 x

2
 

Q7 
Ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο 

επηρείξεζεο 
 286.01 6 0.00 x

2
 

Q13 Μέγεζνο Δπηρείξεζεο   145.53 6 0.00 x
2
 

Q56 
Δξγαζία ζην ίδην 

πεξηβάιινλ κε ηνλ εξγνδφηε 
 50.91 1 0.00 x

2
 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ θαη ησλ κε-κειψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηζζσηψλ κε βάζε ηνλ ηνκέα παξαγσγήο, απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.34. ηνλ 

Πίλαθα 10.35 απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ σο πνζνζηφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηνλ ηνκέα παξαγσγήο. ην Γηάγξακκα 10.6 απεηθνλίδεηαη 

ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά ηνκέα παξαγσγήο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 

10.34 θαη ηνλ Πίλαθα 10.35, παξά ην γεγνλφο φηη νη κηζζσηνί ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα 

απνηεινχλ ην 89,5% θαη νη κηζζσηνί ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ην 10,06% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ κηζζσηψλ, ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα απνηειείηαη θαηά 75,5% απφ κηζζσηνχο ηνπ 

ηξηηνγελνχο ηνκέα θαη θαηά 24,5% απφ κηζζσηνχο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα. Σν εχξεκα 

απηφ ππνδεηθλχεη ηελ εληνλφηεξε ηάζε γηα ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα απφ ηνπο 

κηζζσηνχο ηνπο δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζπγθξηηηθά κε ηνπο κηζζσηνχο ηνπο ηξηηνγελνχο 

ηνκέα. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην Γηάγξακκα 10.6, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη πσο ην πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ησλ κηζζσηψλ ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο (53,13%), είλαη ζρεδφλ ηξηπιάζην απφ ην αληίζηνηρν 
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πνζνζηφ ησλ κηζζσηψλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο (18,41%). Έηζη, 

επηβεβαηψλνληαη νη ηζρπξηζκνί ησλ Freeman θαη Medoff (1984) πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζηελ ελφηεηα 3.6.2 θαη ε ππφζεζε Ζ8. Οη κηζζσηνί ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο 

παξνπζηάδνπλ πνζνζηφ 0%, ην νπνίν θηλείηαη ζηα φξηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζθάικαηνο. 

 

Πίλαθαο 10.34 Καηαλνκή κειψλ θαη κε-κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε 

«Q19-ε πνην νηθνλνκηθφ θιάδν αλήθεη ε επηρείξεζε πνπ εξγάδεζηε ή ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη;» 

θαηά ελνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο-ηνκείο παξαγσγήο 

Σνκέαο παξαγσγήο 
Μέιε ζπλδηθάηνπ 

(Q40-1) 

Με-κέιε ζπλδηθάηνπ 

(Q40-2) 
χλνιν 

Πξσηνγελήο ηνκέαο  

(Q19-1) 
0,00 0,44 0,44 

Γεπηεξνγελήο ηνκέαο (Q19-2, 

Q19-3, Q19-4, Q19-5, Q19-6) 
5,35 4,72 10,06 

Σξηηνγελήο ηνκέαο  

(Q19-7, Q19-8, Q19-9, Q19-10, 

Q19-11, Q19-12, Q19-13, Q19-14, 

Q19-15, Q19-16, Q19-17, Q19-18, 

Q19-19, Q19-20, Q19-21, Q19-22) 

16,48 73,02 89,50 

χλνιν 21,82 78,18 100,00 

 

Πίλαθαο 10.35 Καηαλνκή κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε «Q19-ε πνην 

νηθνλνκηθφ θιάδν αλήθεη ε επηρείξεζε πνπ εξγάδεζηε ή ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη;» θαηά 

ελνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο-ηνκείο παξαγσγήο 

Σνκέαο παξαγσγήο Μέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-1) 

Πξσηνγελήο ηνκέαο (Q19-1) 0,00 

Γεπηεξνγελήο ηνκέαο (Q19-2, Q19-3, Q19-4, Q19-5, Q19-6) 24,50 

Σξηηνγελήο ηνκέαο (Q19-7, Q19-8, Q19-9, Q19-10, Q19-11, 

Q19-12, Q19-13, Q19-14, Q19-15, Q19-16, Q19-17, Q19-18, 

Q19-19, Q19-20, Q19-21, Q19-22) 

75,50 

χλνιν 100,00 
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Γηάγξακκα 10.6 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά ηνκέα παξαγσγήο 

 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ θαη ησλ κε-κειψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηζζσηψλ κε βάζε ηε ζέζε ζηελ παξαγσγή (θαηά θχξην ιφγν πλεπκαηηθή ή 

ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ή ζπλδπαζκφο ησλ δχν), απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.36. 

ηνλ Πίλαθα 10.37 απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ σο πνζνζηφ 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηε ζέζε ζηελ παξαγσγή. ην Γηάγξακκα 10.7 

απεηθνλίδεηαη ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα κε βάζε ηε ζέζε ζηελ παξαγσγή.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 10.36 θαη ηνλ Πίλαθα 10.37, παξά ην γεγνλφο 

φηη νη κηζζσηνί πνπ αζθνχλ θαηά θχξην ιφγν πλεπκαηηθή εξγαζία απνηεινχλ ην 38,62% 

θαη νη κηζζσηνί πνπ αζθνχλ θαηά θχξην ιφγν ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ην 40,75% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ, ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα απνηειείηαη θαηά 54,18% απφ 

κηζζσηνχο πνπ αζθνχλ θαηά θχξην ιφγν πλεπκαηηθή εξγαζία θαη θαηά 25,07% απφ 

κηζζσηνχο πνπ αζθνχλ θαηά θχξην ιφγν ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Σν εχξεκα απηφ 

ππνδεηθλχεη ηελ εληνλφηεξε ηάζε γηα ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα απφ ηνπο κηζζσηνχο 

πνπ αζθνχλ θαηά θχξην ιφγν πλεπκαηηθή εξγαζία ζπγθξηηηθά κε ηνπο κηζζσηνχο πνπ 

αζθνχλ θαηά θχξην ιφγν ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη 

απφ ην Γηάγξακκα 10.7, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη πσο ην πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο ησλ κηζζσηψλ πνπ αζθνχλ θαηά θχξην ιφγν πλεπκαηηθή εξγαζία (30,62%), 

είλαη ζρεδφλ ηξηπιάζην απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ κηζζσηψλ πνπ αζθνχλ θαηά 

θχξην ιφγν ρεηξσλαθηηθή εξγαζία (13,43%). Μηα πηζαλή εξκελεία απηνχ ηνπ επξήκαηνο 

ζα κπνξνχζε λα είλαη πσο νη αζθνχληεο θαηά θχξην ιφγν πλεπκαηηθή εξγαζία 

81,59%

46,88%

100,00%

18,41%

53,13%

0,00%

Σξηηνγελήο ηνκέαο 

Γεπηεξνγελήο ηνκέαο 

Πξσηνγελήο ηνκέαο

Μέιε

Με κέιε
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πξνέξρνληαη απφ ηνπο θφιπνπο ηεο λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο, ε νπνία φπσο δείμακε 

ζηελ ελφηεηα 9 ηείλεη εληνλφηεξα πξνο ηε ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα ζπγθξηηηθά κε ηηο 

ππφινηπεο κηζζσηέο (θαη εκθαληδφκελεο σο κηζζσηέο) θνηλσληθέο ηάμεηο. πλεπψο δελ 

επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε Ζ9. 

 

Πίλαθαο 10.36 Καηαλνκή κειψλ θαη κε κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηε ζέζε ζηελ 

παξαγσγή 

Θέζε ζηελ παξαγσγή 

Μέιε 

ζπλδηθάηνπ 

(Q40-1) 

Με-κέιε 

ζπλδηθάηνπ 

(Q40-2) 
χλνιν 

Καηά θχξην ιφγν πλεπκαηηθή εξγαζία 

(Q62-1) 
11,82 26,79 38,62 

Καηά θχξην ιφγν ρεηξσλαθηηθή εξγαζία 

(Q63-1)  
5,47 35,28 40,75 

πλδπαζκφο ρεηξσλαθηηθήο-πλεπκαηηθήο 

εξγαζίαο  

(Q62-1+ Q63-1), (Q62-2+ Q63-2) 

4,53 16,10 20,63 

χλνιν 21,82 78,18 100,00 

 

Πίλαθαο 10.37 Καηαλνκή κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηε ζέζε ζηελ παξαγσγή 

Θέζε ζηελ παξαγσγή Μέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-1) 

Q62-1 Καηά θχξην ιφγν πλεπκαηηθή εξγαζία 54,18 

Q63-1 Καηά θχξην ιφγν ρεηξσλαθηηθή εξγαζία 25,07 

(Q62-1+ Q63-1), (Q62-2+ Q63-2) πλδπαζκφο ρεηξσλαθηηθήο-

πλεπκαηηθήο εξγαζίαο 
20,75 

χλνιν 100,00 

 

Γηάγξακκα 10.7 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα κε βάζε ηε ζέζε ζηελ παξαγσγή 

 

78,05%

86,57%

69,38%

21,95%

13,43%

30,62%

πλδπαζκφο ρεηξσλαθηηθήο-

πλεπκαηηθήο εξγαζίαο

Καηά θχξην ιφγν ρεηξσλαθηηθή 

εξγαζία

Καηά θχξην ιφγν πλεπκαηηθή 

εξγαζία

Μέιε 

Με κέιε
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Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ θαη ησλ κε-κειψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηζζσηψλ κε βάζε ην είδνο ηεο απαζρφιεζήο ηνπο (πιήξεο ή κεξηθή απαζρφιεζε), 

απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.38. ηνλ Πίλαθα 10.39 απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ 

κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ην είδνο ηεο 

απαζρφιεζήο ηνπο. ην Γηάγξακκα 10.8 απεηθνλίδεηαη ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα κε 

βάζε ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 10.38 θαη ηνλ Πίλαθα 

10.39, παξά ην γεγνλφο φηη νη κηζζσηνί πνπ εξγάδνληαη ππφ θαζεζηψο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο απνηεινχλ ην 78,93% θαη νη κηζζσηνί ππφ θαζεζηψο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο ην 21,07% ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ, ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα 

απνηειείηαη θαηά 96,54% απφ κηζζσηνχο πνπ εξγάδνληαη ππφ θαζεζηψο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο θαη κφιηο θαηά 3,46% απφ κηζζσηνχο πνπ εξγάδνληαη ππφ θαζεζηψο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην Γηάγξακκα 10.8, ην πνζνζηφ 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ησλ κηζζσηψλ κε πιήξε απαζρφιεζε είλαη ζρεδφλ νθηψ 

θνξέο πςειφηεξν ζπγθξηηηθά κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ κηζζσηψλ κε κεξηθή 

απαζρφιεζε. πλεπψο επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε Ζ10. Όια ηα παξαπάλσ ππνδεηθλχνλ 

ηελ αδπλακία έληαμεο ζηνπο θφιπνπο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο 

πιαηηψλ ζηξσκάησλ κηζζσηψλ πνπ εξγάδνληαη κε επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο. 

 

Πίλαθαο 10.38 Καηαλνκή κειψλ θαη κε-κειψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε «Q24-Ζ απαζρφιεζή ζαο είλαη:» 

Δίδνο απαζρφιεζεο 
Μέιε ζπλδηθάηνπ 

(Q40-1) 

Με-κέιε ζπλδηθάηνπ 

(Q40-2) 
χλνιν 

Πιήξεο απαζρφιεζε (Q24-1) 21,07 57,86 78,93 

Μεξηθή απαζρφιεζε (Q24-2) 0,75 20,31 21,07 

χλνιν 21,82 78,18 100,00 

 

Πίλαθαο 10.39 Καηαλνκή κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε  ηελ εξψηεζε «Q24-Ζ 

απαζρφιεζή ζαο είλαη:» 

Δίδνο απαζρφιεζεο 
Μέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-

1) 

Πιήξεο απαζρφιεζε (Q24-1) 96,54 

Μεξηθή απαζρφιεζε (Q24-2) 3,46 

χλνιν 100,00 
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Γηάγξακκα 10.8 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά κεξηθή/πιήξε απαζρφιεζε 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ θαη ησλ κε-κειψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηζζσηψλ κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζήο ηνπο (ζηαζεξή ή πξνζσξηλή 

απαζρφιεζε), απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.40. ηνλ Πίλαθα 10.41 απνηππψλεηαη ε 

θαηαλνκή ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηε 

δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζήο ηνπο. ην Γηάγξακκα 10.9 απεηθνλίδεηαη ε ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα κε βάζε ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 10.40 

θαη ηνλ Πίλαθα 10.41, παξά ην γεγνλφο φηη νη κηζζσηνί πνπ εξγάδνληαη ππφ θαζεζηψο 

ζηαζεξήο απαζρφιεζεο απνηεινχλ ην 76,48% θαη νη κηζζσηνί ππφ θαζεζηψο 

πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο ην 23,52% ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ, ην ζπλδηθαιηζηηθφ 

θίλεκα απνηειείηαη θαηά 92,22% απφ κηζζσηνχο πνπ εξγάδνληαη ππφ θαζεζηψο 

ζηαζεξήο απαζρφιεζεο θαη κφιηο θαηά 7,78% απφ κηζζσηνχο πνπ εξγάδνληαη ππφ 

θαζεζηψο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην Γηάγξακκα 10.9, ην 

πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ησλ κηζζσηψλ κε ζηαζεξή απαζρφιεζε ζρεδφλ 

θαηά 19 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειφηεξν ζπγθξηηηθά κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

κηζζσηψλ κε πξνζσξηλή απαζρφιεζε. πλεπψο επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε Ζ11. Καη 

ζηελ πεξίπησζε απηή –φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ είδνπο ηεο 

απαζρφιεζεο– νη παξαπάλσ επηζεκάλζεηο ππνδεηθλχνλ ηελ αδπλακία έληαμεο ζηνπο 

θφιπνπο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο πιαηηψλ ζηξσκάησλ κηζζσηψλ πνπ 

εξγάδνληαη κε επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο. 

 

96,42%

73,31%

3,58%

26,69%

Μεξηθή απαζρφιεζε

Πιήξεο απαζρφιεζε

Μέιε

Με κέιε
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Πίλαθαο 10.40 Καηαλνκή κειψλ θαη κε-κειψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ κε βάζε ηελ 

εξψηεζε «Q23-Πνην είλαη ην είδνο ηεο ζεκεξηλήο ζαο απαζρφιεζεο;» 

Γηάξθεηα απαζρφιεζεο 
Μέιε ζπλδηθάηνπ 

(Q40-1) 

Με-κέιε 

ζπλδηθάηνπ (Q40-2) 
χλνιν 

ηαζεξή απαζρφιεζε (ζχκβαζε εξγαζίαο 

ανξίζηνπ ρξφλνπ) (Q23-1) 
8,24 41,38 49,62 

Γεκφζηνο ππάιιεινο (Q23-2) 11,89 14,97 26,86 

Σωνολο ζηαθεπήρ απαζσψληζηρ  

(Q23-1+Q23-2) 
20,13 56,35 76,48 

Πξνζσξηλή απαζρφιεζε (ζχκβαζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ) (Q23-3) 
1,38 15,79 17,17 

Πξνζσξηλή απαζρφιεζε (ζχκβαζε έξγνπ) 

(Q23-4) 
0,31 6,04 6,35 

Σωνολο πποζυπινήρ απαζσψληζηρ  

(Q23-3+Q23-4) 
1,70 21,82 23,52 

χλνιν 21,82 78,18 100,00 

 

Πίλαθαο 10.41 Καηαλνκή κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε «Q23-Πνην είλαη 

ην είδνο ηεο ζεκεξηλήο ζαο απαζρφιεζεο;» 

Γηάξθεηα απαζρφιεζεο Μέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-1) 

ηαζεξή απαζρφιεζε (ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ) (Q23-1) 37,75 

Γεκφζηνο ππάιιεινο (Q23-2) 54,47 

Σωνολο ζηαθεπήρ απαζσψληζηρ (Q23-1+Q23-2) 92,22 

Πξνζσξηλή απαζρφιεζε (ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ) 

(Q23-3) 
6,34 

Πξνζσξηλή απαζρφιεζε (ζχκβαζε έξγνπ) (Q23-4) 1,44 

Σωνολο πποζυπινήρ απαζσψληζηρ (Q23-3+Q23-4) 7,78 

χλνιν 100,00 
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Γηάγξακκα 10.9 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά πξνζσξηλή/ζηαζεξή απαζρφιεζε 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ θαη ησλ κε-κειψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηζζσηψλ κε βάζε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ, 

απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.42. ηνλ Πίλαθα 10.43 απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ 

κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ην ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ. ην Γηάγξακκα 10.10 απεηθνλίδεηαη ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα κε βάζε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο 

επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 10.42 θαη ηνλ Πίλαθα 10.43, 

παξά ην γεγνλφο φηη νη κηζζσηνί πνπ εξγάδνληαη ζην ζηελφ θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα 

απνηεινχλ ην 34,71% θαη νη κηζζσηνί πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ην 65,28% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ, ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα απνηειείηαη θαηά 66,57% απφ 

κηζζσηνχο πνπ εξγάδνληαη ζην ζηελφ θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη θαηά 

33,43% απφ κηζζσηνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δπηζεκαίλνπκε πσο ην 57,64% ησλ κειψλ 

ησλ ζπλδηθάησλ πξνέξρνληαη απφ ηνπο κηζζσηνχο ηνπ ζηελνχ δεκφζηνπ ηνκέα. Σν 

γεγνλφο απηφ πνπ επηβεβαηψλεη ηα επξήκαηα ηεο ελφηεηαο 9, ζχθσλα κε ηα νπνία ην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα εγεκνλεχεηαη απφ ηε λέα κηθξναζηηθή ηάμε πνπ ζηε ζπληξηπηηθή 

ηεο πιεηνςεθία πξνέξρεηαη απφ ηνπο θφιπνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Δπηπιένλ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην Γηάγξακκα 10.10, πςειφηεξν πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο 

παξνπζηάδνπλ νη κηζζσηνί ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

κηζζσηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, επίζεο,  πσο ην πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο 

ηφζν ησλ κηζζσηψλ ηνπ ζηελνχ φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη 

πνιιαπιάζην (4 θαη 5 θνξέο αληίζηνηρα) ηνπ πνζνζηνχ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο 

ησλ κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. πλεπψο επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε Ζ12. 

