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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα εφαρμόζεται σε μεγάλη έκταση στο δημόσιο και 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, μια νέα μορφή ευέλικτής εργασία τα προγράμματα κοινωφελούς 

εργασίας ή κοινωφελή προγράμματα. Η  υλοποίηση τους ξεκινάει για πρώτη φορά το 

Φθινόπωρο του 2012, λίγο μετά τις μεγάλες αλλαγές που έχουν προκληθεί στις εργασιακές 

σχέσεις από την εφαρμογή των μνημονικών νόμων του 2010 -2011, ενώ η δεύτερη εφαρμογή 

της, με κάποιες αλλαγές στους σκοπούς και στην υλοποίηση του προγράμματος, γίνεται την 

περίοδο 2013-2014   

Στη συγκεκριμένη εργασία με βασικό εργαλείο την ποιοτική έρευνα προσπαθούμε να 

διερευνήσουμε τον τρόπο εφαρμογής της κοινωφελούς εργασίας, την αποτελεσματικότητα 

σε ότι αφορά την ικανοποίηση των αναγκών που έρχεται να καλύψει, αντιδράσεις – 

αντιστάσεις των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών φορέων στις αλλαγές που 

προκύπτουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Για τις ανάγκες τις έρευνας, η 

οποία πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης,  έγιναν συνολικά 

έντεκα ημι- δομημένες συνεντεύξεις με άτομα πού έχουν εργαστεί κατά τις δύο πρώτες 

εφαρμογές των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, με εκπροσώπους φορέων που έχουν 

υλοποιήσει κοινωφελή προγράμματα και με εκπρόσωπο συνδικαλιστικών φορέων. Επιπλέον, 

αξιοποιήθηκαν έντυπες πηγές όπως δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, 

αρχειακό υλικό από το αρχείο του εργατικού κέντρου. Σκοπός της έρευνας είναι να 

συνδράμει στο διάλογο σχετικά με τις αλλαγές που γίνονται στον εργασιακό τομέα και τη 

συλλογική οργάνωση των εργαζομένων στα κοινωφελή προγράμματα. 

 Η εφαρμογή της κοινωφελούς εργασία φαίνεται να συμβάλει στη συρρίκνωση των 

εργασιακών δικαιωμάτων επιτείνοντας την εργασιακή και όχι μόνο, ανασφάλεια των 

εργαζομένων. Παράλληλα, το συνδικαλιστικό κίνημα δείχνει ιδιαίτερη αδυναμία να 

αξιολογήσει τις αλλαγές στο νέο εργασιακό τοπίο και να αντιδράσει μαζί με τους 

εργαζόμενους. Οι τελευταίοι προσπαθώντας να προσδιορίσουν τη νέα εργασιακή και 

κοινωνική κατάσταση που καλούνται να διαχειριστούν κινητοποιούνται και αυτό-

οργανώνονται μόνο όταν δεν λαμβάνουν τις έστω και μικρές οικονομικές απολαβές που 

προβλέπονται από το πρόγραμμα.   

 

Λέξεις κλειδιά: συνδικαλισμός, κοινωφελής εργασία, ανεργία, επισφάλεια,  
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ABSTRACT 
 

During the last years, in the Greek public and broader public sector a new form of 

flexible work has been applied known as community service programs or public benefit 

programs. Their implementation starts for the first time in February 2012, a little while after 

the major changes caused  in the field of labor relations resulting in the implementation of the 

memorandum laws of 2010-2011. A second implementation of such programs though 

different in purpose and application took place during 2013-2014. 

In this study, using qualitative research as a basic tool, we have attempted to 

investigate the way of implementing flexible work, the effectiveness relating to need 

satisfaction covering reactions and resistance coming from employees and unions against the 

changes resulting from the implementation of such working programs. The research took 

place in the wider area of the city of Heraklion, Crete and included eleven semi-constructed 

interviews with individuals who have worked during the first two implementations of 

community service programs, body representatives related to the implementation of the 

programs and one with a trade union representative. This research has aimed to succor the 

negotiations  relating the changes occurring at the working sector and the collective 

organization of employees in public benefit programs.  

 The application of flexible work forms seems to contribute to the restriction of 

labor rights thus accentuating working insecurity and not only that. At the same time, the 

union movement evaluates to a high extent the changes in the new working sector  and reacts 

along with the employees. The latter, trying to define the new working and social conditions 

that  are invited to administer are mobilized and self-organized only when they do not receive 

at least the minor earnings provided by the program.   

 

Key words: trade unionism, community service, unemployment, job insecurity 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Η εισαγωγή των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας στην Ελλάδα γίνεται με το 

μνημόνιο του 2010 και η υλοποίησή τους ξεκινάει τις περιόδους 2012-13 και 2013-14, 

σηματοδοτώντας την έναρξη της μαζικής εφαρμογής της ευέλικτης και χωρίς δικαιώματα 

απασχόλησης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τα προγράμματα κοινωφελούς 

εργασίας ανήκουν στις «ενεργητικές» πολιτικές απασχόλησης και συντελούν στο 

μετασχηματισμό των εργασιακών σχέσεων προς όφελος των εργοδοτών, ισχυροποιώντας τη 

θέση τους στο οικονομικό πεδίο.  

Όπως διαπιστώσαμε, τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας συρρικνώνουν τα 

εργασιακά δικαιώματα, μεταλλάσσουν την έννοια της εργασίας μετατρέποντας τους 

εργαζομένους σε «ωφελούμενους» - εργαζόμενους που περνούν από την εργασία στην 

ανεργία χωρίς προοπτικές για εργασιακή ασφάλεια και κοινωνική εξέλιξη. Η νέα αυτή 

μορφή επισφαλούς εργασίας, αν και αναποτελεσματική (τόσο σε ότι  αφορά την άμβλυνση της 

δύσκολης θέσης των ανέργων, όσο και στην λύση των αναγκών των υπηρεσιών που 

προσλαμβάνουν το προσωπικό) επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά εργασίας 

αντικαθιστώντας την επίσημη εργασία. Στις νέες συνθήκες της αγοράς, το συνδικαλιστικό 

κίνημα παραμένει δέσμιο των παθογενειών του και ως εκ τούτου αδυνατεί να προωθήσει τα 

συμφέροντα των εργαζομένων. Οι τελευταίοι δε, απαξιώνοντας μια «εργασία» που κατ’ 

ουσίαν δεν είναι τέτοια, και παρόλο που αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της «από τα κάτω» 

οργάνωσής τους, δεν προβαίνουν σε ανάλογες κινήσεις παρά μόνο όταν θίγονται τα 

οικονομικά τους δικαιώματα.  

 Η παρούσα διατριβή, με βασικό εργαλείο την ποιοτική έρευνα,  μελετά τον τρόπο 

εφαρμογής της κοινωφελούς εργασίας, την αποτελεσματικότητά της, τις επιδράσεις της στις 

εργασιακές σχέσεις και τις απόψεις και τυχόν αντιδράσεις – αντιστάσεις των εργαζομένων 

και των συνδικαλιστικών φορέων στις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή των 

προγραμμάτων αυτών. Σκοπός της είναι να συνδράμει στο διάλογο σχετικά με τις αλλαγές 

που λαμβάνουν χώρα στον εργασιακό τομέα και στη συλλογική οργάνωση των εργαζομένων 

στα κοινωφελή προγράμματα.  

 

Αφετηρία για τη διερεύνηση υπήρξε η παρατήρηση ότι ένας μεγάλος αριθμός 

εργαζομένων εισέρχεται στο δημόσιο τομέα προκειμένου να εργαστεί για ένα εξαιρετικά 

μικρό χρονικό διάστημα και στο πλαίσιο ενός απροσδιόριστου και αρκετά προβληματικού 
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καθεστώτος, ικανοποιώντας βιοτικές ανάγκες του μόνο προσωρινά, αφού η ανάγκη κάλυψης 

των τελευταίων επανέρχεται πιεστικά στο προσκήνιο αμέσως μετά τη λήξη της πεντάμηνης 

απασχόλησης. Παράλληλα, παραμένει άγνωστος ο αντίκτυπος που το εργασιακό αυτό 

καθεστώς έχει στην ζωή του ίδιου του εργαζόμενου. Παρατηρείται δε, ότι ολοένα και 

περισσότερα άτομα περιμένουν «καρτερικά» την επόμενη προκήρυξη για τα σχετικά 

προγράμματα ώστε να εργαστούν έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ενώ ολοένα και 

περισσότεροι φορείς βασίζουν τη λειτουργία τους σε τέτοιου είδους συμβάσεις, καθώς δεν 

μπορούν να προσλάβουν προσωπικό με διαφορετικό τρόπο. Τέλος, για τους συγκεκριμένους 

εργαζόμενους δεν υφίσταται κάποιος συνδικαλιστικός ή άλλος φορέας στον οποίο να 

μπορούν ν’ απευθυνθούν για τα όποια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζουν.  

Τα παραπάνω αποτελούν σημαντικά κι επίκαιρα ζητήματα, καθώς το καθεστώς της 

«ευέλικτης» εργασίας καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μέρος στην αγορά εργασίας, η 

αξιοπιστία των συνδικαλιστικών φορέων έχει τρωθεί στη συνείδηση των πολιτών και οι 

όποιες κοινωνικές αντιδράσεις εκδηλώνονται μπορεί αρχικά να είναι δυναμικές αλλά μετά 

από λίγο καιρό εξασθενούν. Ως εκ τούτου, η παρούσα εργασία επιδιώκει να διερευνήσει τις 

αντιστάσεις και τις αντιδράσεις των ίδιων των άμεσα εμπλεκόμενων υποκειμένων και 

φορέων στο νέα εργασιακό τοπίο που δημιουργείται.  

 
Η εργασία έχει χωριστεί σε δύο μέρη: στο πρώτο ασχολούμαστε με βασικές έννοιες 

που αφορούν την έρευνα, όπως: ανεργία, επισφαλής εργασία, πολιτικές απασχόλησης,  

κοινωφελή προγράμματα, συνδικαλισμός στην Ελλάδα κτλ. Στο δεύτερο μέρος 

αναφερόμαστε στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, τη μεθοδολογία, την ανάλυση και τα 

συμπεράσματά μας.  

Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζουμε την έννοια της ανεργίας και τις 

επιπτώσεις της, καθώς και το φαινόμενο της επισφαλούς εργασίας. Στο δεύτερο με τις 

πολιτικές απασχόλησης και κυρίως με τις «ενεργητικές» εξ αυτών, τους στόχους και τα 

αποτελέσματά τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παραθέτουμε τα χαρακτηριστικά των δύο πρώτων 

περιόδων εφαρμογής προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας και το νομικό πλαίσιο που τα 

διέπει, κάνοντας μια σύντομη κριτική με αφετηρία τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 

αναφέρονται στο νομικό τους πλαίσιο. Επίσης, παρέχουμε αριθμητικά δεδομένα για τις 

θέσεις κοινωφελούς εργασίας στην Κρήτη. Στο τέταρτο κεφάλαιο μας απασχολεί ο 

συνδικαλισμός και ο ρόλος του μέσα στο νέο αυτό περιβάλλον της επισφάλειας, οι 

παθογένειές του και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν ανασταλτικά στο ν’ αποκτήσει 

ενεργό ρόλο η οργάνωση των επισφαλώς εργαζομένων. Επιπλέον, μας απασχολεί η 
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προοπτική, οι όροι και οι προϋποθέσεις για μια συνδικαλιστική αναζωογόνηση μέσω της 

«επανεκκίνησης» των συνδικάτων.  

 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αφορά τη μεθοδολογία που επελέγη  για την ποιοτική 

έρευνα (σχεδιασμός, υλοποίηση συνεντεύξεων κτλ), τις δυσκολίες διεξαγωγής της και τα 

χαρακτηριστικά του δείγματος, και καταλήγει σε προτάσεις για περαιτέρω έρευνα σχετικά με 

τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση. Έτσι, στο έκτο 

κεφάλαιο μας απασχολεί η λειτουργία των προγραμμάτων, οι δυσκολίες στην εφαρμογή 

τους, οι ανάγκες των εργαζομένων τις οποίες κάλυψαν, και αν τελικά κατάφεραν να 

εκπληρώσουν τους σκοπούς που ορίζει ο νομοθέτης. Στο έβδομο κεφάλαιο, μελετώνται τα 

γεγονότα διαμαρτυρίας που έλαβαν χώρα από τους εργαζόμενους στο Νομό Ηρακλείου κατά 

την  εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων.  Μας απασχολούν οι μορφές κινητοποίησης που 

επιλέγουν, τα αιτήματα και οι επιδιώξεις τους, οι αντιδράσεις που προκαλούν και οι 

επιπτώσεις τους. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφερόμαστε στο ρόλο των συνδικαλιστικών 

φορέων και σωματείων καθώς και σ’ αυτόν του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, 

επισημαίνοντας τα χαρακτηριστικά του σημεία, καθώς κι εκείνα της οργάνωσης και των 

κινητοποιήσεων των εργαζομένων στα κοινωφελή προγράμματα Στο ένατο κεφάλαιο 

αναλύεται η αναγκαιότητα οργάνωσης των εργαζομένων στα προγράμματα, καθώς όλοι οι 

συμμετέχοντες (εκπρόσωποι φορέων και εργαζόμενοι) αναγνωρίζουν ότι η οργάνωση των 

εργαζομένων είναι δύσκολη αλλά απαραίτητη και σημαντική, είτε για τη βελτίωση των 

προγραμμάτων, είτε για την κατάργησή τους. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά 

οι παράγοντες που τα ίδια τα άτομα θεωρούν ότι λειτουργούν ανασταλτικά στην εδραίωση 

μιας μόνιμης μορφής οργάνωσης των συμμετεχόντων στα προγράμματα απασχόλησης. 

Κλείνουμε με τα συμπεράσματα που προκύπτουν και τις προτάσεις των συμμετεχόντων.  
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Κεφάλαιο 1: ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ  ΤΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ 
 
Εισαγωγή 
 

Η ανεργία ως κοινωνικό πρόβλημα απασχολεί τις σύγχρονες κοινωνίες, από τη 

στιγμή που έχει επέλθει ο διαχωρισμός των άμεσων παραγωγών από τα μέσα παραγωγής. Η 

τεχνολογική εξέλιξη, ο μετασχηματισμός του καπιταλιστικού συστήματος με την ολοένα 

αυξανόμενη τάση για κέρδος και η προσφορά εργατικού δυναμικού από τις χώρες του τρίτου 

κόσμου δημιουργούν ανισότητα ανάμεσα στις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και στο 

εργατικό δυναμικό με αποτέλεσμα να έχουμε το φαινόμενο της ανεργίας με ιδιαίτερες 

επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή των πολιτών. Η ανεργία είναι σημαντική στο βαθμό που η 

εξασφάλιση μιας θέσης μισθωτής απασχόλησης είναι η μόνη ή η σημαντικότερη δυνατότητα 

των ομάδων να αποκτήσουν το απαραίτητο εισόδημα που θα επιτρέπει την επιβίωση του 

ατόμου. Ο μισθός δηλαδή, γίνεται αποφασιστική παράμετρος της βιολογικής και κοινωνικής 

αναπαραγωγής των εργαζομένων (Δεδουσόπουλος, 2000).   

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στην ανεργία και στις επιπτώσεις της, στην 

περιγραφή της κατάστασης στην Ελλάδα καθώς και στο φαινόμενο της επισφαλούς 

εργασίας.  

 
 
1. 1 Ανεργία: ορισμός  και είδη ανεργίας 
 

Σύμφωνα με τον οργανισμό της Eurostat και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας των 

Ηνωμένων Εθνών (ILO), άνεργοι θεωρούνται τα άτομα ηλικίας 15 ως 74 ετών τα οποία :α) 

δεν εργάζονταν κατά την εβδομάδα αναφοράς των στοιχείων για την καταμέτρηση της 

ανεργίας, β) είναι σε θέση να εργαστούν τις επόμενες δυο εβδομάδες και γ) έχουν 

αναζητήσει, μέσω συγκεκριμένων ενεργειών1, εργασία κατά το προηγούμενο μήνα (Eurostat, 

2007) 

Σύμφωνα με την παραδοσιακή νεοκλασική θεώρηση του Pigou στο έργο του «The 

theory of unemployment» (1933), άνεργος είναι κάποιος που δεν εργάζεται και θέλει να 

εργαστεί. Η επιθυμία για εργασία, σύμφωνα με τον ίδιο, οριοθετείται από τρείς παράγοντες: 

τις κανονικές ώρες ημερήσιας εργασίας, το ύψος του μισθού, και την κατάσταση υγείας του 

ενδιαφερομένου (Δεδουσόπουλος, 2000). Άρα δεν θεωρείται άνεργος όποιος δεν επιθυμεί να 

                                                 
1 Έχουν εγγραφεί σε γραφείο ευρέσεως εργασίας (ΟΑΕΔ), έχουν ζητήσει βοήθεια στην εξεύρεση εργασίας μέσω γνωστών 
και φίλων, έχουν καταθέσει βιογραφικά κα http://stats.oecd.org/glossary/search.asp     
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εργαστεί, με τους όρους που του έχει προσφερθεί εργασία και ως εκ τούτου συνδέεται στενά 

με τον ορισμό και την αντίληψη της εκούσιας ανεργίας. Για την αντιμετώπιση της ανεργίας ο 

Pigou (1933) διακρίνει δυο πολιτικές : α) την μείωση του εργατικού δυναμικού (κίνητρα για 

συνταξιοδότηση, αύξηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κα) και β) πολιτικές που στοχεύουν 

στην αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων (Δεδουσόπουλος, 2000: 216-217). Στο 

συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο βασίστηκαν και οι «πολιτικές απασχόλησης» (ενεργητικές 

και παθητικές) που αναπτύσσουν οι διάφορες χώρες προκειμένου να αντιμετωπίσουν την 

ανεργία και να αυξήσει την παραγωγή του το καπιταλιστικό σύστημα. Στις πολιτικές 

απασχόλησης θα αναφερθούμε διεξοδικά σε επόμενη ενότητα.  

Η ανεργία ως φαινόμενο είναι ιδιαίτερα ετερογενές. Για τη θεωρητική ανάλυση, την 

έρευνα και την εξακρίβωση της βαρύτητάς της στην κοινωνική και οικονομική ζωή των 

πολιτών η ανεργία κατηγοριοποιείται με βάση τέσσερα κυρίως κριτήρια: ανάλογα με τα 

αίτια που την προκαλούν, τις πολιτικές που την αντιμετωπίζουν, τον χρόνο που διαρκεί και 

την ομάδα στην οποία ανήκει ο άνεργος. 

Βασικό κριτήριο είναι το πρώτο, καθώς τα αίτια συμβάλουν στη διαπίστωση της 

βαρύτητας της ανεργίας αλλά και στις πολιτικές για την αντιμετώπισή της. Συγκεκριμένα με 

βάση τα αίτια που την προκαλούν η ανεργία διακρίνεται σε εκούσια και ακούσια. Η εκούσια 

ανεργία συνδέεται με την νεοφιλελεύθερη αντίληψη καθώς θεωρεί ότι το άτομο δεν δέχεται 

να εργαστεί σε εργασία που μπορεί να αναλάβει και του έχει προταθεί και παραμένει 

άνεργος περιμένοντας μια καλύτερη θέση εργασίας με ένα υψηλότερο μισθό. Αντίθετα 

ακούσια άνεργος είναι κάποιος που θα ήταν πρόθυμος να εργαστεί σε θέση για την οποία 

έχει τα προσόντα να εργαστεί με τον τρέχοντα μισθό ή και με κατώτερο μισθό, ωστόσο δεν 

μπορεί να βρει μια τέτοια εργασία. Ο συγκεκριμένος τύπος ανεργίας συνδέεται με την 

ανεπαρκή ζήτηση σε προϊόντα και συνδέεται στενά με την κεϋνσιανή θεώρηση για την 

ανεργία (Χλέτσος, 1997, Δεδουσόπουλος, 2000, Γράβαρης, 1991).       

Μια άλλη διάκριση στην οποία βασίζεται και η φιλοσοφία των στρατηγικών 

παρέμβασης για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι μεταξύ της διαρθρωτικής ή δομικής  

ανεργίας και της ανεργίας ελλιπούς ζήτησης ή κυκλικής ανεργίας. Η κυκλική ανεργία, 

ανήκει στη θεωρία ακούσιας ανεργίας και συνδέεται στενά με την Κεϋνσιανή θεώρηση. 

Οφείλεται στην ελλιπή συνολική ζήτηση για προϊόντα, η οποία προξενεί μειωμένη ζήτηση 

για εργασία. Εξαιτίας της ανεργίας που προκαλείται το εισόδημα μειώνεται με συνέπεια να 

ελαττώνεται η κατανάλωση από τους ιδιώτες. Οι συνθήκες που προκαλούν την ανεργία είναι 

εγγενής του συστήματος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει ένας μηχανισμός που να 

επαναφέρει την οικονομική δραστηριότητα σε επίπεδα πλήρους απασχόλησης. Στον 
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αντίποδα της κυκλικής ανεργίας είναι η διαθρωτική ή δομική  ανεργία η οποία οφείλεται στις 

αλλαγές στο οικονομικό σύστημα (μεταβολές στο καταναλωτικό πρότυπο, μεταβολές τις 

επιχειρήσεις κτλ). Στη διαρθρωτική ανεργία παρατηρείται αναντιστοιχία μεταξύ θέσεων 

εργασίας και των δεξιοτήτων και προσόντων που διαθέτουν οι άνεργοι. Άρα για να 

υφίσταται πρέπει να υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας αλλά και αδυναμία των 

ενδιαφερομένων να πάρουν τις θέσεις αυτές. Μια από τις βασικές αιτίες που δημιουργούν 

την διαρθρωτική ανεργία είναι η μεταβολή της κλαδικής διάρθρωσης της απασχόλησης, 

όταν δηλαδή αλλάζει η ζήτηση σε κάποια προϊόντα με αποτέλεσμα να ατονούν κάποια 

επαγγέλματα και να απαξιώνονται οι δεξιότητες των εργαζομένων και τα επαγγέλματα αυτά. 

Επίσης, η αύξηση των απαιτήσεων σε παραγωγικές δεξιότητες: η ανειδίκευτη εργασία 

συνεχώς μειώνεται και αυξάνεται η ζήτηση σε ειδικευμένο προσωπικό. Ένας άλλος λόγος 

είναι η αύξηση του ποσοστού των ατόμων που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εργαστούν. 

Συνήθως πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους οι οποίοι σταματούν να ψάχνουν ενεργά 

εργασία είτε γιατί παραιτούνται από την διαδικασία εξαιτίας της παθογένειας και των 

ψυχολογικών προβλημάτων που αναπτύσσουν λόγω του αποκλεισμού τους από την εργασία 

είτε γιατί τα εργασιακά τους προσόντα απαξιώνονται. Τέλος, άλλη μια αιτία είναι οι 

γεωγραφικές αναντιστοιχίες ανάμεσα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στους 

ανέργους.  

Γενικά η διαρθρωτική ανεργία είτε οφείλεται σε μεταβολές που προέρχονται από την 

πλευρά της ζήτησης της εργασίας, είτε σε παράγοντες που αφορούν την προσφορά εργασίας. 

Το συμπέρασμα και το ζητούμενο, συμφωνά με τον Standing (1983) είναι κοινό: η 

προσφορά εργασίας οφείλει να προσαρμόζεται στη ζήτηση των εργοδοτών. Αυτό σημαίνει 

ότι το βάρος και η ευθύνη για την ανεργία πέφτει στους ανέργους οι οποίοι «αποτυγχάνουν» 

ή αδυνατούν να προσαρμοστούν στην αγορά, και όχι στους εργοδότες και στις κυβερνήσεις 

(Δεδουσόπουλος, 2000). 

 

Τέλος, μια ιδιαίτερα σημαντική κατηγοριοποίηση της ανεργίας, καθώς συνδέεται 

άμεσα με τις πολιτικές αντιμετώπισής της, είναι αυτή που γίνεται με βάση τη διάρκειά της. 

Εδώ διακρίνουμε: τη μεγάλη μακροχρόνια ανεργία (όταν το άτομο παραμένει άνεργο για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών), τη μακροχρόνια ανεργία (η παραμονή στην 

ανεργία είναι από 12 μήνες και άνω), την ανεργία μέσης διάρκειας (από 6 έως 12 μήνες) και 

την βραχυχρόνια ανεργία (εως 6μήνες)  (Δεδουσόπουλος, 2000). 
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 1.2 Επιπτώσεις της ανεργίας  

 

Η ανεργία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με έντονες αρνητικές επιπτώσεις στις 

κοινωνίες που εμφανίζεται. Αποτελεί ίσως το σοβαρότερο κοινωνικό και οικονομικό 

πρόβλημα, καθόσον αποτελεί τον προθάλαμο του κοινωνικού αποκλεισμού (Χλέτσος,1997). 

Συμβάλει στην φτωχοποίηση των κοινωνιών που πλήττονται από αυτή καθώς συντελεί στην 

πτώση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας. Εμποδίζει την κατάλληλη αξιοποίηση του 

εργατικού δυναμικού το οποίο αναγκάζεται να μεταναστεύσει. Αυξάνει την ξενοφοβία και 

τον ρατσισμό και συμβάλει στη μείωση της πολιτικής συμμετοχής και της ενασχόλησης των 

ατόμων με τα κοινά. Οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες μεγαλώνουν και 

παρατηρούνται φαινόμενα ανομίας με αύξηση της εγκληματικότητας και της 

παραοικονομίας.  

Παράλληλα, η ανεργία, αν και δεν επιδρά με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανέργους,  

προκαλεί σημαντικά προβλήματα και δυσκολίες στο ίδιο το άτομο. Αρχικά δημιουργεί 

προβλήματα επιβίωσης, αφού στερεί το εισόδημα για να καλύψει τις βασικές βιολογικές 

ανάγκες (διατροφή- στέγαση – ένδυση). Επιπλέον, του στερεί τη δευτερεύουσα, αλλά εξίσου 

σημαντική ανάγκη, για κοινωνική συμμετοχή, και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε 

κοινωνική απομόνωση, καθώς η ανεργία εκτός από την ρήξη του ατόμου με την εργασία 

διαρρηγνύει και τους δεσμούς με το ευρύτερο οικείο περιβάλλον. Εξαιτίας και της 

οικονομικής δυσχέρειας, ο άνεργος οδηγείται σε μια ακούσια απομόνωση από φίλους και 

κοινωνικές δραστηριότητες, απομακρύνεται δηλαδή από τα κοινωνικά του δίκτυα χωρίς να 

προσχωρεί σε άλλα (Καρακιουλάφη κ.α, 2014). Σύμφωνα με μια σειρά από έρευνες, η 

ανεργία αποτελεί «πράξη βίας» (O Negt, 2001) που συμβάλει στην κοινωνική αποειδίκευση 

του ατόμου (S Paugam, 1991, DLinhart,2005) ενώ απορυθμίζει ή ακόμη και καταστρέφει τις 

κοινωνικές σχέσεις. Βιώνεται ως πράξη «κοινωνικής ταπείνωσης» (RLedrut,1961). 

Γενικότερα οι άνεργοι βιώνουν πολλές μορφές αποστέρησης και η κατάσταση της ανεργίας 

νοείτε ως μια κατάσταση «κοινωνικής πτώσης» (Καρακιουλάφη, 2013)  

Η κοινωνική αποστέρηση που βιώνει το υποκείμενο, η οποία είναι εντονότερη σε 

άτομα που βρίσκονται στα όρια και κάτω από τα όρια της φτώχειας, το οδηγεί σε 

απομόνωση, στην παραμέληση του εαυτού, στη μελαγχολία και στην κατάθλιψη. Για 

αρκετούς μελετητές τα ψυχολογικά προβλήματα των ανέργων είναι σημαντικότερα από 

εκείνα της επιβίωσης (Παναγιωτόπουλος 2005, Δεδουσόπουλος 2000). Η ανεργία προξενεί 

διπλό στιγματισμό στο άτομο: αφενός σε εσωτερικό επίπεδο, λόγω της υποβάθμισης της 

εικόνας του «εγώ»,  η οποία προκαλείται από την αίσθηση ότι το άτομο βρίσκεται σε 
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υποδεέστερη κατάσταση και αφετέρου σε εξωτερικό επίπεδο, μέσω της υποβάθμισης της 

εικόνας του ατόμου στον κοινωνικό του περίγυρο.   

Εξαιτίας της ανεργίας, δημιουργούνται στο υποκείμενο ζητήματα αναξιότητας, 

μειωμένης αυτοεκτίμησης και αυτοσεβασμού. Η ενοχοποίηση και η απαξίωση του εαυτού 

είναι συνηθισμένα φαινόμενα, όπως και η αμφισβήτηση της κοινωνικής ταυτότητας του 

ατόμου που συχνά οδηγεί σε μοιρολατρική παραίτηση: τα άτομα  παραιτούνται και 

βολεύονται στην κατάσταση αυτή κάνοντας την ανεργία «επάγγελμα» (Παναγιωτόπουλος 

2005, Δεδουσόπουλος, 2000). 

 

Η εργασία ανάμεσα στα άλλα οριοθετεί και το χρόνο του ατόμου. Είναι ένα μέσο με 

το οποίο βιώνει παράλληλα πολλαπλούς κοινωνικούς χρόνους: για την εργασία,  για τον 

εαυτό του, για τους άλλους. Οι χρόνοι αυτοί νοηματοδοτούνται ο ένας από τον άλλο. 

Επομένως με την απώλεια της εργασίας ο ελεύθερος χρόνος χάνει το νόημα του, γίνεται 

ανιαρός. Το άτομο ανάλογα με τον τρόπο που βιώνει την ανεργία είναι πιθανόν να 

προσπαθήσει να διαχειριστεί τον ελεύθερο χρόνο του συμμετέχοντας στο κοινωνικό σύνολο 

και προσφέροντας με οποιοδήποτε τρόπο, ώστε να νιώσει χρήσιμος και να καταπολεμήσει τα 

αισθήματα αναξιότητας που δημιουργούνται. Ωστόσο, όσο επιμηκύνεται ο χρόνος της 

ανεργίας, η μείωση αφενός της αρχικής «ανοχής» του στενού κοινωνικού κύκλου και 

αφετέρου της οικονομικής υπόστασης του ατόμου μπορεί να οδηγήσει σε παραίτηση αυτών 

των προσπαθειών.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε πως οι άνεργοι δεν αποτελούν μια ενιαία 

κατηγορία πληθυσμού και δεν βιώνουν με τον ίδιο τρόπο την ανεργία, δεν υπάρχει «ενιαίο 

βίωμα της ανεργίας». Τα διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους, 

καθώς και ο χρόνος ανεργίας επηρεάζουν τον τρόπο που βιώνουν την ανεργία. Η αντίληψη 

ότι οι άνεργοι αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται την κατάστασή τους με διαφορετικούς 

τρόπους συναντάται σε σχετικές μελέτες κυρίως από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και οι 

οποίες αναφέρουν ότι μπορεί η ανεργία να είναι ένα μαζικό φαινόμενο ωστόσο 

αντιμετωπίζεται όλο και πιο εξατομικευμένα (Τσιώλης, 2002: 21 στο Καρακιουλάφη κ.α., 

2014: 21). 

Ωστόσο, ήδη από τη δεκαετία το 1930 σε σχετική μελέτη καταγράφονται τέσσερις 

διαφορετικές στάσεις και συμπεριφορές ανέργων και των οικογενειών τους: η παραίτηση, 

όπου τα άτομα δεν βρίσκουν να έχουν κανένα νόημα στη ζωή τους, με κυρίαρχο συναίσθημα 

το ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την ανεργία. Η απόγνωση όπου κυρίαρχο 

συναίσθημα είναι η απελπισία, η απουσία προοπτικής το αίσθημα ματαιότητας για 
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οποιαδήποτε προσπάθεια και τέλος η απάθεια όπου τα άτομα και οι οικογένειες έχουν χάσει 

κάθε ελπίδα για το μέλλον και δεν κάνουν κάτι για να αντιστρέψουν την κατάσταση τους. η 

τελευταία είναι και η περισσότερο προβληματικές καθώς δείχνουν σημάδια 

αποδιοργάνωσης. Η αντίθετη πλευρά στις αντιδράσεις αυτές, είναι εκείνοι που 

διαχειρίζονται με θετικό τρόπο την ανεργία παρουσιάζοντας δραστηριοποίηση και κάνοντας 

σχέδια για το μέλλον (Καρακιουλάφη κ.α, 2014).   

Τα διαφορετικά νοήματα, η διαφορετική διαχείριση και στάση του υποκειμένου 

απέναντι στην ανεργία και ο τρόπος που αντιμετωπίζει την ανασφάλεια που του προκαλεί 

εξαρτώνται από το κοινωνικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό κτλ κεφάλαιο που διαθέτει. Στην 

έρευνα του ο Büssing (1993), εξειδικεύοντας τα παραπάνω, ανάμεσα στους παράγοντες που 

αναφέρει πως επηρεάζουν τις ψυχοσωματικές και κοινωνικές επιπτώσεις της ανεργίας είναι: 

η οικονομική κατάσταση, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η υγεία, ο εργασιακός και 

επαγγελματικός προσανατολισμός, η θέση στην κοινωνική διαστρωμάτωση, η ενασχόληση 

με άλλες εξω-εργασιακές δραστηριότητες, η προνοητικότητα, η απόδοση ευθυνών, το 

επίπεδο αυτοεκτίμησης, οι προσωπικές αντοχές σε στρεσογόνες καταστάσεις καθώς και τα 

συνολικότερα επίπεδα ανεργίας (Καρακιουλάφη κ.α, 2014). 

Βασικό ρόλο στη διαχείριση των επιπτώσεων της ανεργίας φαίνεται να κατέχει και ο 

τρόπος με τον οποίο ο κάθε άνεργος βιώνει, ερμηνεύει και νοηματοδοτεί την κατάσταση της 

ανεργίας.  Σύμφωνα με σχετική μελέτη (Demazière et al., 2013 και Demazière 2013a, 2013b 

στο Καρακιουλάφη και συνεργάτες, 2014), λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της παρούσας 

κατάστασης από τον ίδιο τον άνεργο (ερμηνεία και νοηματοδότηση), το νόημα που αποδίδει 

στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ανεργίας (καθημερινή διαχείριση της απώλειας 

της εργασίας) καθώς και την αντίληψη - σχέδια του για το μέλλον προκύπτουν τρεις κύριες 

νοηματοδοτήσεις. Η πρώτη είναι η 	 «αποθάρρυνση», που προκύπτει  μετά από μια σειρά 

αρνητικών εμπειριών που έχει βιώσει το άτομο στην προσπάθεια του να βρει εργασία. Στην 

ακραία της μορφή μπορεί να επηρεάσει το σύνολο της ζωής του ατόμου και να οδηγήσει σε 

περιθωριοποίηση, παραίτηση και κοινωνικό θάνατο. Μια άλλη νοηματοδότηση είναι αυτή 

που χαρακτηρίζεται ως «προσπάθεια και αγώνα» όπου το άτομο  συγκεντρώνεται  στη 

διαδικασία εύρεσης απασχόλησης μέσα από μια συντονισμένη και προγραμματισμένη 

διαδικασία βελτίωσης των προσόντων του με στόχο την είσοδο και πάλι στην αγορά 

εργασίας. Τέλος, στην περίπτωση της «επινοητικότητας» το άτομο ασχολείται με 

δραστηριότητες διαφορετικές από εκείνες της αναζήτησης εργασίας με στόχο να περιορίσει 

τις αρνητικές συνέπειες της ανεργίας (Καρακιουλάφη κ.α, 2014). 
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Η κοινωνική απομόνωση, ο στιγματισμός, η γενικότερη ένδεια στην οποία οδηγεί τα 

άτομα η ανεργία έχουν και άλλες επιπτώσεις, όπως: η μειωμένη αντίσταση και η 

δεκτικότητα στους μετασχηματισμούς των εργασιακών σχέσεων και στην ελαστικοποίηση 

της εργασίας. Η μερική απασχόληση, ή η υποαπασχόληση είναι «καλύτερες από το τίποτα» 

προκειμένου το άτομο να έχει μια απασχόληση και ένα κάποιο εισόδημα το οποίο θα το 

τοποθετήσει ξανά στο κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό το άτομο κάνει υποχωρήσεις στο 

αντικείμενο και στις συνθήκες εργασίας του όσο και στις απαιτήσεις του για τις θέσεις 

εργασίας που διεκδικεί. Έχει παρατηρηθεί ότι οι λιγότερο στερημένοι (οικονομικά και 

κοινωνικά) διατηρούν υψηλότερες απαιτήσεις στην εύρεση εργασίας, αλλά και ότι η 

διάρκεια της ανεργίας είναι αντιστρόφως ανάλογη των απαιτήσεων στη θέση εργασίας που 

αναζητούν. Το κατά πόσο δηλαδή μπορεί να του εξασφαλίσει ή όχι την επιβίωση του και να 

συμβάλει στον ορθολογικό υπολογισμό μεταξύ δυνατοτήτων και ευκαιριών για το μέλλον 

του. Όταν δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση ασφάλειας τότε το άτομο βιώνει μια γενικευμένη 

αδυναμία ελέγχου στο μέλλον του και είναι διατεθειμένο να αποδεχτεί οποιαδήποτε θέση 

του προσφέρεται.  

 Η πραγματικότητα της ανεργίας συντηρεί τον φόβο της ανεργίας και λειτουργεί ως 

μηχανισμός υποταγής και υπακοής τόσο των ανέργων όσο και των εργαζομένων στις 

επιταγές της αγοράς εργασίας. Έτσι, ο αγώνας για επιβίωση οδηγεί στον ανταγωνισμό κατά 

τη διαδικασία ευρέσεως εργασίας, σε ξενοφοβικές τάσεις απέναντι στους μετανάστες με το 

πρόσχημα «ότι παίρνουν τις δουλείες». Παράλληλα, ο μηχανισμός υποταγής που αναφέραμε 

οδηγεί στην μείωση των απαιτήσεων, καθώς και στην παράβλεψη των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών της θέσης εργασίας (μονοδιάστατη εργασία, έλλειψη πρωτοβουλίας κ.α)  

(Παναγιωτόπουλος 2005,  Δεδουσόπουλος 2000). Τα ποσοστά της ανεργίας αυξάνονται 

ραγδαία τα τελευταία χρόνια και  παράλληλα ο χρόνος αποκλεισμού των ανέργων από την 

αγορά εργασίας είναι αρκετά μεγάλος. Η μαζικότητα των ανέργων συνδέεται με την 

επανεμφάνιση της φτώχειας, τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό τους, κάνοντας έτσι 

την ανεργία και την απειλή της ανεργίας παράγοντα που εξασφαλίζει την κοινωνική υποταγή 

στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου, στην αναπροσαρμογή και διαμόρφωση των 

νέων παραγωγικών διαδικασιών και στη νέα μορφή οικονομικών πολιτικών και ιδεολογικών 

σχέσεων εξουσίας ανάμεσα στην εργασία και στο κεφάλαιο (Δεδουσόπουλος, 2000: 26)   

 

 

1.3  Ανεργία στην Ελλάδα της κρίσης  
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Η  Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000, με τη συνθήκη της Λισαβόνας είχε θέσει ως  

βασικό στόχο να καταστεί η Ευρώπη μια ισχυρή οικονομία μέσω της αύξησης της 

απασχόλησης. Παρόλα αυτά σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat τα ποσοστά της ανεργίας 

αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη κατά την περίοδο 2009-2013. Το Μάιο του 2013 φτάνει το 

12,1% ενώ το Σεπτέμβριο του 2014 το 10,1% στην ΕΕ28 και 11,5% στην ΕΕ182 (Eurostat 

Μάιος 2013 και Σεπτέμβρης 2014).  

Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, την Eurostat και τις 

ετήσιες εκθέσεις για την Ελληνική Οικονομία και Απασχόληση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ των ετών 

2013, 2014 και 2015 το ποσοστό των ανέργων στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, 

εκτοξεύεται από 7,3% και 9,5% που ήταν το 2008 και το 2009 αντίστοιχα, σε 27,3% το 2013 

και ενώ μειώνεται σε 26,1% το 2014 παραμένει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε επίπεδο 

ΕΕ. 

Σημαντικό είναι και το πρόβλημα της ανεργίας στους νέους έως 29 ετών, όπου το 

2013 η Ελλάδα έχει επίσης το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη (58,8%) και ακολουθεί η 

Ισπανία με 53,6%. Το 2014 η ανεργία στους νέους στην Ελλάδα μειώνεται στο 52,4% 

αποτελώντας το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη μετά την Ισπανία. Αν και δε 

μπορούμε να προσδιορίσουμε τα ακριβή αίτια της μείωσης αυτής, παράγοντες που μπορεί να 

συνέβαλλαν προς αυτήν την κατεύθυνση είναι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης οι 

οποίες δίνουν έμφαση στους νέους και στους μακροχρόνια άνεργους (προγράμματα όπως τα 

voucher, η επιδοτούμενη απασχόληση, η κοινωφελής εργασία κα) καθώς και η 

μετανάστευση των νέων σε άλλες χώρες προκειμένου να εργαστούν (ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2013, -

2014, -2015 και  Eurostat, 2014). 

  Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα ποσοστά ανεργίας στους μακροχρόνια ανέργους, 

τα οποία ξεπερνούν το 70% το 2014, παρόλο που το 2008 δεν ήταν πάνω από το 44%. Μια 

διάσταση που σημαίνει ότι η ανεργία μετατρέπεται σε δομική, άρα οδηγεί σε αποδόμηση της 

εργασίας κάνοντας αναγκαία την λήψη μέτρων και θεσμικών πρωτοβουλιών για την 

αντιμετώπισή της (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 2015)  

Παράλληλα, συμφώνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία εξακολουθεί να πλήττει 

περισσότερο τα άτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (άτομα που έχουν φοιτήσει λίγες 

τάξεις στο δημοτικό ή δεν έχουν καθόλου εκπαίδευση). Μικρότερα ποσοστά ανεργίας έχουν 

                                                 
2 Η ζώνη του Ευρώ(EA18) περιλαμβάνει  το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την 
Ιταλία, την Κύπρος, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία 
και τη Φινλανδία. Η Ευρώπη των 28 (EU28) περιλαμβάνει  το Βέλγιο (BE), τη Βουλγαρία  (BG), την Τσεχία (CZ), την Δανία (DK), την 
Γερμανία (DE), την Εσθονία (EE),την Ιρλανδία (IE), την Ελλάδα (EL), την Ισπανία  (ES),τη  Γαλλία (FR), την Κροατία (HR), την Ιταλία 
(IT), την Κύπρος (CY), τη Λετονία (LV), τη Λιθουανία (LT), το Λουξεμβούργο (LU), την Ουγγαρία (HU), τη Μάλτα (MT), την Ολλανδία 
(NL) , την Αυστρία (AT), την Πολωνία (PL), την Πορτογαλία (PT), τη Ρουμανία (RO), τη Σλοβενία (SI), τη Σλοβακία (SK), τη Φινλανδία 
(FI), τη Σουηδία (SE) και το Ηνωμένο Βασίλειο (UK). 
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τα άτομα με διδακτορικό δίπλωμα (12,7%). Τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας σε όλες 

τις εκπαιδευτικές βαθμίδες υποδηλώνει την ύπαρξη προβλήματος στη ζήτηση και όχι στην 

προσφορά εργασίας (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 2015).  

Τέλος το μέσο ποσοστό της γυναικείας ανεργίας ξεπερνά το 30% κατά τη διάρκεια 

του 2013 και μέχρι τα μέσα του 2014, παραμένοντας σταθερά πάνω από το μέσο ποσοστό 

στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Η ανεργία στις γυναίκες εξακολουθεί να είναι μεγάλη, 

παρόλο που από το 2009 έχει ξεκινήσει να μειώνεται το ποσοστό της, κυρίως λόγω της 

αύξησης της ανεργίας των ανδρών και της αύξησης της μερικής απασχόλησης (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 

2015). 

Η μείωση των απασχολούμενων κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μνημονίων στην 

Ελλάδα (2010-2013) έφτασε σε ποσοστό 19,2% (930.000 άτομα) ακυρώνοντας έτσι το 

σύνολο των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν την περίοδο 1992-2008, γεγονός που σε 

συνδυασμό με την ύφεση που υπάρχει οδηγεί πολλούς ειδικούς στο αντικείμενο στο 

συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε περίπου 20 χρόνια για να επανέλθουμε στα ποσοστά 

απασχόλησης του 2008 (ΙΝΕ – ΓΣΕΕ 2015).   

 

Οι αιτίες για την αύξηση της ανεργίας στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης, από το 

2009 και μετά, είναι πολλές  και συνδέονται τόσο με τις δημοσιονομικές αλλαγές που 

συμβαίνουν και συρρικνώνουν το εισόδημα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών όσο και 

με τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις και στο εργατικό δίκαιο, την αύξηση των 

ιδιωτικοποιήσεων (που συνοδεύτηκε με μειώσεις σε προσωπικό) και κυρίως με τη 

διευκόλυνση των απολύσεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. 

Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά στις δημοσιονομικές αλλαγές, η αύξηση των άμεσων και 

έμμεσων φορών, η φορολογία στην κατοικία, η μείωση των μισθών και τα άλλα 

δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν οδηγήσει σε μείωση της ανταγωνιστικότητας, 

σε φυγή επιχειρήσεων στο εξωτερικό και γενικότερα σε κάμψη στον επιχειρηματικό τομέα. 

Η εφαρμογή των μνημονίων με τις μειώσεις αποδοχών και την περικοπή των εργασιακών 

δικαιωμάτων (επιδόματα, κα) δεν οδήγησε σε προσλήψεις και σε αύξηση της απασχόλησης 

ούτε στον ιδιωτικό τομέα αλλά είχε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα.   

Σύμφωνα με τις Εξαμηνιαίες αποτυπώσεις του οικονομικού κλίματος στις μικρές 

επιχειρήσεις του ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ για το 2014 και το 2015, από το 2009 μέχρι το τέλος του 

2013 έχουν κλείσει συνολικά 200.000 μικρές επιχειρήσεις3.  Ενώ το 47% των μικρών 

                                                 
3 Μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό του ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν 0-49 άτομα προσωπικό οι οποίες 
αποτελούν το 99,6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα http://www.imegsevee.gr/dtimegsevee/903--2014- 
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επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη έρευνα θεωρούσε πιθανό ή πολύ πιθανόν να κλείσει το 

2015. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 ήταν 11,7%. Σε ότι αφορά την απασχόληση σε μείωση 

του προσωπικού το β εξάμηνο του 2013 είχε προχωρήσει το 13% των επιχειρήσεων και σε 

αύξηση μόλις το 5,4 % . Τα αντίστοιχα ποσοστά για το β εξάμηνο του 2014 είναι 9,6% και 

το 5,2 αντίστοιχα. Η απώλεια των θέσεων απασχόλησης σε αριθμούς ανέρχεται σε 40000 

άτομα για το β εξάμηνο του 2014. Τέλος, φαίνεται να παγιώνεται και να διευρύνεται το 

ποσοστό των ευέλικτων μορφών απασχόλησης καθώς το 43% των επιχειρήσεων εφάρμοζε 

ευέλικτες μορφές απασχόλησης κατά το 2014.    

Μείωση της απασχόλησης παρατηρούμε και εξαιτίας των εργασιακών αλλαγών που 

γίνονται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα με την κατάργηση συλλογικών 

συμβάσεων, τη διευκόλυνση των απολύσεων και τη μη – ανανέωση των συμβάσεων4 που 

έφερε η εφαρμογή του 1ου μνημονίου (Ν. 3845/2010) το 2010 και στη συνέχεια η εφαρμογή 

του 2ου μνημονίου (Ν. 4093/12). Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, συντελούν στο στόχο 

της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και στην διασφάλιση της κερδοφορίας του 

κεφαλαίου μέσα από την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την επέκταση της 

επισφάλειας και της ανασφάλειας των εργαζομένων (ΙΝΕ –ΓΣΕΕ 2014, Κουζής,2014).  

Με αφετηρία το δημόσιο τομέα, όπου υφίσταται μειώσεις στο επίπεδο της 

απασχόλησης,5 των αμοιβών και των εργασιακών δικαιωμάτων, οι αλλαγές επεκτείνονται 

και στον ιδιωτικό τομέα. Άλλα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιακών αλλαγών είναι η 

ενίσχυση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης σε βάρος της πλήρους εργασίας6. Επιπλέον, 

περιορίζονται ή και καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας ως θεσμική διαδικασία 

προσδιορισμού των μισθών και των άλλων όρων εργασίας, δίνοντας έμφαση στον κύκλο 

εργασιών της επιχείρησης και τη δυνατότητα μονομερούς ρύθμισης από τον εργοδότη7. Σε 

                                                 
4 Διευκολύνεται η απελευθέρωση των απολύσεων μέσω της επέκτασης της δοκιμαστικής σύμβασης για 12 μήνες, την 
μείωση των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης, τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να καταβάλουν τις αποζημιώσεις, τη μείωση 
του χρόνου προειδοποίησης πριν την απόλυση, την αύξηση του ορίου εργαζομένων για τις ομαδικές απολύσεις κ.α 
5 Η μείωση της απασχόλησης γίνεται με την καθιέρωση της αναλογίας 1:10 προσλήψεων αποχωρήσεων στο δημόσιο. Η 
μείωση της απασχόλησης ενισχύεται ακόμα με το πάγωμα των προσλήψεων, την εθελούσια έξοδο, την εργασιακή εφεδρεία 
και τη διαθεσιμότητα η οποία πολλές φορές αντιστοιχεί σε απόλυση. Επιπλέον, επιβάλλεται η αποχώρηση 150000 ατόμων 
από το δημόσιο και παράλληλα γίνεται μείωση των μισθών και περιστέλλονται εργατικά δικαιώματα χρόνων 
(Ν4093/2013,Ν4152/2013,,Ν 3986/2011,  Ν4052/2013). 
6 Διεύρυνση της μερικής απασχόλησης και ημι- απασχόλησης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. μονομερής 
επέκταση της εκ περιτροπής εργασίας στην επιχείρηση στους 9 μήνες από τους έξι μήνες, στη διάρκεια του 
έτους.(Ν3871/10 και Ν.3899/10) Επέκταση στους 36 μήνες του χρόνου δανεισμού εργαζομένων από εταιρία δανεισμού 
Ν.3899/). Εισαγωγή του θεσμού της προαιρετικής μερικής απασχόλησης στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα 
Ενισχύεται η ενοικίαση των εργαζομένων και επεκτείνεται και στο δημόσιο (Ν. 4144/2013).  (ΙΝΕ –ΓΣΕΕ 2014, Κουζής 
2014) 
7 Την περίοδο 2010-2014 οι κλαδικές /εθνικές ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ μειώθηκαν από 65 το 2010 σε 14 το 2014, με 
επιπτώσεις στην προστασία των εργαζομένων κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις. Αντίθετα οι «επιχειρησιακές» ΣΣΕ αυξηθήκαν 
σε 976 το 2012, από 210 το 2010 εξαιτίας της δυνατότητας σύναψης «επιχειρησιακών» ΣΣΕ σε μικρές επιχειρήσεις με την 
χρήση της σύστασης «ενώσεων προσώπων»,της νέας μορφής σωματείων που ελέγχονται από τους εργοδότες. Παράλληλα, 
καταργείται  η εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας ως μέσο διαμόρφωσης του μισθού (Ν. 4046/12). Το 2012 
θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά ο διαφοροποιημένος μειωμένος μισθός για τους νέους κάτω των 25 ετών. Με το νόμο 
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ότι αφορά στο εργατικό δίκαιο έντονη είναι η περικοπή εργασιακών δικαιωμάτων όπως 

άδειες και επιδόματα8, ενώ σημαντική είναι και η μείωση των μισθών. 

 

Πριν την οικονομική κρίση, οι αυξήσεις της απασχόλησης προκαλούσαν 

συστηματικά αυξήσεις του εργατικού δυναμικού (οι αυξανόμενες ευκαιρίες απασχόλησης 

προσελκύουν εργατικό δυναμικό στην αγορά εργασίας) και αντίστροφα: οι μειώσεις της 

απασχόλησης οδηγούσαν στην αποθάρρυνση του εργατικού δυναμικού και στην 

προσχώρησή του στο μη ενεργό πληθυσμό. Ωστόσο, κατά τα έτη 2009-2013, οι μεγάλες 

μειώσεις της απασχόλησης δεν συνοδεύτηκαν από μειώσεις του εργατικού δυναμικού καθώς 

η δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθών οδήγησε τα άτομα στο να 

αναζητούν εργασία οποιασδήποτε μορφής προκειμένου να διατηρήσουν ή να αυξήσουν το 

εισόδημα τους. Επιπλέον, η μείωση αυτή του εισοδήματος που έχουν υποστεί τα νοικοκυριά 

τα έχει οδηγήσει στην πρακτική της διατήρησης ενός τουλάχιστον μέλους τους στην αγορά 

εργασίας με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης9(ΙΝΕ –ΓΣΕΕ 2014, ΕΛΣΤΑΤ 2014). 

Οι μειώσεις του πραγματικού μισθού και της απασχόλησης και η απότομη αύξηση 

της ανεργίας σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του 

εισοδήματος στα μεσαία και μικρομεσαία νοικοκυριά και τη δημιουργία μιας στρατιάς 

ανθρώπων στα όρια και κάτω από τα όρια της φτώχειας10. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 

Γραφείου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 2,5 εκατομμύρια 

άνθρωποι βρίσκονται κάτω από το όριο της σχετικής φτώχειας, ενώ 3,8 εκατομμύρια 

κινδυνεύουν να βρεθούν σε αυτό το σημείο εξαιτίας της υλικής αποστέρησης και της 

ανεργίας (Περσινίδου και Σουλελέ, 2014). Σε σχετική έρευνα για τη φτώχεια στην ΕΕ15 

(Παπαθεοδώρου και Μίσσος, 2013) ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά 

στοιχεία που αφορούν στη φτώχεια με κριτήριο την επαγγελματική κατάσταση του ατόμου ή 

του υπεύθυνου νοικοκυριού. Συγκεκριμένα, τα νοικοκυριά με υπεύθυνο άνεργο βρίσκονται 

σε υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας σε όλες τις χώρες με εξαίρεση τη Δανία, την Ολλανδία, την 

                                                                                                                                                       
4046/12 ο κατώτατος μισθός μειώνεται κατά 22% δηλαδή στα 586,08 €. Για  τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών η 
μείωση είναι 32%, δηλαδή 510,95 €. Με την αφαίρεση των ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων ο καθαρός μισθός 
για πλήρη απασχόληση (8ωρο) φτάνει στα 476,35 € και για τον εργαζόμενο κάτω των 25 ετών είναι 426,64 €.. Στην 
«κατοχύρωση» των μισθών αυτών συνηγορούν και τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που καθιερώνουν σε μαζικό 
επίπεδο τους συγκεκριμένους μισθούς. Τέλος, καταργείται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τον εργαζόμενο, ενώ 
υποβαθμίζεται ο ρόλος του ΟΜΕΔ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 2014, Γεωργιάδου, 2014).  
8 Καταργείται ο 13ος και 14ος μισθός, μειώνεται το επίδομα ανεργίας κα (Ν. 4152/2013).   
9 Στα χρόνια της ύφεσης 2009-2013, η ανεργία έχει πλήξει τους αρχηγούς των οικογενειών (άντρες παραγωγικής ηλικίας), 
έχει αυξήσει τα ποσοστά των μακροχρόνια ανέργων και των νέων ανέργων ενώ έχει αφήσει ολόκληρα νοικοκυριά χωρίς 
κανένα εργαζόμενο άρα και χωρίς εισόδημα. (Περσινίδου και Σουλελέ 2014).  
10 Ο δείκτης σχετικής φτώχειας αναφέρεται στο ποσοστό του πληθυσμού που το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημά του 
βρίσκεται κάτω από το 60% του αντίστοιχου διάμεσου εισοδήματος των κατοίκων της χώρας. Στην Ελλάδα αυξήθηκε από 
19,7% το 2008 σε 23,1% το 2011 (Παπαθεοδώρου και Μίσσος, 2013). Περισσότερο πλήττονται οι άνεργοι καθώς το 43% 
των ανέργων βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της απόλυτης φτώχειας ( ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 2016) 
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Ισπανία και την Πορτογαλία. Στην Ελλάδα το ποσοστό φτώχειας των νοικοκυριών με 

υπεύθυνο άνεργο αυξήθηκε από 40,5% το 2007 σε 47,9% το 2010. Την ίδια περίοδο 

διπλασιάστηκε και η συνεισφορά της συγκεκριμένης ομάδας στη συνολική φτώχεια (από 

4,5% το 2007 σε 9,9% το 2010) (Παπαθεοδώρου και Μίσσος, 2013). Οι Ματσαγγάνης & 

Λεβέντη (2013) διαπιστώνουν σημαντική αύξηση στο ποσοστό φτώχειας για το 2013 στην 

Ελλάδα, το οποίο για το σύνολο του πληθυσμού φτάνει στο 44%. Ενώ το ποσοστό της 

φτώχειας στους ανέργους το 2013 φτάνει το 71,9%. Το γεγονός αυτό φανερώνει τις πρώτες 

επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας και στην ανεργία στην Ελλάδα.  

 

Οι πολιτικές απασχόλησης που έχουν υλοποιηθεί έχουν αποτύχει να διαχειριστούν 

αποτελεσματικά το πρόβλημα της ανεργίας και της φτώχειας (Καραμεσίνη, 2014). Το 

κοινωνικό κράτος δεν είχε προβλέψει μια τέτοια ραγδαία αλλαγή αφήνοντας χωρίς 

κοινωνικό δίχτυ προστασίας, όπως υπάρχει σε άλλες χώρες,  μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

που βρίσκεται στα όρια της φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζονται οι ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης και παράλληλα μειώνονται τα κοινωνικά επιδόματα και ξεκινάει η 

εφαρμογή του προγράμματος ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, μιας πολιτικής που προσφέρει 

ένα δίχτυ προστασίας απέναντι στην απόλυτη ένδυα και ταυτόχρονα διατηρεί τους «φτωχούς 

εργαζόμενους» και ανέργους στην συνεχόμενη μετακύληση από την απόλυτη φτώχεια στην 

φτώχεια και από την ανεργία σε κάθε μορφή επισφαλούς εργασίας  (Μουρίκη, 2010).  