92,78%

73,68%

7,22%

26,32%

Πξνζσξηλή απαζρφιεζε

ηαζεξή απαζρφιεζε

Μέιε

Με κέιε
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Πίλαθαο 10.42 Καηαλνκή κειψλ θαη κε-κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε 

«Q7-Πνην είλαη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ ζηελ νπνία εξγάδεζηε;» 

 

Μέιε 

ζπλδηθάηνπ 

(Q40-1) 

Με-κέιε 

ζπλδηθάηνπ  

(Q40-2) 
χλνιν 

Γεκφζηα ππεξεζία (Q7-1) 10,69 11,38 22,08 

ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ή Γεκφζηνο Οξγαληζκφο (Q7-2) 1,70 5,47 7,17 

Γήκνο ή Κνηλφηεηα, Γεκνηηθή Δπηρείξεζε (Q7.3) 0,19 1,70 1,89 

Σηενψρ δημψζιορ ηομέαρ (Q7-1+Q7-2+Q7-3) 12,58 18,55 31,13 

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Κνηλήο Χθέιεηαο (Q7-4) 1,13 0,00 1,13 

Σξάπεδα θξαηηθή ή ειεγρφκελε απφ ην θξάηνο (Q7-5) 0,63 1,45 2,08 

Δπηρείξεζε ειεγρφκελε απφ ην δεκφζην (Q7-6) 0,19 0,19 0,38 

Δςπωηεπορ δημψζιορ ηομέαρ (Q7-4+Q7-5+Q7-6) 1,95 1,64 3,58 

Δπηρείξεζε ηδησηηθνχ ηνκέα (Q7-7) 7,30 57,99 65,28 

χλνιν 21,82 78,18 100,00 

 

Πίλαθαο 10.43 Καηαλνκή κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε  ηελ εξψηεζε «Q7-Πνην είλαη ην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ ζηελ νπνία εξγάδεζηε;» 

Ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ Μέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-1) 

Γεκφζηα ππεξεζία (Q7-1) 48,99 

ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ή Γεκφζηνο Οξγαληζκφο (Q7-2) 7,78 

Γήκνο ή Κνηλφηεηα, Γεκνηηθή Δπηρείξεζε (Q7.3) 0,86 

Σηενψρ δημψζιορ ηομέαρ (Q7-1+Q7-2+Q7-3) 57,64 

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Κνηλήο Χθέιεηαο (Q7-4) 5,19 

Σξάπεδα θξαηηθή ή ειεγρφκελε απφ ην θξάηνο (Q7-5) 2,88 

Δπηρείξεζε ειεγρφκελε απφ ην δεκφζην (Q7-6) 0,86 

Δςπωηεπορ δημψζιορ ηομέαρ (Q7-4+Q7-5+Q7-6) 8,93 

Δπηρείξεζε ηδησηηθνχ ηνκέα (Q7-7) 33,43 

χλνιν 100,00 
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Γηάγξακκα 10.10 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά δεκφζην/ηδησηηθφ ηνκέα 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ θαη ησλ κε-κειψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηζζσηψλ κε βάζε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ, απνηππψλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 10.44. ηνλ Πίλαθα 10.45 απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ κειψλ ησλ 

ζπλδηθάησλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ. ην Γηάγξακκα 10.11 απεηθνλίδεηαη ε ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα κε βάζε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην Γηάγξακκα 10.11, πςειφηεξν πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο παξνπζηάδνπλ νη κηζζσηνί πνπ απαζρνινχληαη ζε επηρεηξήζεηο κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 249 κηζζσηνχο. Σν ρακειφηεξν πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο εκθαλίδνπλ νη κηζζσηνί πνπ απαζρνινχληαη ζε επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνχο 

κε 5 έσο 8 κηζζσηνχο. πλεπψο επηβεβαηψλεηαη κεξηθψο ε ππφζεζε Ζ13. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο ηδηαίηεξα ρακειά είλαη ηα πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ απφ 1 έσο 8 κηζζσηνχο, δειαδή ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

πβξηδηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ή/θαη ηεο γθξίδαο δψλεο κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ. Μηα 

πηζαλή εμήγεζε γη‟ απηφ είλαη ην γεγνλφο πσο ζε απηνχ ηνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο νη 

κηζζσηνί απαζρνινχληαη ζην ίδην πεξηβάιινλ κε ηνλ εξγνδφηε, γεγνλφο πνπ 

απνζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο (βι. ελφηεηα 2.7.2 θαη ελφηεηα 

3.6.2). Σελ ππφζεζε απηή εμεηάδνπκε ζηε ζπλέρεηα.  

 

 

 

88,82%

45,61%

59,60%

11,18%

54,39%

40,40%

Ηδησηηθφο ηνκέαο

Δπξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο

ηελφο δεκφζηνο ηνκέαο

Μέιε

Με κέιε
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Πίλαθαο 10.44 Καηαλνκή κειψλ θαη κε-κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε 

«Q13- Πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία απαζρνιείζηε κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

κηζζσηψλ ζε απηή (κφλν απαζρνινχκελνη ακεηβφκελνη κε κηζζφ);» 

Μέγεζνο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ 
Μέιε ζπλδηθάηνπ 

(Q40-1) 

Με-κέιε ζπλδηθάηνπ 

(Q40-2) 
χλνιν 

1-4 κηζζσηνί (Q13-2) 2,83 20,44 23,27 

5-8 κηζζσηνί (Q13-3) 0,44 14,59 15,03 

9-18 κηζζσηνί (Q13-4) 5,16 12,70 17,86 

19-48 κηζζσηνί (Q13-5) 6,23 11,76 17,99 

49-248 κηζζσηνί (Q13-6) 1,32 8,55 9,87 

249 θαη πιένλ κηζζσηνί (Q13-7) 5,85 10,13 15,97 

χλνιν 21,82 78,18 100,00 

 

Πίλαθαο 10. 45 Καηαλνκή κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε «Q13- Πνην είλαη ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία απαζρνιείζηε κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ κηζζσηψλ ζε απηή (κφλν 

απαζρνινχκελνη ακεηβφκελνη κε κηζζφ);» 

Μέγεζνο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ 
Μέιε ζπλδηθάηνπ 

(Q40-1) 

1-4 κηζζσηνί (Q13-2) 12,97 

5-8 κηζζσηνί (Q13-3) 2,02 

9-18 κηζζσηνί (Q13-4) 23,63 

19-48 κηζζσηνί (Q13-5) 28,53 

49-248 κηζζσηνί (Q13-6) 6,05 

249 θαη πιένλ κηζζσηνί (Q13-7) 26,80 

χλνιν 100,00 

 

Γηάγξακκα 10.11 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά κέγεζνο επηρείξεζεο 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ θαη ησλ κε-κειψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηζζσηψλ κε βάζε ην αλ εξγάδνληαη ζην ίδην πεξηβάιινλ κε ηνλ εξγνδφηε ηνπο, 

απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.46. ηνλ Πίλαθα 10.47 απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ 

63,39%

86,62%

65,38%

71,13%

97,07%

87,84%

36,61%

13,38%

34,62%

28,87%

2,93%

12,16%

249 θαη πιένλ κηζζσηνί

49-248 κηζζσηνί

19-48 κηζζσηνί

9-18 κηζζσηνί

5-8 κηζζσηνί

1-4 κηζζσηνί 

Μέιε

Με κέιε
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κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ην αλ εξγάδνληαη 

ζην ίδην πεξηβάιινλ κε ηνλ εξγνδφηε ηνπο. ην Γηάγξακκα 10.12 απεηθνλίδεηαη ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα κε βάζε ηελ παξνπζία ή κε ηνπ εξγνδφηε ζην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο. Απφ ην Γηάγξακκα 10.12 πξνθχπηεη πσο νη κηζζσηνί πνπ δελ απαζρνινχληαη 

ζην ίδην πεξηβάιινλ κε ηνλ εξγνδφηε παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ δηπιάζην πνζνζηφ 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο, επηβεβαηψλνληαο ηηο εξκελείεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο (βι. ελφηεηα 3.6.2). 

 

Πίλαθαο 10.46 Καηαλνκή κειψλ θαη κε-κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε 

«Q56- Δξγάδεζηε ζην ίδην πεξηβάιινλ κε ηνλ εξγνδφηε ζαο;» 

 Παξνπζία εξγνδφηε Μέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-1) Με-κέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-2) χλνιν 

Ναη (Q56-1) 8,30 46,73 55,03 

Όρη (Q56-2) 13,52 31,45 44,97 

χλνιν 21,82 78,18 100,00 

 

Πίλαθαο 10.47 Καηαλνκή κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε «Q56- Δξγάδεζηε 

ζην ίδην πεξηβάιινλ κε ηνλ εξγνδφηε ζαο;» 

Παξνπζία εξγνδφηε Μέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-1) 

Ναη (Q56-1) 38,04 

Όρη (Q56-2) 61,96 

χλνιν 100,00 

 

Γηάγξακκα 10.12 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ησλ κηζζσηψλ πνπ εξγάδνληαη/δελ 

εξγάδνληαη ζην ίδην πεξηβάιινλ κε ηνλ εξγνδφηε 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ δνκηθψλ παξαγφλησλ αιιά θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο πξνθίι κηζζσηψλ βάζεη απηψλ, δεκηνπξγήζεθε ην ηεξαξρηθφ δέλδξν 

παιηλδξφκεζεο πνπ απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 10.13. Όπσο θαίλεηαη απφ ην 

69,93%

84,91%

30,07%

15,09%

Όρη 

Ναη

Μέιε

Με κέιε
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Γηάγξακκα 10.13, ηξεηο απφ ηνπο έμη παξάγνληεο εκθαλίδνληαη ζε αξθεηά πςειή ζέζε 

ζην δέλδξν θαη άξα ζε πςειφηεξε ζέζε σο πξνο ηελ επίδξαζή ηνπο ζην αλ θάπνηνο 

ζπλδηθαιίδεηαη ή φρη. Τςειφηεξα σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα ζην δέλδξν εκθαλίδεηαη ν 

παξάγνληαο ηνπ «ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο». Γεχηεξνο σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα 

εκθαλίδεηαη ν «ηνκέαο παξαγσγήο» θαη έπεηαη ν παξάγνληαο «εξγαζία ζην ίδην 

πεξηβάιινλ κε ηνλ εξγνδφηε».  

 Αμίδεη  λα αλαθεξζνχλ δχν απφ ηα δηαθξηηά πξνθίι ζπλδηθαιηδφκελσλ 

κηζζσηψλ. Σν πξψην εμ απηψλ αθνξά ζηνπο κηζζσηνχο απαζρνινχκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ζην δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο, πνπ απαζρνινχληαη ζην ίδην 

πεξηβάιινλ κε ηνλ εξγνδφηε. Σν δεχηεξν, αθνξά ζηνπο κηζζσηνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

(ζηελνχ θαη επξχηεξνπ) θαη εηδηθφηεξα ζε εθείλνπο πνπ απαζρνινχληαη ζην 

δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο.  

 Δηδηθά γηα ην πξψην απφ ηα δχν απηά πξνθίι, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο 

παξά ην γεγνλφο φηη ε εξγαζία ζην ίδην πεξηβάιινλ κε ηνλ εξγνδφηε σο απηνηειήο 

παξάγνληαο δελ ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα, φηαλ ζπλ-επηδξά κε ηνλ 

ηνκέα παξαγσγήο ζην επίπεδν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαίλεηαη πσο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 

ηάζε ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα. Μηα εξκελεία επ‟ απηνχ κπνξεί λα είλαη ην γεγνλφο 

φηη ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο –φπσο ζηνλ θιάδν ησλ 

θαηαζθεπψλ θαη ζηνλ θιάδν παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη 

θιηκαηηζκνχ– είλαη πνιχ πςειά ηα πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο, ελψ ηδηαίηεξα 

πςειά είλαη θαη ηα πνζνζηά ησλ κηζζσηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζην ίδην πεξηβάιινλ κε 

ηνλ εξγνδφηε ηνπο, φπσο νη ίδηνη δειψλνπλ. ην δείγκα καο, ζρεδφλ ην 40% ησλ 

κηζζσηψλ ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ εξγάδεηαη ζην ίδην πεξηβάιινλ κε ηνλ εξγνδφηε 

θαη ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα είλαη 71,7%, ελψ ζηνλ θιάδνπ παξνρήο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ, ζρεδφλ ην 42% ησλ κηζζσηψλ 

εξγάδεηαη ζην ίδην πεξηβάιινλ κε ηνλ εξγνδφηε θαη ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα είλαη 

75,81%. Άιισζηε, εηδηθά ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ ππάξρεη καθξά παξάδνζε 

ηζρπξψλ νκνηνεπαγγικαηηθψλ ζπλδηθάησλ (π.ρ ζπλδηθάηα νηθνδφκσλ θαη ζπλαθψλ 

επαγγεικάησλ). 

Αλαθνξηθά κε ηνπο κηζζσηνχο ζην δεκφζην ηνκέα πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο, ην αλ ζπλδηθαιίδνληαη εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο ην είδνο ζχκβαζεο θαη εξγαζίαο ηνπο (πλεπκαηηθή/ρεηξσλαθηηθή).   
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Γηάγξακκα 10.13 Ηεξαξρηθφ δέλδξν παιηλδξφκεζεο δνκηθψλ παξαγφλησλ 

 

 



[406] 
 

10.3.3 Ανάλςζη ηυν θεζμικϊν παπαγψνηυν 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο επίδξαζεο θαζελφο εθ ησλ 

ζεζκηθψλ παξαγφλησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα 3.6.3, δηελεξγήζακε 

ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

10.48. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 10.48 θαη νη δχν εθ ησλ ζεζκηθψλ 

παξαγφλησλ ηνπ νπνίνπο κειεηήζακε, επηδξνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.     

 

Πίλαθαο 10.48 Έιεγρνο αιιειεπίδξαζεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ~ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ 

Δξψηεζε 
Πξνζδηνξηζηηθφο 

Παξάγνληαο 
Δπίδξαζε 

Σηκή 

ηαηηζηηθνχ 

Γείθηε 

β.ε. p-value Έιεγρνο 

Q66 

Δθπξφζσπνο 

ζσκαηείνπ ζην ρψξν 

εξγαζίαο 

 449.49 1 0.00 x
2
 

Q34 

Δίδνο ζχκβαζεο 

(επηρεηξεζηαθή, 

θιαδηθή, αηνκηθή, 

ππνπξγηθή απφθαζε) 

 141.44 4 0.00 x
2
 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ θαη ησλ κε-κειψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηζζσηψλ κε βάζε αλ ππάξρεη (ή δελ ππάξρεη) ζην ρψξν εξγαζίαο εθπξφζσπνο 

ζσκαηείνπ ή επηζθέπηεηαη ην ρψξνο εξγαζίαο εθπξφζσπνο ηνπ ζσκαηείνπ, 

απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.49. ηνλ Πίλαθα 10.50 απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή 

ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ην αλ 

ππάξρεη (ή δελ ππάξρεη) ζην ρψξν εξγαζίαο εθπξφζσπνο ζσκαηείνπ ή επηζθέπηεηαη 

ην ρψξνο εξγαζίαο εθπξφζσπνο ηνπ ζσκαηείνπ. ην Γηάγξακκα 10.14 απεηθνλίδεηαη 

ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα κε βάζε ην αλ ππάξρεη (ή δελ ππάξρεη) ζην ρψξν 

εξγαζίαο εθπξφζσπνο ζσκαηείνπ ή επηζθέπηεηαη ην ρψξνο εξγαζίαο εθπξφζσπνο ηνπ 

ζσκαηείνπ.  