 

 

1.4 Επισφάλεια και ευελιξία  
 

Ο όρος «ευέλικτες μορφές απασχόλησης», αναφέρεται στις μορφές απασχόλησης 

που αποκλίνουν από την «τυπική εργασιακή σχέση», δηλαδή την εξαρτημένη πλήρη 

απασχόληση αορίστου χρόνου η οποία παρέχεται έναντι μισθού ή ωρομισθίου τουλάχιστον 

ίσο με τα ισχύοντα καθεστώτα και υπάγεται στην προστασία της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας (Κουζής 2001, Αβραμίκου, 2001). Σύμφωνα με το ΙΝΕ- ΓΣΕΕ 

(2015) ως επισφαλείς χαρακτηρίζονται όλες οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Με όρους 

οικονομικούς, ένα άτομο εισέρχεται στην ζώνη της επισφάλειας όταν το εισόδημα του δεν 

ξεπερνάει το 60% του μέσου εισοδήματος (Ronneberger, 2008 στο Μουρίκη 2010).  

 Στην Ελλάδα συνθήκες επισφαλούς εργασίας συναντάμε στις ευέλικτες μορφές 

απασχόλησης, οι οποίες σύμφωνα με τη διεθνή ευρωπαϊκή τυπολογία είναι: α) η προσωρινή 

απασχόληση, με κυριότερη μορφή τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και η εποχιακή 
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απασχόληση, β) η μερική απασχόληση, γ) ο «δανεισμός» εργαζομένων11, δ) οι συμβάσεις 

έργου: εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη ε) η «επιδοτούμενη» απασχόληση. 

Στην τελευταία κατηγορία ανήκει πληθώρα προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο 

των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, όπως τα προγράμματα επιταγής εισόδου στην 

αγορά εργασίας (voucher), τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage), τα 

κοινωφελή προγράμματα κ.α. Εκτός από την ευελιξία στην απασχόληση, ευελιξία συναντάμε 

και στις οικονομικές αποδοχές, όπως για παράδειγμα με τη σύνδεση των αποδοχών με την 

ατομική ή συλλογική απόδοση των εργαζομένων, αλλά και στο ωράριο εργασίας. Τέτοιο 

παράδειγμα αποτελεί το ευέλικτο ωράριο, η απασχόληση σε βάρδιες κα (Λυμπεράκη 2010, 

Τριανταφύλου 2008, Κουζής, 2001).  

 Η μεταστροφή από την τυπική εργασία, που είχε συνδεθεί με τον φορντισμό στα 

ευέλικτα προγράμματα παραγωγής και στις νέες ευέλικτες μορφές εργασίας ξεκινάει ήδη 

από την δεκαετία του 1970, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις και η τριτογεννοποίηση της 

παραγωγής αλλάζουν το οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον (Λυμπεράκη-Δενδρίνος, 

2010). Οι ανάγκες του καπιταλισμού για μεγιστοποίηση του κέρδους μέσα από διαρθρωτικές 

αλλαγές και ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται εδραιώνουν τα νέα μοντέλα οργάνωσης της 

εργασίας, με έμφαση τόσο στην καινοτομία και στην ποιότητα όσο και στην ευέλικτη 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 

τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα μεταφέρεται στους εργαζόμενους, οι οποίοι 

προσαρμόζουν τόσο την επαγγελματική προοπτική όσο και την προσωπική τους στρατηγική 

στις ανάγκες της αγοράς. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία αλλοιώνεται η έννοια της 

«κοινωνίας της εργασίας», όπως ήταν γνωστή, καθώς καταργείται η ασφάλεια που παρέχει η 

εργασία και η προοπτική για ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, μακροπρόθεσμη 

προβλεψιμότητα και πλάνο ζωής12 (Sannett, 2010).   

Ένας ακόμα παράγοντας της αυξημένης ζήτησης των ευέλικτων μορφών εργασίας 

είναι η προώθηση στην αγορά εργασίας ειδικών κατηγοριών προσωπικού όπως το 

προσωπικό με μεγάλη εξειδίκευση και οι γυναίκες. Με αφορμή την απασχόληση των 

τελευταίων προωθήθηκαν φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές απασχόλησης προκειμένου 

να συνδυαστεί η οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή. Ωστόσο, η ευνοϊκή αυτή διάσταση 

της ευέλικτης απασχόλησης είναι θετική  μόνο στο βαθμό που οι εργαζόμενοι προσφεύγουν 

                                                 
11 Πρόκειται για εργαζόμενους σε «Εταιρίες Προσωρινής απασχόλησης» οι οποίες δανείζουν ή ενοικιάζουν προσωπικό σε εταιρίες ή στο 
δημόσιο προκειμένου να καλύψουν εποχιακές ή άλλες έκτακτες ανάγκες. Σε αυτή την περίπτωση οι εταιρίες είναι ο άμεσος εργοδότης και 
ο φορέας ο έμμεσος, Οι εργαζόμενοι με αυτό το καθεστώς εργάζονται με υποδεέστερους όρους σε σχέση με τα άτομα που εργάζονται 
μόνιμα στον έμμεσο εργοδότη και συνήθως αμείβονται και λιγότερο. Δημιουργούν δηλαδή εργαζόμενους δυο ταχύτατων στον ίδιο χώρο 
εργασίας (Μουρίκη, 2010).  
12 Ο κάθε εργαζόμενος μπορούσε να κάνει ένα πλάνο για την ζωή του βασισμένος στην σταθερή, έστω και πολλές φορές ανιαρή εργασία 
του μπορούσε να προγραμματίσει την ζωή του φτάνοντας την εκεί που επιθυμούσε (Sannett, 2010). 
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σε αυτή τη μορφή εργασίας με δική τους βούληση και όχι επειδή είναι οι μοναδικές 

προσφερόμενες θέσεις εργασίας.  

Σημαντικό ρόλο στην επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, εκτός από την 

αύξηση της ανεργίας και την ένταση του οικονομικού ανταγωνισμού, διαδραματίζει επίσης 

και η αποδυνάμωση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και οι αλλαγές του εργατικού 

δικαίου (μείωση του κόστους των απολύσεων, ιδιωτικοποιήσεις κα). 

 

Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης εφαρμόζονται ολοένα και περισσότερο στην 

αγορά εργασίας καθώς εκτός από την μείωση του κόστους παραγωγής συμβάλουν και στην 

παράκαμψη της εργατικής νομοθεσίας που διέπει την κανονική σχέση εργασίας και στην 

«υποταγή» του εργατικού δυναμικού. Η ευέλικτη εργασία δημιουργεί ένα κλίμα 

αβεβαιότητας και ανασφάλειας όχι μόνο για τα άτομα που εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις 

εργασίας αλλά και σε εκείνα με σταθερή και καλοπληρωμένη εργασία καθώς υπάρχει η 

αίσθηση ότι μπορεί να μετακυλήσουν στην επισφάλεια χάνοντας τη θέση τους. Με τον 

τρόπο αυτό αναγκάζονται να αποδέχονται συνθήκες εργασίας που είναι εξοντωτικές και 

πέρα από τα όρια της εργατικής νομοθεσίας (Μουρίκη, 2010, Καρακιουλάφη, 2006).  

Γενικά παρατηρείται ολοένα και περισσότερα τμήματα του εργατικού δυναμικού να 

κινδυνεύουν να βρεθούν σε επισφαλείς θέσεις εργασίας με τους νέους να απειλούνται 

περισσότερο. Η ανασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο των σύγχρονων κοινωνιών καθώς η 

εναλλαγή από την κατηγορία των ανέργων στην κατηγορία των ευέλικτων απασχολούμενων, 

αποτελεί μια συχνή εναλλαγή τόσο για τα εργασιακά δεδομένα της Ελλάδας όσο και της 

Ευρώπης (Κουζής, 2001). 

 

Η ευελιξία στην εργασία έχει μια σειρά από συνέπειες στα άτομα οι οποίες 

καταγράφονται σε σχετικές έρευνες στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι σημαντικότερες είναι: οι 

επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο εξαιτίας των χαμηλών αποδοχών σε σχέση με την πλήρη 

απασχόληση, τα περιορισμένα ή ανύπαρκτα εργασιακά δικαιώματα (επιδόματα, άδειες κα), η 

έλλειψη επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων και ο αποκλεισμός τους από 

επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, η εντατικοποίηση 

της εργασίας και κακές συνθήκες εργασίας, η δυσκολία προσαρμογής στην επιχείρηση, η 

κοινωνική απομόνωση και η μη συμμετοχή σε συλλογικούς φορείς εργαζομένων, η 

δημιουργία  εργαζομένων δυο ταχυτήτων και η τεχνητή πολλές φορές αντιπαράθεση τους 

και η ανάπτυξη αισθήματος ανασφάλειας στους εργαζόμενους. Επιπλέον, δημιουργούνται 

σοβαρά προβλήματα στα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, δηλαδή αναφορικά με 
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τις συντάξεις και επομένως και στο μελλοντικό εισόδημα και στον τρόπο ζωής των ατόμων. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά στους εργαζόμενους με καθεστώς δανεισμού παρατηρείται η 

ύπαρξη διαφορετικών συνθηκών αμοιβής και συνθηκών εργασίας στους εργαζόμενους της 

ίδιας ειδικότητας, η ψυχολογική απομόνωση και η ανάπτυξη αισθήματος πλήρους 

εμπορευματοποίησης της εργασίας τους (Κουζής, 2001). Η συνεχής επισφάλεια που βιώνει 

το άτομο δημιουργεί αισθήματα αναξιότητας καθώς στερεί τις ευκαιρίες για κοινωνική 

άνοδο και παράλληλα η συνεχής αβεβαιότητα ως προς το εργασιακό μέλλον κάνει τα άτομα 

να αναβάλουν τη δημιουργία οικογένειας και την απόκτηση παιδιών. Ο «ευέλικτος 

άνθρωπος» μετακινείται από εργασία σε εργασία και από τόπο σε τόπο και βρίσκεται σε 

διαρκή αναζήτηση νέων γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων ώστε να είναι έτοιμος να 

κατακτήσει νέα πόστα εργασίας αφήνοντας τα παλιά. Η συνεχής απαίτηση για 

προσαρμοστικότητα δημιουργεί στρες, άγχος και ανασφάλεια στους εργαζόμενους οι οποίοι 

διαχειρίζονται τις δεξιότητες τους σε ένα ρευστό περιβάλλον (Ζαϊμάκης, 2015).  

 

Εκτός από τις επιπτώσεις στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα αλλά και στο 

σύνολο των πτυχών της ζωής των εργαζομένων, υπάρχουν και έντονες κοινωνικές 

επιπτώσεις. Αναλυτικότερα, σε επίπεδο κοινωνίας η ευέλικτη εργασία αυξάνει το αίσθημα 

της ανασφάλειας στα εργατικά και μεσαία στρώματα, στους νέους και στις γυναίκες όχι μόνο 

από τον φόβο της ένταξης στην κατηγορία των ανέργων αλλά και από την ένταξη στην 

επισφαλή απασχόληση. Επιπλέον, επιτρέποντας η/και καθιερώνοντας την ύπαρξη χαμηλών 

αμοιβών και διαφορετικών συνθηκών εργασίας, επεκτείνει τα όρια της φτώχειας με τη 

δημιουργία νέων φτωχών εργαζομένων, οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, 

μειώνει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και συρρικνώνει το κοινωνικό κράτος. 

 

Η ανάπτυξη της ανεργίας και της ευέλικτης εργασίας, οι οποίες τείνουν να γίνουν 

συγκοινωνούντα δοχεία κυρίως για τους νέους και τους μακροχρόνια ανέργους, πιέζουν και 

εκτοπίζουν την τυπική μορφή απασχόλησης υποβαθμίζοντας ολοένα και περισσότερο την 

έννοια της εργασίας. Στην πλειοψηφία τους τόσο η μερική απασχόληση όσο και η 

απασχόληση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (οι δύο πιο διαδεδομένες μορφές ευέλικτης 

απασχόλησης) γίνονται χωρίς τη θέληση των απασχολουμένων και οι αρνητικές επιπτώσεις 

τους αφορούν όχι μόνο στις συνθήκες απασχόλησης και στις αποδοχές των εργαζομένων, 

αλλά επεκτείνονται και στο επίπεδο της παραγωγικότητας (Ευστρατόγλου, 2015). Σε 

σχετικές μελέτες η υποβάθμιση της εργασίας και η επέκταση των ευέλικτων μορφών 
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απασχόλησης συνδέεται με τη μείωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων13 (εξαιτίας 

του χαμηλού επιπέδου ειδίκευσης κτλ) και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, τόσο 

στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, δημιουργούνται προβλήματα στον 

κρατικό προϋπολογισμό καθώς τα ασφαλιστικά ταμεία επιβαρύνονται, εξαιτίας των 

μειωμένων εισφορών, και η αναπλήρωση των απωλειών γίνεται μέσα από αυτόν (Κουζής, 

2001, Ευστρατόγλου, 2015).  

 

                                                 
13 Σε έρευνά του ΙΝΕ σχετικά με την παραγωγικότητα και την ευελιξία στην Ελλάδα παρατηρείται ότι : οι κλάδοι που είχαν υψηλούς 
ρυθμούς αύξησης της μερικής απασχόλησης μείωσαν την παραγωγικότητας τους αντίθετα, αντίθετα οι κλάδοι που είχαν καθόλου ή 
περιορισμένη μερική απασχόληση και είχαν μειώσει την προσωρινή απασχόληση αύξησαν την παραγωγικότητα τους. Ο ερευνητής 
καταλήγει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας στους κλάδους και στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να γίνει με την 
παρουσία ευέλικτων μορφών απασχόλησης (Ευστρατόγλου, 2015). 
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1.5 Η ευελιξία σε αριθμούς στην Ελλάδα 

 

Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης διευρύνουν την παρουσία τους τα τελευταία 

χρόνια στην ελληνική οικονομία καλύπτοντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα των νέων 

θέσεων εργασίας που δημιουργούνται14. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην οικονομική 

κρίση και στην ανεργία, όσο και στις ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει  από το 

2009 και μετά. Τα ποσοστά της μερικής απασχόλησης από 6% της συνολικής απασχόλησης 

το 2009 ανέρχονται στο 10% το 2014, με μεγαλύτερη τη συμμετοχή των γυναικών. Η 

αύξηση της μερικής απασχόλησης υποκρύπτει στην πραγματικότητα άνοδο του ποσοστού 

της ανεργίας καθώς, ο λόγος που τα άτομα δέχονται να εργαστούν με μερική απασχόληση 

είναι αυτά που δε μπορούν να βρουν εργασία πλήρους απασχόλησης. Είναι ενδεικτικό ότι το 

ποσοστό της μη ηθελημένης μερικής απασχόλησης φτάνει στο 70% το 2014 

(Κετσετζοπούλου 2010, ΙΝΕ – ΓΣΕΕ, 2015).  

Ωστόσο η ευέλικτη εργασία στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι σε μικρότερα 

ποσοστά σε σχέση με τον Μέσο Ορό της Ευρώπης. (Λυμπεράκη 2010). Το 2009, στην αρχή 

της κρίσης για την Ελλάδα, στην ηλικιακή ομάδα των 15-64 ετών, το ποσοστό των ατόμων 

που αναφέρουν ότι η κύρια απασχόλησή τους ήταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης ήταν 

5,9%, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ 28 ήταν 18%. Το 2014 τα αντίστοιχα ποσοστά 

στην Ελλάδα ήταν 9,3%, ενώ στην ΕΕ28 ήταν 19,6% (Eurostat 2015)15. Σε ένα χρονικό 

διάστημα πέντε ετών η μερική απασχόληση αυξήθηκε  κατά 3,4% στην Ελλάδα έναντι 1,5% 

στην ΕΕ 28.   

Παράλληλα, η μισθωτή εργασία με την μορφή «τυπικής εργασιακής σχέσης» το 

χρονικό διάστημα 2010-2014 στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 21%, με τα 2/3 της μείωσης 

αυτής να αφορά στους άντρες. Αν και οι μεταβολές στην τυπική εργασιακή σχέση είναι 

περισσότερο έντονες στον ιδιωτικό τομέα, τα ποσοστά της μείωσης είναι εξίσου σημαντικά 

                                                 
14 Σύμφωνα με το του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) στην Ελλάδα, την πενταετία 2008-2013 το καθεστώς 
μερικής απασχόλησης αυξήθηκε κατά 161,21%, ενώ και οι προσλήψεις εκ περιτροπής εργασίας αυξήθηκαν, το ίδιο 
διάστημα, κατά 151,6%, φθάνοντας τις 101.868 από 40.489. Το ίδιο διάστημα το ποσοστό των προσλήψεων σε θέσεις 
πλήρους απασχόλησης μειώθηκε κατά 20%. Μέσα στην πενταετία 2008-2013, οι προσλήψεις με μειωμένα ωράρια και 
ευέλικτες μορφές απασχόλησης έχουν υπερδιπλασιαστεί. Αντιθέτως, οι προσλήψεις με καθεστώς πλήρους απασχόλησης 
μειώθηκαν το 2013 κατά 20,56%, με αποτέλεσμα να αποτελούν το 53,6% των νέων συμβάσεων έναντι 79% το 2009. Στο 
ίδιο διάστημα οι μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρους απασχόλησης σε μερικής και εκ περιτροπής αυξήθηκαν 
κατά 214,96%. 
15 (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/el 
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τόσο στο δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπου η τυπική εργασιακή σχέση 

μειώνεται κατά 26% και 34% αντίστοιχα16.   

 

Η ευέλικτη εργασία αυξάνεται συνεχώς με το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης να 

σημειώνει η μερική απασχόληση αορίστου διάρκειας. Η τελευταία αποτελεί σχεδόν 

αποκλειστικότητα του ιδιωτικού τομέα, αφορά κυρίως εργασία μέχρι 20 ώρες την εβδομάδα 

και φαίνεται να είναι αναγκαστική επιλογή όσων δε μπορούσαν να εργαστούν με πλήρη 

απασχόληση (Κρητικίδης 2015, ΙΝΕ –ΓΣΕΕ, 2015). Χαρακτηριστικό είναι πως το 20,5% 

των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα εργάζεται σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης (ΙΝΕ-

ΓΣΕΕ, 2014) ενώ και το δημόσιο η προσωρινή απασχόληση, από το 2009, καταλαμβάνει το 

28% των θέσεων εργασίας και η μερική απασχόληση το11%. (Μουρίκη, 2010).  

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι καθεστώς ευελιξίας δεν συναντάμε μόνο 

στη μορφή της εργασίας αλλά και στον τρόπο πληρωμής της. Σύμφωνα με το ΣΕΠΕ και τα 

στοιχεία της ΓΣΕΕ, από το 2008 έως το τέλος του 2013, παρά τη μείωση της πλήρους 

απασχόλησης μεγάλο ποσοστό των δεδουλευμένων καταβάλλεται με καθυστέρηση από 1 

έως 12 μήνες17, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι πληρωμές γίνονται με παροχές σε είδος αντί 

για μισθό (κουπόνια για σούπερ μάρκετ, παροχή διαμονής κα).  

Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο που οδηγεί στη δημιουργία μιας νέας γενιάς «φτωχών 

εργαζομένων», είναι οι μειώσεις των μισθών που έχουν γίνει τόσο στην σταθερή όσο και 

στην ευέλικτη εργασία. Η συρρίκνωση των μισθών κυμαίνεται από 15% έως 60% εξαιτίας 

των οριζόντιων περικοπών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα καθώς και των 

μετατροπών της πλήρους απασχόλησης σε μερική ή αλλού τύπου ευέλικτη εργασία και της 

περιστολής ή/και κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων (Κουζής, 2014). Είναι άλλωστε 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι απολαβές της μερικής απασχόλησης κυμαίνονται στα 

επίπεδα του ταμείου ανεργίας. Σε σχετική μελέτη των Ιωαννίδη, Παπαθεωδόρου και Σούφα, 

(2012) αποτυπώνεται η επίδραση που έχουν στη φτώχεια οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις 

και η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα διαπιστώνεται ότι τα άτομα που 

εργάζονται με μειωμένο ωράριο ή/και σε προσωρινή απασχόληση αντιμετωπίζουν 

                                                 
16 Όπως παρουσιάζουν τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ το χρονικό διάστημα Σεπτέμβρης 2013 
Απρίλης 2014 μόνο το 46,8% αφορά θέσεις πλήρους απασχόλησης, το 40,6% αφορά θέσεις μερικής απασχόλησης και το 
12,5% θέσεις εκ περιτροπής απασχόλησης. Για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος - Ιούλιος του 2014, το 46,84%  των εργαζομένων 
απασχολούνται σε ευέλικτές μορφές εργασίας. 
17Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ από το 2008 έως το τέλος του 2013 οι καταγγελίες για καθυστερήσεις ή μη καταβολή 
δεδουλευμένων αποδοχών αυξήθηκαν σε ποσοστό 48% φτάνοντας το 59,70% των καταγγελιών - προσφυγών εργαζομένων 
στο ΣΕΠΕ, έναντι 43,21% στα τέλη του 2008. 
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υπερδιπλάσιο κίνδυνο φτώχειας σε σχέση με τους εργαζόμενους σε κανονικό οκτάωρο και 

με τυπικές συμβάσεις αορίστου χρόνου (Ιωαννίδης, Παπαθεωδόρου και Σούφα, 2012). 	

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε πως κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης η 

ευέλικτη εργασία στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά με αποτέλεσμα την αύξηση της 

ανεργίας και τη μείωση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων αλλά και των 

θεσμικών παρεμβάσεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Βρισκόμαστε επομένως σε μια 

σημαντική μεταβολή του εργασιακού προτύπου της εργασίας με έντονα νεοφιλελεύθερα 

χαρακτηριστικά αύξηση της ευελιξίας στην εργασία και αποδόμηση του εργατικού 

δυναμικού (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 2015)  

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι οι παραπάνω μεταβολές που γίνονται στο 

εργασιακό τοπίο της Ελλάδας ξεκινούν ήδη από την δεκαετία του 90 με στόχο την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας μέσω και της μείωσης του εργασιακού κόστους. Οι συγκεκριμένες 

μεταβολές εντάσσονται στην ευρύτερη πολιτική της ΕΕ, η οποία υιοθετεί την ανάγκη της 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, τα εργασιακά 

και κοινωνικά δικαιώματα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο απέναντι στο στόχο της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα την εισαγωγή νομοθετικών 

ρυθμίσεων  που ενισχύουν το ρόλο του εργοδότη απέναντι στον εργαζόμενο, αλλά και την 

απορρύθμιση του περιεχομένου της εργασίας. Επομένως, οι συγκεκριμένες πολιτικές για την 

ενίσχυση της ευελιξίας στην Έλλάδα δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της οικονομικής κρίσης, 

ούτε φυσικά και η λύση σε αυτήν. Τα σχετικά μέτρα γίνονται εντονότερα και πιο 

εκτεταμένα18 στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της μεγέθυνσης, όπως έχουν σχεδιαστεί 

στο πλαίσιο των διαφόρων ευρωπαϊκών πολιτικών και δη της ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

απασχόληση (Κουζής, 2014).   

                                                 
18 Παρόλο που υποβάθμιση των εργασιακών σχέσεων έχουν υποστεί και άλλες χώρες της ΕΕ, αποτελεί πρωτοτυπία η 
εισαγωγή τόσων μέτρων σε ένα χρονικό διάστημα δυο ετών όπως συνέβη στην Ελλάδα.  
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Κεφάλαιο  2 : ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΕ 
 
 
Εισαγωγή 
 

Οι πρώτες εφαρμογές πολιτικών απασχόλησης στην Ευρώπη εντοπίζονται στις αρχές 

του 20ου αιώνα, με την ίδρυση γραφείων ευρέσεως εργασίας σε ορισμένες προηγμένες 

βιομηχανικές χώρες, καθώς και με πρακτικές όπως συστήματα ασφάλισης κατά της ανεργίας 

και την προσωρινή εργασία στο δημόσιο οι οποίες είχαν ως στόχο την απορρόφηση της 

ανεργίας. Η πολιτικές απασχόλησης γενικεύονται μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, με όλες τις 

χώρες της Δυτικής Ευρώπης να εφαρμόζουν συστήματα ασφάλισης κατά της ανεργίας, 

παραμένουν ωστόσο αρκετά περιορισμένες. Από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης τη 

δεκαετία του 1970 και μετά οι πολιτικές απασχόλησης εντατικοποιούνται, με την 

αντιμετώπιση της ανεργίας ή/και την προώθηση της απασχόλησης να αποτελούν ολοένα και 

περισσότερο κεντρικό ζήτημα και ιδιαίτερο αντικείμενο πολιτικής των ευρωπαϊκών χωρών 

τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1980 

πραγματοποιούνται έντονες ζυμώσεις στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών (όπως ο ΟΟΣΑ) 

προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός συνεκτικού πλαισίου για την ερμηνεία και 

αντιμετώπιση της ανεργίας και των αιτίων που την προκαλούν, ενώ κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1990, εγκαινιάζεται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, προωθώντας μια 

ολοκληρωμένη στρατηγική για την απασχόληση και θέτοντας τις κατευθυντήριες γραμμές 

των εθνικών πολιτικών απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Καραμεσίνη, 2005; 

Δημουλάς και Μιχαλοπούλου Κ, 2008).  

Με τη συστηματική ανάδειξη της απασχόλησης ως ιδιαίτερο αντικείμενο της 

κρατικής πολιτικής αναπτύχθηκε παράλληλα και ο διάλογος για τις πολιτικές απασχόλησης 

και τον κοινωνικό και οικονομικό τους ρόλο. Ο διάλογος αυτός γίνεται σε πολιτικό και σε 

επιστημονικό πλαίσιο και συνδέεται, τόσο με τις αντιλήψεις για την οικονομία, όσο και με 

αυτές για τη διαχείριση των κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων που απασχολούν τις 

σύγχρονες κοινωνίες (Δημουλάς και Μιχαλοπούλου Κ, 2008). 

Στο κεφάλαιο αυτό θα μας απασχολήσουν οι πολιτικές απασχόλησης με έμφαση στις 

ενεργητικές πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα με αποτέλεσμα την υλοποίηση 

προγραμμάτων, όπως αυτών της κοινωφελούς εργασίας, αλλά και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Απασχόλησης στο πλαίσιο της οποίας σχεδιάζονται και υπαγορεύονται οι κύριες 

κατευθύνσεις των πολιτικών αυτών.  
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2.1 Πολιτικές Απασχόλησης: ορισμοί, ιστορικές και εννοιολογικές προσεγγίσεις 
 

Στη σχετική βιβλιογραφία οι ορισμοί της «πολιτικής απασχόλησης» ποικίλουν. Στην 

πιο ευρεία του έννοια ο όρος περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων που πραγματοποιούνται 

με σκοπό να βελτιώσουν την κατάσταση της απασχόλησης ή να αμβλύνουν την τις συνέπειες 

της υποαπασχόλησης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις ενεργητικές και παθητικές πολιτικές 

εργασίας, τις πολιτικές ευελιξίας της αγοράς εργασίας19 και τις μακροοινομικές πολιτικές. 

Υπό την πιο στενή του έννοια ο ορισμός περιορίζεται στο σύνολο ή και μέρος μόνο των 

πολιτικών αγοράς εργασίας, δηλαδή στις παθητικές και ενεργητικές πολιτικές εργασίας 

(Καραμεσίνη, 2005).  

Ιστορικά, τόσο οι μορφές /είδη και οι εννοιολογικές προσεγγίσεις των πολιτικών 

απασχόλησης  όσο και ο οικονομικός ή /και κοινωνικός ρόλος που αποδίδεται σε αυτές 

έχουν διαμορφωθεί πολλαπλά από τις απαρχές τους έως σήμερα, σε συνάρτηση πάντα με 

τους εκάστοτε οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες αλλά και με τις επικρατούσες 

οικονομικο-πολιτικές αντιλήψεις και στοχεύσεις και κατ’ επέκταση και τις αντιλήψεις περί 

ανεργίας.  

Έτσι μέχρι το Β’ παγκόσμιο πόλεμο ο λόγος εμφάνισης της πολιτικής απασχόλησης 

ήταν η καταπολέμηση της ανεργίας και η άμβλυνση των κοινωνικών της συνεπειών. 