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ην 79,54% ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ  αλαθέξεη 

πσο ππάξρεη ζην ρψξν εξγαζίαο ή επηζθέπηεηαη ην ρψξν εξγαζίαο εθπξφζσπνο 

ζσκαηείνπ (Πίλαθαο 10.50). Απφ ην Γηάγξακκα 10.14 πξνθχπηεη πσο ην πνζνζηφ 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ησλ κηζζσηψλ πνπ δειψλνπλ φηη ππάξρεη ζην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο ή επηζθέπηεηαη ην ρψξν εξγαζίαο ηνπ εθπξφζσπνο ηνπ ζσκαηείνπ, 

είλαη ζρεδφλ δεθαπιάζην απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο 

ησλ κηζζσηψλ πνπ δειψλνπλ ην αληίζεην. Έηζη, ηφζν απφ ηνλ Πίλαθα 10.50 φζν θαη 
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απφ ην Γηάγξακκα 10.14 επηβεβαηψλεηαη ε ζεηηθή ζρέζε –πνπ ηνλίζηεθε ζηελ 

ελφηεηα 3.6.3– αλάκεζα ζηελ χπαξμε εθπξνζψπνπ ζσκαηείνπ ή ζηελ πξφζβαζε 

εξγαηηθνχ ζσκαηείνπ ζην ρψξν δνπιεηάο θαη ζην πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο. πλεπψο επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε Ζ14.    

    

Πίλαθαο 10.49 Καηαλνκή κειψλ θαη κε κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ κε βάζε ηελ 

εξψηεζε «Q66- ην ρψξν πνπ εξγάδεζηε, ππάξρεη εθπξφζσπνο ζσκαηείνπ ή επηζθέπηεηαη ην ρψξν 

εξγαζίαο εθπξφζσπνο ηνπ ζσκαηείνπ;» 

Ύπαξμε εθπξνζψπνπ 
Μέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-

1) 

Με-κέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-

2) 
χλνιν 

Ναη (Q66-1) 17,36 14,97 32,33 

Όρη (Q66-2) 4,47 63,21 67,67 

χλνιν 21,82 78,18 100,00 

 

Πίλαθαο 10.50 Καηαλνκή κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε κε βάζε ηελ εξψηεζε «Q66- 

ην ρψξν πνπ εξγάδεζηε, ππάξρεη εθπξφζσπνο ζσκαηείνπ ή επηζθέπηεηαη ην ρψξν εξγαζίαο 

εθπξφζσπνο ηνπ ζσκαηείνπ;» 

Ύπαξμε εθπξνζψπνπ Μέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-1) 

Ναη (Q66-1) 79,54 

Όρη (Q66-2) 20,46 

χλνιν 100,00 

 

Γηάγξακκα 10.14 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα κε βάζε ηελ χπαξμε ή κε, ζσκαηείνπ ή 

εθπξνζψπνπ ζσκαηείνπ ζην ρψξν δνπιεηάο 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ θαη ησλ κε-κειψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηζζσηψλ κε βάζε ην είδνο ηεο ζχκβαζεο απαζρφιεζεο, απνηππψλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 10.51. ηνλ Πίλαθα 10.52 απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ κειψλ ησλ 

ζπλδηθάησλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ην είδνο ηεο ζχκβαζεο. ην 

93,40%

46,30%

6,60%

53,70%

Όρη

Ναη

Μέιε

Με κέιε
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Γηάγξακκα 10.15 απεηθνλίδεηαη ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα κε βάζε ην είδνο ηεο 

ζχκβαζεο.  

Απφ ηνλ Πίλαθα 10.51, πξνθχπηεη πσο ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζην ζχλνιν 

ησλ κηζζσηψλ αληηζηνηρεί ζηνπο κηζζσηνχο εθείλνπο πνπ νη φξνη εξγαζίαο ηνπο 

θαζνξίδνληαη απφ επηρεηξεζηαθή ζχκβαζε (36,98%). Χζηφζν, απφ ηνλ Πίλαθα 10.52 

πξνθχπηεη πσο ζην ζχλνιν ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ, ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

αληηζηνηρεί ζηνπο κηζζσηνχο εθείλνπο πνπ νη φξνη εξγαζίαο ηνπο θαζνξίδνληαη απφ 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο (42,07%), ελψ ηα κέιε ησλ ζπλδηθάησλ πνπ νη φξνη εξγαζίαο 

ηνπο θαζνξίδνληαη  απφ επηρεηξεζηαθή ζχκβαζε απνηεινχλ ην 28,82% ηεο ζπλνιηθήο 

δχλακεο ηνπ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο.  

Απφ ην Γηάγξακκα 10.15 πξνθχπηεη πσο ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο εκθαλίδεηαη ζηνπο κηζζσηνχο ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο 

θαζνξίδνληαη απφ ππνπξγηθέο απνθάζεηο, θάηη πνπ είλαη εχινγν θαζψο νη κηζζσηνί 

ηνπ ζηελνχ δεκφζηνπ ηνκέα –νη ακνηβέο ησλ νπνίσλ δελ θαζνξίδνληαη κέζσ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ αιιά απφ ππνπξγηθέο απνθάζεηο– εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξα πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο έλαληη ησλ ππφινηπσλ κηζζσηψλ. 

Σν ακέζσο πςειφηεξν πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο εκθαλίδνπλ νη κηζζσηνί 

ησλ νπνίσλ νη φξνη εξγαζίαο θαζνξίδνληαη απφ θιαδηθέο ή νκνηνεπαγγεικαηηθέο 

ζπκβάζεηο θαη έπνληαη κε κηθξή δηαθνξά νη κηζζσηνί ησλ νπνίσλ νη φξνη 

θαζνξίδνληαη απφ επηρεηξεζηαθέο θαη αηνκηθέο ζπκβάζεηο. Έηζη, επηβεβαηψλεηαη ε 

ππφζεζε Ζ15. Ηδηαίηεξα ρακειφ είλαη ην πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ησλ 

κηζζσηψλ πνπ απαζρνινχληαη ρσξίο ζχκβαζε, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη αθελφο ηελ 

αληηθεηκεληθή αδπλακία αλάπηπμεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο απφ απηνχο αιιά θαη ηελ 

ππνθεηκεληθή αδπλακία ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο λα εληάμεη ζηνπο 

θφιπνπο ηνπο κηζζσηνχο πνπ θηλνχληαη ζην ρψξν ηεο «καχξεο εξγαζίαο».        

 

Πίλαθαο 10.51 Απαληήζεηο κειψλ θαη κε-κειψλ ζηελ εξψηεζε «Q34- Οη φξνη εξγαζίαο ηεο θχξηαο 

απαζρφιεζήο ζαο θαζνξίδνληαη απφ:» 

Δίδνο ζχκβαζεο 

Μέιε 

ζπλδηθάηνπ 

(Q40-1) 

Με-κέιε 

ζπλδηθάηνπ 

(Q40-2) 
χλνιν 

Δπηρεηξεζηαθή ζχκβαζε (Q34-1) 6,29 30,69 36,98 

Κιαδηθή ή νκνηνεπαγγεικαηηθή ζχκβαζε (Q34-2) 1,76 4,47 6,23 

Αηνκηθή ζχκβαζε (Q34-3) 4,28 20,94 25,22 

Τπνπξγηθέο απνθάζεηο (Q34-4) 9,18 12,01 21,19 

Κακία ζχκβαζε (Q34-5) 0,31 10,06 10,38 

χλνιν 21,82 78,18 100,00 
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Πίλαθαο 10.52 Καηαλνκή κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε «Q34- Οη φξνη 

εξγαζίαο ηεο θχξηαο απαζρφιεζήο ζαο θαζνξίδνληαη απφ:» 

Δίδνο ζχκβαζεο Μέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-1) 

Δπηρεηξεζηαθή ζχκβαζε (Q34-1) 28,82 

Κιαδηθή ή νκνηνεπαγγεικαηηθή ζχκβαζε (Q34-2) 8,07 

Αηνκηθή ζχκβαζε (Q34-3) 19,60 

Τπνπξγηθέο απνθάζεηο (Q34-4) 42,07 

Κακία ζχκβαζε (Q34-5) 1,44 

χλνιν 100,00 

 

Γηάγξακκα 10.15 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά είδνο ζχκβαζεο 

 

Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 10.52 δε θαίλεηαη νη 

ζπγθεληξνπνηεκέλεο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο λα επηδξνχλ θαζνξηζηηθά ζηε 

δχλακε θαη ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα γηα ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. Σα κέιε ησλ ζπλδηθάησλ ησλ νπνίσλ νη φξνη εξγαζίαο 

θαζνξίδνληαη απφ θιαδηθέο ή νκνηνεπαγγεικαηηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, απνηεινχλ 

κφιηο ην 8,07% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ. Μηα εξκελεία γηα ην 

εχξεκα απηφ είλαη πσο ε απαμίσζε ησλ θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

(θαη άξα ησλ θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ) ζαλ απνηέιεζκα ηεο απνθέληξσζεο 

ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ –ζηελ νπνία 

αλαθεξζήθακε δηεμνδηθά θαηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 

ζηελ ελφηεηα 8– έρεη νδεγήζεη ζε ππνλφκεπζε ησλ θιαδηθψλ ζπλδηθάησλ θαη ηεο 

δχλακεο ηνπ θιαδηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ. Χζηφζν, έλαο ηέηνηνο ηζρπξηζκφο απαηηεί κηα 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελα έηε 

96,97%

56,68%

83,04%

71,72%

82,99%

3,03%

43,32%

16,96%

28,28%

17,01%

Κακία ζχκβαζε

Τπνπξγηθέο απνθάζεηο

Αηνκηθή ζχκβαζε

Κιαδηθή ή νκνηνεπαγγεικαηηθή 

ζχκβαζε

Δπηρεηξεζηαθή ζχκβαζε

Μέιε

Με κέιε
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(δηαρξνληθή αλάιπζε). Μηα ηέηνηα ζχγθξηζε επηρεηξνχκε ζηελ ελφηεηα 10.3.3.1 πνπ 

αθνινπζεί.   

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ αιιά θαη 

ηεο δεκηνπξγίαο πξνθίι κηζζσηψλ βάζεη απηψλ, δεκηνπξγήζεθε ην ηεξαξρηθφ δέλδξν 

παιηλδξφκεζεο πνπ απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 10.16. Χο πξνο ηνπο ζεζκηθνχο 

παξάγνληεο αμηνινγήζεθε ε επίδξαζε δχν βαζηθψλ παξαγφλησλ ζην αλ θάπνηνο 

ζπλδηθαιίδεηαη ή φρη. Ο πξψηνο παξάγνληαο σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα εκθαλίδεηαη ν 

παξάγνληαο ηεο χπαξμεο εθπξνζψπνπ ζσκαηείνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ελψ δεχηεξνο 

σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα εκθαλίδεηαη ην είδνο ζχκβαζεο κε ην νπνίν 

απαζρνινχληαη νη κηζζσηνί. 

Ζ χπαξμε  ή επίζθεςε εθπξνζψπνπ ζσκαηείνπ ζην ρψξν εξγαζίαο δελ 

ιεηηνπξγεί ζεηηθά σο πξνο ην αλ θάπνηνο ζπλδηθαιίδεηαη ή φρη φηαλ ζπλεμεηάδεηαη κε 

ην είδνο ηεο ζχκβαζεο. Αληίζεηα, ε κε χπαξμε εθπξνζψπνπ κε ηελ ηαπηφρξνλε 

χπαξμε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζχκβαζεο, θαίλεηαη λα είλαη ην πξνθίι κηζζσηψλ πνπ 

ηείλνπλ λα ζπλδηθαιίδνληαη.   
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Γηάγξακκα 10.16 Ηεξαξρηθφ δέλδξν παιηλδξφκεζεο ζεζκηθψλ παξαγφλησλ 
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10.3.3.1 Μεηαβολέρ ζηον κλαδικψ ζςνδικαλιζμψ  

 

Με βάζε ην εχξεκα ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο –δειαδή ην ηδηαίηεξα ρακειφ 

πνζνζηφ ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ ησλ νπνίσλ νη φξνη εξγαζίαο θαζνξίδνληαη απφ 

θιαδηθέο ή νκνηνεπαγγεικαηηθέο ζπκβάζεηο– δηεξεπλνχκε  ζηελ παξνχζα ελφηεηα ηα 

κεγέζε ηνπ θιαδηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ πξηλ ηελ δξαζηηθή απνθέληξσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε δηεμνδηθά 

ζηελ ελφηεηα 8.  

 Γηα ην ζθνπφ ηεο ελ ιφγσ δηεξεχλεζεο αμηνπνηνχκε ηα δεδνκέλα εκπεηξηθψλ 

εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε θαηά ην δ΄ ηξίκελν ηνπ 2012, ην δ΄ ηξίκελν ηνπ 

2013 θαη ην δ΄ηξίκελν ηνπ 2015. Οη ελ ιφγσ έξεπλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κέζνδν 

φκνηα κε εθείλε πνπ πεξηγξάςακε ζηελ ελφηεηα 10.2, ελψ ε εξψηεζε πνπ 

αμηνπνηνχκε γηα λα πξνβνχκε ζηε ζχγθξηζε πνπ αθνινπζεί ήηαλ φκνηα θαη κε ηηο 

ίδηεο δπλαηέο επηινγέο απφ ηνλ εξσηψκελν θαη ζηηο ηξεηο έξεπλεο (γηα ην έηνο 2012 

βι. Παξάηεκα ΗΗ, γηα ην έηνο 2013 βι. Παξάηεκα ΗΗΗ). Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ζηελ 

έξεπλα ηνπ 2012 ήηαλ 896 κηζζσηνί, ζηελ έξεπλα ηνπ 2013 ήηαλ 718 κηζζσηνί θαη 

ζηελ έξεπλα ηνπ 2015 529 κηζζσηνί. Σν δείγκα θάζε έηνπο ζηαζκίζηεθε σο πξνο ην 

θχιν, ηελ ειηθία, ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ηνπο ηνκείο παξαγσγήο, βάζεη ηεο 

απνγξαθήο ηνπ 2011. εκεηψλνπκε πσο δε ζηαζκίζακε ην δείγκα θάζε έηνπο σο πξνο 

ηελ θνηλσληθή ηάμε –θάηη πνπ θάλακε γηα ην δείγκα ηνπ 2015 θαηά ηε δηεξεχλεζε 

καο ζηελ ελφηεηα 9 θαη ζηελ ελφηεηα 10, κε εμαίξεζε ηελ παξνχζα ππνελφηεηα 

10.3.3.1– θαζψο γηα ηα έηε 2012 θαη 2013 δελ ππήξραλ αληίζηνηρεο εξσηήζεηο πνπ 

ζηελ ελφηεηάο ηνπο λα καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ.  

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο επίδξαζεο ηεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (είδνο ζχκβαζεο) ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

(ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα), δηελεξγήζακε ηνπο αληίζηνηρνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο 

θαη γηα ηα ηξία έηε, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη αληίζηνηρα ζηνλ 

Πίλαθα 10.53, ζηνλ Πίλαθα 10.55 θαη ζηνλ Πίλαθα 10.57. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο 

ελ ιφγσ Πίλαθεο θαη ηα ηξία έηε ην είδνο ηεο ζχκβαζεο επηδξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ζηελ ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα (p-value = 0,00). Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ ησλ 

ζπλδηθάησλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ην είδνο ηεο ζχκβαζεο γηα 

ηα ηξία έηε, απνηππψλνληαη αληίζηνηρα ζηνλ Πίλαθα 10.54, ζηνλ Πίλαθα 10.56 θαη 

ζηνλ Πίλαθα 10.58. 
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Πίλαθαο 10.53 Έιεγρνο αιιειεπίδξαζεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ~ είδνο ζχκβαζεο (2012) 

Δξψηεζε 
Πξνζδηνξηζηηθφο 

Παξάγνληαο 
Δπίδξαζε 

Σηκή 

ηαηηζηηθνχ 

Γείθηε 

β.ε. p-value Έιεγρνο 

Q95 

Δίδνο ζχκβαζεο 

(επηρεηξεζηαθή, 

θιαδηθή, αηνκηθή) 

 98.26 4 0.00 x
2
 

 

Πίλαθαο 10.54 Καηαλνκή κειψλ ζπλδηθάησλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε 

«Q95-Οη φξνη εξγαζίαο ζαο θαη νη ακνηβέο ζαο θαζνξίδνληαη απφ:» (είδνο ζχκβαζεο 2012) 

Δίδνο ζχκβαζεο Μέιε ζπλδηθάηνπ (q103-1) 

Δπηρεηξεζηαθή ζχκβαζε (q95-1) 6,74 

Κιαδηθή ή νκνηνεπαγγεικαηηθή ζχκβαζε (q95-2) 21,24 

Αηνκηθή ζχκβαζε (q95-3) 18,13 

Τπνπξγηθέο απνθάζεηο (q95-4) 49,22 

Κακία ζχκβαζε (q95-5) 4,66 

χλνιν 100,00 

 

Πίλαθαο 10.55 Έιεγρνο αιιειεπίδξαζεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ~ είδνο ζχκβαζεο (2013) 

Δξψηεζε 
Πξνζδηνξηζηηθφο 

Παξάγνληαο 
Δπίδξαζε 

Σηκή 

ηαηηζηηθνχ 

Γείθηε 

β.ε. p-value Έιεγρνο 

Q217 

Δίδνο ζχκβαζεο 

(επηρεηξεζηαθή, 

θιαδηθή, αηνκηθή) 

 79.42 4 0.00 x
2
 

 

Πίλαθαο 10.56 Καηαλνκή κειψλ ζπλδηθάησλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε 

«Q217-Οη φξνη εξγαζίαο ζαο θαη νη ακνηβέο ζαο θαζνξίδνληαη απφ:» (είδνο ζχκβαζεο 2013) 

Δίδνο ζχκβαζεο Μέιε ζπλδηθάηνπ (q223-1) 

Δπηρεηξεζηαθή ζχκβαζε (q217-1) 15,51 

Κιαδηθή ή νκνηνεπαγγεικαηηθή ζχκβαζε (q217-2) 13,90 

Αηνκηθή ζχκβαζε (q217-3) 19,25 

Τπνπξγηθέο απνθάζεηο (q217-4) 49,73 

Κακία ζχκβαζε (q217-5) 1,60 

χλνιν 100,00 

 

Πίλαθαο 10.57 Έιεγρνο αιιειεπίδξαζεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ~ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ (2015) 

Δξψηεζε 
Πξνζδηνξηζηηθφο 

Παξάγνληαο 
Δπίδξαζε 

Σηκή 

ηαηηζηηθνχ 

Γείθηε 

β.ε. p-value Έιεγρνο 

Q34 

Δίδνο ζχκβαζεο 

(επηρεηξεζηαθή, 

θιαδηθή, αηνκηθή) 

 38.05 4 0.00 x
2
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Πίλαθαο 10.58 Καηαλνκή κειψλ ζπλδηθάησλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε 

«Q34-Οη φξνη εξγαζίαο ζαο θαη νη ακνηβέο ζαο θαζνξίδνληαη απφ:» (είδνο ζχκβαζεο 2015) 

Δίδνο ζχκβαζεο Μέιε ζπλδηθάηνπ (q40-1) 

Δπηρεηξεζηαθή ζχκβαζε (q34-1) 29,66 

Κιαδηθή ή νκνηνεπαγγεικαηηθή ζχκβαζε (q34-2) 8,97 

Αηνκηθή ζχκβαζε (q34-3) 18,62 

Τπνπξγηθέο απνθάζεηο (q34-4) 40,69 

Κακία ζχκβαζε (q34-5) 2,07 

χλνιν 100,00 

 

ηνλ Πίλαθα 10.59 ζπγθξίλνπκε ην πνζνζηφ ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ πνπ 

ακείβνληαλ βάζεη θιαδηθψλ ή νκνηνεπαγγεικαηηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ 

ησλ ηξηψλ εηψλ. Όπσο πξνθχπηεη ην πνζνζηφ ησλ κειψλ θιαδηθψλ ή 

νκνηνεπαγγεικαηηθψλ ζπλδηθάησλ ζρεδφλ ππν-ηξηπιαζηάζηεθε ην 2015 ζπγθξηηηθά 

κε ην 2012. Ζ εξκελεία απηνχ ηνπ επξήκαηνο είλαη πσο ε δξαζηηθή κείσζε ησλ 

ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ ζε θιαδηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν –σο απνηέιεζκα ηεο 

απνθέληξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ δείμακε ζηελ 

ελφηεηα 8 θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελφηεηα 8.3.4– νδήγεζε ζε απαμίσζε ηα θιαδηθά 

ζπλδηθάηα θαη ζε δηαξξνή ησλ κειψλ ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ γηα ην έηνο 2013 είλαη πςειφηεξν ζπγθξηηηθά κε ην 2015. Μηα εξκελεία γηα 

ηε δηαθνξά απηή απνηειεί ην γεγνλφο πσο θαηά ην 2013 ήηαλ αθφκε ζε ηζρχ αξθεηέο 

θιαδηθέο ή/θαη νκνηνεπαγγεικαηηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο είραλ ζπλαθζεί 

πξηλ ηελ δξαζηηθή αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.  

 

Πίλαθαο 10.59 Μέιε ζπλδηθάησλ ακεηβφκελα βάζεη θιαδηθήο ή νκνηνεπαγγεικαηηθήο ζχκβαζεο σο 

% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ, 2012-2015 

Έηνο 2012 2013 2015 

Μέιε ακεηβφκελα βάζεη θιαδηθήο ή 

νκνηνπεγγεικαηηθήο ζχκβαζεο 
21,24% 13,90% 8,97% 

 

10.3.4 Ανάλςζη ηυν ζςμπεπιθοπικϊν παπαγψνηυν 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο επίδξαζεο θαζελφο εθ ησλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα 3.6.4, 

δηελεξγήζακε ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 10.60. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 10.60 κφλν νη ηέζζεξηο απφ ηηο 
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έμη εξσηήζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ δηεξεπλνχκε ηνπο ηξεηο ζπκπεξηθνξηθνχο 

παξάγνληεο, επηδξνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 

 

Πίλαθαο 10.60 Έιεγρνο αιιειεπίδξαζεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ~ ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ 

Δξψηεζε 
Πξνζδηνξηζηηθφο 

Παξάγνληαο 
Δπίδξαζε 

Σηκή 

ηαηηζηηθνχ 

Γείθηε 

β.ε. p-value Έιεγρνο 

Q61.1 
Πξνζηαζία απφ 

απνιχζεηο 
 173560 4 0.00 

Mann-

Whitney 

Q61.2 
Τπεξάζπηζε εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ 
 178840 4 0.00 

Mann-

Whitney 

Q61.6 
Δκπηζηνζχλε έλαληη 

ζσκαηείνπ 
 168620 4 0.00 

Mann-

Whitney 

Q61.8 
Δκπηζηνζχλε έλαληη 

ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ 
 195790 4 0.01 

Mann-

Whitney 

Q61.10 
Δπίδξαζε ζηελ πνιηηηθή 

ηεο θπβέξλεζεο 
 216670 4 0.89 

Mann-

Whiteny 

Q61.11 
Γχλακε ζπλδηθάησλ 

έλαληη εξγνδνηψλ 
 201710 4 0.05 

Mann-

Whitney 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ θαη ησλ κε-κειψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηζζσηψλ κε βάζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζεσξνχλ φηη ηα ζπλδηθάηα πξνζηαηεχνπλ 

ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο απνιχζεηο, απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.61. ηνλ 

Πίλαθα 10.62 απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ σο πνζνζηφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζεσξνχλ φηη ηα ζπλδηθάηα 

πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο απνιχζεηο. ην Γηάγξακκα 10.17 

απεηθνλίδεηαη ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα κε βάζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζεσξνχλ νη 

εξσηψκελνη φηη ηα ζπλδηθάηα πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο απνιχζεηο.  

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο κε βάζε ηνλ Πίλαθα 10.61, ζην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηφο καο ην 63,14% ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ ζεσξεί φηη ηα ζπλδηθάηα 

πξνζηαηεχνπλ ζε «κηθξφ βαζκφ» ή «θαζφινπ» ηνπο εξγαδφκελνπο έλαληη ησλ 

απνιχζεσλ, ελψ κφλν ην 10,69% ζεσξεί φηη ηα ζπλδηθάηα πξνζηαηεχνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο έλαληη ησλ απνιχζεσλ ζε «κεγάιν βαζκφ» θαη «πνιχ κεγάιν βαζκφ». 

Δπίζεο, απφ ηνλ Πίλαθα 10.62 πξνθχπηεη πσο ην 50,72% ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ 

ζεσξεί φηη ηα ζπλδηθάηα πξνζηαηεχνπλ ζε «κηθξφ βαζκφ» ή «θαζφινπ» ηνπο 

εξγαδφκελνπο έλαληη ησλ απνιχζεσλ.  

Απφ ην Γηάγξακκα 10.17 πξνθχπηεη πσο φζν κεγαιψλεη ν βαζκφο ζηνλ νπνίνλ 

ζεσξείηαη φηη ηα ζπλδηθάηα πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο έλαληη ησλ απνιχζεσλ 
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απμάλεηαη ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε φπνπ νη κηζζσηνί 

απαληνχλ «πνιχ κεγάιν βαζκφ». Έηζη επηβεβαηψλεηαη κεξηθψο ε ππφζεζε Ζ16.   

 

 

Πίλαθαο 10.61 Καηαλνκή κειψλ θαη κε-κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ κε βάζε ηελ 

εξψηεζε «Q61.1-Θεσξείηε φηη ηα ζπλδηθάηα πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο απνιχζεηο;» 

Κιίκαθα 
Μέιε ζπλδηθάηνπ 

(Q40-1) 

Με-κέιε ζπλδηθάηνπ 

(Q40-2) 
χλνιν 

Πνιχ κηθξφ/θαζφινπ  

(Q61.1-1) 
4,34 25,66 30,00 

Μηθξφ βαζκφ  

(Q61.1-2) 
6,73 26,42 33,14 

Οχηε κηθξφ, νχηε κεγάιν βαζκφ  

(Q61.1-3) 
7,42 18,74 26,16 

Μεγάιν βαζκφ  

(Q61.1-4) 
3,33 6,16 9,50 

Πνιχ κεγάιν βαζκφ  

(Q61.1-5) 
0,00 1,19 1,19 

χλνιν 21,82 78,18 100,00 

 

Πίλαθαο 10.62 Καηαλνκή κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε «Q61.1- 

Θεσξείηε φηη ηα ζπλδηθάηα πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο απνιχζεηο;» 

Κιίκαθα Μέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-1) 

Πνιχ κηθξφ/θαζφινπ  

(Q61.1-1) 
19,88 

Μηθξφ βαζκφ  

(Q61.1-2) 
30,84 

Οχηε κηθξφ, νχηε κεγάιν βαζκφ  

(Q61.1-3) 
34,01 

Μεγάιν βαζκφ  

(Q61.1-4) 
15,27 

Πνιχ κεγάιν βαζκφ  

(Q61.1-5) 
0,00 

χλνιν 100,00 
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Γηάγξακκα 10.17 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά βαζκφ ζηνλ νπνίν ζεσξείηαη φηη ηα 

ζπλδηθάηα πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο απνιχζεηο 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ θαη ησλ κε-κειψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηζζσηψλ κε βάζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζεσξνχλ φηη ηα ζπλδηθάηα ππεξαζπίδνληαη 

ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.63. ηνλ Πίλαθα 10.64 

απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κειψλ κε βάζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζεσξνχλ φηη ηα ζπλδηθάηα ππεξαζπίδνληαη ηα 

εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. ην Γηάγξακκα 10.18 απεηθνλίδεηαη ε ζπλδηθαιηζηηθή 

ππθλφηεηα κε βάζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζεσξνχλ νη εξσηψκελνη φηη ηα ζπλδηθάηα 

ππεξαζπίδνληαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα.  

Αμίδεη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα ζεκεηψζνπκε πσο κε βάζε ηνλ Πίλαθα 

10.63, ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηφο καο ην 53,21% ησλ κηζζσηψλ ζεσξεί φηη ηα 

ζπλδηθάηα ππεξαζπίδνληαη ζε «κηθξφ βαζκφ» ή «θαζφινπ» ηα εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα, ελψ κφλν ην 15,85% ζεσξεί φηη ηα ζπλδηθάηα ππεξαζπίδνληαη ηα 

εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ζε «κεγάιν βαζκφ» θαη «πνιχ κεγάιν βαζκφ». Με βάζε ηνλ 

Πίλαθα 10.64, απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ ην 40,63% ζεσξεί φηη ηα 

ζπλδηθάηα ππεξαζπίδνληαη ζε «κηθξφ βαζκφ» ή «θαζφινπ» ηα εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα, ελψ κφλν ην 18,45% ζεσξεί φηη ηα ζπλδηθάηα ππεξαζπίδνληαη ηα 

εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ζε «κεγάιν βαζκφ» θαη «πνιχ κεγάιν βαζκφ». 

Απφ ην Γηάγξακκα 10.18 πξνθχπηεη πσο φζν κεγαιψλεη ν βαζκφο ζηνλ νπνίνλ 

ζεσξείηαη φηη ηα ζπλδηθάηα ππεξαζπίδνληαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα απμάλεηαη ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα, κε εμαίξεζε ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ πνπ παξαηεξείηαη 

100,00%

64,90%

71,63%

79,70%

85,53%

0,00%

35,10%

28,37%

20,30%

14,47%

Πνιχ κεγάιν βαζκφ

Μεγάιν βαζκφ

Οχηε κηθξφ, νχηε κεγάιν βαζκφ

Μηθξφ βαζκφ

Πνιχ κηθξφ/θαζφινπ

Μέιε

Με κέιε
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ηελ πεξίπησζε φπνπ νη κηζζσηνί απαληνχλ «πνιχ κεγάιν βαζκφ». πλεπψο 

επηβεβαηψλεηαη κεξηθψο ε ππφζεζε Ζ17.   

    

Πίλαθαο 10.63 Καηαλνκή κειψλ θαη κε-κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ κε βάζε ηελ 

εξψηεζε «Q61.2- Θεσξείηε φηη ηα ζπλδηθάηα ππεξαζπίδνληαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα (κηζζφο, 

σξάξην, εξγαζίαο, ζπλζήθεο εξγαζίαο);» 

Κιίκαθα 
Μέιε ζπλδηθάηνπ 

(Q40-1) 

Με-κέιε ζπλδηθάηνπ 

(Q40-2) 
χλνιν 

Πνιχ κηθξφ/θαζφινπ 

(Q61.2-1) 
0,57 6,98 7,55 

Μηθξφ βαζκφ 

(Q61.2-2) 
8,30 37,36 45,66 

Οχηε κηθξφ, νχηε κεγάιν βαζκφ  

(Q61.2-3) 
8,93 22,01 30,94 

Μεγάιν βαζκφ 

(Q61.2-4) 
3,58 9,81 13,40 

Πνιχ κεγάιν βαζκφ 

(Q61.2-5) 
0,44 2,01 2,45 

χλνιν 21,82 78,18 100,00 

 

Πίλαθαο 10.64 Καηαλνκή κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε «Q61.2- 

Θεσξείηε φηη ηα ζπλδηθάηα ππεξαζπίδνληαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα (κηζζφο, σξάξην, εξγαζίαο, 

ζπλζήθεο εξγαζίαο);» 

Κιίκαθα Μέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-1) 

Πνιχ κηθξφ/θαζφινπ 

(Q61.2-1) 
2,59 

Μηθξφ βαζκφ 

(Q61.2-2) 
38,04 

Οχηε κηθξφ, νχηε κεγάιν βαζκφ  

(Q61.2-3) 
40,92 

Μεγάιν βαζκφ 

(Q61.2-4) 
16,43 

Πνιχ κεγάιν βαζκφ 

(Q61.2-5) 
2,02 

χλνιν 100,00 

 

Γηάγξακκα 10.18 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά βαζκφ ζηνλ νπνίν ζεσξείηαη φηη ηα 

ζπλδηθάηα ππεξαζπίδνληαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα 

 

82,05%

73,24%

71,14%

81,82%

92,50%

17,95%

26,76%

28,86%

18,18%

7,50%

Πνιχ κεγάιν βαζκφ

Μεγάιν βαζκφ

Οχηε κηθξφ, νχηε κεγάιν βαζκφ

Μηθξφ βαζκφ

Πνιχ κηθξφ/θαζφινπ

Μέιε

Με κέιε
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Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ θαη ησλ κε-κειψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηζζσηψλ ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο ζηελ εγεζία ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο, απνηππψλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 10.65. ηνλ Πίλαθα 10.66 απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ κειψλ ησλ 

ζπλδηθάησλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο 

ζηελ εγεζία ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο. ην Γηάγξακκα 10.19 απεηθνλίδεηαη ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα κε βάζε ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ 

εγεζία ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο.  