Παράλληλα, το πρωτόγνωρο φαινόμενο της μαζικής ανεργίας κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1930 οδηγεί στην εμφάνιση μιας νέας σχολής οικονομικής σκέψης, του 

κεϋνσιανισμού, εδραιώνει την ανάγκη για επέκταση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 

κατά του κινδύνου της ανεργίας, ενώ η κατά τη διάρκεια του πολέμου μετατόπιση των 

πολιτικο-κοινωνικών σχηματισμών δύναμης προς τα αριστερά και η επιρροή της Σοβιετικής 

Ένωσης, έφεραν στο προσκήνιο το δικαίωμα στην εργασία και ανέδειξαν την πλήρη 

απασχόληση ως βασική δέσμευση των κυβερνήσεων όλων των ανεπτυγμένων χωρών στη 

Δυτική Ευρώπη. Η πλήρης απασχόληση ήταν και η βάση ανάπτυξης του μεταπολεμικού 

κοινωνικού κράτους σε αυτές τις χώρες, καθώς σύμφωνα με το κεϋνσιανό μοντέλο θα 

μπορούσε να χρηματοδοτήσει και τις κοινωνικές δαπάνες στηρίζοντας έτσι και την 

οικονομία και την απασχόληση με την αύξηση της ζήτησης. Η μακροοικονομική πολιτική 

αναδεικνύεται σε κύριο εργαλείο επίτευξής της, ενώ οι πολιτικές εργασίας έχουν 

                                                 
19 Οι πολιτικές ευελιξίας της αγοράς εργασίας αποσκοπούν στην αύξηση της ζήτησης της εργασίας μέσω του περιορισμού 
του εργατικού κόστους και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: κατάργηση του κατώτατου μισθού, μείωση του ύψους και της 
διάρκειας των επιδομάτων ανεργίας, αλλαγές στο σύστημα της συλλογικής διαπραγμάτευσης, περιορισμό του δικαιώματος 
της ανεργίας, μείωση της προστασίας της απασχόλησης, επέκταση των ευέλικτων μορφών εργασίας, ευέλικτες ρυθμίσεις 
του χρόνου εργασίας κτλ (Καραμεσίνη 2005).    
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δευτερεύοντα ρόλο διευκολύνοντας τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία (ενίσχυση της 

επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας της εργασίας) και αναπληρώνοντας τις 

απώλειες εισοδήματος από την ανεργία (επιδόματα ανεργίας) (Καραμεσίνη 2005). 

Μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 1970 η 

μακροοικονομική πολιτική εγκαταλείπεται σταδιακά ως βασικό εργαλείο προώθησης της 

απασχόλησης και αντικαθίσταται από πλήθος παθητικών και ενεργητικών προγραμμάτων 

απασχόλησης, ενώ παράλληλα, στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1980, εντός των διεθνών 

οργανισμών διαμορφώνεται η αντίληψη ότι η προώθηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της πλήρους απασχόλησης. Έτσι η μεγάλη 

αύξηση του πληθωρισμού και της ανεργίας, η αμφισβήτηση των μέχρι τότε μεθόδων 

καταπολέμησης της ανεργίας και η επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού, οδηγούν σε μια 

ευρείας κλίμακας επέκταση των ενεργητικών προγραμμάτων ενίσχυσης κυρίως της ζήτησης 

της εργασίας, στην πρωτοκαθεδρία των παθητικών πολιτικών στις περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες, στη μετατόπιση του κέντρου βάρους των πολιτικών αντιμετώπισης της ανεργίας στο 

μικροοικονομικό επίπεδο και στην εμφάνιση των πολιτικών ευελιξίας ως ενεργητικό 

εργαλείο της πολιτικής απασχόλησης (Καραμεσίνη, 2005, Τσιώλης, 2013). Παράλληλα, τα 

ενεργητικά και παθητικά μέσα που τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή αποτέλεσαν εργαλεία 

κοινωνικής διαχείρισης της ανεργίας -καθώς αναπτύχθηκαν κάτω από την πολιτική και 

κοινωνική πίεση προς τις κυβερνήσεις να «δράσουν» μπροστά στο φαινόμενο της μαζικής 

ανεργίας- και όχι καταπολέμησής της. Ως εκ τούτου η πολιτική απασχόλησης  έλαβε την 

περίοδο αυτή και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980 χαρακτήρα κοινωνικής πολιτικής 

(Καραμεσίνη, 2005).  

Από τις αρχές του 1990 δίνεται μια νέα ώθηση στις ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης με έμφαση σε πρακτικές που αφορούν στην προσφορά εργασίας. 

Συγκεκριμένα, το κείμενο συστάσεων του ΟΟΣΑ  (το 1990) για τους βασικούς στόχους και 

τις κατευθύνσεις των πολιτικών αγοράς εργασίας κατά την επόμενη δεκαετία, προς τις χώρες 

μέλη του, προτρέπει τις κυβερνήσεις προς την ανάληψη ενεργητικών πολιτικών προσφοράς 

εργασίας, μετριάζοντας ταυτόχρονα την έμφαση σε πολιτικές ευελιξίας της αγοράς εργασίας. 

Στο πλαίσιο της πολιτικής απασχόλησης που προτείνει ο ΟΟΣΑ οι ενεργητικές πολιτικές 

επωμίζονται το βάρος για την προσαρμογή της προσφοράς εργασίας στις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες της ζήτησης, ποσοτικά και ποιοτικά. Παράλληλα προωθείται από τον ΟΟΣΑ η 

ανάπτυξη συνέργειας μεταξύ των ενεργητικών πολιτικών και της εκπαιδευτικής και 

κοινωνικής πολιτικής, στο πλαίσιο μιας πολιτικής απασχόλησης που αποσκοπεί στην 

«ενεργό κοινωνία» και τη συνεχή βελτίωση των προσόντων του εργατικού δυναμικού. Στο 
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πλαίσιο αυτό, -όπως ρητά αναγνωρίζει ο ΟΟΣΑ- οι ενεργητικές πολιτικές προώθησης της 

απασχόλησης, σε συνδυασμό με τις ενεργητικές πολιτικές ίσων ευκαιριών και κοινωνικής 

πρόνοιας αλλά και την εκπαιδευτική πολιτική, υπηρετούν ταυτόχρονα τους στόχους της 

οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, και ως εκ τούτου αποτελούν 

οικονομική και κοινωνική πολιτική (Καραμεσίνη, 2005).  

Το πεδίο το πιθανής συνεργασίας της πολιτικής απασχόλησης διευρύνεται περαιτέρω 

περιλαμβάνοντας επιπλέον τη μακροοικονομική και τεχνολογική πολιτική, την πολιτική 

ανταγωνισμού και τα μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στο πλαίσιο της 

Στρατηγικής του ΟΟΣΑ για την Απασχόληση (το 1994), η οποία,  μάλιστα, λόγω της 

αναζωπύρωσης της ανεργίας την περίοδο αυτή επανάφερε στις πολιτικές απασχόλησης την 

έμφαση στην ευελιξία της αγοράς εργασίας (Καραμεσίνη, 2005).    

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, η πολιτική απασχόλησης δε μπορεί να χαρακτηριστεί 

αμιγώς κοινωνική ή οικονομική πολιτική αφού, κατά την νεοκλασική θεώρηση που 

επικρατεί και σήμερα, η εργασία είναι παραγωγικός συντελεστής και πηγή εισοδήματος. Η 

χάραξη της πολιτικής απασχόλησης διαμορφώνεται ανάλογα με τις οικονομικές και τις 

κοινωνικές συνθήκες αλλά και τα προβλήματα που κάθε φορά ανακύπτουν σε μια δεδομένη 

χρονική περίοδο σε μια συγκεκριμένη κοινωνία (Καραμεσίνη, 2005). Με αυτήν την έννοια, 

η εκάστοτε πολιτική απασχόλησης αποδίδει και αξιολογείται σε κοινωνικό και σε 

οικονομικό επίπεδο ανάλογα με τους στόχους και τις κατευθύνσεις που θέτει η χώρα σε μια 

καθορισμένη χρονική περίοδο και σε συνάρτηση πάντα και με άλλες πολιτικές όπως η 

εκπαιδευτική, η συνταξιοδοτική και η οικογενειακή πολιτική που ασκούν επιρροή στην 

προσφορά και στη ζήτηση εργασίας, το ύψος της απασχόλησης και της ανεργίας (Δημουλάς 

και Μιχαλοπούλου, 2008). 

.  
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2.2 Παθητικές και Ενεργητικές πολιτικές Απασχόλησης 
 

Η στροφή αυτή στην κατεύθυνση των πολιτικών απασχόλησης είναι γνωστή ως 

μετατόπιση από τις «παθητικές» στις «ενεργητικές» πολιτικές απασχόλησης (Τσιώλης, 

2013). Οι παθητικές πολιτικές απασχόλησης, προσεγγίζουν την κεϋνσυανή οικονομική 

σκέψη υποστηρίζοντας ότι η ανεργία είναι κυκλική20. Έχουν τη μορφή οικονομικής - 

εισοδηματικής στήριξης των ατόμων που βρίσκονται εκτός εργασίας (επιδόματα ανεργίας) 

στοχεύοντας στη μείωση και αντιμετώπιση των κινδύνων της ανεργίας. Επίσης, 

περιλαμβάνουν κοινωνικές παροχές προνοιακού χαρακτήρα προκειμένου να διατηρούν ένα 

επίπεδο διαβίωσης των ανέργων και να κάνουν ανεκτές τις απολύσεις. Μια άλλη μορφή των 

παθητικών πολιτικών απασχόλησης είναι εκείνες που μειώνουν την πρόσφορα εργασίας 

όπως: πολιτικές πρόωρης συνταξιοδότησης, γονικές και εκπαιδευτικές άδειες κ.α. 

(Καραμεσίνη, 2014). Οι παρεμβάσεις αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις 

μακροοικονομικές πολιτικές και βασίζονται στην αντίληψη της κοινωνίας ως «κοινωνία της 

εργασίας» και ειδικότερα ως κοινωνία «πλήρους απασχόλησης» (Τσιώλης, 2013). 

Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, από την άλλη απορρέουν από την 

νεοκλασική (νεοφιλελεύθερη) θεώρηση εκλαμβάνοντας την ανεργία ως διαρθρωτική21 και 

                                                 
20 Η κεϋνσιανή πολιτική πλήρους απασχόλησης επιδιώκει μια κατάσταση μακρο-οικονομικής ισορροπίας με τη στήριξη της 
συνολικής ζήτησης. Βασικό ρόλο στη διόρθωση των προβλημάτων της αγοράς έχει η κρατική παρέμβαση με τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας. Το κράτος είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής, αφού γνωρίζει με τη μεγαλύτερη 
δυνατή ακρίβεια την κατάσταση της οικονομίας, ενώ οι παρεμβάσεις του είναι κυρίως μέσω της αύξησης των δαπανών και 
της ενίσχυσης της ζήτησης, με δημόσιες επενδύσεις, με κατασκευή έργων, με μείωση της φορολογίας κ.α. Η δημοσιονομική 
παρέμβαση του κράτους λειτουργεί θετικά μέσα από την ενίσχυση των καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών ή μέσα 
από την ενίσχυση και ενθάρρυνση των επενδύσεων των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους η κευνσιανή 
αντίληψη συνδυάζεται με ένα πλέγμα κοινωνικών πολιτικών, οι οποίες επιδρούν θετικά στη συνολική ζήτηση και 
ταυτόχρονα έχουν και αναδιανεμητική λειτουργία. Για το λόγο αυτό, υλοποιούνται πολιτικές «κοινωνικού μισθού» μέσα 
από τις οποίες εξυπηρετείται ένα φάσμα στόχων πολιτικής που ξεκινούν με την κατοχύρωση ενός ελάχιστου επιπέδου 
διαβίωσης μέχρι την κατοχύρωση πολιτικών εκπαίδευσης, στέγασης, υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. Τα όρια των 
παραπάνω πολιτικών μπαίνουν με την κρίση του κράτους πρόνοιας και την επαναφορά των νεοκλασικών πολιτικών με 
αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε ένα συνδυασμό «παθητικών» και «ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης» (Χλέτσος 1997). 
Έτσι πέρα των παθητικών και ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης διακρίνουμε τις πολιτικές ευελιξίας της αγοράς 
εργασίας, οι οποίες στοχεύουν στην αύξηση της ζήτησης εργασίας μέσω του περιορισμού του εργατικού κόστους και τις 
επεκτατικές μακροοικονομικές πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση της ζήτησης για το προϊόν της οικονομίας 
(Καραμεσίνη, 2005). 
21 Σύμφωνα με την νεοκλασική προσέγγιση της οικονομίας, η εργασία δεν είναι παρά ένας ακόμα συντελεστής παραγωγής 
όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο, αποτελεί «εμπόρευμα», επομένως ως συντελεστής παραγωγής θα πρέπει να είναι σε 
ισορροπία με τους υπόλοιπους συντελεστές κάτι που επιταχύνεται μόνο με την ελεύθερη αγορά. Ο κάτοχος του συντελεστή 
παραγωγής «εργασία» θυσιάζει - ενοικιάζει την εργατική του δύναμη έναντι μιας αμοιβής. Η θυσία αυτή αντιστοιχεί στον 
ελεύθερο χρόνο του, αφορά στην «σχόλη» του. Η άρνηση επομένως του ατόμου να προσφέρει την εργατική του δύναμη 
στην νεοκλασική θεωρία θεωρείται εκούσια. Η ανεργία επομένως είναι εκούσια (Γράβαρης, 1991).  Ένας λόγος επομένως 
της ανεργίας είναι η επιθυμία των ανέργων. Ο άλλος είναι ότι ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει τον άνεργο με μισθό 
χαμηλότερο από εκείνο που έχει οριστεί από τις συλλογικές συμβάσεις. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει αδυναμία να 
λειτουργήσει η αγορά με όρους πλήρους ανταγωνισμού ώστε να οδηγηθεί σε ισορροπία άρα και έλλειψη ανεργίας. 
Καθοριστικός παράγοντας στη λύση αυτού του προβλήματος είναι να υπάρξει ευελιξία, αυξομείωση τόσο στους μισθούς 
όσο και στην προσφερόμενη ποσότητα της εργασίας. Επομένως, σύμφωνα με την νεοκλασική αντίληψη, που διέπει τις 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, η πολιτική απασχόλησης θα πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας 



 37

εκούσια. Όπως είδαμε, εδραιώνονται, από το τέλος της δεκαετίας του 70, ενώ από τις αρχές 

τις δεκαετίας του 1990 μέσω αυτών βαρύτητα δίνεται στην αύξηση της απασχόλησης και της 

ζήτησης εργασίας μέσα από την αύξηση της προσφοράς εργασίας. Ειδικότερα δίνεται 

έμφαση στην αύξηση της απασχολησιμότητας, της προσαρμοστικότητας, της κινητικότητας 

και της ευελιξίας των εργαζομένων, στη διαρκή ανάπτυξη των προσόντων τόσο των 

εργαζομένων όσο και των ανέργων, στη στήριξη των τελευταίων προς την κατεύθυνση της 

κάλυψης των ατομικών τους «ελλειμάτων» προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 

της ανεργίας αλλά και να παραμείνουν ενεργό μέρος του εργατικού δυναμικού, στη 

βελτίωση της πληροφόρησης και των υπηρεσιών σύζευξης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

εργασίας, στην απελευθέρωση της αγοράς εργασίας καθώς και στη μείωση του κόστους 

εργασίας συγκεκριμένων ομάδων του εργατικού δυναμικού (Τσιώλης, 2013). 

Συγκεκριμένα, βασικός στόχος των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης είναι η 

αύξηση των πιθανοτήτων ένταξης και επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας 

συμβάλλοντας στην αύξηση της απασχόλησης και στη διατήρηση της μακροχρόνιας 

ανεργίας σε χαμηλά επίπεδα. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στοχεύουν στην 

καταπολέμιση των αιτίων της ανεργίας τα οποία θεωρούν ότι βρίσκονται στα «ελλείμματα 

των ανέργων». Σε αυτές αποδίδεται κυρίως ο ρόλος της ενίσχυσης- ενεργοποίησης των 

ανέργων για την άμεση επιστροφή τους στην αγορά εργασίας καθώς και της δημιουργίας 

των κατάλληλων συνθηκών, ώστε τα ανενεργά άτομα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Οι 

κρατικές παρεμβάσεις που αντικατοπτρίζουν τις ενεργητικές πολιτικές είναι: α)πολιτικές 

αύξησης της ζήτησης εργασίας (δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο δημόσιο και 

επιδότηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό και στον κοινωνικό τομέα) οι οποίες αυξάνουν 

την απασχόληση μέσω της μείωσης του κόστους εργασίας. β) πολιτικές βελτίωσης της 

προσφοράς εργασίας και αύξηση της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας της 

εργασίας (προγράμματα κατάρτισης κτλ) γ) πολιτικές υποβοήθησης της σύζευξης μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης της εργασίας. (Καραμεσινη, 2005, Τσιώλης, 2013).  

Με τις παραπάνω δράσεις οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, ήδη από την 

δεκαετία του 80 ενισχύουν την ευελιξία στην αγορά εργασίας και είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες με την έννοια της «ευελιξίας με ασφάλεια» (flexicurity) η οποία προωθείται 

από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης (Καραμεσίνη, 2014).  

 

                                                                                                                                                       
στην αγορά με στόχο την εδραίωση του πλήρους ανταγωνισμού, ο οποίος θα λύσει και το πρόβλημα της ανεργίας (Χλέτσος 
1997).  
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2.3 Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ) 

 

Στην Ελλάδα, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, εφαρμόζονται συστηματικά 

από την δεκαετία του 80 και μετά. Με την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου (ΕΚΤ) ξεκινούν το 1983 τα προγράμματα επιδότησης των εργοδοτών για τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το 1986 αρχίζει το πρώτο πρόγραμμα επιδότησης νέων 

ελεύθερων επαγγελματιών και το 1987 τα πρώτα προγράμματα κατάρτισης ανέργων. Από το 

1995 και μετά στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης συμμετέχουν ετησίως περίπου 

60.000 άνεργοι και 40.000 εργαζόμενοι (Δημουλάς, 2010)    

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, άρα και στην περίπτωση της Ελλάδας, οι παρεμβάσεις  για 

την καταπολέμηση της ανεργίας και τη στήριξη της απασχόλησης εντάσσονται σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο σχεδιασμού στο οποίο συμμετέχουν οργανισμοί σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό, 

Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο (Αναγνωστοπούλου κα, 2007). Οι κατευθυντήριες 

γραμμές για την χάραξη της πολιτικής απασχόλησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δίνονται τα τελευταία 20 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης (ΕΣΑ).  

Η ΕΣΑ υιοθετήθηκε άτυπα το 1994 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν και 

θεσμοθετήθηκε το 1997 με την συνθήκη του Άμστερνταμ. Αν και ένας από τους κύριους 

λόγους σύστασης και στόχους της ήταν η καταπολέμηση της (υψηλής εκείνη την περίοδο) 

ανεργίας, η δέσμευσή της ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούσε περισσότερο στην 

επίτευξη ενός υψηλού ποσοστού απασχόλησης και όχι τόσο στην απορρόφηση της ανεργίας, 

ενώ μετά το 2000 η πλήρης απασχόληση γίνεται βασικός της στόχος. Ακολουθώντας τη 

λογική του Λευκού Βιβλίου για την Ανταγωνιστικότητα, η φιλοσοφία της ΕΣΑ ήταν ότι η 

λύση στο πρόβλημα της υψηλής οικονομικής επιβάρυνσης στο σύστημα κοινωνικής 

προστασίας, εξαιτίας της δημογραφικής γήρανσης της Ευρώπης, είναι η ενεργοποίηση και 

απασχόληση ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων εργατικού δυναμικού. Με άλλα λόγια η 

καταπολέμηση της ανεργίας πρέπει να επέλθει με την αύξηση της απασχόλησης 

(Καραμεσίνη 20014; Καραμεσίνη 2005α). Η λογική αυτή διατηρείται μέχρι σήμερα στην 

στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία εφαρμόζεται το χρονικό διάστημα 2010-2020, με 

στόχο το ποσοστό απασχόλησης να ανέλθει στο 75% μέχρι το 202022 (Eurostat, 2015). 

                                                 
22 Οι άλλοι μετρήσιμοι στόχοι που θέτει η στρατηγική Ευρώπη 2020 είναι: μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του 
σχολείου στο 10% και αύξηση στο 40% του ποσοστού που έχουν τελειώσει την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση. 
Μείωση κατά 20% του ποσοστού των ατόμων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Οι κατευθυντήριες γραμμές της 
Ευρώπης 2020 είναι: Αύξηση της συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην εργασία και μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας 
και βελτίωση της ποιότητας εργασίας. Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και προώθηση της δια βίου μάθησης. 
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Για την ΕΣΑ, από τη γένεσή της, η ανεργία είναι διαθρωτική, εξαιτίας της μειωμένης 

ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών λόγω της τεχνολογικής υστέρησης και των 

ακαμψιών της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η διαρθρωτική ανεργία αντιμετωπίζεται με μείωση 

του κόστους εργασίας και κατάρτιση των ανέργων. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση 

αποτελούν βασικό εργαλείο εναντίον της ανεργίας καθώς αντιστοιχούν τα προσόντα με τις 

απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη, η μείωση του κόστους εργασίας γίνεται με την 

ενίσχυση της ευελιξίας και τη μείωση του μισθολογικού κόστους. Αυτό σημαίνει περιορισμό 

των εργασιακών δικαιωμάτων, κάτι που ωστόσο δεν πρέπει να απορυθμίζει την αγορά, και 

ως εκ τούτου χρειάζεται η συναίνεση των εργαζομένων και των συνδικάτων στη διαδικασία 

της τεχνολογικής αλλαγής. Λαμβάνοντας επομένως υπόψη το συσχετισμό της δύναμης 

μεταξύ κεφαλαίου, μισθωτής εργασίας και «κοινωνικής ειρήνης», τα μέτρα που προωθούν 

την ευελιξία θα πρέπει να αντισταθμίζονται από άλλα που παρέχουν ασφάλεια σε αυτούς 

που πλήττονται. Η συγκεκριμένη λογική δημιούργησε την έννοια της «ευελιξίας με 

ασφάλεια» (flexicurity), η οποία πρέπει να διατρέχει τις σύγχρονες ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Πρόκειται για 

πολιτικές οι οποίες μεριμνούν ταυτόχρονα για την ευελιξία των αγορών εργασίας, την 

οργάνωση της εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις, αλλά παράλληλα λαμβάνουν υπόψη τον 

συνδυασμό της εργασίας με την ιδιωτική ζωή, την ασφάλεια της απασχόλησης και την 

κοινωνική προστασία23 (Καραμεσίνη 2005). 

 

Από τη σύστασή της μέχρι σήμερα η ΕΣΑ υπόκεινται σε αξιολογήσεις, αναθεωρήσεις 

και αναμορφώσεις κατά κύριο λόγο προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των στόχων 

ή/και την εναρμόνισή της με τις Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα της 

Στρατηγικής της Λισαβώνας (2001) και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2010) 

(Καραμεσίνη 2014). Ωστόσο, οι βασικές κατευθύνσεις που διατρέχουν την ΕΣΑ σε όλες τις 

φάσεις της είναι η βελτίωση της απασχολησιμότητας (embloyability), η ενεργοποίηση των 

                                                                                                                                                       
Βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα και αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και καταπολέμηση της φτώχειας (Eurostat, 2015).  
23 Οι στρατηγικές εκσυγχρονισμού της αγοράς εργασίας για να είναι αποτελεσματικές, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
ανάγκες των εργαζομένων και των εργοδοτών. Έτσι η έννοια της ευελιξίας με ασφάλεια αποτελεί μια προσέγγιση που 
ενισχύει: α) την ευελιξία των εργαζομένων, ώστε να προσαρμόζονται στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας και να 
επιτυγχάνουν στις επαγγελματικές αλλαγές. Επίσης πρέπει να ενισχύει την ευελιξία των επιχειρήσεων και της οργάνωσης 
της εργασίας με στόχο την κάλυψη των αναγκών των εργοδοτών και την βελτίωση του συνδυασμού επαγγελματικής και 
οικονομικής ζωής. β) την ασφάλεια για τους εργαζόμενους, προκειμένου να μπορούν να ανέρχονται επαγγελματικά, να 
αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους και να στηρίζονται από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης κατά την περιόδους 
ανεργίας. Οι στρατηγικές της flexicurity έχουν στόχο την μείωση των ποσοστών ανεργίας και φτώχειας στην ΕΕ. Ενώ 
συμβάλουν στη διευκόλυνση και ενσωμάτωση των λιγότερο ευνοημένων ομάδων στην αγορά εργασίας (νέοι, γυναίκες, 
ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, μακροχρόνια άνεργοι) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:c10159  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics 
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ανέργων και ανενεργών (activation), η ευελιξία με ασφάλεια (flexicurity) και σε μικρότερο 

βαθμό η ενθάρρυνση της (μικρο) επιχειρηματικότητας. Οι πολιτικές προσφοράς εργασίας 

εξυπηρετούν τις δυο πρώτες κατευθύνσεις, ενώ οι πολιτικές ζήτησης τις δυο τελευταίες 

(Καραμεσίνη 2014).  

Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο της 

απασχολησιμότητας η ΕΣΑ υιοθέτησε τη στροφή από το «παθητικό» στο «ενεργητικό» 

κοινωνικό κράτος εισάγοντας, το 1998, ως κατευθυντήρια γραμμή τη μεταρρύθμιση των 

συστημάτων φορολογίας και κοινωνικών παροχών ώστε να μην αποτελούν αντικίνητρα για 

την αναζήτηση της εργασίας καθώς και τη μετατροπή των επιδομάτων ανεργίας σε 

επιδόματα απασχολησιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό στόχος είναι η ένταξη στην απασχόληση 

όχι μόνο των ανέργων αλλά και των ατόμων που συντηρούνται από κοινωνικά επιδόματα 

(ανενεργός πληθυσμός) μέσω των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (Καραμεσίνη 2005).  

 Η γενικότερη φιλοσοφία και αντίληψη ως προς την ανεργία και την αντιμετώπισή της 

ανεργίας στο πλαίσιο της ΕΣΑ παραμένει η ίδια ακόμα και μετά το ξέσπασμα της 

οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη. Οι πολιτικές δημοσιονομικής επέκτασης και τα μέτρα 

διατήρησης της απασχόλησης και εισοδηματικής στήριξης ανέργων που ανελήφθησαν από 

πρωτοβουλίες σε κοινοτικό επίπεδο και εφαρμόστηκαν από τα κράτη μέλη της Ε.Ε., από τις 

αρχές του 2009, θεωρήθηκαν από την ΕΣΑ ως έκτακτα και προσωρινά μέτρα για μία 

έκτακτη συγκυρία. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν η μικρή διάρκεια των μέτρων 

αυτών (διήρκησαν μέχρι το τέλος του 2010), το γεγονός ότι κάποια από τα μέτρα στήριξης 

της απασχόλησης (όπως ο θεσμός της διαθεσιμότητας και τα επιδόματα για εργασία 

μειωμένου χρόνου, που υπήρξαν τα βασικά εργαλεία διατήρησης της απασχόλησης) 

μπορούν να θεωρηθούν ως «παθητικά» και ισοδύναμα προς τα επιδόματα ανεργίας αλλά και 

η πεποίθηση ότι η ύφεση του 2009 ήταν παροδική και όχι σύμπτωμα μιας δομικής κρίσης 

του αναπτυγμένου ευρωπαϊκού καπιταλισμού (η οποία χρειάζεται τεράστιες διαρθρωτικές 

αλλαγές και ανακατατάξεις) και επομένως η κυκλική ανεργία που προέκυψε από την ύφεση 

θα απορροφηθεί με την οικονομική ανάκαμψη τα επόμενα χρόνια (Καραμεσίνη 2014).  

Ως εκ τούτου η ισχύουσα ΕΣΑ (από το 2011) υπό την νέα στρατηγική της Ε.Ε. 

«Ευρώπη 2020» παραμένει αποκλειστικά εστιασμένη στη διαρθρωτική ανεργία και διατηρεί 

τις ίδιες προτεραιότητες και φιλοσοφία όπως και πριν από την κρίση. Παράλληλα, 

εξαφανίζονται από αυτήν μέτρα πολιτικής απασχόλησης που συνεπάγονται υψηλό 

δημοσιονομικό κόστος για τις εθνικές κυβερνήσεις, καθώς το ενισχυμένο Σύμφωνο 

Σταθερότητας και το Σύμφωνο για το Ευρώ αποτελούν το μακροοικονομικό πλαίσιο 
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εφαρμογής της νέας ΕΣΑ και την υιοθέτηση πολιτικών λιτότητας να γίνεται εντονότερη και 

να επεκτείνεται σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ (Καραμεσίνη 2014).  

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθούν μερικές από τις αλλαγές που σημειώθηκαν 

στο περιεχόμενο της ΕΣΑ όπως η αναγόρευση της flexicurity ως το κύριο εργαλείο για την 

επίτευξη του - ρητού πλέον- στόχου της αντιμετώπισης της διαρθρωτικής ανεργίας και οι 

πολιτικές προώθησής της ευελιξίας με ασφάλεια ως κομβικές για την επίτευξη και του νέου 

ενδιάμεσου στόχου της ΕΣΑ που είναι η μείωση της κατάτμησης της αγοράς εργασίας24, 

αλλά και η απώλεια της αυτοτελούς σημασίας των ενεργητικών μέτρων για την απασχόληση  

και η μετατροπή τους σε απλό εργαλείο της flexicurity (Καραμεσίνη 2014).   

Οι νέες κοινοτικές πρωτοβουλίες που λήφθηκαν το 2012 -2013 (Πακέτο 

Απασχόλησης και Πακέτο Απασχόλησης των Νέων) αποτελούν απόδειξη της 

αναποτελεσματικότητας της ΕΣΑ, των μέτρων και προτεραιοτήτων της, να αντιμετωπίσει τα 

διαρκώς αυξανόμενα ποσοστά της ανεργίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της σημερινής 

συγκυρίας και εκτεταμένης οικονομικής ύφεσης, με τη μείωση των δημόσιων ελλειμάτων 

και δαπανών  να αποτελεί προτεραιότητα των κρατών μελών της ΕΕ, το σκέλος της 

flexicurty που αφορά την ασφάλεια εγκαταλείπεται και παραμένει μόνο αυτό της ευελιξίας. 