εκεηψλνπκε πσο κε βάζε ηνλ Πίλαθα 10.65, ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηφο καο 

ην 38,80% εκπηζηεχεηαη ζε «κηθξφ βαζκφ» ή «θαζφινπ» ηελ εγεζία ηνπ ζπλδηθάηνπ 

ηνπ, ην 45,85% εθθξάδεη εκπηζηνζχλε ζε «νχηε κηθξφ /νχηε κεγάιν βαζκφ» θαη κφιηο 

ην 15,35% δειψλεη «κεγάιν βαζκφ» θαη «πνιχ κεγάιν βαζκφ» εκπηζηνζχλεο.  Με 

βάζε ηνλ Πίλαθα 10.66, απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ ην 31,41% 

εκπηζηεχεηαη ζε «κηθξφ βαζκφ» ή «θαζφινπ» ηελ εγεζία ηνπ ζπλδηθάηνπ ηνπ, ην 

38,90% εθθξάδεη εκπηζηνζχλε ζε «νχηε κηθξφ /νχηε κεγάιν βαζκφ» θαη ην 29,68% 

δειψλεη «κεγάιν βαζκφ» θαη «πνιχ κεγάιν βαζκφ» εκπηζηνζχλεο. 

Απφ ην Γηάγξακκα 10.19 πξνθχπηεη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο εληνπίδεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κηζζσηψλ πνπ 

δειψλνπλ πσο εκπηζηεχνληαη ζε «κεγάιν βαζκφ» ηελ εγεζία ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο, 

ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

κηζζσηψλ πνπ δειψλνπλ εκπηζηνζχλε έλαληη ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο ζε «πνιχ κεγάιν 

βαζκφ». Έηζη, επηβεβαηψλεηαη κεξηθψο ε ππφζεζε Ζ18. 

 

Πίλαθαο 10.65 Καηαλνκή κειψλ θαη κε-κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ ζηελ εξψηεζε 

«Q61.6- Δκπηζηεχεζηε ηελ εγεζία ηνπ ζσκαηείνπ ζαο;» 

Κιίκαθα 
Μέιε ζπλδηθάηνπ  

(Q40-1) 

Με-κέιε ζπλδηθάηνπ 

 (Q40-2) 
χλνιν 

Πνιχ κηθξφ/θαζφινπ 

(Q61.6-1) 
2,64 21,07 23,71 

Μηθξφ βαζκφ 

(Q61.6-2) 
4,21 10,88 15,09 

Οχηε κηθξφ, νχηε κεγάιν βαζκφ  

(Q61.6-3) 
8,49 37,36 45,85 

Μεγάιν βαζκφ 

(Q61.6-4) 
6,16 5,97 12,14 

Πνιχ κεγάιν βαζκφ 

(Q61.6-5) 
0,31 2,89 3,21 

χλνιν 21,82 78,18 100,00 
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Πίλαθαο 10.66 Καηαλνκή κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε «Q61.6- 

Δκπηζηεχεζηε ηελ εγεζία ηνπ ζσκαηείνπ ζαο;» 

Κιίκαθα Μέιε ζπλδηθάηνπ (Q40-1) 

Πνιχ κηθξφ/θαζφινπ 

(Q61.6-1) 
12,10 

Μηθξφ βαζκφ 

(Q61.6-2) 
19,31 

Οχηε κηθξφ, νχηε κεγάιν βαζκφ 

(Q61.6-3) 
38,90 

Μεγάιν βαζκφ 

(Q61.6-4) 
28,24 

Πνιχ κεγάιν βαζκφ 

(Q61.6-5) 
1,44 

χλνιν 100,00 

 

Γηάγξακκα 10.19 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά βαζκφ εκπηζηνζχλεο ζηελ εγεζία 

ηνπ ζσκαηείνπ 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ θαη ησλ κε-κειψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηζζσηψλ ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο ζηελ εγεζία ησλ ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ, απνηππψλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 10.67. ηνλ Πίλαθα 10.68 απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ κειψλ ησλ 

ζπλδηθάησλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο 

ζηελ εγεζία ησλ ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ. ην Γηάγξακκα 10.20 απεηθνλίδεηαη ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα κε βάζε ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ 

εγεζία ησλ ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ.  

Απφ ηνλ Πίλαθα 10.67, πξνθχπηεη πσο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηφο καο ην 

66,04% ησλ κηζζσηψλ εκπηζηεχεηαη ζε «κηθξφ βαζκφ» ή «θαζφινπ» ηελ εγεζία ησλ 

ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ, ην 26,48% εθθξάδεη εκπηζηνζχλε ζε «νχηε κηθξφ /νχηε κεγάιν 

βαζκφ» θαη κφιηο ην 7,48% δειψλεη «κεγάιν βαζκφ» θαη «πνιχ κεγάιν βαζκφ» 

εκπηζηνζχλεο. Με βάζε ηνλ Πίλαθα 10.68, απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ησλ 

ζπλδηθάησλ ην 56,77% εκπηζηεχεηαη ζε «κηθξφ βαζκφ» ή «θαζφινπ» ηελ εγεζία ησλ 

ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ, ην 24,21% εθθξάδεη εκπηζηνζχλε ζε «νχηε κηθξφ /νχηε κεγάιν 

90,20%

49,22%

81,48%

72,08%

88,86%

9,80%

50,78%

18,52%

27,92%

11,14%

Πνιχ κεγάιν βαζκφ

Μεγάιν βαζκφ

Οχηε κηθξφ, νχηε κεγάιν βαζκφ

Μηθξφ βαζκφ

Πνιχ κηθξφ/θαζφινπ

Μέιε

Με κέιε
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βαζκφ» θαη κφιηο ην 19,02% δειψλεη «κεγάιν βαζκφ» θαη «πνιχ κεγάιν βαζκφ» 

εκπηζηνζχλεο. 

Απφ ην Γηάγξακκα 10.20 πξνθχπηεη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο εληνπίδεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κηζζσηψλ πνπ 

δειψλνπλ πσο εκπηζηεχνληαη ηηο εγεζίεο ησλ ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ ζε «πνιχ κεγάιν 

βαζκφ», ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζηελ πεξίπησζε 

ησλ κηζζσηψλ πνπ δειψλνπλ «κηθξφ βαζκφ» εκπηζηνζχλεο. Άμην αλαθνξάο είλαη ην 

ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο φζσλ δειψλνπλ βαζκφ 

εκπηζηνζχλεο έλαληη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ εγεζηψλ ησλ ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ «πνιχ 

κηθξφ/θαζφινπ». Μηα πηζαλή εξκελεία γηα απηφ ίζσο είλαη ε χπαξμε ελφο 

πνιηηηθνπνηεκέλνπ ηκήκαηνο ησλ κηζζσηψλ πνπ αλ θαη δελ εκπηζηεχεηαη ηεο 

πιεηνςεθίεο ηεο εγεζίαο ησλ ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ, επηιέγεη λα ζπκκεηέρεη ζηα ζπλδηθάηα. 

πλεπψο, επηβεβαηψλεηαη κεξηθψο ε ππφζεζε Ζ19.       

 

Πίλαθαο 10.67 Καηαλνκή κειψλ θαη κε-κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσηψλ κε βάζε ηελ 

εξψηεζε «Q61.8- Δκπηζηεχεζηε ηελ εγεζία ηεο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ;» 

Κιίκαθα 

Μέιε 

ζπλδηθάηνπ 

(Q40-1) 

Με-κέιε ζπλδηθάηνπ 

(Q40-2) 
χλνιν 

Q61.8-1 

Πνιχ κηθξφ/θαζφινπ 
6,67 19,43 26,10 

Q61.8-2 

Μηθξφ βαζκφ 
5,72 34,21 39,94 

Q61.8-3 

Οχηε κηθξφ, νχηε κεγάιν βαζκφ 
5,28% 21,19 26,48 

Q61.8-4 

Μεγάιν βαζκφ 
3,71% 3,33 7,04 

Q61.8-5 

Πνιχ κεγάιν βαζκφ 
0,44% 0,00 0,44 

χλνιν 21,82 78,18 100,00 

 

Πίλαθαο 10.68 Καηαλνκή κειψλ σο % ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε βάζε ηελ εξψηεζε «Q61.8- 

Δκπηζηεχεζηε ηελ εγεζία ηεο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ;» 

Κιίκαθα 
Μέιε ζπλδηθάηνπ 

(Q40-1) 

Πνιχ κηθξφ/θαζφινπ 

(Q61.8-1) 
30,55 

Μηθξφ βαζκφ 

(Q61.8-2) 
26,22 

Οχηε κηθξφ, νχηε κεγάιν βαζκφ 

(Q61.8-3) 
24,21 

Μεγάιν βαζκφ 

(Q61.8-4) 
17,00 

Πνιχ κεγάιν βαζκφ 

(Q61.8-5) 
2,02 

χλνιν 100,00 
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Γηάγξακκα 10.20 πλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αλά βαζκφ εκπηζηνζχλεο ζηελ  εγεζία 

ηεο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ 

αιιά θαη ηεο δεκηνπξγίαο πξνθίι κηζζσηψλ βάζεη απηψλ, δεκηνπξγήζεθε ην 

ηεξαξρηθφ δέλδξν παιηλδξφκεζεο πνπ απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 10.21. Απφ ην ελ 

ιφγσ Γηάγξακκα πξνθχπηεη πσο ε εκπηζηνζχλε ησλ κηζζσηψλ σο πξνο ηελ εγεζία 

ηνπ πξσηνβάζκηνπ ζσκαηείνπ, απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν πξνζδηνξηζηηθφ 

παξάγνληα σο πξνο ην αλ θάπνηνο ζπλδηθαιίδεηαη ή φρη. ην δεχηεξν επίπεδν 

επίδξαζεο εκθαλίδνληαη ε εκπηζηνζχλε ησλ κηζζσηψλ έλαληη ησλ ηξηηνβάζκησλ 

νξγάλσλ (ΓΔΔ – ΑΓΔΓΤ) θαη ε αληίιεςε ησλ κηζζσηψλ ζρεηηθά κε ηε «δχλακε 

ησλ ζπλδηθάησλ έλαληη ησλ εξγνδνηψλ». Απφ ηνπο ζπκπεξηθνξηθνχο παξάγνληεο, ζε 

ρακειφηεξε ζέζε εκθαλίδεηαη ε επίδξαζε ηεο άπνςεο ησλ κηζζσηψλ ζρεηηθά κε ην 

βαζκφ πνπ ζεσξνχλ πσο ηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο 

έλαληη ησλ απνιχζεσλ.  

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί ην πξνθίι ησλ κηζζσηψλ εθείλσλ, νη νπνίνη 

εκπηζηεχνληαη ηελ εγεζία ηνπ πξσηνβάζκηνπ νξγάλνπ ζε κηθξφ βαζκφ, αιιά 

εκθαλίδνπλ πςειφ βαζκφ εκπηζηνζχλεο έλαληη ησλ ηξηηνβάζκησλ νξγάλσλ (ΓΔΔ-

ΑΓΔΓΤ). Σν πξνθίι απηφ αλαθέξεηαη ζε κηζζσηνχο πνπ ηείλνπλ λα ζπλδηθαιίδνληαη 

εληνλφηεξα. 

Δπίζεο, κηζζσηνί κε πςειφ βαζκφ εκπηζηνζχλεο ζηελ εγεζία ησλ 

πξσηνβάζκησλ νξγάλσλ, πνπ ζεσξνχλ ηδηαίηεξα ηζρπξά ηα ζπλδηθάηα έλαληη ησλ 

εξγνδνηψλ, αιιά θαη ηθαλά λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο έλαληη ησλ 

απνιχζεσλ, ηείλνπλ λα ζπλδηθαιίδνληαη εληνλφηεξα. 

0,00%

47,32%

80,05%

85,67%

74,46%

100,00%

52,68%

19,95%

14,33%

25,54%

Πνιχ κεγάιν βαζκφ

Μεγάιν βαζκφ

Οχηε κηθξφ, νχηε κεγάιν βαζκφ

Μηθξφ βαζκφ

Πνιχ κηθξφ/θαζφινπ

Μέιε

Με κέιε
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Γηάγξακκα 10.21 Ηεξαξρηθφ δέλδξν παιηλδξφκεζεο ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ
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10.3.4.1 Γιεπεωνηζη ηηρ ζςνολικήρ ζηάζηρ ηυν μιζθυηϊν ένανηι ηος 

ζςνδικαλιζηικοω κινήμαηορ 

 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζπλνιηθήο ζηάζεο ησλ κηζζσηψλ έλαληη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο επηρεηξήζεθε λα θαηαζθεπαζηεί έλαο εληαίνο δείθηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο 11 επηκέξνπο εξσηήζεηο ηεο εξψηεζεο Q61 

εμεηάζηεθαλ αξρηθά σο πξνο ηελ εζσηεξηθή ηνπο ζπλάθεηα (Γείθηεο Alpha ηνπ 

Cronbach).  

Οη ελ ιφγσ εξσηήζεηο εκθαλίδνπλ κε βάζε ηνλ Πίλαθα 10.69 ηθαλνπνηεηηθή 

εζσηεξηθή ζπλάθεηα ζχκθσλα κε ην απνηέιεζκα ηνπ δείθηε Alpha ηνπ Cronbach 

(0,793 > 0,60). πλεπψο, νη 11 απηέο εξσηήζεηο κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ σο κία 

ζπλαθήο νκάδα εξσηήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 10.69 Δζσηεξηθή πλνρή (χλνιν ηεο Οκάδαο Q61) 

Cronbach's Alpha Αξηζκφο ηνηρείσλ 

0,793 11 

 

Δθφζνλ νη 11 εξσηήζεηο εκθαλίδνπλ δείθηε εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο 

κεγαιχηεξν απφ 0,60 ζηνηρεηνζεηείηαη ε κειέηε απηψλ κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

Factor Analysis, κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ (επηκέξνπο 

νκάδσλ) νη νπνίνη ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ νκαδνπνίεζε επηκέξνπο εξσηήζεσλ θαη νη 

νπνίεο ηείλνπλ ζαλ νκάδα λα καο δίλνπλ φκνηα πιεξνθνξία. Έηζη, πέξαλ ηεο κείσζεο 

ησλ δηαζηάζεσλ (πιήζνο εξσηήζεσλ) ζα είκαζηε ζε ζέζε λα νξίζνπκε θαη λέεο 

πνζνηηθέο κεηαβιεηέο, αζξνίδνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε εξσηήζεηο 

πνπ απνηεινχλ απνδεδεηγκέλα έλα αμηφπηζην εξγαιείν κέηξεζεο κίαο ζπγθεθξηκέλεο 

έλλνηαο. 

Σν δείγκα είλαη επαξθέο ψζηε λα πξνρσξήζνπκε ζε πνιππαξαγνληηθή 

αλάιπζε παξαγφλησλ. Ζ θαηαιιειφηεηα απηνχ ηνπ ζηαηηζηηθνχ εξγαιείνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην απνηέιεζκα ησλ ειέγρσλ ΚΜΟ θαη Bartlett Test πνπ 

παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 10.70.  
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Πίλαθαο 10.70 KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 0,781 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2566,976 

df 55 

Sig. 0,000 

 

Ζ ηηκή ηνπ ΚΜΟ (Kaiser-Meyer-Olkin) είλαη 0,781, είλαη κεγαιχηεξε απφ 

0,50 θαη ζπλεπψο ππνδειψλεη πσο ε δεηγκαηηθή επάξθεηα είλαη ηθαλνπνηεηηθή ψζηε 

λα δηεμαρζεί ε Factor Analysis. Δπίζεο, ε p-value ηνπ Bartlett test είλαη κηθξφηεξε 

απφ 0,05 ζπλεπψο απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε ηνπ ειέγρνπ, ε νπνία νξίδεη πσο 

ν πίλαθαο ζπζρέηηζεο είλαη κνλαδηαίνο θαη ζπλεπψο ππάξρεη λφεκα γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ. 

ηνλ Πίλαθα 10.71 παξνπζηάδνληαη ηα communalities φισλ ησλ παξαγφλησλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάιπζε παξαγφλησλ. Θα απνκείλνπλ κφλν νη παξάγνληεο 

εθείλνη πνπ ην πνζνζηφ δηαζπνξάο ηνπο εξκελεχεηαη απφ ηνπο άιινπο παξάγνληεο 

θαη είλαη κεγαιχηεξν απφ 0,40. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 10.71 γηα θαλέλαλ παξάγνληα ην communality δελ είλαη κηθξφηεξν απφ 

0,40, νπφηε ζπλερίδνπκε θαλνληθά ηελ δηαδηθαζία. 

 

Πίλαθαο 10.71 Communalities 

 
Initial Extraction 

Q61.1 Θεσξείηε φηη ηα ζπλδηθάηα πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο 

απφ ηηο απνιχζεηο; 
1,000 0,582 

Q61.2 Θεσξείηε φηη ηα ζπλδηθάηα ππεξαζπίδνληαη ηα εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα (κηζζφο, σξάξην, εξγαζίαο, ζπλζήθεο εξγαζίαο) 
1,000 0,626 

Q61.3 Θεσξείηε φηη νη εγεζίεο ησλ ζπλδηθάησλ εμππεξεηνχλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ; 
1,000 0,615 

Q61.4 Θεσξείηε φηη νη εγεζίεο ησλ ζπλδηθάησλ εμππεξεηνχλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ εξγνδνηψλ; 
1,000 0,777 

Q61.5 Θεσξείηαη φηη νη εγεζίεο ησλ ζπλδηθάησλ ππνζηεξίδνπλ 

ηαπηφρξνλα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηα ζπκθέξνληα 

ησλ εξγαδνκέλσλ; 

1,000 0,686 

Q61.6 Δκπηζηεχεζηε ηελ εγεζία ηνπ ζσκαηείνπ ζαο; 1,000 0,640 

Q61.7 Θεσξείηε ηθαλή ηελ εγεζία ηεο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ λα ππεξαζπηζηεί 

ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ; 
1,000 0,747 

Q61.8 Δκπηζηεχεζηε ηελ εγεζία ηεο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ; 1,000 0,643 

Q61.9 Θεσξείηε φηη ε εγεζία ηεο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ εμππεξεηεί ηνπο 

ζηφρνπο ηεο θπβέξλεζεο; 
1,000 0,603 

Q61.10 Θεσξείηε φηη ε δξάζε ησλ ζπλδηθάησλ επεξεάδεη ηελ πνιηηηθή 

ηεο θπβέξλεζεο; 
1,000 0,685 

Q61.11 Θεσξείηε ηα ζπλδηθάηα ηζρπξά έλαληη ησλ εξγνδνηψλ; 1,000 0,679 
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Απφ ηνλ Πίλαθα 10.72 δηαπηζηψλνπκε πσο νη 11 εξσηήζεηο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ 3 επηκέξνπο παξάγνληεο- νκάδεο εξσηήζεσλ απφ ηνπο νπνίνπο 

είκαζηε ζε ζέζε λα εξκελεχζνπκε πεξηζζφηεξν απφ ην 60% ηεο ζπλνιηθήο 

κεηαβιεηφηεηαο, δειαδή ηεο ζπλνιηθήο πιεξνθνξίαο πνπ καο δίλνπλ νη 11 

εξσηήζεηο. πγθεθξηκέλα, απφ ηε δεκηνπξγία 3 παξαγφλησλ εξκελεχεηαη ην 66,20% 

ηεο ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο. 

 

Πίλαθαο 10.72 Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4,353 39,573 39,573 4,353 39,573 39,573 

2 1,717 15,613 55,186 1,717 15,613 55,186 

3 1,212 11,014 66,201 1,212 11,014 66,201 

4 ,865 7,862 74,062       

5 ,648 5,887 79,950       

6 ,552 5,021 84,971       

7 ,495 4,499 89,470       

8 ,386 3,505 92,975       

9 ,340 3,094 96,070       

10 ,293 2,667 98,736       

11 ,139 1,264 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

ηε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο, παξνπζηάδεηαη ν πεξηζηξεθφκελνο πίλαθαο ησλ 

ζπληζησζψλ κε ηε κέζνδν ηεο PCA (κέζνδνο πεξηζηξνθήο Varimax). χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 10.73, είλαη δπλαηφ λα νξηζηνχλ νη εξσηήζεηο-ζηνηρεία 

πνπ νκαδνπνηνχληαη ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο 3 επηκέξνπο παξάγνληεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ. 
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Πίλαθαο 10.73 Component Matrix 

ηνηρεία 
Component 

1 2 3 

Q61.7 
Θεσξείηε ηθαλή ηελ εγεζία ηεο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ λα 

ππεξαζπηζηεί ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ; 
,805 

  

Q61.2 

Θεσξείηε φηη ηα ζπλδηθάηα ππεξαζπίδνληαη ηα 

εξγαζηαθά δηθαηψκαηα (κηζζφο, σξάξην, εξγαζίαο, 

ζπλζήθεο εξγαζίαο) 

,770 
  

Q61.3 
Θεσξείηε φηη νη εγεζίεο ησλ ζπλδηθάησλ 

εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ; 
,769 

  

Q61.6 Δκπηζηεχεζηε ηελ εγεζία ηνπ ζσκαηείνπ ζαο; ,748 
  

Q61.8 Δκπηζηεχεζηε ηελ εγεζία ηεο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ; ,748 
  

Q61.1 
Θεσξείηε φηη ηα ζπλδηθάηα πξνζηαηεχνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο απφ ηηο απνιχζεηο; 
,725 

  

Q61.11 
Θεσξείηε ηα ζπλδηθάηα ηζρπξά έλαληη ησλ 

εξγνδνηψλ; 
,673 

  

Q61.9 
Θεσξείηε φηη ε εγεζία ηεο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ 

εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο θπβέξλεζεο;  
,747 

 

Q61.4 
Θεσξείηε φηη νη εγεζίεο ησλ ζπλδηθάησλ 

εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγνδνηψλ;  
,655 

 

Q61.10 
Θεσξείηε φηη ε δξάζε ησλ ζπλδηθάησλ επεξεάδεη 

ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο;  
,519 

 

Q61.5 

Θεσξείηαη φηη νη εγεζίεο ησλ ζπλδηθάησλ 

ππνζηεξίδνπλ ηαπηφρξνλα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ; 
  

,592 

 

Ο πξψηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο Q61.1, Q61.2, Q61.3, 

Q61.6, Q61.7, Q61.8, Q61.11 νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ σο πξνο ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο  Q61.4, Q61.9 θαη 

Q61.10. Οη δχν πξψηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ κηζζσηψλ σο πξνο ην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ελψ ε ηξίηε ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη κηζζσηνί 

ζεσξνχλ ηθαλφ ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα λα επεξεάδεη ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο. 

Σέινο, ν ηξίηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη κφλν ηελ εξψηεζε Q61.5. Ζ 

έθθξαζε ηεο εξψηεζεο απηήο απνηππψλεη κία νπδέηεξε ζηάζε ησλ κηζζσηψλ έλαληη 

ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. 
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Πξηλ ηνλ ππνινγηζκφ λέσλ κεηαβιεηψλ ζρεηηθψλ κε ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή 

ζηάζε ησλ κηζζσηψλ πξέπεη λα απνδείμνπκε εθ λένπ φηη νη εξσηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε έρνπλ επαξθή εζσηεξηθή ζπλάθεηα. Τπνινγίδεηαη 

ζπλεπψο ν ζπληειεζηήο Alpha ηνπ Cronbach γηα ηνπο δχν παξάγνληεο ζρεηηθά κε ηε 

ζεηηθή θαη ηελ αξλεηηθή ζηάζε (Πίλαθαο 10.74 θαη Πίλαθαο 10.75). 

 

Πίλαθαο 10.74 Δζσηεξηθή πλάθεηα Παξάγνληα 1 (Q61.1-Q61.2-Q61.3-Q61.6-Q61.7-

Q61.8-Q61.11) 

Cronbach's Alpha Αξηζκφο ηνηρείσλ 

,873 7 

 

Πίλαθαο 10.75 Δζσηεξηθή πλάθεηα Παξάγνληα 2 (Q61.4-Q61.9-Q61.10) 

Cronbach's Alpha Αξηζκφο ηνηρείσλ 

,417 3 

  

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 10.74 θαη ηνλ Πίλαθα 10.75, κφλνλ νη 

εξσηήζεηο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ παξάγνληα 1 εκθαλίδνπλ επαξθή εζσηεξηθή ζπλνρή 

(0,873). πλεπψο, κφλν γηα απηνχο εμαζθαιίδεηαη ζηαηηζηηθά ν ππνινγηζκφο κηαο 

λέαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο αμηνιφγεζεο ηεο ζεηηθήο ζηάζεο ησλ κηζζσηψλ έλαληη 

ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. Ζ λέα απηή κεηαβιεηή πξνθχπηεη γηα θάζε κηζζσηφ 

αζξνίδνληαο ηηο απαληήζεηο ηνπ ζηηο εξσηήζεηο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ παξάγνληα. Έηζη, 

κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, 7 πεληαβάζκηεο δηαηάμηκεο 

εξσηήζεηο είλαη δπλαηφ λα κεηαηξαπνχλ αμηφπηζηα ζε κία πνζνηηθή κεηαβιεηή ρσξίο 

λα ραζεί ζεκαληηθή πιεξνθνξία. 

Ζ λέα κεηαβιεηή πνπ πξνέθπςε απφ ηε δηαδηθαζία ηεο Factor Analysis εθηηκά 

ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ κηζζσηψλ έλαληη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ. Όζν 

κεγαιχηεξε ε βαζκνινγία θάπνηνπ, ηφζν ζεηηθφηεξε ε άπνςε ησλ κηζζσηψλ. 

Ζ ειάρηζηε ηηκή ηεο ελ ιφγσ βαζκνινγίαο είλαη ε ηηκή 7 θαη ε κέγηζηε ε ηηκή 

35. πλεπψο, ην θέληξν ηεο βαζκνινγίαο είλαη ην 21. ηνλ Πίλαθα 10.76 

παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πεξηγξαθηθά κέηξα ηεο βαζκνινγίαο πνπ 

ππνινγίζηεθε. 
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Πίλαθαο 10.76 Πεξηγξαθηθά Μέηξα Παξάγνληα 1 

N 
Παξαηεξήζεηο 529 

Δθιηπνχζεο Σηκέο 0 

Αξηζκεηηθφο Μέζνο 16,74 

Γηάκεζνο 17 

Κέληξν 21 

Δπηθξαηνχζα Σηκή 14 

Σππηθή Απφθιηζε 5,247 

Δχξνο 23 

Διάρηζην 7 

Μέγηζην 30 

Σεηαξηεκφξηα 
25

ν
 13 

75
ν
 21 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ Δχξνο 8 

 

Απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν αιιά θαη ηε δηάκεζν ηεο κεηαβιεηήο ηεο 

βαζκνινγίαο ζπκπεξαίλνπκε πσο ε πιεηνςεθία ησλ κηζζσηψλ εκθαλίδνπλ 

βαζκνινγία κηθξφηεξε ηνπ θέληξνπ (21). Απηφ ππνδεηθλχεη κία δπζαξέζθεηα ησλ 

κηζζσηψλ έλαληη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. Απηφ ην εχξεκα επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ ην Γηάγξακκα 10.22 ζην νπνίν απεηθνλίδεηαη ην ηζηφγξακκα ηεο 

βαζκνινγίαο. Με θφθθηλε δηαθεθνκκέλε γξακκή νξίδεηαη ην θέληξν ηεο 

βαζκνινγίαο, κε κπιε έληνλε γξακκή ε ζέζε ηεο δηακέζνπ ελψ κε πνξηνθαιί γξακκή 

ε ζέζε ηνπ αξηζκεηηθνχ κέζνπ. Δίλαη θαλεξφ πσο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ηνπνζεηνχληαη αξηζηεξά ηνπ θέληξνπ. 



[430] 
 

Γηάγξακκα 10.22 Ηζηφγξακκα ηεο ζηάζεο ησλ κηζζσηψλ έλαληη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο 

 

 

Παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ αλ απηή ε βαζκνινγία 

επεξεάδεηαη απφ ην αλ θάπνηνο ζπλδηθαιίδεηαη ή φρη. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε 

δηεξεχλεζε φκσο απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο, είλαη θξίζηκν λα ειέγμνπκε ην αλ ε λέα 

κεηαβιεηή αθνινπζεί ή φρη ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. χκθσλα κε ην απνηέιεζκα ησλ 

ειέγρσλ ησλ Kolmogorov-Smirnov θαη ησλ Shapiro-Wilk πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 10.77 δελ εμαζθαιίδεηαη ε θαλνληθφηεηα ηεο κεηαβιεηήο (p-value = 0,00). 

Δπνκέλσο, ε δηεξεχλεζε ησλ δχν παξαπάλσ εξσηεκάησλ πξέπεη λα γίλεη κε ηε ρξήζε 

κε παξακεηξηθψλ ειέγρσλ. 

 

Πίλαθαο 10.77 Έιεγρνη Καλνληθφηεηαο 

  

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Έιεγρνο Β.Δ. p-value Έιεγρνο Β.Δ. p-value 

Θεηηθή 

ηάζε 
,058 529 ,000 ,982 529 ,000 

 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε 

ζηάζε έλαληη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ (Πίλαθαο 10.78), αλάινγα κε ην αλ 

θάπνηνο ζπλδηθαιίδεηαη ή φρη (p-value = 0,00).  
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Πίλαθαο 10.78 Έιεγρνο αιιειεπίδξαζεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ~ Παξάγνληαο 1 

Δξψηεζε 
Πξνζδηνξηζηηθφο 

Παξάγνληαο 
Δπίδξαζε 

Σηκή 

ηαηηζηηθνχ 

Γείθηε 

β.ε. p-value 
Έιεγρ

νο 

Factor 1 

Γείθηεο ζηάζεο έλαληη 

ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο 

 21762 - 0.00 
Mann-

Witney 

 

Παξαηεξψληαο ην Γηάγξακκα 10.23 (ζεθφγξακκα) πξνθχπηεη πσο νη κηζζσηνί 

πνπ δήισζαλ κέιε θαηά ε ζηηγκή ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε ζε 

ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ ήηαλ κέιε θάπνηνπ ζπλδηθάηνπ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη 

πσο ε ζηάζε ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή έλαληη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο.  

Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα παξαθάησ πεξηγξαθηθά κέηξα θαη ην ζεθφγξακκα. 

 

Γηάγξακκα 10.23 Θεθνγξάκκαηα ηεο ζηάζεο 

κειψλ θαη κε-κειψλ έλαληη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο 

 

Όπσο απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 10.79, ηφζν ε δηάκεζνο ηεο βαζκνινγίαο 

φζν θαη ν αξηζκεηηθφο κέζνο ησλ ζπλδηθαιηζκέλσλ, μεπεξλά ζεκαληηθά ηα 

αληίζηνηρα κέηξα ησλ κε-ζπλδηθαιηζκέλσλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο 3 ζηνπο 4 

κηζζσηνχο πνπ δελ είλαη κέιε ζπλδηθάηνπ εκθαλίδνπλ βαζκνινγία κηθξφηεξε ηνπ 19, 

δειαδή κηθξφηεξε ηνπ θέληξνπ βαζκνινγίαο ην νπνίν ζα απνηχπσλε κηα νπδέηεξε 

ζηάζε. Δπίζεο, κφιηο 1 ζηνπο 4 ζπλδηθαιηδφκελνπο κηζζσηνχο εκθαλίδεη βαζκνινγία 

κεγαιχηεξε ηνπ 24, ή κε άιια ιφγηα κφλν 1 ζηνπο 4 εθδειψλεη ζεηηθή ζηάζε. Σέινο, 

αμηνινγψληαο ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ησλ δχν νκάδσλ πνπ απνηππψλεηαη θαη 

ζην ζεθφγξακκα, πξνθχπηεη φηη νη κε-ζπλδηθαιηδφκελνη κηζζσηνί εκθαλίδνληαη 

πεξηζζφηεξν ζπκπαγήο σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ησλ ζπλδηθαιηδφκελσλ 
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(ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ζπλδηθαιηδφκελσλ = 10, ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο κε-

ζπλδηθαιηδφκελσλ = 6). 

 

Πίλαθαο 10.79 Σηκέο ησλ πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ ηνπ Παξάγνληα 1 αλάκεζα ζε κέιε θαη κε-κέιε 

ζπλδηθάησλ 

Πεξηγξαθηθά κέηξα Μέιε Με κέιε 

Διάρηζηε ηηκή (min) 8 7 

Μέγηζηε ηηκή (max) 28 30 

Δχξνο (range) 20 23 

Αξηζκεηηθφο κέζνο (mean) 18,35 16,13 

1
ν
 ηεηαξηεκφξην (Q1) 14 13 

Γηάκεζνο εηψλ πξνυπεξεζίαο (median, Q2) 
17 16 

3
ν
 ηεηαξηεκφξην (Q3) 

24 19 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο (interquartile range, IQR= Q3-Q1) 10 6 

 

10.3.5 Ανάλςζη ηηρ επίδπαζηρ ηηρ πολςαπαζσψληζηρ 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο επίδξαζεο ηεο 

πνιπαπαζρφιεζεο ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα, δηελεξγήζακε ζηαηηζηηθφ 

ειέγρνπο ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.80. Όπσο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 10.80 ε πνιπαπαζρφιεζε δελ επηδξά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (p-value = 0,33 > 0,05).  