Αυτό συμβαίνει καθώς οι περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές βάλλουν κυρίως και 

ευθέως τα συστήματα συνταξιοδότησης και εισοδηματικής στήριξης των ανέργων, στο 

όνομα της οικονομικής βιωσιμότητας και της δημοσιονομικής εξυγίανσης (Καραμεσίνη 

2014). 

 

 

2.4 Αξιολόγηση – Κριτική  

 
Βασικές επιπτώσεις από τη επιβολή των νεοφιλελεύθερων ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης συναντάμε στα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα και στην επιδείνωση 

του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Η έννοια της σταθερής και μόνιμης εργασίας έχει 

χαθεί καθώς, ο όρος εργαζόμενος και εργασία σιγά – σιγά εξαφανίζεται και εντάσσονται 

νέες ορολογίες όπως «απασχολήσιμος» ή «ωφελούμενος» και «απασχολίσιμότητα» 

(Γεωργιάδου 2014: 12).  

Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, μέσω των δράσεων και των προγραμμάτων 

που εφαρμόζουν, έχουν μια ακόμα λειτουργία, εκτός από την έστω και προσωρινή μείωση 
                                                 
24 Στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2011, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξειδίκευσε τις 
απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για την υλοποίηση των στόχων της ΕΣΑ, υποδείχθηκε η μείωση της νομοθετικής 
προστασίας από τις απολύσεις ως εργαλείο μείωσης της κατάτμησης της αγοράς εργασίας (Καραμεσίνη 2014). 
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των δεικτών ανεργίας και τη στήριξη των ανέργων, προωθούν και υποστηρίζουν μια νέα 

«ηθική» απέναντι στην εργασία, η οποία μέσω της ενεργοποίησης και της ενίσχυσης των 

ευέλικτων μορφών απασχόλησης συμβάλει στην προσαρμογή των ατόμων στις επιταγές της 

αγοράς. Πρακτικές όπως η συμβουλευτική25 αλλά και μέσα από την εργασία σε διάφορες 

μορφές ευέλικτης εργασίας συγκροτούν υποκείμενα πλήρως προσαρμοσμένα στην αγορά. 

Στόχο αποτελεί η εσωτερίκευση της ιδέας ότι ο άνεργος ή ανενεργός πολίτης είναι υπαίτιος 

της κατάστασης του και ως εκ τούτου οφείλει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της 

αγοράς μέσω των θέσεων εργασίας και των όρων εργασίας που του προσφέρονται26. 

Παράλληλα,  εστιάζοντας στις αδυναμίες και «ελλείψεις» του εργατικού δυναμικού 

(Τσιώλης, 2013), «μεταφέρουν» το βάρος της ανεργίας και την ευθύνη της αντιμετώπισής 

της στους ίδιους τους ανέργους (Τσιώλης, 2013).  

Ο νέος εργαζόμενος / απασχολούμενος πρέπει σε όλη την διάρκεια της 

επαγγελματικής του ζωής να εκπαιδεύεται και να αποκτά νέες γνώσεις και δεξιότητες, να 

είναι ευέλικτος χωροχρονικά και μισθολογικά, να μπορεί να μεταφέρεται από μέρος σε 

μέρος και σε κάθε χρονική στιγμή προκειμένου να έχει μια απασχόληση και να καλύψει τις 

βασικές του ανάγκες καθώς και τις ανάγκες ζήτησης της αγοράς. Μέσω των ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης προωθείται η μισθολογική ευελιξία, τα ευέλικτα ωράρια, οι 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η μερική απασχόληση, η εκ περιτροπής εργασία, ο δανεισμός 

των εργαζομένων, η εργασία μέσω μαθητείας και πρακτικής εκπαίδευσης κ.α. Βασικός 

στόχος είναι η δημιουργία ενός φθηνού, χωρίς δικαιώματα εργατικού δυναμικού το οποίο θα 

μπορεί να ανακυκλώνεται και να ανταλλάσσεται με άλλους εργαζόμενους, συνήθως 

νεώτερους, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων.   

Επομένως, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, γενικεύουν και «νομιμοποιούν» 

τις μορφές ευέλικτης εργασίας, την χωρίς δικαιώματα εργασία. Ανατρέπουν και 

κατακερματίζουν τα κεκτημένα εργατικά δικαιώματα δημιουργώντας στρατιές ανέργων που 

είναι πρόθυμοι να εργαστούν με ένα υποτυπώδη μισθό χωρίς περαιτέρω ασφαλιστικά και 

άλλα εργασιακά δικαιώματα. Απαξιώνουν γνώσεις και ικανότητες των εργαζομένων ενώ, 

παράλληλα στερούν τα κίνητρα και τις προοπτικές για επαγγελματική σταδιοδρομία και 

                                                 
25 Ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών για την ενίσχυση της απασχόλησης στην Ελλάδα (προγράμματα όπως οι 
τοπικές πρωτοβουλίες απασχόληση κ.α) αποτελούσε η συμβουλευτική προς τους άνεργος η οποία είχε στόχο 
την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των ανέργων ώστε να μπουν σε διαδικασία εξεύρεσης εργασίας 
εκπαίδευσης κτλ. Μια διαδικασία η οποία ανάμεσα στα άλλα μαθαίνει και εσωτερικεύει στο άτομο μια νέα 
στάση απέναντι στην εργασία – στάση υποταγής – η οποία καθορίζει τις προσδοκείς και τις αντιλήψεις του 
πάνω στο αξιακό πρότυπο ότι ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την ανεργία του και πρέπει να αναζητήσει τους 
τρόπους για να αλλάξει την θέση του (Τσιώλης, 2013 
26 Είναι χαρακτηριστικό ότι από την δεύτερη κιόλας εφαρμογή της κοινωφελούς, υπήρχαν σχετικές κυρώσεις 
στην άρνηση της θέσης εργασίας. Το άτομο αποκλείονταν από την επόμενη κοινωφελή εργασία.  
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εξέλιξη, τις προοπτικές για μια αξιοπρεπή ζωή και δημιουργούν αισθήματα μειονεξίας και 

ματαίωσης με άμεσο αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των ατόμων.  Εν τέλει εκπαιδεύουν τους 

ανθρώπους να είναι «ωφελούμενοι των προγραμμάτων» και όχι εργαζόμενοι με δικαιώματα 

και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας (Γεωργιαδου, 2014). Ταυτόχρονα, η στροφή προς τη 

λογική του ενεργητικού κοινωνικού κράτους προωθεί την παραγωγή, σε κοινοτικό επίπεδο, 

ενός πλήρως εργασιοκεντρικού μοντέλου κοινωνικής πολιτικής (Καραμεσίνη 2005).  

Εκτός, από τις παραπάνω αρνητικές συνέπειες, η εφαρμογή των ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης στην Ελλάδα έχει και άλλες που σχετίζονται με την παθογένεια 

στην εφαρμογή και αξιοποίηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων της EE. Έτσι σύμφωνα 

με τον Δημουλά (2010) τα μέτρα των ενεργητικών πολιτικών που εφαρμοστήκαν στην 

Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν για την αναπαραγωγή πελατειακών σχέσεων (επιδοτήσεις πολύ 

μικρών επιχειρήσεων κα) και παράνομων πολλές φορές προσλήψεων σε επισφαλείς θέσεις 

εργασίας ενισχύοντας την ευκαιριακή και αγοραία αντίληψη της κοινωνικής πολιτικής. Αν 

και ευκαιριακά απόσβησαν κάποιες αντιδράσεις και μείωσαν τα ποσοστά ανεργίας όλες οι 

μελέτες αξιολόγησης δείχνουν την οριακή συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση της ανεργίας 

και μάλιστα σε μια εποχή με καλύτερους δείκτες για το ΑΕΠ της χώρας. 
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Κεφάλαιο 3:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 
Εισαγωγή  
 

Η εισαγωγή της κοινωφελούς εργασίας γίνεται με τη μνημονιακή συμφωνία του 2010 

κι εξυπηρετεί όχι μόνο πολιτικούς στόχους αλλά κι ένα γενικότερο σχεδιασμό που αποβλέπει 

στην αλλαγή της μορφής της εργασίας, τη συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων και 

την υποτίμηση του εργατικού δυναμικού. Η υλοποίησή τους αρχίζει το 2012 και τείνει να 

γίνει η νέα μορφή εργασίας στο δημόσιο κι ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στη συνέχεια θα 

αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά των δύο πρώτων περιόδων εφαρμογής του προγράμματος με 

αναφορά στο νομικό πλαίσιο που τα διέπει και θα κλείσουμε με μια σύντομη κριτική, όπως 

προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του νομικού τους πλαισίου. 

 

 
3.1 Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας 
 

Η εφαρμογή των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας αποτελεί έκφανση των 

«ενεργητικών» πολιτικών απασχόλησης. Το πρώτο πρόγραμμα τίθεται σ’ εφαρμογή για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2012 με Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 613/15/4/2011 τεύχος Β27). Υλοποιείται ξανά 

ένα χρόνο μετά, το 2013-2014, με νέα Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ2091/27/8/2013 Τεύχος 

Β28).   

Τα εν λόγω προγράμματα και οι δράσεις τους υποστηρίζουν την προτεραιότητα 1β 

του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ)1081/2006 του Ευρωπαϊκού συμβουλίου της 5/6/2006, 

που συνίσταται στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας 

των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων, στην πρόληψη της ανεργίας (κυρίως της 

μακροχρόνιας και της ανεργίας των νέων), στην ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής του 

γηράσκοντος εργατικού δυναμικού και της παράτασης του επαγγελματικού βίου, καθώς και 

στην αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας. http://www.epanad.gov.gr/  Η 

                                                 
27 Την Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Σύστημα διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία 
εφαρμογής της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-
2013», υπογράφουν το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο  Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  
http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13    
28Την Υπουργική Απόφαση με τίτλο:  «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» 
http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13 υπογράφουν τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών, Παιδείας κ Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης κ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
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χρηματοδότησή τους προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» και ο τίτλος της Πράξης 

είναι: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα». Το ύψος της χρηματοδότησης αγγίζει τα 4.629.962,50 ευρώ στην 

πρώτη περίοδο εφαρμογής του, ενώ στη δεύτερη ανέρχεται σε 216 εκατομμύρια ευρώ, 

εκταμιευμένα από το ΕΚΤ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2014. 

 Στόχος του προγράμματος στην πρώτη εφαρμογή είναι: η κάλυψη αναγκών εργασίας 

σε τοπικό επίπεδο και σε τομείς κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως: η υγεία, ο πολιτισμός, το 

περιβάλλον, η φροντίδα ευπαθών ομάδων κ.α (ΦΕΚ 613/15/4/2011 τεύχος Β’). Στη δεύτερη 

εφαρμογή του, στόχος είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, η βελτίωση της οικονομικής 

κατάστασης των ανέργων και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Αξιοσημείωτη είναι η μνεία που γίνεται για την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα 

(ΦΕΚ2091/27/8/2013).    

 

 

3.2 Φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων 

 

Δικαιούχοι φορείς στην πρώτη εφαρμογή του προγράμματος κοινωφελούς 

χαρακτήρα είναι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ενώσεις φορέων όπως σωματεία, 

ιδρύματα, εταιρίες αστικού δικαίου, συνδικαλιστικές κι επαγγελματικές οργανώσεις,  ΜΚΟ 

που δραστηριοποιούνται σε έργα κοινωφελούς χαρακτήρα (δράσεις περιβάλλοντος, 

υπηρεσίες φροντίδας και μέριμνας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ καθώς και δράσεις για παιδιά) κι 

επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό για λογαριασμό φορέων που έχουν προσωρινές 

ανάγκες σε παρόμοιους τομείς κοινωφελούς χαρακτήρα29. Οι συγκεκριμένοι φορείς ή οι 

συμπράξεις τους ονομάζονται  «Δικαιούχοι» (ΚΥΑ 613/15/4/2011 τεύχος Β’).  Οι 

συγκεκριμένοι φορείς προσλαμβάνουν το προσωπικό και στη συνέχεια το «ενοικιάζουν» 

μέσω ενός «μνημονίου συνεργασίας»30 στους «συμπράττοντες φορείς», εκείνους δηλαδή που 

θα το απασχολήσουν, οφείλουν δε να τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως: 

δικαιοδοσία στο αντικείμενο κοινωφελούς εργασίας, πόρους για την εκτέλεση του έργου 

(εκτός από το εργατικό, και το ασφαλιστικό κόστος που καλύπτεται από το πρόγραμμα) 
                                                 
29 Στην τοπική αυτοδιοίκηση, έργα κοινωφελούς χαρακτήρα  θεωρούνται η φροντίδα και η καθαριότητα του 
περιβάλλοντος, (διαμόρφωσή και φροντίδα πάρκων, καθαρισμοί παραλιών) ο πολιτισμός, η  φροντίδα ηλικιωμένων και 
παιδιών κ.α. Φορείς όπως Πανεπιστήμια και Νοσοκομεία έχουν την δυνατότατα να «ενοικιάσουν» προσωπικό ανάλογα με 
τις ανάγκες στον τομέα της διοίκησης.  
30 Το μνημόνιο συνεργασίας που συντάσσεται ανάμεσα στο συμπράττοντα και το δικαιούχο φορέα περιγράφει το 
πρόγραμμα του κοινωφελούς έργου που θα υλοποιηθεί, το σκοπό, το χρόνο υλοποίησης,  τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των φορέων, τα αποτελέσματα που αναμένονται και τον προϋπολογισμό του κόστους.  
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μηνιαία πιστοποίηση της περάτωσης του αντίστοιχου τμήματος του έργου (ως προς το 

δικαιούχο φορέα).  Επομένως, οι εργαζόμενοι δεν εργάζονται στον άμεσο εργοδότη (το 

δικαιούχο φορέα) άλλα σε άλλους φορείς, όπως: τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και άλλα 

νομικά πρόσωπα Την περίοδο αυτή δημιουργούνται πανελλαδικά 147 ΜΚΟ οι οποίες 

«ενοικιάζουν» εργαζόμενους, παρακρατώντας το 5% του μισθολογικού κόστους για τις 

υπηρεσίες που παρέχουν31.  

Παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται το φαινόμενο του «δανεισμού» εργαζόμενων, με 

τους δικαιούχους φορείς να λειτουργούν ως εταιρείες προσωρινής απασχόλησης προσωπικού 

και τους συμπράττοντες να επινοικιάζουν  προσωπικό. Ήδη, με το νόμο 4093/2012, οι 

προϋποθέσεις για την ίδρυση εταιρειών δανεισμού εργαζομένων (ΜΚΟ) είχαν γίνει  

περισσότερο ελαστικές και με την εφαρμογή τους στο δημόσιο κι ευρύτερο δημόσιο τομέα 

νομιμοποιούν τη δημιουργία εργαζομένων «δύο ταχυτήτων» στον ίδιο φορέα και στο ίδιο 

αντικείμενο. Επιπλέον, δημιουργούνται φαινόμενα δανεισμού εργαζομένων από φορείς 

ιδιωτικού δικαίου, (δικαιούχους), σε φορείς δημόσιου τομέα όπως είναι οι δήμοι και οι 

περιφέρειες (συμπράτοντες φορείς)32. Επίσης, νομιμοποιούν την υποκατάσταση της 

κανονικής απασχόλησης με δανειζόμενους εργαζόμενους, δεδομένο που ναι μεν μειώνει το 

κόστος εργασίας αλλά βλάπτει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αν μάλιστα 

αναλογιστούμε ότι πρόκειται για θέσεις στον κοινωνικό τομέα, οι επιπτώσεις της 

κατάτμησης αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντικές.  

Τη δεύτερη φορά που εφαρμόζεται το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας (2013-

2014), οι φορείς που θα προσλάβουν το προσωπικό ονομάζονται «Επιβλέποντες» (Δήμοι, 

Περιφέρειες, Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 

Δημόσιες Υπηρεσίες), και προορισμός τους είναι ν’ απασχολούν τους ανέργους και να 

πιστοποιούν την απασχόληση αυτή στον Ο.Α.Ε.Δ, προκειμένου να καταβληθεί το 

μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Οι συγκεκριμένοι φορείς, όπως και την πρώτη 

φορά, καταγράφουν τα έργα που επιθυμούν να υλοποιήσουν και ζητούν το αντίστοιχο 

προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή φορέας υλοποίησης είναι ο ΟΑΕΔ, ο οποίος υπογράφει 

μνημόνιο με τον εκάστοτε φορέα (ΦΕΚ 2091/27/8/2013).    

 

 3.3 «Ωφελούμενοι» οι νέοι εργαζόμενοι  

 

                                                 
31 http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2063 
32 Ίσως μια τέτοια παρατήρηση να είναι παρακινδυνευμένη, μπορούμε όμως να διακρίνουμε μια κατ’ ουσίαν είσοδο 
ιδιωτικών εταιρειών στη λειτουργία του «στενού» δημόσιου τομέα κα την εκχώρηση σ’ αυτές αρμοδιοτήτων τόσο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και άλλων φορέων.  
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Οι θέσεις εργασίας όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων που προκηρύσσονται και στις 

δύο περιπτώσεις αφορούν ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, ενώ την πρώτη φορά που εφαρμόζεται το 

πρόγραμμα, ορίζεται σαφώς στην Κ.Υ.Α ότι οι συγκεκριμένες θέσεις δεν μπορούν να 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Στην επόμενη φάση η συγκεκριμένη φράση έχει 

αφαιρεθεί. Αυτό γίνεται καθώς έχει ξεκινήσει η εφαρμογή των μνημονίων: με το ΦΕΚ 

255/Α/2012 και την ΠΥΣ 40/2012 έχει γίνει αναστολή προσλήψεων στο δημόσιο και 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ έχουν λάβει χώρα πολλές απολύσεις, οικιοθελείς αποχωρήσεις 

και συνταξιοδοτήσεις. Επομένως, το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει τα κενά που 

δημιουργούνται στον ευρύτερο δημόσιο  τομέα. Για παράδειγμα, στο χώρο της εκπαίδευσης 

(α’ βάθμια και β’ βαθμία) ανοίγονται θέσεις κοινωφελούς εργασίας προκειμένου να 

καλυφθούν τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό33. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας που 

προκηρύσσονται είναι 57.400 στην πρώτη εφαρμογή (2012-2013) και 30.000 στη δεύτερη 

(2013-2014). Και στις δύο περιπτώσεις η πλειοψηφία τους αφορά θέσεις ΥΕ και ΔΕ.  

Μια ακόμα αλλαγή που συντελείται με την εφαρμογή των προγραμμάτων 

κοινωφελούς εργασίας είναι η μεταλλαγή και  αποδόμηση της έννοιας του εργαζόμενου και 

της εργασίας. Τα άτομα που πρόκειται να εργαστούν και στις δύο περιπτώσεις αποκαλούνται 

«ωφελούμενοι» και όχι εργαζόμενοι34. Η εργασία στα κοινωφελή προγράμματα δεν 

λογίζεται ως τέτοια αλλά ως «κοινωνικό έργο». Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία του καθαριστή, 

και του νοσηλευτή είναι «κοινωνικό έργο» και όχι εργασία καθεαυτή. Ως εκ τούτου, ο 

εργαζόμενος δεν απολαμβάνει τα αντίστοιχα δικαιώματα, ενώ ελαστικοποιείται  όχι μόνο η 

εργασία του τελευταίου αλλά και το δικαίωμα των πολιτών στην παροχή υπηρεσιών. Συχνά, 

κατά την επίσκεψη σε διάφορες Υπηρεσίες γινόμαστε δέκτες απαντήσεων του τύπου «δεν 

έχουμε προσωπικό να σας εξυπηρετήσει, περιμένουμε τα κοινωφελή».  

 

Η επιλογή των ωφελουμένων / εργαζομένων γίνεται με διαδικασία ΑΣΕΠ μέσω 

μοριοδότησης, κριτήρια δε επιλογής είναι: ο χρόνος παραμονής στην ανεργία (αν είναι 

μακροχρόνια ή όχι), εισοδηματικά κριτήρια, η οικογενειακή κατάσταση και η κατάσταση 

υγείας, η ηλικία. Παρατηρούμε ότι τα κριτήρια είναι κοινωνικά ενώ έμφαση δίνεται στην 

απασχόληση των νέων κάτω των 30 ετών, στις μονογονεϊκές οικογένειες και στο χαμηλό 

                                                 
33 Η κοινωφελής εργασία της περιόδου 2013-2014 ξεκινούσε τον Δεκέμβριο του 2013 και τελείωνε το Μάιο του 2014. Στην 
περίπτωση αυτή δίνεται παράταση του χρόνου απασχόλησης για ένα μήνα και 15 ημέρες ώστε να ολοκληρωθεί το σχολικό 
έτος 2013-2014  
34 Στην πρώτη φάση του, το πρόγραμμα απευθυνόταν σε άνεργους και αυτοαπασχολούμενους (αγρότες) με ατομικό 
εισόδημα όσο το αφορολόγητο, σε πολίτες Ε.Ε. ή πολίτες άλλου κράτους της Ε.Ε. ή ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα 
διαμονής. Προτεραιότητα στην απασχόληση δίνεται στους μακροχρόνια άνεργους οι οποίοι δεν λαμβάνουν επίδομα και 
στους νέους έως 30 ετών.  
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εισόδημα. (Πίνακας 1) Στη δεύτερη εφαρμογή, κριτήρια αποτελούν ο χρόνος ανεργίας του 

υποψήφιου και της συζύγου, η ηλικία, το εισόδημα και η οικογενειακή κατάσταση, ενώ δεν 

περιλαμβάνεται η κατάσταση υγείας. Απευθύνονται δηλαδή, σε νοικοκυριά στα όρια και 

κάτω από τα όρια της φτώχειας (αν αναλογιστούμε ότι και οι δυο σύζυγοι είναι άνεργοι).  

Στην πρώτη εφαρμογή, η αμοιβή για όλους (ανεξάρτητα από εκπαιδευτικό επίπεδο 

και προϋπηρεσία) ορίζεται στα 625 Ευρώ/μήνα για 5 μήνες35. Στη δεύτερη φάση οι αμοιβές 

μειώνονται εξαιτίας των μνημονικών νόμων (Ν.4153/13 και Ν.4046/12) και διαμορφώνονται 

στα 490 ευρώ/μήνα για τα άτομα άνω των 25 ετών και στα 427 για εκείνα κάτω των 25, 

ανεξάρτητα απ’ το εκπαιδευτικό επίπεδο και την προϋπηρεσία τους36. Και στις δύο φάσεις, 

καλύπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές των «ωφελουμένων». Επειδή οι συμβάσεις των 

εργαζομένων χαρακτηρίζονται ως «ειδικού σκοπού», δεν έχουν κανένα εργασιακό δικαίωμα 

(επίδομα αδείας, δώρα κτλ).  

Κάνοντας μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση και από προσωπική εμπειρία και 

παρατήρηση, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία εφαρμογής των προγραμμάτων παρατηρήσαμε 

πως: α) σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι απασχολήθηκαν τελικά σε εργασίες άσχετες 

με το αντικείμενο που είχαν προσληφθεί, β) και στις δύο φάσεις (ιδίως δε στη δεύτερη), οι 

εργαζόμενοι τοποθετήθηκαν  σε θέσεις που προηγουμένως βρίσκονταν εργαζόμενοι πλήρους 

απασχόλησης (σχολικοί φύλακες, εκπαιδευτικοί κτλ), γ) έγιναν μετακινήσεις εργαζομένων 

από δήμο σε δήμο προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα όπως “η εγγύτητα στον τόπο 

κατοικίας”, καλύτερη θέση εργασίας κτλ. και δ) στην πρώτη φάση του προγράμματος δεν 

καταβλήθηκαν στους εργαζόμενους οι μισθοί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα - η 

καταβολή τους έγινε μήνες μετά το τέλος της εργασίας τους, καθώς δεν αποδίδονταν τα 

χρήματα από τους δικαιούχους φορείς (Μ.Κ.Ο). Το γεγονός αυτό πυροδότησε αντιδράσεις 

και κινητοποιήσεις φέρνοντας στο προσκήνιο μια νέα κατηγορία επισφαλώς εργαζομένων: 

«τους πενταμηνίτες». Στη δεύτερη εφαρμογή του προγράμματος (2013-2014) η καταβολή 

της μισθοδοσίας γινόταν χωρίς καθυστερήσεις και δεν παρατηρήθηκαν άλλου τύπου 

εργατικές διεκδικήσεις.    

 

                                                 
35 Ν.3996/2011 : Καθιέρωση της σύμβασης εργασίας ειδικού σκοπού για τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στο 
Δημόσιο μέσω τρίτων (έμμεσος δανεισμός), 5μηνης διάρκειας και με αμοιβές κάτω από τα γενικά κατώτατα όρια μέχρι 625 
ευρώ μηνιαίως (αρθρ. 89, παρ.Α, εδ.1-3) https://athens.indymedia.org/post/1530703/    
36 Ν.4152/13 (αρθρ. 1): Έμμεση διάβρωση του νόμιμου γενικού κατώτατου μισθού για 5μηνη κοινωφελή εργασία στο 
Δημόσιο μέσω τρίτων φορέων (δανεισμός) με αμοιβές μέχρι 490 ευρώ μηνιαίως (και μέχρι 427 ευρώ για τους νέους έως 25 
ετών) για τους «ωφελούμενους» ανέργους (παρ. ΙΔ. υποπαρ.5). α) Ν.4046/2012 (ΠΥΣ ως εφαρμογή του αρθρ. 1, παρ.6)  
Μείωση του γενικού κατώτατου μισθού κατά 22% με νόμο και κατάργηση της ΕΓΣΣΕ 2010-12 (ΠΥΣαρ.1, παρ.1). Μείωση 
του γενικού κατώτατου μισθού κατά 32% με νόμο για τους νέους μέχρι 25 ετών και για τους μαθητευόμενους (ΠΥΣαρ.1, 
παρ. 2). 
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3.4 Η Εφαρμογή του προγράμματος στην Κρήτη 

 
Στην Κρήτη, η υλοποίηση του προγράμματος την περίοδο του 2012 έγινε από τρεις 

συμπράξεις παραγωγικών και κοινωνικών φορέων που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό37. 

Απασχολήθηκαν  συνολικά 2.951 άτομα (1.455 σε Ηράκλειο38,  366 Λασίθι, 755 Χανιά και 

375 Ρέθυμνο). Στην επόμενη φάση η υλοποίηση έγινε μέσω του ΟΑΕΔ με επιβλέποντες τους 

φορείς που απασχολούσαν τους ωφελουμένους. Στη φάση αυτή εργάστηκαν 1.759 άτομα σε 

όλη την Κρήτη ( 872 στους Νομούς Ηράκλειου και Λασιθίου, 529 στο Νομό  Χανίων και 

230 στο Νομό Ρεθύμνης). Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στελεχώνει τους 

ΟΤΑ (2.854 στην Α’ φάση και 1.611 στη Β’ φάση). Οι περισσότερες θέσεις αφορούν 

εργαζόμενους βασικής εκπαίδευσης39.       

Συνοψίζοντας, αντιλαμβανόμαστε πως η κοινωφελής εργασία δημιουργεί μια νέα 

στρατιά επισφαλώς εργαζομένων, με κύριο χαρακτηριστικό την κυκλική έξοδο από την 

ανεργία. Όχι μόνο συρρικνώνει τους μισθούς (διεργασία που έχει αρχίσει χρόνια πριν) αλλά 

καθιερώνει και τη χωρίς δικαιώματα και προοπτικές ευέλικτη και επισφαλή εργασία στο 

δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, απορρυθμίζοντάς τον και ως εκ τούτου ανοίγοντας το 

δρόμο για μεγαλύτερη νεοφιλελευθεροποίηση και απορρύθμιση των εργασιακών 

δικαιωμάτων (μισθοί, άδειες κτλ) στον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα της κοινωφελούς 

εργασίας παρουσιάζεται ως «σανίδα σωτηρίας» τόσο για τους φορείς (προκειμένου να 

καλύψουν κενές θέσεις εργασίας) όσο και για τους απογοητευμένους ανέργους. Εισάγει και 

εδραιώνει όχι μόνο την απαξίωση της σταθερής εργασίας αλλά και τον εθισμό εργοδοτών 

και εργαζομένων στο φαινόμενο αυτό, νομιμοποιώντας τους μνημονιακούς νόμους και 

προωθώντας την ευελιξία και αποσταθεροποίηση της εργασίας, η οποία έχει ξεκινήσει τα 

τελευταία είκοσι χρόνια (Κουζής, 2012).  

                                                 
37 Στο Ηράκλειο, τον Μάιο του 2011 συστήθηκε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ - ΜΚΟ) η οποία συγκροτήθηκε με τη 
σύμπραξη επτά (7) κοινωνικών και παραγωγικών φορέων του Ηρακλείου και της Κρήτης με την ονομασία «Σύμπραξη Παραγωγικών και 
Κοινωνικών Φορέων Ανάπτυξης Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΚΡΗΤΗΣ». Φορείς που την συνέστησαν ήταν: η Ομοσπονδία επαγγελματιών βιοτεχνών & έμπορων ν. Ηρακλείου-(ΟΕΒΕΝΗ), η 
Ομοσπονδία αγροτικών συλλόγων Ν. Ηρακλείου - (Ο.Α.Σ.Ν.Η.) η  Ένωση καταναλωτών Ηρακλείου Κρήτης - (ΕΝΚΗ Κρήτης),  ο 
Εμπορικός σύλλογος Ηρακλείου,  ο Σύνδεσμος εξαγωγέων Κρήτης (Σ.Ε.Κ.),  το Δίκτυο παρέμβασης γυναικών Κρήτης και η Ένωση 
επιχειρηματιών ενοικιαζομένων διαμερισμάτων & δωματίων Ηρακλείου «Φιλοξενία» http://solidcrete.blogspot.gr/p/blog-page_8989.html. 
Στο Ρέθυμνο συστήθηκε η ΜΚΟ «Σύμπραξη Φορέων Ρέθυμνου Για Την Ανάπτυξη Και Την Απασχόληση». 
http://flashnews.gr/post/78028/anarti8ikan-ta-apotelesmata-gia-tin-kinofeli-ergasia-sto-re8imno Και στα Χανιά η «Σύμπραξη Φορέων 
Χανίων Για Την Ανάπτυξη Και Την Απασχόληση» (www.sfchania.gr)   
38 Στην πρώτη φάση  οι θέσεις κατανέμονται σε Δήμους (Ηρακλείου 590 θέσεις, Μαζεβιζίου 125, Χερσονήσου 115, Μινώα Πεδιάδος 130, 
Βιάννου 46, Φαιστού122, Γόρτυνα 100, Αρχανών – Αστερουσίων 90, στην  Περιφέρεια 40, σε  Νοσοκομεία 27, σε  Πανεπιστήμια – ΤΕΙ 
35, στον  ΟΛΗ 20 και στο δίκτυο «Ζεύξις» 15. Στη δεύτερη φάση οι θέσεις κατανέμονται σε Δήμους ( Ηρακλείου 318 θέσεις, Μαζεβιζίου 
76, Χερσονήσου 96, Μινώα Πεδιάδος 51, Βιάννου 16, Φαιστού 73, Γόρτυνας 48, Αρχανών – Αστερουσίων 46, στην  Περιφέρεια , και στην 
Εκπαίδευση 148. Η διαδικασία ορισμού των θέσεων γίνεται από τους ίδιους τους φορείς σε σχετική πρόσκληση του Υπουργείου 
Εσωτερικών προς τους φορείς, με την οποία τους ζητούσε να ορίσουν τα έργα που θα υλοποιούσαν με το συγκεκριμένο προσωπικό 
(τουλάχιστον στην πρώτη φάση - στη Β‘φάση ακολουθεί ξανά πρόσκληση ενδιαφέροντος χωρίς να είναι τόσο αυστηρά τα κριτήρια)   
39 http://www.mikresagelies.gr/oaed-32000-theseis-koinvfelhs-ergasia-katanomh-ana-dhmο 
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Κεφάλαιο 4: ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 

 

Εισαγωγή 

 Στο κεφάλαιο αυτό μας απασχολεί ο συνδικαλισμός και ο ρόλος του μέσα στο νέο 

περιβάλλον της επισφάλειας, καθότι οι παθογένειές του λειτουργούν ανασταλτικά στο να 

διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην οργάνωση των επισφαλώς εργαζομένων. Η συζήτησή μας 

πραγματεύεται τις προϋποθέσεις και τους όρους για τη συνδικαλιστική αναζωογόνηση και 

«επανεκκίνηση» των συνδικάτων, αφού τα τελευταία αποτελούν αδιαμφισβήτητα σημείο 

αναφοράς για το μέλλον της εργασίας στην Ελλάδα 

 

 

4.1 Επισφάλεια και συνδικαλισμός – Οι παθογένειες του συνδικαλιστικού κινήματος  

 

Η συνδικαλιστική αντιπροσώπευση των επισφαλώς εργαζομένων αποτελεί ένα 

μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του εργατικού κινήματος, καθώς η συνθήκη της εργασιακής 

επισφάλειας δεν μπορεί να εκφραστεί και να «χωρέσει» μέσα στα παραδοσιακά 

γραφειοκρατικά συνδικάτα. Η έλλειψη συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των επισφαλώς 

εργαζομένων είναι αποτέλεσμα και έκφραση της παθογένειας και των προβλημάτων του 

συνδικαλισμού στην Ελλάδα.   

Γενικά, το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα παρουσιάζει σοβαρές παθογένειες 

που εμφανίζονται από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του και φτάνει μέχρι σήμερα, που η 

δομική κρίση των τελευταίων χρόνων γίνεται εντονότερη λόγω των μνημονίων  (Καψάλης, 

2012α). Μερικά από τα σοβαρότερα ζητήματα που έχει ν’ αντιμετωπίσει είναι η πρόσδεσή 

του στο πλέγμα των συμφερόντων του κράτους και του κεφαλαίου40 και η εξάρτησή του από 

τα κόμματα. Τα συνδικάτα πολλές φορές υποστηρίζουν τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές, 

καθώς η σχέση τους με τους κομματικούς μηχανισμούς είναι ισχυρή – όπως άλλωστε και οι 

επεμβάσεις του κράτους στα εσωτερικά τους. Η διαίρεση σε παρατάξεις είναι έντονη, με 

                                                 
40 Βλέπουμε τη ΓΣΕΕ να τάσσεται υπέρ της ανταγωνιστικότητας και να υπογράφει συμβάσεις με αυξήσεις μικρότερες του 
πληθωρισμού, στηρίζοντας έτσι φιλοεργοδοτικές απρόθυμη να κατονομάσει τα προβλήματα και ν’ αγωνιστεί για τις 
ανάγκες των εργαζομένων. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ μετατράπηκε σε Μ.Κ.Ο. προκειμένου να 
συμμετέχει ως δικαιούχος φορέας στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, εφαρμόζοντας σκληρή αντεργατική πολιτική 
και υποχρεώνοντας τους ωφελούμενους να υπογράφουν δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα 
δεδουλευμένα τους αν καθυστερεί η καταβολή των χρημάτων από το ΕΣΠΑ (αφού ο νόμος απάλλασσε προσωρινά ή 
οριστικά τον εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής του μισθού-επιδόματος αν δεν έχει προηγουμένως καταβληθεί στη 
δανείστρια εταιρεία η αναλογούσα επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ (Καψάλης, 2012α). 
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αποτέλεσμα να παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να εναρμονίζονται οι τελευταίες με τους 

κομματικούς μηχανισμούς, γεγονός που οδηγεί στη λήψη των αποφάσεων για 

συνδικαλιστικά ζητήματα από πολιτικά - κομματικά κέντρα και όχι με γνώμονα το συμφέρον 

των εργαζομένων. 

Σημαντικό είναι επίσης και το πρόβλημα του κατακερματισμού των οργανώσεων 

(3.500 πρωτοβάθμια σωματεία, 200 δευτεροβάθμιες οργανώσεις). Η πολυδιάσπαση συνιστά 

παθογένεια καθώς δημιουργεί προβλήματα στη συνοχή των δράσεων, στο συντονισμό, την 

αποτελεσματικότητα αλλά και το δυναμισμό των συνδικάτων. Επιπλέον, από το 1990 και 

μετά έχει επικρατήσει ένα συναινετικό μοντέλο διεκδίκησης το οποίο αποδυνάμωσε τα όποια 

ταξικά χαρακτηριστικά των συνδικάτων και αλλοίωσε το ιδεολογικό και πολιτικό προφίλ 

τους. Παράλληλα, περιόρισε την αποτελεσματικότητά τους, καθώς οι διαδικασίες του 

κοινωνικού διαλόγου έχουν υποχωρήσει - ιδιαίτερα μετά τα μνημόνια - περιορίζοντας και 

απαξιώνοντάς τα ολοένα και περισσότερο (Κουζής, 2014α, Καψάλης, 2012α). Το 

συναινετικό μοντέλο δεν φαίνεται ν’ αλλάζει ακόμα και σήμερα καθώς, παρά την επιτακτική 

ανάγκη ανασυγκρότησης του εργατικού κινήματος, δεν υπάρχει από την πλευρά του 

επίσημου συνδικαλισμού συγκροτημένη αντίσταση ούτε αξιοσημείωτες απόπειρες ανάλυσης 

των βαθύτερων αιτιών της οικονομικής κρίσης και συνακόλουθα κατάρτισης ενός σχεδίου 

αντιμετώπισης της νεοφιλελεύθερης επίθεσης (Καψάλης, 2012α). 

   

Παράλληλα έχει εξασθενήσει αισθητά η διαπραγματευτική δύναμη των 

παραδοσιακών συνδικάτων έναντι των εργοδοτών, και ως εκ τούτου εμφανίζουν έντονη 

αδρανοποίηση των μελών τους και απίσχνανση της συνδικαλιστικής τους πυκνότητας. Λόγοι 

που συμβάλουν σ’ αυτό είναι η τριτογενοποίηση της παραγωγής, η εγκατάλειψη των 

συλλογικών οραμάτων και η ενίσχυση των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων,  που προβάλλουν 

τον ατομικισμό ως κυρίαρχη και τη συλλογικότητα ως παρωχημένη αξία και συμπεριφορά 

(Καρακιουλάφη, 2010, Hyman, 2010). Η μείωση της συνδικαλιστικής πυκνότητας οφείλεται 

επίσης σε μεγάλο βαθμό και στην έλλειψη εμπιστοσύνης στον παραδοσιακό συνδικαλισμό, 

εξαιτίας και της έντονης διαίρεσης σε παρατάξεις και της κομματικοποίησης, της έλλειψης 

σωματείων σε χώρους δουλειάς (κυρίως στον ιδιωτικό τομέα και σε μικρές επιχειρήσεις), 

καθώς και της έλλειψης συνδικαλιστικής συνείδησης των εργατών (Παλαιολόγος,2006, 

ΓΣΕΕ 2007, ΓΣΕΕ, 2010, Κατσορίδας, 2002).  

Ένας ακόμα από τους βασικούς λόγους εξαιτίας των οποίων έχει μειωθεί η εν λόγω 

πυκνότητα είναι οι αλλαγές στην απασχόληση: τα σωματεία παραδοσιακά συγκροτούνταν 

από εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, βιομηχανικούς εργάτες και κυρίως δημοσίους 
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υπαλλήλους41. Οι εργασιακές συνθήκες πλέον έχουν αλλάξει: τόσο οι άνεργοι όσο και οι 

μορφές ευέλικτης εργασίας έχουν αυξηθεί σημαντικά. Τα συνδικάτα έδειξαν ιδιαίτερη 

αδυναμία ή/και αδιαφόρησαν απέναντι στις νέες μορφές εργασίας και στις ανάγκες των 

ανέργων. Ο προσανατολισμός τους στην πλήρη απασχόληση και στη διεκδίκηση των 

δικαιωμάτων που αφορά αυτήν αποκλειστικά αφήνει μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού 

χωρίς φορέα διεκδίκησης των δικαιωμάτων του στην εργασία και στην ασφάλιση, καθώς 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν προβλέπουν την εγγραφή ανέργων και την εγγραφή 

μελών με προσωρινή απασχόληση (Καρακιουλάφη, 2010, Hyman,2010). Γενικά, η έλλειψη 

εκπροσώπησης των νέων μορφών εργασίας, των νέων εργαζομένων, των μεταναστών και 

των γυναικών είναι παραπάνω από ορατή στα συνδικάτα. Η παραδοσιακή εικόνα του 

μεσήλικα, σταθερά  εργαζόμενου, άνδρα συνδικαλιστή έχει αλλάξει και δεν ανταποκρίνεται 

στη σημερινή του νέου μισθωτού, χωρίς μονιμότητα εργαζόμενου (Καψάλης, 2012).  

 

Ωστόσο, το φαινόμενο της μη εκπροσώπησης των επισφαλώς εργαζομένων και των 

ανέργων δεν είναι γενικευμένο στην Ευρώπη. Αντίθετα με την Ελλάδα, σε ορισμένες χώρες, 

όπως το Βέλγιο, η ανεργία δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα εγγραφής στα συνδικάτα, 

καθώς εκείνα εμπλέκονται στη χορήγηση των επιδομάτων ανεργίας και άλλων παροχών 

(Καρακιουλάφη, 2010, Hyman 2010),.   

Επιπλέον, οι ίδιοι οι άνεργοι και επισφαλείς εργαζόμενοι, εγκολπώμενοι πολλές 

φορές την αντίληψη της πλήρους εργασίας, δεν διεκδικούν την ένταξη στον επίσημο 

συνδικαλισμό, θεωρώντας ότι δε θα ωφεληθούν από αυτόν (Καρακιουλάφη, 2010, Hyman, 

2010).  Η εργασιακή επισφάλεια, η προσωρινή απασχόληση και η έλλειψη εργασιακής  

ταυτότητας των επισφαλώς εργαζομένων, καθώς και η απαξίωση που υπάρχει γενικότερα 

απέναντι στο συνδικαλιστικό κίνημα λειτουργούν ανασταλτικά για την είσοδο επισφαλώς 

εργαζομένων στα συνδικάτα αλλά και για τη δημιουργία συνδικαλιστικού οργάνου από τους 

ίδιους. Έτσι, οι επισφαλώς εργαζόμενοι δεν εκπροσωπούνται και ως εκ τούτου δε 

συμμετέχουν ούτε συνάπτουν συμφωνίες όπως τα νομικά πρόσωπα. Συνεπώς δεν έχουν 

καταφέρει να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στην εργασία (Ζαϊμάκης, 2015).  

                                                 
41 Τα εργατικά συνδικάτα εμφανίζονται περισσότερο ισχυρά από άποψη μελών όταν εξαπλώνονται οι φορντικού τύπου 
μεταποιητικές μονάδες και υφίσταται μεγάλος αριθμός συγκεντροποιημένων δημόσιων υπηρεσιών (Hymman, 2010; ) Στην 
Ελλάδα, παραδοσιακά η συνδικαλιστική πυκνότητα ήταν πάντα η χαμηλότερη στην ΕΕ, ενώ ακόμα και σήμερα η 
συνδικαλιστική πυκνότητα είναι μεγαλύτερη στο δημόσιο τομέα και στις ΔΕΚΟ. Ο δημόσιος και ευρύτερα δημόσιος 
τομέας εκπροσωπεί το 55% των συνδικαλισμένων ενώ το 34% εκπροσωπεί τη μισθωτή εργασία. Χαρακτηριστικό είναι ότι 
από τα 130  μέλη των διοικήσεων της ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ οι 122 είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο (Νικολάου 2012 στο Καψάλης 
2012, Κουζής,  2014). 
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Βασικό πρόβλημα για τις διεκδικήσεις τους είναι ότι οι επισφαλώς εργαζόμενοι 

(ωφελούμενοι, «ενοικιαζόμενοι», μερικώς απασχολούμενοι κλπ) δεν καλύπτονται από τις 

συλλογικές συμβάσεις κι επομένως, εκ προοιμίου, δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους 

μόνιμους εργαζόμενους, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, επειδή 

εργάζονται συνήθως για βραχύ χρονικό διάστημα (5 μήνες στα προγράμματα κοινωφελούς 

εργασίας, 8 μήνες σε προγράμματα ΕΣΠΑ κα) δεν προλαβαίνουν να αποκτήσουν ούτε 

ατομική ούτε συλλογική δύναμη, η οποία συνήθως απορρέει από τον έλεγχο της 

παραγωγικής διαδικασίας. Οι προσωρινά εργαζόμενοι αναγκάζονται να προσαρμόζονται στις 

ανάγκες των εργοδοτών, χάνοντας έτσι την παραγωγική όσο και τη συνδικαλιστική τους 

δύναμη.  

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των επισφαλώς εργαζομένων και των ανέργων σε 

συλλογικές μορφές δράσης, υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα και λόγω της ανεργίας, καθώς 

η τελευταία μειώνει τα κίνητρα του ατόμου να διαμαρτυρηθεί και το οδηγεί σε παραίτηση 

από συλλογικές διαδικασίες, γεννώντας του αισθήματα περιθωριοποίησης. Επιπλέον, η 

έλλειψη επαγγελματικής και εργασιακής ταυτότητας συμβάλει στη δημιουργία τάσης 

εξατομίκευσης όσον αφορά στην αντίληψη των προβλημάτων και των λύσεών τους και 

απώλειας αισθημάτων και δεσμών αλληλεγγύης εντός μιας ευρύτερης ομάδας. Οι νέοι 

γενικότερα δε συμμετέχουν σε κοινωνικές ομάδες και σωματεία και είναι σε μικρό βαθμό 

πολιτικοποιημένοι. Δεν επενδύουν σε συλλογικούς φορείς διεκδίκησης και προσπαθούν για 

την άμεση εκπλήρωση των αναγκών τους. Συμμετέχουν μόνο αν υπάρχουν ευνοϊκές 

προοπτικές για το εργασιακό καθεστώς και κοινωνικά επιδόματα. Επιπλέον, παρατηρείται 

ότι ενεργοποιούνται περισσότερο σε τοπικό επίπεδο, ευελπιστώντας σε άμεσα οφέλη τα 

οποία συνδέονται και με άλλες εκφράσεις της καθημερινής ζωής, όπως ζητήματα στέγασης, 

υγείας κα (Lahusen, 2013, Παναγιωτόπουλος,2005).   
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4.2. Νέες μορφές κινητοποίησης και συνδικαλιστικής οργάνωσης στην Ελλάδα - 

συνδικαλιστική αναζωογόνηση 

Βασικές αδυναμίες του συνδικαλιστικού κινήματος όπως η έλλειψη εκπροσώπησης 

των επισφαλώς εργαζομένων και των ανέργων στα συνδικάτα, η υποχώρηση σε ταξικό 

επίπεδο (που συνδέεται με την υιοθέτηση ενός συναινετικού – και όχι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικού – μοντέλου στη θέση του «παραδοσιακού» συγκρουσιακού), το έλλειμμα 

αξιοπιστίας της συνδικαλιστικής ηγεσίας, η δυνατότητα συμμετοχής των εργοδοτών στα 

συνδικάτα, η λειτουργία του επίσημου συνδικαλισμού ως «κοινωνικού εταίρου» και 

«πυροσβέστη» των αντιθέσεων, αλλά και οι αλλαγές στον εργασιακό τομέα εξαιτίας της 

παγκοσμιοποίησης και της επίθεσης του κεφαλαίου, έχουν οδηγήσει τους επισφαλώς 

εργαζομένους - και όχι μόνο – ν’ αναζητήσουν νέες μορφές συλλογικής οργάνωσης στο 

πλαίσιο μιας ανανέωσης του ρεπερτορίου δράσης τους.  

Η αναζήτηση και η προσπάθεια για αυτόνομη οργάνωση και δράση των 

εργαζομένων, έξω από τον επίσημο -κρατικό συνδικαλισμό, ξεκινάει από το 2008, καθώς 

είχε πλέον καταστεί φανερό πως μόνο αγώνες βάσης μπορούσαν να προβάλλουν ουσιαστικές 

διεκδικήσεις για τα εργατικά συμφέροντα. Η αναζήτηση αυτή γίνεται ολοένα εντονότερη 

καθώς ο παραδοσιακός συνδικαλισμός έχει ν’ αντιμετωπίσει, εκτός από τα παραπάνω 

προβλήματα, κι εκείνα που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή των μνημονίων και αφορούν 

αφενός τον περιορισμό της λειτουργίας των δομών και της κοινωνικής διαβούλευσης, κι 

αφετέρου το θεσμικό παροπλισμό των συνδικάτων με τις αλλαγές που έγιναν στο εργατικό 

και ασφαλιστικό δίκαιο42(Καψάλης, 2012α).  

 

Οι νέες μορφές συλλογικής οργάνωσης προσπαθούν ν’ απαντήσουν στα προβλήματα 

της παρακμής του συνδικαλισμού, να εκπροσωπήσουν τους εργαζόμενους στις νέες μορφές 

εργασίας και να προτάξουν ξανά τις αξίες και τις πρακτικές της βάσης, λειτουργώντας 

συλλογικά, αμεσοδημοκρατικά και πολλές φορές σε συνεργασία με άλλες κοινωνικές ομάδες 
                                                 
42 Σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της κοινωνικής διαβούλευσης, με την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης και με την ένταξη 
στο μηχανισμό δημοσιονομικής επιτήρησης οι θεσμοθετημένες δομές διαβούλευσης χάνουν έστω και τον περιορισμένο 
ρόλο τους και παραγκωνίζονται. Επιπλέον δεν καλούνται πλέον σε διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου παρά μόνο, και ίσως, 
σ’ ένα τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό επίπεδο. Παρατηρούμε δηλαδή το θεσμικό παροπλισμό των συνδικάτων. έτσι βλέπουμε 
μια σειρά από αντεργατικούς νόμους, και το το συνδικαλιστικό κίνημα να μάχεται για προειλημμένες αποφάσεις και σ’ ένα 
αδιέξοδο εργασιακό τοπίο (Καψάλης, 2012) Οι κυριότερες αντεργατικές νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει τα 
τελευταία χρόνια αφορούν –όπως είδαμε και στο κεφ 1 -  το δίκαιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την κατάργηση της 
αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και την υπερίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων τις οποίες μπορούν να υπογράφουν 
και ενώσεις προσώπων, σε κάθε επιχείρηση, την κατάργηση της επέκτασης της ισχύος των κλαδικών συμβάσεων, τον 
περιορισμό του ρόλου του ΟΜΕΔ, τη μείωση του βασικού μισθού και τη διαφοροποίηση ανάλογα με την ηλικία κ. α  
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(ανέργους, φοιτητές) αλλά και με εργαζόμενους σε άλλους κλάδους. Προτείνουν και 

αναπτύσσουν την αλληλεγγύη και τη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη τους και στο κοινωνικό 

σύνολο. Δίνουν με άλλα λόγια έμφαση στην οργανωτική δομή της βάσης (Παλαιολόγος, 

2006). 

Οι νέες μορφές οργάνωσης δεν έχουν κεντρικά όργανα, λειτουργούν κυρίως με 

γενικές συνελεύσεις («συνελεύσεις βάσης») οι οποίες έχουν έκτακτο ή μόνιμο χαρακτήρα με 

τη συγκρότηση επιτροπών με ανακλητούς εκπροσώπους κ.α. Το ρεπερτόριο δράσης τους 

έχει κινηματικά χαρακτηριστικά και περιλαμβάνει μεθόδους όπως κατάληψη του χώρου 

εργασίας, λευκή απεργία κ.α. Για τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους συνεργάζονται με 

διάφορες κοινωνικές ομάδες και σωματεία καθώς και με άλλες μορφές συλλογικής 

οργάνωσης μη κατοχυρωμένες θεσμικά, όπως Κινήσεις εργαζομένων, ενώ συγκροτούν ή/και 

συμμετέχουν σε επιτροπές αγώνα σε περιπτώσεις που είναι αναγκαίο.  

Οι βασικές μορφές οργάνωσης της βάσης των εργαζομένων αναφέρονται παρακάτω:  

Τα πρωτοβάθμια σωματεία βάσης43 ή αυτοοργανωμένα σωματεία, τα οποία αποτελούν 

την πλέον οργανωμένη σύγχρονη μορφή κινηματικής συνδικαλιστικής διεκδίκησης, 

ιδρύθηκαν αρχικά κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Συγκεντρώνουν 

απασχολούμενους σε κλάδους με νέες μορφές εργασίας (επισφαλείς, μερικώς 

απασχολούμενους, ανασφάλιστους, εργαζόμενους με «μπλοκάκια» κτλ) και ανέργους, σε 

αντίθεση με τον επίσημο συνδικαλισμό ο οποίος δεν κάνει δεκτές τις συγκεκριμένες 

ομάδες44. Αρκετά απ’ αυτά έχουν πρωταρχικό στόχο τη συσπείρωση του εργατικού 

δυναμικού, καταργούν το διαχωρισμό «άνεργος – εργαζόμενος» και προβλέπουν την ένταξη 

                                                 
43 Να επισημάνουμε ωστόσο ότι, οργανωτικά και θεσμικά, οι συγκεκριμένες οργανώσεις δεν είναι παρθενογενέσεις 
συλλογικών μορφωμάτων. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα πρωτοβάθμια σωματεία, νομικά η διαδικασία συγκρότησής τους είναι 
όμοια με κείνη των ήδη υπαρχόντων σωματείων, καθώς δεν προβλέπεται κάποια διαφορετική μορφή θεσμικής 
κατοχύρωσης. Ετσι, «σωματείο» είναι η ένωση 20 τουλάχιστον εργαζομένων που απασχολούνται στον ίδιο κλάδο της 
οικονομίας ή εργάζονται στον ίδιο εργοδότη. Τα σωματεία ιδρύονται σύμφωνα με τον αστικό κώδικα και το ν. 1264/82, 
σύμφωνα με τον οποίο, για ν’ αποκτήσει το σωματείο νομική υπόσταση, απαραίτητη και αναγκαία για τη νομιμότητα της 
συλλογικής του δράσης, απαιτούνται: η εγγραφή 20 τουλάχιστον εργαζομένων που απασχολούνται στον ίδιο κλάδο της 
οικονομίας ή εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, η σύνταξη καταστατικού και η έγκρισή του από το Πρωτοδικείο. Η διαδικασία 
της νομιμοποίησης είναι κοινή για όλα τα σωματεία ανεξάρτητα από τον τρόπο που επιλέγουν να λειτουργήσουν και να 
συσπειρώσουν τα μέλη τους. Τα πρωτοβάθμια σωματεία διακρίνονται σε: α) Ομοιοεπαγγελματικά, τα οποία είναι 
οργανωμένα με βάση το επάγγελμα που ασκεί ο μισθωτός π.χ σωματείο οικοδόμων, β) Κλαδικά, τα οποία είναι οργανωμένα 
με βάση τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, όπου εργάζεται ο μισθωτός, π.χ. 
σωματείο εργαζομένων στη βιομηχανία τσιμέντου, γ) Επιχειρησιακά, τα οποία είναι οργανωμένα με βάση την επιχείρηση 
π.χ. σωματείο εργαζομένων Ναυπηγείων Ελευσίνας, δ) Τοπικά, που είναι οργανωμένα με βάση το επάγγελμα ή τον κλάδο 
σε μία πόλη ή ένα νομό π.χ. σωματείο εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ε) Πανελλαδικά, δηλαδή τα σωματεία που είναι 
οργανωμένα με βάση το επάγγελμα ή τον κλάδο κι έχουν πανελλαδική εμβέλεια π.χ Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων 
Ελλάδας και στ) Τοπικά παραρτήματα τα οποία  είναι οργανικά τμήματα ενός σωματείου και όχι αυτόνομες οργανώσεις, με 
τοπική ή περιφερειακή εμβέλεια πχ τοπικό παράρτημα Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας.  
44 «Το σωματείο δέχεται ως μέλη του τους ανασφάλιστους συναδέλφους μας - θεωρούμε ότι είναι γελοίο και ντροπιαστικό, 
όταν η «μαύρη εργασία» είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του κλάδου, αυτοί να μη γίνονται δεκτοί ως μέλη σ’ ένα 
κλάδο που το 80% των εργαζομένων είναι ανασφάλιστο. Ένα   σωματείο που για λόγους συσχετισμού αρνείται να δεχτεί 
τους ανασφάλιστους είναι όχι μόνο άχρηστο αλλά και εχθρικό για τα συμφέροντα των εργαζομένων». (Διακήρυξη 
Σωματείου Σερβιτόρων Μαγείρων Θεσσαλονίκης http://ssmthess.espivblogs.net 6/12/2010).  
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στις τάξεις τους και των ανέργων του κλάδου (Διακλαδική Πρωτοβουλία Εργαζομένων - 

Ανέργων Στα ΜΜΕ http://aristerovima.gr/details.php?id=1356, 6/12/2010).  

Τα σωματεία45 αυτά διαφοροποιούνται ή έρχονται ακόμα και σε ρήξη με τις επίσημες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις (αρκετά δεν είναι εγγεγραμμένα στη ΓΣΕΕ). Είναι 

αυτοχρηματοδοτούμενα και δεν ελέγχονται από εργοδότες και από κομματικούς 

μηχανισμούς. (Δασκαλοπούλου κ Πολίτη, 2010). Εν αντιθέσει με τα σωματεία της ΓΣΕΕ και 

της ΑΔΕΔΥ, αναπτύσσουν μεταξύ τους δεσμούς αλληλεγγύης και στήριξης, επαναφέροντας 

στο προσκήνιο τη σημασία της ταξικής ενότητας και τη δύναμη της συμμετοχής, και 

προβάλλοντας τα κοινά προβλήματα των εργαζομένων ανεξάρτητα απ’ τον κλάδο ή την 

επιχείρηση που ανήκουν. Έχουν ενεργό κοινωνικό ρόλο αναδεικνύοντας ευρύτερα 

κοινωνικά ζητήματα (πχ υπόθεση Κούνεβα) αλλά και τοπικά. Αποτελούν ζωντανούς 

μαχητικούς οργανισμούς βάσης μέσα στην κοινωνία, που ενδιαφέρονται για τη βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης σε ευρύτερο επίπεδο και όχι μόνο στο στενό τομέα της εργασίας.  