 

Πίλαθαο 10.80 Έιεγρνο αιιειεπίδξαζεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ~ πνιπαπαζρφιεζεο 

Δξψηεζε 
Πξνζδηνξηζηηθφο 

Παξάγνληαο 
Δπίδξαζε 

Σηκή 

ηαηηζηηθνχ 

Γείθηε 

β.ε. p-value Έιεγρνο 

Q88 Πνιπαπαζρφιεζε  5,78 5 0.33 x
2 

 

10.3.6 Ιεπάπσηζη ηηρ ζποςδαιψηηηαρ ηυν πποζδιοπιζηικϊν παπαγψνηυν ηηρ 

ζςνδικαλιζηικήρ πςκνψηηηαρ  

 

ηελ ελφηεηα 10.3.1 εμεηάζακε ηελ επίδξαζε ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε 

ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθάηα. Απφ ηελ ζπλεμέηαζε ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

κε ηε ρξήζε ηνπ ηεξαξρηθνχ δέλδξνπ παιηλδξφκεζεο, πξνέθπςε πσο ηε 

ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε αζθεί ε πξνυπεξεζία ζηελ εξγαζία πνπ απαζρνινχηαλ ν 

εξσηψκελνο κηζζσηφο θαηά ηελ ζηηγκή δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. ηελ ελφηεηα 10.3.2, 

ζπλεμεηάδνληαο ηνπο δνκηθνχ πξνζδηνξηζηηθνχ παξάγνληεο, πξνέθπςε απφ ην 
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αληίζηνηρν ηεξαξρηθφ δέλδξν παιηλδξφκεζεο πσο ηε ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε αζθεί 

ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ. ηελ ελφηεηα 10.3.3 ε 

ζπλεμέηαζε ησλ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ έδεημε πσο ηε ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε αζθεί 

ε χπαξμε ή ε επίζθεςε εθπξνζψπνπ ζσκαηείνπ ζην ρψξν εξγαζίαο. Αληίζηνηρα, απφ 

ηελ ζπλεμέηαζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ ζηελ ελφηεηα 10.3.4, πξνέθπςε 

πσο ηε ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αζθεί ν βαζκφο 

εκπηζηνζχλεο έλαληη ηεο εγεζίαο ηνπ πξσηνβάζκηνπ ζσκαηείνπ.  

πλεμεηάδνπκε ηνπο παξαπάλσ ηέζζεξηο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηα αληίζηνηρα ηεξαξρηθά δέλδξα θάζε ελφηεηαο θαη θαηαζθεπάδνπκε 

ην ζπλνιηθφ ηεξαξρηθφ δέλδξν πνπ απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 10.24. ε απηφ 

δηεξεπλνχκε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο επίδξαζεο θαζελφο απφ ηνπο ηέζζεξηο απηνχο 

παξάγνληεο.    

ην Γηάγξακκα 10.24 εκθαλίδεηαη πςειφηεξα ν παξάγνληαο χπαξμεο ή 

επίζθεςεο εθπξνζψπνπ ζσκαηείνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ησλ κηζζσηψλ. Γηα ηνπο 

κηζζσηνχο πνπ δήισζαλ πσο ππάξρεη ή επηζθέπηεηαη εθπξφζσπνο ζσκαηείνπ ηνλ 

ρψξνο εξγαζίαο ηνπο, ν κφλνο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ην αλ ζπλδηθαιίδνληαη ή 

φρη είλαη ε πξνυπεξεζία ζηελ εξγαζία πνπ απαζρνινχληαλ θαηά ηελ ζηηγκή 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 

Δπίζεο, θαη γηα ηνπο κηζζσηνχο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη ε παξνπζία 

εθπξνζψπνπ δεχηεξνο σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα παξάγνληαο εκθαλίδεηαη ε 

πξνυπεξεζία ζηελ εξγαζία πνπ απαζρνινχληαλ θαηά ηελ ζηηγκή δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο. Σαπηφρξνλα φκσο, ζε ρακειφηεξν επίπεδν εκθαλίδεηαη λα επηδξνχλ ε 

εκπηζηνζχλε ζηηο εγεζίεο ησλ ζπλδηθάησλ θαη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο.  
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Γηάγξακκα 10.24 Γεληθφ ηεξαξρηθφ δέλδξν παιηλδξφκεζεο 
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10.4  Κσδηθνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απνηειεζκάησλ  

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ κηζζσηψλ ζηα ζπλδηθάηα. ηελ παξνχζα ελφηεηα 

εζηηάδνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα 10.3.  

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνέθπςε πσο ε 

πηζαλφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ κηζζσηψλ ζηα ζπλδηθάηα βαίλεη απμαλφκελε απφ ηελ 

έλαξμε θαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα κεηψλεηαη. Σα 

ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο πνπ εληνπίζηεθαλ ζε πςειφηεξεο ειηθηαθέο 

θαηεγνξίεο, ππνδεηθλχνπλ ην «γεξαζκέλν» ραξαθηήξα ηνπ ππάξρνληνο εξγαηηθνχ 

θηλήκαηνο θαζψο θαη ηελ αδπλακία ελζσκάησζεο ζηνπο θφιπνπο ηνπ κε καδηθνχο 

φξνπο ηεο λεψηεξεο γεληάο κηζζσηψλ.  

ε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ ζην πνζνζηφ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη πσο νη άλδξεο 

εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο, ελψ ζην ζχλνιν ησλ 

κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ ππεξέρνπλ ζε ζρεηηθνχο θαη απφιπηνπο αξηζκνχο έλαληη ησλ 

γπλαηθψλ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο πξνυπεξεζίαο ησλ κηζζσηψλ ζηε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα, πξνέθπςε πσο νη ζηαζεξνί δεζκνί κε ηελ απαζρφιεζε –

πνπ είλαη εληνλφηεξνη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε πξνυπεξεζία ζηελ ίδηα απαζρφιεζε– 

επηδξνχλ ζεηηθά ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα. Δπηπιένλ, ηα κέιε ησλ ζπλδηθάησλ 

έρνπλ κεγαιχηεξε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία ζπγθξηηηθά κε ηνπο κηζζσηνχο πνπ δελ 

είλαη κέιε ζπλδηθάησλ.   

Σέινο, απφ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ν παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ζην 

κεγαιχηεξν βαζκφ ην χςνο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο είλαη ηα «έηε 

πξνυπεξεζίαο ζηε ζεκεξηλή απαζρφιεζε» ή φηη απνθαιέζακε παξαπάλσ σο 

«ηζρπξνί δεζκνί κε ηελ απαζρφιεζε». Σν πξνθίι ηνπ ζπλδηθαιηδφκελνπ βάζεη ησλ 

πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη: κηζζσηφο κε πξνυπεξεζία ζηελ ίδηα 

απαζρφιεζε κεγαιχηεξε ησλ 15,5 εηψλ, ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηψλ θαη πςειφηεξνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ.      

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δνκηθψλ παξαγφλησλ, πξνέθπςε πσο κεηαμχ ησλ 

ηνκέσλ παξαγσγήο, πςειφηεξα πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο παξνπζηάδνπλ 

νη κηζζσηνί ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα.  
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Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ζέζεο ζηελ παξαγσγή 

(πλεπκαηηθή/ρεηξσλαθηηθή εξγαζία), πξνέθπςε πσο νη αζθνχληεο θαηά θχξην ιφγσ 

πλεπκαηηθή εξγαζία εκθαλίδνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο αζθνχληεο θαηά θχξην ιφγν ρεηξσλαθηηθή εξγαζία θαη κε ηνπο 

κηζζσηνχο πνπ ε απαζρφιεζή ηνπο ζπλδπάδεη ρεηξσλαθηηθή θαη πλεπκαηηθή εξγαζία. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, πξνέθπςε επίζεο πσο νη κηζζσηνί κε 

κεξηθή απαζρφιεζε ζπκκεηέρνπλ νξηαθά ζηα ζπλδηθάηα θαη ζε ηδηαίηεξα ρακειά 

πνζνζηά έλαληη ησλ κηζζσηψλ πιήξνπο απαζρφιεζεο. Δπηπιένλ, νη κηζζσηνί κε 

πξνζσξηλή απαζρφιεζε ζπκκεηέρνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηα ζπλδηθάηα έλαληη ησλ 

κηζζσηψλ κε ζηαζεξή απαζρφιεζε. Σα δχν παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ππνδεηθλχνπλ 

ηελ αλάγθε ελζσκάησζεο ησλ επηζθαιψλ εξγαδφκελσλ πνπ θπξίσο εληνπίδνληαη 

ζηνπο θφιπνπο ηεο λέαο γεληάο κηζζσηψλ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο απαζρφιεζεο 

ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα, πξνέθπςε πσο ηα πςειφηεξα πνζνζηά 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο εκθαλίδνπλ νη κηζζσηνί ηνπ απνθαινχκελνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, έπνληαη νη κηζζσηνί ηνπ ζηελνχ δεκφζηνπ ηνκέα, ελψ ηα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα γηα ηνπο κηζζσηνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη ζρεδφλ 

ππνπνιιαπιάζηα ζπγθξηηηθά κε ηνπο κηζζσηνχο ηνπ ζηελνχ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. 

ε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ ζηε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε πσο ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο εκθαλίδνπλ νη κηζζσηνί πνπ 

απαζρνινχληαη ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ΤΣΠ θαη ηεο γθξίδαο δψλεο κεηαμχ ΤΣΠ θαη 

ΚΣΠ. Σα ηδηαίηεξα απηά ρακειά πνζνζηά εξκελεχνληαη απφ ην γεγνλφο φηη ζε απηνχ 

ηνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο νη κηζζσηνί εξγάδνληαη ζην ίδην πεξηβάιινλ κε ηνλ 

εξγνδφηε, γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

ζπλδηθάην. Ζ εξκελεία απηή επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ αλάιπζή ησλ απνηειεζκάησλ 

καο. Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο απμάλνληαη φζν κεγαιψλεη ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ θαη είλαη πςειφηεξα ζε επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνχ κε 250 θαη 

πιένλ κηζζσηνχο, δειαδή, ζηηο πνιχ κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηηο 

θξαηηθέο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο.      

Απφ ηνπο δνκηθνχο παξάγνληεο ηε ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε αζθεί ην κέγεζνο 

ηνπ θνξέα απαζρφιεζεο (επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ), ελψ έπνληαη απφ άπνςε 

ζεκαληηθφηεηαο ν ηνκέαο παξαγσγήο θαη ε παξνπζία ηνπ εξγνδφηε ζην πεξηβάιινλ 
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εξγαζίαο. Σα δχν δηαθξηηά πξνθίι ησλ ζπλδηθαιηδφκελσλ κηζζσηψλ βάζεη ησλ 

δνκηθψλ παξαγφλησλ είλαη: α) κηζζσηφο ηνπ ηδησηηθνχ δεπηεξνγελνχο ηνκέα πνπ 

εξγάδεηαη ζην ίδην πεξηβάιινλ κε ηνλ εξγνδφηε θαη β) κηζζσηφο ηνπ δεκφζηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο.    

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ, πξνέθπςε πσο ε χπαξμε ή ε 

επίζθεςε ζπλδηθαιηζηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο επηδξά θαηαιπηηθά ζηε ζπκκεηνρή ζηα 

ζπλδηθάηα. Ζ ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ησλ κηζζσηψλ πνπ δειψλνπλ πσο ππάξρεη 

ζσκαηείν ή εθπξφζσπνο ζσκαηείνπ ζην ρψξν εξγαζίαο, εκθαλίδνπλ  πεληαπιάζην 

πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηαο έλαληη ησλ ππνινίπσλ κηζζσηψλ.  

ε ζρέζε κε ην είδνο ηεο ζχκβαζεο ηνπ κηζζσηνχ, ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο εκθαλίδνπλ νη κηζζσηνί ησλ νπνίσλ νη φξνη εξγαζίαο 

θαζνξίδνληαη απφ ππνπξγηθέο απνθάζεηο, δειαδή, νη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

ελψ έπνληαη φιεο νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο ζπκβάζεσλ. Σν ηδηαίηεξα ρακειφ πνζνζηφ 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ησλ κηζζσηψλ πνπ απαζρνινχληαη ρσξίο ζχκβαζε 

ππνδεηθλχεη αθελφο ηελ αληηθεηκεληθή αδπλακία αλάπηπμεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο 

απφ ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία κηζζσηψλ, αιιά θαη ηελ ππνθεηκεληθή αδπλακία ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο λα ελζσκαηψζεη εληφο ηεο δνκήο ηνπο 

κηζζσηνχο ηεο «καχξεο εξγαζίαο».  

Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε πσο απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, πξνέθπςε 

πσο ηα κέιε ησλ ζπλδηθάησλ πνπ ακείβνληαη βάζεη θιαδηθψλ ή/θαη 

νκνηνεπαγγεικαηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηψλνληαη δξαζηηθά κεηαμχ ησλ εηψλ 

2012-2015. Ζ κεηαβνιή απηή νθείιεηαη ζηελ απνθέληξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηεο κλεκνληαθήο 

αλακφξθσζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Ζ 

αλακφξθσζε απηή νδήγεζε ζε κείσζε ησλ ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ ζε θιαδηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν, ζε απαμίσζε ησλ θιαδηθψλ θαη νκνηνεπαγγεικαηηθψλ 

ζπλδηθάησλ θαη ζε δηαξξνή ησλ κειψλ ηνπο.      

Απφ ηνπο δχν πξναλαθεξφκελνπο ζεζκηθνχο παξάγνληεο, ηε κεγαιχηεξε 

επίδξαζε ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αζθεί ε χπαξμε ή επίζθεςε εθπξνζψπνπ 

ζσκαηείνπ ζην ρψξν εξγαζίαο, ελψ έπεηαη σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ν 

παξάγνληαο «είδνο ζχκβαζεο».  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ, πξνέθπςε πσο νη 

κηζζσηνί ζε πνζνζηά άλσ ηνπ 50% ζεσξνχλ πσο ηα ζπλδηθάηα ζε κηθξφ βαζκφ (ή 

θαζφινπ) πξνζηαηεχνπλ ηνπο κηζζσηνχο έλαληη ησλ απνιχζεσλ θαη ππεξαζπίδνληαη 
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ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. Ζ ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ζεσξνχλ νη κηζζσηνί πσο ηα ζπλδηθάηα παξέρνπλ πξνζηαζία 

έλαληη ησλ απνιχζεσλ θαη ππεξαζπίδνληαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα.      

ε ζρέζε κε ηελ εκπηζηνζχλε έλαληη ησλ εγεζηψλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ 

ζπλνκνζπνλδηψλ ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ, πξνέθπςε πσο νη κηζζσηνί εκπηζηεχνληαη ηηο 

εγεζίεο ζε πνζνζηά κηθξφηεξα ηνπ 16%. Ζ ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα απμάλεηαη φζν 

κεγαιχηεξα είλαη ηα επίπεδα εκπηζηνζχλεο έλαληη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ εγεζηψλ. 

Χζηφζν, επηζεκαίλνπκε πσο ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο 

εκθαλίδνπλ φζνη δειψλνπλ ρακειφ βαζκφ εκπηζηνζχλεο έλαληη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

εγεζηψλ ησλ ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ πηζαλή χπαξμε ελφο 

πνιηηηθνπνηεκέλνπ ηκήκαηνο ησλ κηζζσηψλ πνπ επηιέγεη λα ζπκκεηέρεη ζηα 

ζπλδηθάηα παξά ην γεγνλφο φηη δελ εκπηζηεχεηαη ηεο πιεηνςεθίεο ηεο εγεζίαο ησλ 

ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ. 

Απφ ηνπο ζπκπεξηθνξηθνχο παξάγνληεο, ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα αζθεί ε εκπηζηνζχλε έλαληη ηεο εγεζίαο ηνπ 

πξσηνβάζκηνπ ζσκαηείνπ, ελψ έπεηαη απφ άπνςε ζεκαληηθφηεηαο ε εκπηζηνζχλε 

έλαληη ησλ εγεζηψλ ησλ ηξηηνβάζκησλ νξγάλσλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. Έλα 

ηδηαίηεξν πξνθίι κέινπο ζπλδηθάηνπ βάζεη ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ είλαη: 

κηζζσηφο κε πςειφ βαζκφ εκπηζηνζχλεο ζηελ εγεζία ηνπ πξσηνβάζκηνπ ζπλδηθάηνπ, 

ν νπνίνο ζεσξεί ηα ζπλδηθάηα ηζρπξά έλαληη ησλ εξγνδνηψλ θαη ηθαλά λα 

πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο έλαληη ησλ απνιχζεσλ.  

Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε πσο απφ ην δείθηε ζπλνιηθήο ζηάζεο ησλ κηζζσηψλ 

έλαληη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, πξνθχπηεη πσο κφιηο έλαο ζηνπο ηέζζεξηο 

κηζζσηνχο –ηφζν απφ ηα κέιε φζν θαη απφ ηα κε κέιε ησλ ζπλδηθάησλ– εθδειψλεη 

ζεηηθή ζηάζε έλαληη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. Χζηφζν, ηα κέιε ησλ 

ζπλδηθάησλ εθδειψλνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε έλαληη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο κηζζσηνχο πνπ δελ είλαη κέιε ζπλδηθάησλ.  

Σέινο, απφ ην ζχλνιν ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο πνπ κειεηήζεθαλ, πξνέθπςε πσο ν παξάγνληαο κε ηε ζεκαληηθφηεξε 

επίδξαζε είλαη ε χπαξμε ή επίζθεςε εθπξνζψπνπ ζσκαηείνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

ησλ κηζζσηψλ.     