Στους τομείς ελαστικής εργασίας, όπου αυτό μπορεί να λάβει χώρα, βλέπουμε να 

συγκροτούνται και να λειτουργούν πρωτοβάθμια σωματεία, ενώ σε περιπτώσεις που δεν 

μπορούν να σχηματιστούν (κυρίως εξαιτίας του βραχέος χρόνου εργασίας), οι εργαζόμενοι 

συντονίζονται μέσω γενικών συνελεύσεων κι επιτροπών, πάντα σε τοπικό επίπεδο και σε 

συνεργασία με τοπικά εργατικά κέντρα (κυρίως για να καλύψουν τυχόν απεργιακές 

κινητοποιήσεις). Στις περιπτώσεις αυτές οι αγώνες έχουν σύντομο χαρακτήρα και δε δίνεται 

συνέχεια στην οργάνωση των εργαζομένων ούτε από τους ίδιους αλλά ούτε και από τα 

ομοιοεπαγγελματικά σωματεία ή τα τοπικά εργατικά κέντρα. (τέτοιες περιπτώσεις είναι η 

περίπτωση την κινητοποιήσεων των εργαζομένων στα κοινωφελή προγράμματα).      

 

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των πρωτοβάθμιων σωματείων είναι η 

προσπάθεια για κοινό συντονισμό που ξεκίνησε το 2010 με την οργάνωση του 

«συντονιστικού των πρωτοβάθμιων βάσης», με στόχο να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν 

δυναμικά και να αντιταχθούν συλλογικά46 στις δυσμενείς μεταβολές στα εργασιακά 

                                                 
45 Μερικά από τα Σωματεία που λειτουργούν κατά κύριο λόγο με τον τρόπο αυτό είναι: Βιβλίου - Χάρτου, Σωματείου 
Σερβιτόρων Μαγείρων Θεσσαλονίκης, Σωματείου Σερβιτόρων Μαγείρων Αθήνας, Σωματείο βάσης εργαζομένων σε ΜΚΟ, 
Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών, Σωματείο εργαζομένων στα φροντιστήρια καθηγητών, Πανελλήνιο 
Σωματείο Εργαζομένων στη WIND κ.α. 
46 Τέτοιες αγωνιστικές κινητοποιήσεις ήταν αναγκαίες, καθώς οι πρακτικές της επίσημης συνδικαλιστικής ηγεσίας δεν 
προέβαλλαν την αναμενόμενη αντίσταση και δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της βάσης.Οι αποφάσεις λαμβάνονταν από 
τις γενικές συνελεύσεις των σωματείων, στις οποίες συμμετείχαν όχι μόνο τα διοικητικά συμβούλια αλλά και τα μέλη τους. 
Με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται η ενεργοποίηση της βάσης των εργαζομένων και η συσπείρωσή τους, η οποία αποτελεί 
βασικό ζητούμενο του συντονισμού, σε αντίθεση με τη φιλοσοφία και τη γραφειοκρατία του επίσημου συνδικαλισμού. Ο 
συντονισμός δεν έχει χαρακτηριστικά παράταξης, λειτουργεί ως μοντέλο αλλαγής και αναδιάρθρωσης του συνδικαλισμού. 
(συνέντευξη Παναγιώτη Σωτήρη - Προέδρου ΣΦΕΚ- στις 17 Ιουλίου 2010 http://aformi.wordpress.com/category 
6/12/2010). 
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κεκτημένα, αλλά και να αλληλεπιδράσουν γύρω από τα κοινά τους προβλήματα. Ο 

συντονισμός ξεκίνησε γιατί υπήρχε η ανάγκη για συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών και 

θέσεων αλλά και για την ανάπτυξη ενός αγωνιστικού σημείου αναφοράς απέναντι στις 

πολιτικές που δρομολογούνταν με αφορμή την άλωση των εργασιακών κεκτημένων που 

επέφερε το  μνημόνιο. Είναι έξω από το επίσημο συνδικαλιστικό κίνημα, αποτελεί μια νέα 

μορφή συλλογικής δράσης και τη μοναδική σήμερα μορφή συνδικαλιστικής αναζωογόνησης 

«από τα κάτω», αν και ο αμιγής στόχος της δεν είναι αυτός, αλλά η συντονισμένη και 

αποτελεσματική διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ο συντονισμός των 

πρωτοβάθμιων σωματείων βάσης αλλά και τα ίδια τα σωματεία (ο αριθμός τους δεν είναι 

καταγεγραμμένος, όμως παρουσιάζει αυξητικές τάσεις) αποτελούν ένα ισχυρό αντίπαλο δέος 

απέναντι στο συνδικαλισμό όπως τον γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Είναι αυθόρμητες μορφές 

αγώνα οι οποίες, παρά τα κινηματικά χαρακτηριστικά τους, δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα 

μπορέσουν να συγκροτηθούν και να δημιουργήσουν ένα ισχυρό ρεύμα  – ένα νέου τύπου 

συνδικαλισμό - ακηδεμόνευτο, που θα εμπεριέχει όλο το υπάρχον εργατικό δυναμικό με 

ίσους όρους και με αγωνιστική διάθεση. 

  

Εκτός από τα «πρωτοβάθμια σωματεία βάσης» και την προσπάθεια για συντονισμό 

τους, άλλες μορφές συλλογικής οργάνωσης που εμφανίζονται ή ισχυροποιούνται με την 

κρίση είναι: η «Επιτροπή Αλληλεγγύης Συνδικάτων και Συνδικαλιστών», πρωτοβουλία η 

οποία συγκροτήθηκε το 2011 από το ΣΕΚ (Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα), το 

«Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο», (ΠΑΜΕ) που πρόσκειται στο ΚΚΕ, και διατηρείται 

τυπικά εντός του θεσμικού συνδικαλισμού. Ωστόσο, επιλέγει διαφορετικές κινητοποιήσεις 

και γενικά διαφοροποιείται από τον παραδοσιακό συνδικαλισμό. Υπάρχει επίσης η 

«Πρωτοβουλία για το Συντονισμό των Πρωτοβάθμιων σωματείων σε ιδιωτικό και δημόσιο 

τομέα». Ιδρύεται με τον ενεργό ρόλο των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ μετά το 2008 ως 

εναλλακτική προοπτική στον επίσημο συνδικαλισμό. Το συγκεκριμένο συντονιστικό έχει 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις κινητοποιήσεις ενάντια στα μνημόνια, με μια σειρά 

αντιδράσεων και κοινωνικών παρεμβάσεων που συγκέντρωσαν σημαντικό αριθμό 

συνδικάτων. Παρατηρούμε επομένως ότι η τάση διαίρεσης σε παρατάξεις είναι εμμενής στο 

συνδικαλιστικό  κίνημα.   

Τέλος, υπάρχει η Πρωτοβουλία για τη δημιουργία ομόσπονδου σχήματος συνδικάτων 

και συνδικαλιστών βάσης, η οποία προωθείται από το 2011 από άτομα του αναρχικού και 
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αντιεξουσιαστικού χώρου, που εργάζονται σχεδόν αποκλειστικά σε ευέλικτες μορφές 

εργασίας (Καψάλης, 2012). 

Από τις παραπάνω πρωτοβουλίες συλλογικής συνδικαλιστικής οργάνωσης, σήμερα 

λειτουργεί μόνο το ΠΑΜΕ και σε αρκετά μικρότερο βαθμό το «συντονιστικό των 

πρωτοβάθμιων βάσης». Οι λόγοι της αδρανοποίησής τους θα πρέπει αν αναζητηθούν, στην 

πολιτική σκοπιμότητα της δημιουργίας τους.  

 

4.3 Για τον επίσημο συνδικαλισμό και το ευρύτερο συνδικαλιστικό κίνημα - 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την «επανεκκίνηση» των συνδικάτων  

Γενικότερα παρατηρούμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα πλήττεται από τις 

κυβερνητικές πολιτικές, τη νεοφιλελεύθερη επίθεση του κεφαλαίου και τις συνακόλουθες 

αλλαγές στην οικονομία και στον τρόπο παραγωγής σε διεθνές επίπεδο. Τα συνδικάτα 

αποδυναμώνονται, οι ηγεσίες τους δεν ριζοσπαστικοποιούνται, ενώ ο συντονισμός τους σε 

διεθνές επίπεδο είναι αναιμικός ή και ανύπαρκτος. Η προοπτική της διεθνούς συνεργασίας, 

αποτελεί και μια πρόκληση απέναντι στη γενικευμένη επίθεση του κεφαλαίου στα εργατικά 

κεκτημένα. Σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο συνδικαλισμός καλείται να περάσει από τη 

φάση της άμυνας σ’ εκείνη της επίθεσης, αναγκαιότητα που απαιτεί τόσο την ενοποίηση των 

διαφορετικών ρευμάτων και στρατηγικών όσο και τη χάραξη μιας συνεκτικής στρατηγικής 

με συγκεκριμένους στόχους σε διεθνές επίπεδο. Η προοπτική αυτή προϋποθέτει τη 

ριζοσπαστικοποίηση των συνδικαλιστικών κινημάτων σε κάθε χώρα, καθώς και τη 

συνεργασία των διαφορετικών τάσεων, την ένταξη των νέων μορφών εργασίας στους 

συνδικαλιστικούς φορείς, τη σύναψη συμμαχιών με το εξωτερικό περιβάλλον και την 

αξιοποίηση της άμεσης δράσης.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι όποιες προσπάθειες συνδικαλιστικής 

αναζωογόνησης από τον οργανωμένο επίσημο συνδικαλισμό (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ) φαίνεται να 

ακολουθούν  τετριμμένες στρατηγικές, τόσο στον τομέα της οργανωτικής δραστηριότητας, 

όσο και σε αυτόν της πολιτικής. Οι εισηγήσεις της ΓΣΕΕ για αύξηση της συνδικαλιστικής 

πυκνότητας μέσω της ένταξης στα σωματεία των επισφαλώς εργαζομένων, των μεταναστών 

και των άλλων στρωμάτων των εργαζομένων που επιβαρύνονται από την αναδιάρθρωση δεν 

φαίνεται να προχωρούν ικανοποιητικά. Παράλληλα, παραμένει μετέωρη και η αναγκαιότητα 

-που αναγνωρίζει ότι υπάρχει- για την ανάπτυξη κοινωνικών συμμαχιών με άλλες ομάδες και 

κινήματα ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως αυτά της κοινωνικής ασφάλισης, της 
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κατοικίας κτλ. (Συνέδρια ΓΣΕΕ 2010, 2012). Παρατηρούμε επομένως έλλειψη σχεδιασμού 

συνδικαλιστικής αναζωογόνησης και ουσιαστικών παρεμβάσεων στα προβλήματα των 

εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου.    

Στην παρούσα φάση του ελληνικού συνδικαλισμού και της γενικότερης κρίσης, μια 

συγκροτημένη στρατηγική που θα ενοποιήσει τις διάφορες τάσεις και θα φέρει στο 

προσκήνιο τις πραγματικές εργασιακές αλλά και κοινωνικές ανάγκες (κατοικία, υγεία κτλ) 

του εργατικού δυναμικού, θα μπορούσε ν’ αποτελέσει ουσιαστική αντίσταση. Η μελέτη και 

εφαρμογή ξένων επιτυχημένων παραδειγμάτων, όπως των αμερικάνικων κοινοτικών 

οργανώσεων (community unions47), θα ήταν μια πιθανή λύση προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Τέτοια παραδείγματα θα τροφοδοτούσαν μια καλή πρακτική τόσο για την αύξηση της 

συνδικαλιστικής πυκνότητας όσο και για τη γενικότερη βελτίωση των όρων ζωής των 

εργαζομένων και θα συνέβαλλαν θετικά στην αντιμετώπιση και άλλων προβλημάτων, όπως 

εκείνο του ρατσισμού. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, χρειάζεται αφενός μια πιο στοχευμένη 

παρέμβαση στην οργάνωση και την κοινωνική απεύθυνση κι αφετέρου μια ευρύτερη 

συνεργασία με κοινωνικά κινήματα και ομάδες, καθώς και ριζοσπαστικοποίηση του 

συνδικαλισμού στη βάση και την ηγεσία του. 

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι νέες τάσεις οργάνωσης που 

εμφανίζονται (κυρίως μέσω των πρωτοβάθμιων σωματείων και των επιτροπών αγώνα) οι 

οποίες ξεκινούν από τους ίδιους τους εργαζόμενους, αφορούν στην ανάγκη τους για 

συνεργασία, οργάνωση  και αντίσταση στα νέα μέτρα και προκύπτουν από τη βούληση για 

αδιαμεσολάβητη διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωμάτων.  

Επιπλέον, προκειμένου το συνδικαλιστικό κίνημα να συμβάλλει στην επίλυση του 

προβλήματος της ανεργίας και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των επισφαλώς  

εργαζόμενων, θα πρέπει να προχωρήσει στο σχεδιασμό ενός νέου παραγωγικού μοντέλου το 

                                                 
47 Σε ότι αφορά τις οργανωτικές δραστηριότητες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συναντάμε στο Αμερικάνικο συνδικαλιστικό κίνημα, 
το οποίο υιοθέτησε πρακτικές κινηματικού συνδικαλισμού, σε αντίθεση με τη λογική της παροχής υπηρεσιών (πχ παροχή 
επιδομάτων σε ανέργους). Το 1995 ο πρόεδρος της American Federation of Labor and Congress of Industrial 
Organizations (AFL – CIO), J Sweeney, προσπάθησε να αυξήσει τη συνδικαλιστική πυκνότητα των σωματείων 
χρησιμοποιώντας επαγγελματίες οργανωτές και εστιάζοντας στη στρατολόγηση των εργαζομένων στον τομέα των 
υπηρεσιών καθώς και των εργαζομένων που ανήκαν σε ομάδες που δεν εκφράζονταν από τον επίσημο συνδικαλισμό 
(μετανάστες,  εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα, επισφαλείς εργαζόμενους, άτομα από μειονότητες). Στο πλαίσιο αυτό 
συστάθηκαν κοινοτικές οργανώσεις (community unions) μεσαίου μεγέθους, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό 
επίπεδο. Πρόκειται για νέου τύπου οργανώσεις οι οποίες αποτελούν εθνοτικές ή γεωγραφικές ενότητες και όχι 
συσπειρώσεις με βάση τους χώρους εργασίας. Απευθύνονται σε αφροαμερικάνους, κυρίως μετανάστες, προσφέροντας τους 
επιπλέον νομικές υπηρεσίες σε ότι αφορά τις συνθήκες εργασίας και στήριξη σε θέματα περίθαλψης, κατοικίας κ.ά. Τα 
παραπάνω δίνουν έμφαση στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων καλλιεργώντας διαπραγματευτικές και πολιτικές 
ικανότητες, πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό αρκετά στον τομέα της εργασίας σε τοπικό κυρίως επίπεδο. Παράλληλα, 
υιοθετήθηκαν πρακτικές οργάνωσης με μορφές κινητοποίησης σε κεντρικό και κοινοτικό επίπεδο, καμπάνιες ενημέρωσης 
για την εργασία και άλλες πρακτικές που συναντάμε και στις ΜΚΟ, ενώ η πολιτική τους δράση συνδέθηκε με συμμαχίες με 
κοινωνικά κινήματα (Fine 2005, Καρακιουλάφη, 2010). 
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οποίο θα βασίζεται στη σταθερή μισθωτή εργασία, αξιοποιώντας τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα τόσο των νέων θέσεων όσο και των προοπτικών που θέτουν. Εξαιτίας της 

χαμηλής δυνατότητας οργάνωσης των επισφαλώς εργαζομένων απαιτείται η ανάπτυξη νέων 

συμμαχιών και με άλλους συλλογικούς φορείς (κινήσεις πολιτών κα). Απαραίτητη είναι η 

ανάδειξη των προβλημάτων των επισφαλώς εργαζομένων μέσα από δράσεις στους χώρους 

εργασίας, όπως και στα ΜΜΕ με την κινητοποίηση των δημόσιων αρχών, ώστε ν’ αυξηθεί η 

διαπραγματευτική ισχύ των επισφαλώς εργαζομένων. Τα θέματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν είναι εκείνα της προσωρινότητας στην εργασία και της χαμηλής 

κοινωνικής προστασίας (επιδόματα ανεργίας, ασφαλιστική κάλυψη κα) (Τριανταφύλλου, 

2008).  

 Ωστόσο, σήμερα - εν μέσω βαθιάς κρίσης και ύφεσης - βασικό μέλημα και 

προτεραιότητα συνιστούν επιπλέον η προστασία της εργασίας με πλήρη δικαιώματα και η 

τήρηση της εργατικής νομοθεσίας (ό,τι έχει περισωθεί απ’ αυτή). Επιπλέον, επειδή οι 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης δε φαίνεται να εκπληρώνουν τους σκοπούς τους, θετικό 

θα ήταν να προστεθεί στην ατζέντα των διεκδικήσεων των συνδικάτων η μεταφορά πόρων 

από τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε πολιτικές για την καθολική προστασία των 

ανέργων, όπως για παράδειγμα η επέκταση του χρόνου λήψης του επιδόματος ανεργίας, η 

καταπολέμηση των φαινομένων εκμετάλλευσης των εργαζομένων των προγραμμάτων και η 

αντικειμενική αξιολόγηση και βελτίωση των προγραμμάτων των ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης. Τέλος, βασικό μέλημα πρέπει να είναι η οργάνωση και η ενεργοποίηση των 

εργαζομένων των κάθε λογής προγραμμάτων ώστε οι ίδιοι να μπουν σε διαδικασία 

διεκδίκησης αλλά και αντιπροτάσεων σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως 

απασχολήσιμοι / ωφελούμενοι. (Γεωργιάδου,  2014) 

Για να μπορέσουμε ν’ αναφερθούμε σε «επάνοδο» και ενεργή παρέμβαση των 

συνδικάτων στις σύγχρονες εργασιακές και κοινωνικές ανάγκες, είναι αναγκαία η επιστροφή 

στις αξίες που διέπουν την έννοια του συνδικαλισμού, οι οποίες έχουν συρρικνωθεί ή 

ακυρωθεί εξαιτίας των παραλείψεων και της παθογένειας του συνδικαλιστικού κινήματος 

των τελευταίων 30 ετών. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση ενός νέου 

συνδικαλιστικού κινήματος είναι:  

α) η επιστροφή στην αξία της αλληλεγγύης, μετά από μια μακρά πορεία υπερίσχυσης 

του ατομικισμού σε βάρος της συλλογικότητας. Η συγκεκριμένη αξία αφορά όλο το φάσμα 

και τις μορφές της μισθωτής εργασίας.  Αφορά έμπρακτες εκδηλώσεις αλληλεγγύης ανάμεσα 
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σε μισθωτούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε τυπικά και ευέλικτα εργαζόμενους, 

με διαφορετικά αμειβόμενους. Η αλληλεγγύη θα πρέπει να εκδηλώνεται και απέναντι σε 

άλλα κοινωνικά κινήματα που βρίσκονται σε παράλληλη τροχιά, αυξάνοντας ποιοτικά και 

ποσοτικά την παρουσία των συνδικάτων στο κοινωνικό σώμα. Η αλληλεγγύη δεν αφορά 

μόνο την απλή υπεράσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων άλλα πρέπει να επεκτείνεται και 

στην ενεργοποίηση των μελών της κοινωνίας, αντί να περιορίζεται σε φιλανθρωπικές 

δράσεις, διαιωνίζοντας την παθητική αποδοχή.  

β) η αποκατάσταση της συνδικαλιστικής ενότητας όλων των κατηγοριών μισθωτής 

εργασίας, αφού η επίθεση που δέχονται τα εργατικά συμφέροντα είναι γενικευμένη. Η 

διάκριση ανάμεσα στη μισθωτή σχέση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι πλέον 

ξεπερασμένη ιδεολογικά και πολιτικά, καθότι οι ασκούμενες πολιτικές υποβαθμίζουν την 

εργασία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Η οργανωτική ενότητα θα συμβάλει 

τόσο στην ισχυροποίηση του συνδικαλισμού όσο και στην καταπολέμηση του 

κατακερματισμού, προτάσσοντας το όραμα ενός ενιαίου συνδικαλιστικού κινήματος.  Η 

αυτονομία του τελευταίου είναι συνυφασμένη με την ανεξαρτησία του. Η οργανωτική και 

λειτουργική αυτονομία επιβάλλεται, προκειμένου να είναι ισχυρό και ανεξάρτητο 

λειτουργικά και ιδεολογικά, στοχεύοντας έτσι στην ικανοποίηση των αναγκών των μελών 

του και όχι των εκάστοτε κομμάτων και πολιτικών προσώπων. Επιβάλλεται επομένως η 

αυτονομία και η απαγκίστρωση των συνδικάτων από οικονομικούς πόρους που λαμβάνουν 

από το κράτος, καθώς και η αυτονόμηση του κινήματος από κομματικούς μηχανισμούς 

(θέσπιση ασυμβίβαστου συνδικαλιστικού στελέχους – κομματικού στελέχους). Σήμερα είναι 

σύνηθες το φαινόμενο των συγκοινωνούντων δοχείων: ο συνδικαλιστής που μετακινείται  σε 

πολιτικά αξιώματα (Κουζής, 2014, Καψάλης, 2012).  

Η δημοκρατικότητα στη λήψη αποφάσεων και η ενεργοποίηση της βάσης συνιστούν 

επίσης απαραίτητα στοιχεία ενός αυτόνομου κινήματος. Οι αποφάσεις θα πρέπει να 

λαμβάνονται εντός των συλλογικών οργάνων και όχι έξω απ’ αυτά. Πρέπει να διευρυνθεί ο 

έλεγχος της ηγεσίας από τη βάση και να θεσπιστεί η ανακλητότητα των συνδικαλιστικών 

ηγεσιών, όπου κρίνεται απαραίτητο. Η μαζικότητα και η αποτελεσματικότητα είναι έννοιες 

συνυφασμένες με τις προηγούμενες (δημοκρατικότητα και από τα κάτω έλεγχος), καθώς η 

μαζικότητα θα αυξηθεί όταν αποκατασταθεί η αξιοπιστία των συνδικάτων. Σε πρακτικό 

επίπεδο, θα πρέπει να γίνουν κινήσεις προσέγγισης νέων μελών. 
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Εν κατακλείδι, το συνδικαλιστικό κίνημα θα είναι αποτελεσματικό αν είναι μαζικό 

και αυτόνομο. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να κατοχυρώσει τις προαναφερθείσες αξίες και 

να μεριμνά στρατηγικά για τις προϋποθέσεις εκείνες που είναι ουσιώδεις για τη νικηφόρα 

έκβαση των αγώνων: μεταξύ άλλων οργάνωση, προνοητικότητα και τα απαραίτητα μέσα 

πριν από κάθε κινητοποίηση (π.χ. δημιουργία απεργιακών ταμείων) για τη στήριξη των 

αγώνων (Κουζής,2014).  
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Κεφάλαιο 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 
 
Εισαγωγή  
 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας τις περιόδους 2012-13 και 

2013-14, αποτέλεσε την έναρξη της μαζικής εφαρμογής της ευέλικτης και χωρίς δικαιώματα 

απασχόλησης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.  Η παρούσα  εργασία μελετά τον 

τρόπο εφαρμογής της, τις επιδράσεις της στις εργασιακές σχέσεις, και τις απόψεις και τυχών 

αντιδράσεις – αντιστάσεις των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών φορέων στις αλλαγές 

που προκύπτουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.   

 

Αφορμή για τη διερεύνηση αυτή υπήρξε η προσωπική παρατήρηση και εμπειρία ως 

εργαζόμενη σε φορέα που έχει υλοποιήσει τέτοια προγράμματα καθώς και η συναναστορφή 

με εργαζόμενους στα κοινωφελή προγράμματα. Ιδιαίτερο κίνητρο υπήρξε η παρατήρηση ότι 

ένας μεγάλος όγκος εργαζομένων εισέρχεται στον δημόσιο τομέα, εργάζεται για ένα 

εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα σε ένα απροσδιόριστο και με αρκετά προβλήματα 

καθεστώς, ικανοποιώντας πολλές φορές πάγιες και διαρκείς ανάγκες οι οποίες  

εξακολουθούν να υφίστανται και μετά τη λήξη της πεντάμηνης απασχόλησης. Παράλληλα, 

παραμένουν άγνωστες οι επιδράσεις που το εργασιακό αυτό καθεστώς – διαδικασία μπορεί 

να έχει στην ζωή του ίδιου του εργαζόμενου48, ενώ παρατηρείται επίσης ότι ολοένα και 

περισσότερα άτομα περιμένουν «καρτερικά» την επόμενη κοινωφελή για να εργαστούν και 

ολοένα και πιο πολλοί φορείς «επενδύουν» σε τέτοιου είδους συμβάσεις, καθώς δεν μπορούν 

να προσλάβουν με διαφορετικό τρόπο προσωπικό. Τέλος, όπως είναι γνωστό, για τους 

συγκεκριμένους εργαζόμενους δεν υφίσταται κάποιος συνδικαλιστικός ή άλλος φορέας που 

να μπορούν να απευθυνθούν για τα όποια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζουν.  

 

                                                 
48 Αν και στη ΚΥΑ οι εργαζόμενοι στα κοινωφελή ονομάζονται «ωφελούμενοι», χρησιμοποιώ τον όρο εργαζόμενος καθώς 
θεωρώ ότι πρόκειται για εργασία και όχι για ωφέλεια.   
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Τα παραπάνω αποτελούν σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα καθώς, η ευέλικτη 

εργασία έχει εισβάλει στην αγορά εργασίας, οι συνδικαλιστικοί φορείς έχουν συρρικνωθεί 

και αποδυναμωθεί στη συνείδηση των πολιτών και οι όποιες κοινωνικές αντιδράσεις που 

μπορεί αρχικά να είναι δυναμικές μετά από λίγο καιρό αποδυναμώνονται.  Ως εκ τούτου η 

παρούσα εργασία επιδιώκει να διερευνήσει της αντιστάσεις και τις αντιδράσεις των ίδιων 

των υποκειμένων και των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων στη νέα εργασιακή κατάσταση που 

δημιουργείται.  

Ως περιοχή για τη μελέτη της εφαρμογής της κοινωφελούς εργασίας τις περιόδους 

2012-13 και 2013-2014, επιλέχτηκε η ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. Η 

συγκεκριμένη περιοχή  επιλέχθηκε αφενός για πρακτικούς λόγους όπως η εντοπιότητα και η 

δυνατότητα της εύκολης πρόσβασης σε πηγές (εργαζόμενους) και σε πληροφόρηση (τοπικές 

εφημερίδες και ΜΜΕ κα), και αφετέρου λόγω προσωπικού ενδιαφέροντος (ως εργαζόμενη 

σε Δήμο της περιοχής αναφοράς). Η δυνατότητα πρόσβασης και σε άλλες πηγές εκτός από 

τις συνεντεύξεις, όπως το αρχείο εφημερίδων, το αρχείο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, 

αλλά και η συμμετοχική παρατήρηση μέσω της συνεργασίας με εργαζόμενους στην 

κοινωφελή εργασία και η επαφή με την ηγεσία του νομικού προσώπου του ΟΤΑ ως 

εργαζόμενη ήταν ιδιαίτερα βοηθητικοί παράγοντες στην αποσαφήνιση των γεγονότων.  

 

 

5.1 Σκοπός της Έρευνας      

 

Σκοπός της έρευνας είναι να συνδράμει στο διάλογο σχετικά με τις αλλαγές που γίνονται 

στον εργασιακό τομέα και τη συλλογική οργάνωση των εργαζομένων στα κοινωφελή 

προγράμματα.  

Προς την κατεύθυνση αυτή επιμέρους στόχοι της μελέτης είναι να απαντηθούν τα ακόλουθα 

ερωτήματα:  

 Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων σε σχέση με τους σκοπούς τους 

 Οι λόγοι και οι τρόποι οργάνωσης και κινητοποίησης των εργαζομένων στα 

κοινωφελή προγράμματα και ποιοι παράγοντες συμβάλουν σε αυτό (αιτήματα, 

πολιτική τοποθέτηση, αγανάκτηση κτλ).  

 Η αυτοαντίληψη των υποκειμένων ως προς την εργασιακή τους ταυτότητα και αν 

αυτή συνέβαλε στην συλλογική οργάνωση και συλλογική δράση των υποκειμένων. 

 Η πολιτική στάση των σωματείων ως παράγοντας ενεργοποίησης ή καταστολής των 

κινητοποιήσεων των εργαζομένων. 
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην πορεία της έρευνας, λόγω του 

δυναμικού χαρακτήρα της διαδικασίας αλλά και των στοιχείων που συλλέχθηκαν προέκυψαν 

και άλλα ερωτήματα τα οποία αφορούσαν στην περίοδο των κινητοποιήσεων (Νοέμβριος  

2012-Μάρτιος ης 2013 και Ιούνιος –Οκτώβριος 2013) των εργαζομένων ενάντια στην 

«Αλληλεγγύη Κρήτης», την εταιρία που είχε αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματός 

στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. Συγκεκριμένα, προέκυψαν  ερωτήματα αναφορικά 

με τη στάση των σωματείων και αν οι οργανωμένες αντιδράσεις των εργαζομένων κατά την 

πρώτη εφαρμογή της κοινωφελούς θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «κίνημα» ή αν 

αποτέλεσαν απλά γεγονότα διαμαρτυρίας49 (έκταση κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνία του 

προβλήματος κτλ).  