 

 

 



[439] 
 

11. πκπεξάζκαηα 

 

Απφ ηελ παξνχζα εξγαζία πξνέθπςε πσο ζην έδαθνο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη κέζσ ηεο πνιηηηθήο ηεο «εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο», νη ειιεληθέο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο έρνπλ ππνζηεί δξαζηηθή αλακφξθσζε, κε ζεκαληηθφηεξε πηπρή 

ηεο ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ 

αλακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, έρεη νδεγήζεη ζηε 

κεηαηφπηζή ηνπ εληφο ηεο πνηθηιίαο ησλ ζπζηεκάησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, απφ ην 

ζχζηεκα κε «επίθεληξν ην θξάηνο» ζην ζχζηεκα ηνπ «θηιειεχζεξνπ πινπξαιηζκνχ». 

ε απηή ηε δηαδηθαζία νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ κλεκνλίσλ 

ζπληέιεζαλ ζηε κεηαηξνπή ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο απφ «πξφηππν εξγνδφηε» ζε 

«κηκεηή» ησλ πξαθηηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζθιεξφ ππξήλα ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα, επηβεβαηψλνληαο ην ξφιν ηνπ θξάηνπο σο «θξάηνο-κεραλή» πνπ ζε ζπλζήθεο 

θξίζεο θαη δπζκελνχο ζπζρεηηζκνχ γηα ηηο δπλάκεηο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο παίξλεη 

ζέζε αλνηθηά ππέξ ηεο θπξίαξρεο ηάμεο.  

 Οη εθηεηακέλεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, έρνπλ νδεγήζεη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο άηαθηεο απνθέληξσζεο 

ζηελ απνδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιπ-εξγνδνηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζηελ αλάδεημε 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε έλαλ εξγνδφηε –ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο– ζε θπξίαξρν 

επίπεδν δηεμαγσγήο ηνπο. Χζηφζν, ην θελφ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ππνρψξεζε 

ησλ θιαδηθψλ ζπκβάζεσλ δελ θαιχθζεθε απφ κηα αληίζηνηρε αχμεζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζπκβάζεσλ, θαζψο ε δνκή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θπξηαξρείηαη 

απφ ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο δελ επλνείηαη ε αλάπηπμε 

ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. Απηή ε εμέιημε 

ζεκαηνδφηεζε ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ βαζκνχ θάιπςεο απφ ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο 

ειάρηζηνπο φξνπο πνπ ζέηνπλ ε ΔΓΔ θαη ν λνκνζεηηθά θαζνξηζκέλνο θαηψηαηνο 

κηζζφο.  

 Γεδνκέλεο ηεο δνκήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 

πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, ε απψιεηα ηνπ 

θαηεμνρήλ πεδίνπ δξάζεο ησλ θιαδηθψλ θαη νκνηνεπαγγεικαηηθψλ ζπλδηθάησλ –

δειαδή ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ–  ζέηεη ηελ χπαξμε ηνπο ελ ακθηβφισ, ελψ ε δεδνκέλε 
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απνδπλάκσζή ηνπο ππνλνκεχεη ηε δχλακε θαη ηε ζπλνρή ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. Απηφ επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηε δηεξεχλεζή καο, πνπ θαηέδεημε 

ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ 

θιαδηθέο/νκνηνεπαγγεικαηηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ζην δηάζηεκα 2012-2015. 

πλεπψο, ηα θιαδηθά ζπλδηθάηα γηα λα απαληήζνπλ ζην ππαξμηαθφ δήηεκά ηνπο, 

είλαη αλαγθαίν –παξάιιεια κε ηελ απαίηεζε γηα επαλαθνξά ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο 

θιαδηθέο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο/ζπκβάζεηο– λα αλαδεηήζνπλ θαη έλαλ «λέν 

ξφιν» ψζηε λα ζπζπεηξψζνπλ ηεο δπλάκεηο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζην επίπεδν ηνπ 

θιάδνπ αιιά θαη γηα λα δηαηεξήζνπλ κέιε εληφο ηεο δνκήο ηνπο.         

 Δπηπιένλ, απφ ηε δηεξεχλεζή καο πξνέθπςε πσο έρεη απνδπλακσζεί ην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζπγθξηηηθά κε ην 2008, πξηλ δειαδή 

ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ κείσζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο νθείιεηαη ζηνλ ηαρχηεξν ξπζκφ κε ηνλ νπνίν ζπξξηθλψλνληαη ηα 

ζπλδηθάηα, ζπγθξηηηθά κε ην ξπζκφ πνπ ζπξξηθλψλνληαη ε απαζρφιεζε. Ζ εξκελεία 

πνπ δψζακε εδξάδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ζπλδέεηαη 

αξλεηηθά κε ηε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο.  

Γηεξεπλψληαο ηελ ηαμηθή ζχλζεζε ησλ ζπλδηθάησλ, πξνέθπςε πσο ε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «θνηλσληθή ηάμε» απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο. Δηδηθφηεξα, νη κηζζσηνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ λέα 

κηθξναζηηθή ηάμε ηείλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ λα ζπλδηθαιίδνληαη έλαληη ησλ 

ππφινηπσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ηαμηθήο ζχλζεζεο ησλ 

ζπλδηθάησλ, πξνέθπςε επίζεο πσο ηα 2/3 ηεο δχλακεο ηνπ εξγαηηθνχ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο πξνέξρεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη 

ζην δεκφζην ηνκέα, ελψ πάλσ απφ ην 1/2 ηεο δχλακεο ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο 

θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ πξνέξρεηαη απφ ηνπο θφιπνπο ηεο λέαο 

κηθξναζηηθήο ηάμεο, ελψ κφιηο ηα 2/5 ησλ κειψλ ησλ ζπλδηθάησλ πξνέξρνληαη απφ 

ηηο εξγαηηθέο-ιατθέο θνηλσληθέο ηάμεηο. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ παξνχζα εξγαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη δηεξεχλεζε ηεο ηαμηθήο ζχλζεζεο ησλ ζπλδηθάησλ, κειινληηθέο 

έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηεο ζρέζε αλάκεζα ζηε δηαρξνληθή εμέιημε 

ηεο ηαμηθήο ζχλζεζεο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη ζηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηαμηθήο 

ζχλζεζεο ησλ ζπλδηθάησλ.  

Ζ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα, ππνδεηθλχεη ην «γεξαζκέλν» ραξαθηήξα ηνπ ππάξρνληνο 
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ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαζψο, ηελ αδπλακία 

ελζσκάησζεο ζηνπο θφιπνπο ηνπ κε καδηθνχο φξνπο ηεο λεψηεξεο γεληάο κηζζσηψλ, 

θαζψο θαη ηελ αδπλακία έληαμεο ησλ γπλαηθψλ κε ηζφηηκνπο φξνπο εληφο ηεο δνκήο 

ηνπο.   

Ζ δηεξεχλεζε ησλ δνκηθψλ παξαγφλησλ, αλέδεημε σο ζεκαληηθφηεξν 

παξάγνληα πνπ επηδξά ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ. Ηδηαίηεξα ρακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα 

παξνπζηάδνπλ νη κηζζσηνί πνπ απαζρνινχληαη ζε επηρεηξήζεηο κε ιηγφηεξνπο απφ 10 

εξγαδφκελνπο (ΤΣΠ θαη γθξίδα δψλε κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ), πνπ θαιχπηνληαλ απφ 

θιαδηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κέρξη ηελ πξφζθαηε αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Οη κηζζσηνί ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

κηζζσηνχο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα. Δπηπιένλ, νη κηζζσηνί ηφζν κε κεξηθή φζν θαη κε 

πξνζσξηλή απαζρφιεζε ζπκκεηέρνπλ νξηαθά ζηα ζπλδηθάηα θαη ζε ηδηαίηεξα ρακειά 

πνζνζηά έλαληη ησλ κηζζσηψλ κε πιήξε θαη ζηαζεξή απαζρφιεζε. Σα παξαπάλσ 

ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ελζσκάησζεο ησλ επηζθαιψλ εξγαδφκελσλ πνπ θπξίσο 

εληνπίδνληαη ζηνπο θφιπνπο ηεο λέαο γεληάο κηζζσηψλ.  

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ, πξνέθπςε πσο ε χπαξμε ή ε 

επίζθεςε ζπλδηθαιηζηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο επηδξά θαηαιπηηθά ζηε ζπκκεηνρή ζηα 

ζπλδηθάηα. Δπηπιένλ, ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο 

εκθαλίδνπλ νη κηζζσηνί ησλ νπνίσλ νη φξνη εξγαζίαο θαζνξίδνληαη απφ ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο, δειαδή, νη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ελψ έπνληαη φιεο νη ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο ζπκβάζεσλ. Σν νξηαθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθάηα ησλ 

κηζζσηψλ πνπ απαζρνινχληαη ρσξίο ζχκβαζε ππνδεηθλχεη αθελφο κηα αληηθεηκεληθή 

ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο κηζζσηψλ, αιιά θαη ηελ ππνθεηκεληθή αδπλακία ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο λα ελζσκαηψζεη εληφο ηεο δνκήο ηνπο κηζζσηνχο ηεο 

«καχξεο εξγαζίαο».  

Σέινο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ, πξνέθπςε πσο ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζεηηθά ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα είλαη 

ε εκπηζηνζχλε έλαληη ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ. Χζηφζν, νη κηζζσηνί ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ζεσξνχλ πσο ηα ζπλδηθάηα πξνζηαηεχνπλ ζε κηθξφ βαζκφ ηνπο 

κηζζσηνχο έλαληη ησλ απνιχζεσλ θαη ππεξαζπίδνληαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, 

γεγνλφο πνπ επηδξά αξλεηηθά ζην χςνο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο.  Δπηπιένλ, 

πεξίπνπ 1/5 κηζζσηνχο εθθξάδεη εκπηζηνζχλε έλαληη ησλ εγεζηψλ ζπλδηθάησλ θαη 
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ησλ ζπλνκνζπνλδηψλ ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ. Ο βαζκφο εκπηζηνζχλεο επηδξά ζεηηθά ζην 

χςνο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο. εκαληηθφ εχξεκα απφ ηελ εμέηαζε απηνχ 

ηνπ παξάγνληα είλαη ην ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο πνπ 

εκθαλίδνπλ φζνη δειψλνπλ ρακειφ βαζκφ εκπηζηνζχλεο έλαληη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

εγεζηψλ ησλ ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ πηζαλή χπαξμε ελφο 

πνιηηηθνπνηεκέλνπ ηκήκαηνο ησλ κηζζσηψλ πνπ επηιέγεη λα ζπκκεηέρεη ζηα 

ζπλδηθάηα παξά ην γεγνλφο φηη δελ εκπηζηεχεηαη ηεο πιεηνςεθίεο ηεο εγεζίαο ησλ 

ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ. Σέινο, ζπκβνιή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ 

δείθηε ζπλνιηθήο ζηάζεο ησλ κηζζσηψλ έλαληη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, απφ 

ηνλ νπνίν πξνθχπηεη πσο κφιηο έλαο ζηνπο ηέζζεξηο κηζζσηνχο –ηφζν απφ ηα κέιε 

φζν θαη απφ ηα κε κέιε ησλ ζπλδηθάησλ– εθδειψλεη ζεηηθή ζηάζε έλαληη ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. 
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12. Πεξηνξηζκνί θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

 

ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηα πξσηνγελή δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ 

ζηε δηεξεχλεζε ηεο ελφηεηαο 9 θαη ηεο ελφηεηαο 10 ζηαζκίζηεθαλ σο πξνο ηηο 

θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη εληφο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ (Β΄ ηξίκελν 2014). Ζ ελ ιφγσ ζηάζκηζε έγηλε ζηε βάζε ηεο αλάιπζεο γηα 

ηελ ηαμηθή ζχλζεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο (βι. ελφηεηα 2.11, ελφηεηα 2.12) θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ (βι. εηδηθφηεξα ζε Πίλαθα 2.2) πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή 

(βι. θαη ζε Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015).  

Σα δεδνκέλα γηα ηνλ πιεζπζκφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ψζηε λα γίλεη ε 

ζηάζκηζε, ελέρνπλ δχν βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο (βι. θαη ζε Οηθνλνκάθεο θ.ά., 2015: 

112) : α) κηα πηζαλή ππνεθηίκεζε ηεο εξγαηηθήο θαη ηεο λφζαο εξγαηηθήο ηάμεο, ιφγσ 

ηεο αδπλακίαο θαηαγξαθήο ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ ηεο αδήισηεο ή 

καχξεο εξγαζίαο θαη β) κηα πηζαλή ππνεθηίκεζε ηεο εξγαηηθήο, ηεο λφζαο εξγαηηθήο 

θαη ηεο λέαο κηθξναζηηθήο ηάμεο, ιφγσ ηεο αδπλακίαο πξνζδηνξηζκνχ εθείλσλ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο πνπ είλαη ακεηβφκελνη κε «κπινθάθη» θαη σο εθ 

ηνχηνπ θαηαγξάθνληαη ζηε ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε σο «απηναπαζρνινχκελνη ρσξίο 

πξνζσπηθφ» θαη ζηελ αλάιπζε ηεο ηαμηθήο δηάξζξσζεο σο παξαδνζηαθή 

κηθξναζηηθή ηάμε. πλεπψο, αληίζηνηρα θαη ζην δείγκα ππάξρεη ν πεξηνξηζκφο ηεο 

πηζαλήο ππνεθηίκεζεο ηεο εξγαηηθήο, ηεο λφζαο εξγαηηθήο θαη ηεο λέαο κηθξναζηηθήο 

ηάμεο.       

Δπηπιένλ, ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο εληάζζνληαη ην πςειφ πνζνζηφ 

άξλεζεο απάληεζεο ζην εξσηεκαηνιφγην (17,99%), θαζψο θαη ε δηεπξπκέλε έθηαζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (94 εξσηήζεηο-ζηνηρεία) κε εθηηκψκελν ρξφλν ζπκπιήξσζεο 

20 ιεπηά ηεο ψξαο.  

 Σέινο, έλαο αληηθεηκεληθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο πξνέξρεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ηα φξηα κεηαμχ ηνπ ΤΣΠ θαη ηνπ ΚΣΠ πνπ θαζνξίδνληαη απφ  ηελ 

θιίκαθα ηεο παξαγσγήο (ήηνη αξηζκφο κηζζσηψλ), πξνζδηνξίδνληαη αλαγθαζηηθά ζε 

έλα πςειφ επίπεδν αθαίξεζεο (βι. ελφηεηα 2.8.2) θαζηζηψληαο αλαγθαίν ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ κηαο δψλεο απξνζδηνξηζηίαο κεηαμχ απηψλ ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο 

(φ,ηη νλνκάζακε «γθξίδα δψλε» κεηαμχ ΤΣΠ θαη ΚΣΠ). Ο αληηθεηκεληθφο απηφο 

πεξηνξηζκφο νδεγεί ζε κηα ππνεθηίκεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο έλαληη ηεο λφζαο 

εξγαηηθήο ηάμεο θαη ην αληίζηξνθν. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη ηφζν γηα ηα 
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δεδνκέλα ηνπ πιεζπζκνχ βάζεη ησλ νπνίσλ ζηαζκίζηεθε ην δείγκα, φζν θαη γηα ην 

ίδην ην δείγκα.  

ηε βάζε θαη ησλ ησλ παξαπάλσ πεξηνξηζκψλ, κειινληηθέο έξεπλεο ζα 

κπνξνχζαλ λα εζηηάζνπλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ κεγέζνπο εθείλνπ ηεο επηρείξεζεο ζην 

νπνίν ζπληειείηαη ην πέξαζκα απφ ηνλ ΤΣΠ ζηνλ ΚΣΠ, δειαδή ε απνζηνίρηζε ηνπ 

ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο απφ ηε ζρέζε ρξήζεο. Μηα ηέηνηα δηεξεχλεζε είλαη 

δπλαηφλ λα ζπκβάιεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δψλεο 

απξνζδηνξηζηίαο κεηαμχ ηνπ ΤΣΠ θαη ηνπ ΚΣΠ, άξα θαη ζηνλ αθξηβέζηεξν 

πξνζδηνξηζκφ ηεο εξγαηηθήο θαη ηεο λφζαο εξγαηηθήο ηάμεο, ηφζν ζην επίπεδν ηνπ 

θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ φζν θαη ζην επίπεδν ηεο ηαμηθήο ζχλζεζεο ηεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο θαη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ ηεο θηλήκαηνο. Χζηφζν, κηα ηέηνηα δηεξεχλεζε, 

παξνπζηάδεη εμαηξεηηθέο δπζθνιίεο, θαζψο απαηηείηαη λα ιάβεη ππφςε ηεο ην επίπεδν 

ηεο ηερλνινγίαο ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ θιάδν παξαγσγήο.   

Δπηπιένλ, κειινληηθέο έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζα κπνξνχζαλ λα εζηηάζνπλ εηδηθφηεξα 

ζηελ αλάιπζε απηψλ θαηά ηνκέα/θιάδν παξαγσγήο, θαζψο θαη λα δηεξεπλήζλνπλ 

πξφζζεηνπο παξαγφληεο πνπ πηζαλφλ ζρεηίδνληαη κε ην χςνο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο, φπσο ε επίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ κηζζσηψλ. 
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