 

 

5.2  Η μέθοδος 
 

Επιλέχτηκε η ποιοτική έρευνα και η εφαρμογή των αντίστοιχων μεθόδων ανάλυσης 

και εργαλείων έναντι της ποσοτικής καθώς τα ζητήματα που διαπραγματεύεται η έρευνα 

μπορούν να μελετηθούν σε βάθος μόνο μέσω της επεξεργασίας του πλούτου των 

πληροφοριών που η μέθοδος της συνέντευξης μπορεί να δώσει. Μας ενδιαφέρουν οι 

εμπειρίες, οι ερμηνείες και ο αναστοχασμός των ίδιων των υποκειμένων όπως τις βίωσαν και 

τις παρουσιάζουν μέσα από μια διαλογική διεργασία με τον συνεντευκτή και όχι η στείρα 

παράθεση της πληροφορίας (Mason,2013). Βασικός στόχος είναι η διερεύνηση των 

νοημάτων και των αναπαραστάσεων που οι ίδιοι οι συμμετέχοντες δίνουν στο κοινωνικό 

φαινόμενο της εφαρμογής της κοινωφελούς (Ιωσηφίδης, 2003).  
                                                 
49 Γεγονός  διαμαρτυρίας είναι κάθε διακριτό γεγονός συλλογικής δράσης το οποίο εκφράζει μια διεκδίκηση με τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: γίνεται σε δημόσιο χώρο, συλλογικά ή στο όνομα κάποιας συλλογικότητας, είναι ανεξάρτητο 
από κρατικούς θεσμούς, έχει στόχο την έκφραση διαφωνίας και τον επηρεασμό αποφάσεων ή και συνολικότερα των 
κοινωνικών πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών των θεσμών, αξιών και αντιλήψεων που διαμορφώνουν τις σχετικές 
αποφάσεις (Κούση, 2011, Rucht και Neidhardt 1999, Rucht και Ohlemacher 1992 στο Καβουλάκος, 2007). Ωστόσο στην 
περίπτωση που μελετάμε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τους Δήμαρχους και τους βουλευτές, αν και ανήκουν στους 
κρατικούς θεσμούς, καθώς αποτελούν εκφραστές και πρωταγωνιστές  ορισμένων γεγονότων διαμαρτυρίας.  Το κοινωνικό 
κίνημα αναπτύσσεται όταν μια αίσθηση δυσαρέσκειας διαχέεται και οι υφιστάμενοι θεσμοί δεν έχουν την απαραίτητη 
ευελιξία να ανταποκριθούν (Della Porta,2010: 47-48). Κατά τον Σεφεριάδη (2006) συγκρουσιακή ή διεκδικητική πολιτική 
έχουμε όταν άνθρωποι απλοί (χωρίς ισχυρούς πόρους και πρόσβαση στη θεσμική εξουσία) συγκροτούνται σε ομάδες, 
διατυπώνουν αιτήματα και συγκρούονται με τις ελίτ, άλλους αντιπάλους ή τις κρατικές αρχές. Ωστόσο, δεν αποτελούν όλες 
οι εκφάνσεις της συγκρουσιακής πολιτικής κινήματα. Μελετητές όπως ο Sidney Tarrow (1998) επισημαίνουν ότι βασικό 
χαρακτηριστικό των κινημάτων είναι ο παρατεταμένος χαρακτήρας των διεκδικητικών δράσεων, διαφορετικά πρόκειται για 
απλά συγκρουσιακά επεισόδια. Για τον Tilly (2004) το κοινωνικό κίνημα είναι αποτέλεσμα της σύζευξης τριών 
αλληλένδετων παραγόντων: (α) εκστρατειών: παρατεταμένων διεκδικήσεων που απευθύνονται σε "αρχές" (πρωτίστως, αν 
και όχι αποκλειστικά, κρατικές)· (β) ρεπερτορίων: νεωτερικών συλλογικών δράσεων και τελετουργιών όπως π.χ. η 
δημιουργία οργανώσεων, η χρήση ΜΜΕ και η διανομή προπαγανδιστικού υλικού και (γ) συλλογικών επιδείξεων Αξιοσύνης, 
Ενότητας, Πολυάριθμου, και Αφοσίωσης (ΑΕΠΑ). Όπως αναφέρει η Della Porta(2010) ο Mario Diani σε αρκετά κείμενα 
του τονίζει ότι «τα κοινωνικά κινήματα αποτελούν διακριτή κοινωνική διαδικασία, που συνίσταται στους μηχανισμούς 
μέσω των οποίων οι δρώντες στρατεύονται σε συλλογικές δράσεις : εμπλέκονται σε συγκρουσιακές σχέσεις σαφώς 
προσδιορισμένες, συνδέονται με πυκνά δίκτυα, συμμερίζονται μια διακριτή συλλογική ταυτότητα» Della Porta D, Diani 
M,2010:61).    
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Η έρευνα προσανατολίστηκε αρχικά στην συλλογή πρωτογενών στοιχείων μέσω ημι-

δομημένων συνεντεύξεων με εργαζόμενους και εκπροσώπους φορέων που εμπλέκονται στην 

υλοποίηση της κοινωφελούς (φορείς και συνδικαλιστικά σωματεία).  

 

Η προσπάθεια να κατανοήσουμε το φαινόμενο των κινητοποιήσεων και των 

γεγονότων διαμαρτυρίας των εργαζομένων, του ρόλου των διάφορων εμπλεκόμενων φορέων 

που προέκυψαν στην πορεία των συνεντεύξεων αλλά και των διαδικασιών για συλλογική 

οργάνωση μας οδήγησε να ανατρέξουμε στη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών μέσα από τα 

δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο και τη μελέτη ιστοσελίδων ώστε να συμπληρώσουμε τα 

στοιχεία των συνεντεύξεων και να κατανοήσουμε καλύτερα τα γεγονότα. Η διαδικασία ήταν 

αναγκαία προκειμένου να διακρίνουμε τους ρόλους των διαφορετικών φορέων και αιρετών 

(Δήμαρχοι, βουλευτές κτλ) και επιλέχτηκε καθώς υπήρχαν δυσκολίες στον προγραμματισμό 

συνεντεύξεων με τους ίδιους και καθώς κάτι τέτοιο θα αποτελούσε μια ιδιαίτερα χρονοβόρα 

διαδικασία που πιθανόν  να μην προσέδιδε σπουδαία στοιχεία στα ερωτήματα μας.  

 

Για να απαντηθούν τα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα καθώς και εκείνα που 

προέκυψαν στην πορεία αξιοποιήθηκε το υλικό των συνεντεύξεων. Συμπληρωματικά, 

παράλληλα αξιοποιήθηκε και η μέθοδος  «μελέτη γεγονότων διαμαρτυρίας» του Tilly, 

προκειμένου να μελετηθούν τα γεγονότα διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκαν στο Νομό 

Ηρακλείου  από τους εργαζόμενους της κοινωφελούς εργασίας στις περιόδους Νοέμβριος 

‘12-Μάρτιος ‘13 και Ιούνιος –Οκτώβριος ‘13 

 

Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχτηκε για να μελετηθούν αποκλειστικά οι 

κινητοποιήσεις και τα γεγονότα διαμαρτυρίας που έγιναν στο Ηράκλειο στη προσπάθεια να 

κατανοήσουμε την οργάνωση των εργαζομένων και το ρόλο των εμπλεκόμενων φορέων σε 

όλη αυτή την κινητοποίηση. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχτηκε καθώς στην πορεία της 

έρευνας αναδείχτηκαν στοιχεία που καθιστούν την διαμαρτυρία των εργαζομένων ως 

κινηματική και για την καλύτερη κατανόηση της μας οδήγησε να ανατρέξουμε και σε άλλες 

πηγές εκτός από συνεντεύξεις όπως άρθρων εφημερίδας, ιστοσελίδες διαδίκτυο κτλ. Μονάδα 

ανάλυσης αποτέλεσε το κάθε διακριτό γεγονός διαμαρτυρίας το οποίο εξέφραζε μια 

διεκδίκηση των δρώντων, στην περίπτωση μας κυρίως από την Αλληλεγγύη Κρήτης» και σε 

μικρότερο βαθμό - στην πρώτη τουλάχιστον φάση- από την κυβέρνηση.  
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Οι διαφορετικές τεχνικές συλλογής δεδομένων και οι διαφορετικές μέθοδοι 

ερμηνείας λειτουργούν συμπληρωματικά, επιτρέποντας τη διερεύνηση των διαφορετικών 

όψεων της κινητοποίησης των εργαζομένων και τη σε βάθος καταγραφή του φαινομένου ενώ 

ο συνδυασμός τους αυξάνει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας (Mason, 2003) η 

οποία ολοκληρώθηκε σε δυο φάσεις που αναλύονται στο τμήμα που ακολουθεί..  

 

 

5.3  Συλλογή των στοιχείων και διαδικασία της έρευνας 

 

Η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιήθηκε σε στάδια, τα οποία 

διαμορφωθήκαν κατά τη διάρκεια και με βάση την πορεία της έρευνας. Το πρώτο στάδιο 

περιλάμβανε βιβλιογραφική έρευνα, τον προσδιορισμό των ερωτημάτων και τη δημιουργία 

του ερευνητικού εργαλείου, τον ορισμό του δείγματος και την υλοποίηση των πρώτων 

συνεντεύξεων. Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση δευτερογενούς 

υλικού από άλλες πηγές (έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ιστοσελίδες φορέων κα), με 

παράλληλη επεξεργασία των συνεντεύξεων και η ολοκλήρωση των συνεντεύξεων. Το τρίτο 

στάδιο αφορούσε την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των συνεντεύξεων, την επεξεργασία 

των πληροφοριών από το έντυπο υλικό με τη μέθοδο της ανάλυσης γεγονότων διαμαρτυρίας, 

την καταγραφή της ανάλυσης και την εξαγωγή των συμπερασμάτων. 

 

Αναλυτικότερα στο πρώτο στάδιο : Η βιβλιογραφική έρευνα για την κοινωφελή 

εργασία αλλά και με το σχετικό θεωρητικό πλαίσιο οδήγησαν στον προσδιορισμό των 

ερευνητικών ερωτημάτων και την οργάνωση της έρευνας, αναφορικά με την επιλογή του 

δείγματος και των εργαλείων και μεθόδων που αξιοποιήθηκαν.  Συγκεκριμένα ως μέσο για 

την συλλογή των δεδομένων επιλέχτηκε αρχικά η ημι- δομημένη συνέντευξη με 

εργαζόμενους στην κοινωφελή εργασία και με εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων, αλλά 

και εκπροσώπους  φορέων που είχαν αξιοποιήσει το εν λόγω πρόγραμμα. Η ημι- δομημένη 

συνέντευξη επιλέχτηκε ως εργαλείο καθώς, μέσα από το ευέλικτο σχήμα της, δίνει τη 

δυνατότατα να τροποποιηθούν τα ερωτήματα σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, να 

διαφοροποιηθεί η σειρά τους μέσα στο πλαίσιο μιας ελεύθερης συζήτησης όπου 

περιγράφονται οι εμπειρίες των ατόμων,να αναδειχθούν τυχόν άλλα σημαντικά για εκείνους 

στοιχεία χωρίς ωστόσο να ξεφεύγει από τον αρχικό στόχο της έρευνας (Κυριαζή 2000, 

Ιωσηφίδης ,2008, Φίλιας 1997).  
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Δημιουργήθηκαν δυο οδηγοί συνέντευξης και συγκεκριμένα ένας για τους 

εργαζόμενους και ένας τους εκπροσώπους φορέων, οι οποίοι περιλάμβαναν ορισμένους 

βασικούς άξονες (όπως λόγοι επιλογής του προγράμματος, δυσκολίες – αντιμετώπιση, 

προτάσεις για οργάνωση αντίστοιχα κα) και αρκετές ανοικτές ερωτήσεις οι οποίες είχαν τη 

δυνατότητα να αλλάζουν ως προς τη διατύπωση και την σειρά ανάλογα με την ροή της 

συνέντευξης(Οι οδηγοί των συνεντεύξεων παρατίθενται στο παράρτημα).   

Το αρχικό δείγμα της έρευνας περιλάμβανε συνεντεύξεις με εργαζόμενους στο πρώτο 

και στο δεύτερο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας, συνεντεύξεις με εκπροσώπους 

φορέων που είχαν αξιοποιήσει τα αντίστοιχα προγράμματα (Δημάρχους και προέδρους 

οργανισμών), με εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων, και με τον πρόεδρο της 

«Αλληλεγγύη Κρήτης». Σε ότι αφορά στους εργαζόμενους που θα περιλάμβανε το δείγμα η 

επιλογή έγινε με βάση την αντιπροσώπευση και των δυο φύλων. Στην πορεία προέκυψε η 

ανάγκη να εμπλουτιστεί το δείγμα με κριτήρια επιλογής την αντιπροσώπευση όσο των 

δυνατόν περισσότερων μορφωτικών επιπέδων καθώς και την απασχόληση σε διαφορετικές 

εργασίες – αντικείμενα κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων.  

Για την προσέγγιση των ατόμων του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

χιονοστιβάδας, ξεκινώντας από το οικείο περιβάλλον με άξονα τα παραπάνω αρχικά 

κριτήρια αλλά και τις ανάγκες – νέα κριτήρια που προέκυπταν καθώς προχωρούσε η έρευνα. 

Συγκεκριμένα, στην πορεία της έρευνας αναζητήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν συνειδητά 

άτομα με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (extreme case) όπως να είχαν εργαστεί σε 

χειρωνακτικές εργασίες, καθώς και άτομα που είχαν συμμετάσχει ενεργά στις 

κινητοποιήσεις και στην προσπάθεια οργάνωσης των εργαζομένων, ώστε να σχηματιστεί μια 

όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα της υπό μελέτη περίπτωσης (Ιωσηφίδης, 2008).  

Αυτό έγινε εφικτό και με τη βοήθεια των ίδιων των συμμετεχόντων στην έρευνα.  

Στην δεύτερη φάση αφού είχαν πραγματοποιηθεί αρκετές συνεντεύξεις με 

εργαζόμενους, η έρευνα προσανατολίστηκε στη διεξαγωγή συνεντεύξεων με φορείς και 

συγκεκριμένα με αφετηρία το Εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Η επιλογή για την συγκεκριμένη 

σειρά των συνεντεύξεων ήταν συνειδητή και αποσκοπούσε στην καταγραφή αρχικά της 

άποψης των εργαζομένων. Η συνέντευξη με το εργατικό κέντρο αλλά και η μέχρι τότε 

επεξεργασία των συνεντεύξεων οδήγησε στην ανάγκη για συλλογή και άλλων δεδομένων 

μέσω της αξιοποίησης και άλλων πηγών προκειμένου να διερευνηθούν καλύτερα τα 

γεγονότα διαμαρτυρίας των εργαζομένων απέναντι στην «Αλληλεγγύη Κρήτης», καθώς και 

ο ρόλος διάφορων τοπικών συνδικαλιστικών και άλλων φορέων.  
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Οι βασικότερες πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή στοιχείων ήταν δυο 

έντυπες και μια ηλεκτρονική εφημερίδα τοπικής εμβέλειας, η ιστοσελίδα της Εταιρίας, η 

ιστοσελίδα συλλογικότητας ενάντια στην ευέλικτη εργασία, το αρχείο του Εργατικού 

κέντρου (όσο μου επιτράπηκε η πρόσβαση). Η φάση αυτή ολοκληρώνεται με δυο 

στοχευόμενες συνεντεύξεις από άτομα που συμμετείχαν ενεργά στις κινητοποιήσεις.  

 

Στην τρίτη φάση, η ανάλυση των συνεντεύξεων και του έντυπου υλικού  αποκάλυψε 

μια σειρά γεγονότων διαμαρτυρίας η μελέτη των οποίων θα φώτιζε τα ερωτήματα που 

αφορούσαν την οργάνωση των εργαζομένων και το ρόλο των φορέων. Ως εκ τούτου κρίθηκε 

σκόπιμο να γίνει περαιτέρω ανάλυση των γεγονότων διαμαρτυρίας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκε μια πρώτη καταγραφή από τις πηγές 

των γεγονότων τους (ανά ημερομηνία καταγράφονταν όλα επιγραμματικά: το γεγονός, ο 

τόπος και οι δρώντες) και συγκεντρώθηκαν οι πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιήθηκαν 

στη συμπλήρωση των δελτίων κωδικοποίησης. Στη συνέχεια διαμορφώθηκε το ερευνητικό 

εργαλείο, το δελτίο κωδικοποίησης των γεγονότων διαμαρτυρίας. Το εργαλείο δοκιμάστηκε 

σε τέσσερα διαφορετικά γεγονότα διαμαρτυρίας και έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές. Στο 

δελτίο κωδικοποίησης αποτυπώνεται κάθε διακριτό γεγονός διαμαρτυρίας και συγκεκριμένα: 

η ημερομηνία του γεγονότος, οι πηγές των πληροφοριών, ο τόπος της διαμαρτυρίας, ο λόγος 

διαμαρτυρίας, οι προτάσεις των κινητοποιούμενων, οι επιπτώσεις, οι μορφές διαμαρτυρίας, 

οι διοργανωτές, οι αντιδράσεις των φορέων που απευθύνεται η διαμαρτυρία (τα δελτία 

παρατίθενται στο παράρτημα). Για τη συμπλήρωση των δελτίων χρησιμοποιήθηκαν όλες οι 

πηγές συνεντεύξεις, το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό 

 

Ο προσδιορισμός της χρονικής περιόδου μελέτης των γεγονότων διαμαρτυρίας έγινε 

έπειτα από την επεξεργασία όλου του υλικού: συνεντεύξεις και των δημοσιευμάτων, η  

μελέτη των δημοσιευμάτων συνέβαλε στον προσδιορισμό της χρονικής περιόδου των 

κινητοποιήσεων καθώς οι ερωτώμενοι δεν μπορούσαν να την προσδιορίσουν ακριβώς. 

Επιπλέον, τα δημοσιεύματα και οι ιστοσελίδες ανέδειξαν και άλλους κινητοποιούμενους 

(βουλευτές, δημάρχους, κόμματα) όπως και το ρόλο της «Αλληλεγγύη Κρήτης».  
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5.4 Χαρακτηριστικά του δείγματος της έρευνας – ερωτώμενων. 

 

Το τελικό δείγμα της έρευνας και έπειτα από αρκετές απόπειρες και αρνήσεις 

συμμετοχής κυρίως από φορείς ήταν: 9 συνεντεύξεις με εργαζόμενους (4 γυναίκες και 5 

άντρες, ηλικίας 27 έως 42 ετών)  και 2 συνεντεύξεις με εκπροσώπους φορέων (και οι δυο 

άντρες μέσης ηλικίας). Συνολικά έγιναν 11 συνεντεύξεις με εργαζόμενους και εκπροσώπους 

φορέων (πίνακας  3 Παράρτημα ) 

Τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων του δείγματος ήταν:  τρία άτομα ήταν έγγαμα 

(2 γυναίκες και ένας άντρας) και μόνο οι δυο είχαν παιδιά. Όλοι εκτός από ένα άτομο που 

ήταν τελειόφοιτος Γυμνασίου, είχαν τελειώσει ανώτερη και ανωτάτη εκπαίδευση (μια 

γυναίκα είχε και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών). Την περίοδο της διεξαγωγής της έρευνας 4 

άτομα ήταν άνεργα (3 άντρες και 1 γυναίκα) 3 ήταν εργαζόμενα (2 γυναίκες και ένας 

άντρας), ένας εργάζονταν με ημι-απασχόληση και μια γυναίκα ήταν σε πρόγραμμα 

κατάρτισης. Στην πλειοψηφία τους  είχαν εργαστεί ξανά στο παρελθόν, είτε στον ιδιωτικό ή 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, πάντα με συβάσεις ορισμένου χρόνου, εκτός από ένα άντρα 

και μια γυναίκα για τους οποίους τα κοινωφελή προγράμματα ήταν η πρώτη τους εργασιακή 

εμπειρία. Τρείς ερωτώμενοι εργάστηκαν και στα δυο προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, 

τρείς εργάστηκαν στο πρώτο και τρείς στο δεύτερο. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν 

επαφή με τα «κοινά», με την έννοια ότι συμμετείχαν σε διάφορους συλλόγους 

(πολιτιστικούς, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, σπουδαστικούς), μόνο τρεις 

αναπτύσσουν πολιτική δραστηριότητα στον αριστερό χώρο συμμετέχοντας σε κινηματικές 

διαδικασίες και ομάδες, διαδηλώσεις κτλ. Σε ότι αφορά την πολιτική τους τοποθέτηση 

αναφορικά με την πρόθεση ψήφου οι περισσότεροι ανήκουν στην αριστερά.. Σε ότι αφόρα 

στους εκπροσώπους φορέων, συνεντεύξεις έγιναν με ένα πρώην στέλεχος του Εργατικού 

Κέντρου Ηρακλείου και με έναν πρώην πρόεδρο ΝΠΔΔ ΟΤΑ.  

 

 

5.5 Δυσκολίες και προβλήματα της έρευνας  

 

Δυσκολίες που προέκυψαν αφορούσαν κυρίως στην προσέγγιση εκπροσώπων 

φορέων και ατόμων με ενεργή συμμετοχή στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων.  Δεν έγινε 

εφικτή η λήψη συνέντευξης από τον νυν πρόεδρο του Εργατικού κέντρου ή από κάποιο 

στέλεχος σωματείου όπως του συλλόγου ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων λόγω είτε 
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δικής τους άρνησης, είτε αδυναμίας εντοπισμού τους (όπως στην περίπτωση των 

εκπροσώπων του σωματείου της ΠΟΕ-ΟΤΑ που έχουν  αλλάξει) αλλά και του χρονικού 

περιθωρίου διεξαγωγής της έρευνας.  

Σε ότι αφορά το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό τα προβλήματα των πηγών που 

χρησιμοποιήθηκαν διακρίνονται σε προβλήματα αντικειμενικότητας του μέσου και 

αποσπασματικότητας στις αναφορές και στις πληροφορίες. Κάποια γεγονότα που 

αναφέρονται σε μια πηγή δεν αναφέρονται στην άλλη50. Προκειμένου να λυθούν τα 

προβλήματα της αντικειμενικότητας έγιναν διασταυρώσεις από τις συνεντεύξεις ενώ  

αναζητήθηκε και αρχειακό υλικό από άτομα που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις τα οποία 

όμως δεν είχαν διατηρήσει κάτι καθώς όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά «δεν θέλω να 

θυμάμαι την εποχή αυτή». Επιπλέον, στις  ιστοσελίδες των ΟΤΑ και άλλων φορέων δεν 

υπήρχε αρχειακό υλικό σχετικά με τα γεγονότα.  

 

Στα προβλήματα θα ήθελα να προσθέσω και την εμπλοκή του ερευνητή ως 

κοινωνικού λειτουργού καθώς σε αρκετές περιπτώσεις διαπίστωνα ότι έτεινα να μπω σε 

διαδικασία ενεργοποίησης των υποκειμένων με κίνδυνο να αποπροσανατολιστώ από τον 

στόχο της συνέντευξης. Η συνείδηση ωστόσο της διαδικασίας θεωρώ ότι δεν έβαλε σε 

κίνδυνο τις συνεντεύξεις. Σε ότι αφορά τη μέθοδο ανάλυσης γεγονότων διαμαρτυρίας, 

παρατηρούμε ότι η χρήση συμπληρωματικών πηγών όπως αρχεία, συνεντεύξεις, 

παρατήρηση, είναι σημαντικά καθώς αναδεικνύονται στοιχεία που δεν παρουσιάζονται στον 

τύπο και δίνεται δυνατότητα ελέγχου της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των έντυπων πηγών.   

 

 

5.6 Προτάσεις σε ότι αφορά την περαιτέρω έρευνα 

 

Η ανάλυση του φαινομένου της υλοποίησης της κοινωφελούς εργασία με συνδυασμό 

ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς από την παρούσα 

ανάλυση προκύπτουν ερωτήματα για τα χαρακτηριστικά των ατόμων που συμμετείχαν 

περισσότερο. Εστί μέσω ποσοτικής έρευνας θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν και πώς 

μεταβλητές όπως: η οικονομική και κοινωνική κατάσταση, το φύλλο, οι πολιτικές 

πεποιθήσεις, η θέση εργασίας, επηρεάζουν την διάθεση για κινητοποίηση και την οργάνωση 

                                                 
50 Η «Νέα Κρήτη» φαίνεται να δίνει έμφαση στα γεγονότα που πρωταγωνιστές είναι Βουλευτές του νομού, Δήμαρχοι ενώ 
κάνει εκτενείς αναφορές στις δικαιολογίες της στην Αλληλεγγύη ΚΡΗΤΗΣ. Οι αναφορές της στις κινητοποιήσεις είναι 
μηδαμινές ενώ σε καμία εφημερίδα δεν αναφέρεται η επιτροπή των εργαζομένων, δελτίο τύπου που είχαν συντάξει, ούτε 
κινητοποιήσεις τους. καλύτερη ενημέρωση αλλά όχι πλήρης είχαν οι ηλεκτρονικές σελίδες. 
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συλλογικής δράσης.  Ένα άλλο πεδίο έρευνας θα ήταν η προσέγγιση συνδικαλιστικών και 

επαγγελματικών σωματείων αλλά και εκπροσώπων φορέων μέσω έρευνας - δράσης με στόχο 

την ενεργοποίηση τους αναφορικά με την εφαρμογή των ευέλικτων μορφών απασχόλησης 

και την οργάνωση των επισφαλώς εργαζομένων.  
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Κεφάλαιο 6: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ «ΩΦΕΛΕΙΑ» 

 

Εισαγωγή  

 
Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με το πως λειτούργησαν τα κοινωφελή 

προγράμματα. Ποιες ανάγκες των εργαζομένων σε αυτά ικανοποίησαν, ποιες δυσκολίες 

υπήρχαν στην εφαρμογή τους και αν και πόσο κατάφεραν τελικά να ικανοποιήσουν τους 

σκοπούς για τους οποίος εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τον νομοθέτη  

 

6.1 Λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης εργασίας  

 

Ο βασικότερος λόγος συμμετοχής, στις περισσότερες περιπτώσεις, για τους 

ερωτώμενους στην κοινωφελή εργασία ήταν ο βιοπορισμός και η ασφάλιση. Μετά από τρία 

χρόνια οικονομικής δυσπραγίας με απολύσεις, με εντυπωσιακή άνοδο της ανεργίας σε πολλά 

τεχνικά επαγγέλματα η κοινωφελής εργασία παρουσιάστηκε ως μια λύση για να 

εξασφαλιστούν κάποια χρήματα για να καλυφθούν άμεσες ανάγκες ανθρώπων που μέχρι την 

αρχή της κρίσης ήταν σε καλή οικονομική κατάσταση χωρίς προβλήματα βιοπορισμού και 

ξαφνικά βρέθηκαν στα όρια και κάτω από τα όρια της φτώχειας:  «ο λόγος ήταν καθαρά 

οικονομικός….να βγουν λίγα χρήματα αυτή η περίοδος» (Ε3 άντρας, 37 ετών, άγαμος, ΠΕ), 

«δεν είχα δουλεία που να καλύψει τις ανάγκες μου..». «βρέθηκα να εργάζομαι εκεί εξαιτίας της 

ανεργίας, δυο χρόνια πριν δεν είχαμε δουλεία.. δεν είχα ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

το κάνα για να ασφαλιστώ»(Ε7: Άντρας, 42 ετών, έγγαμος, ΔΕ).  

Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ήρθαν ως λύση για τους νέους πτυχιούχους 

και τους μακροπρόθεσμα άνεργους, σε ένα εργασιακό τοπίο χωρίς προοπτικές όπου η 

ανεργία είχε αυξηθεί κατακόρυφα και η ζήτηση εργασίας είχε συρρικνωθεί. Σύμφωνα με 

τους ερωτώμενους δεν υπήρχε άλλη προοπτική στον ορίζοντα για μια πιο μόνιμη εργασία 

στο αντικείμενο τους και η συμμετοχή στο πρόγραμμα φαινόταν να είναι μονόδρομός: «το 

μόνο που έτρεχε εκείνη την περίοδο ήταν τα πεντάμηνα, από την στιγμή που δεν είχαμε ποια να 

περιμένουμε μια μόνιμη θέση όλοι πέσαμε στα πεντάμηνα»(Ε6, Γυναίκα, 35 ετών, έγγαμη ΤΕ).  

Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούσαν το «αντικείμενο» της εργασίας τους είχε 

καταλυτικό ρόλο στην επιλογή τους: «έψαχνα ότι οτιδήποτε στο αντικείμενο μου», «δεν είχα 

στάνταρ κριτήρια για την δουλειά, απλά να είναι στο αντικείμενο μου. Απλά για να ξαναμπώ 



 74

στην αγορά εργασίας», «ήταν οι μόνες θέσεις στο αντικείμενο μου». Παρατηρούμε επομένως 

πως εκτός από τον βιοπορισμό υπάρχει και μια στενή σύνδεση με το επάγγελμά τους, το 

οποίο δεν είναι διατεθειμένοι, τουλάχιστον σε αυτή την φάση, να το εγκαταλείψουν για 

περισσότερα χρήματα ή για μια ποιο σταθερή δουλεία σε άλλο αντικείμενο. 

Ένας ακόμα λόγος που επιλέξανε τα κοινωφελή προγράμματα ήταν η απόκτηση 

εμπειρίας - στις περιπτώσεις που δεν είχαν από προηγούμενες εργασίες, καθώς και η 

απόκτηση επιπλέον εμπειρίας - προϋπηρεσίας στο αντικείμενο, η οποία θα μπορούσε να 

βοηθήσει στο μέλλον στην αναζήτηση μιας πιο μόνιμης εργασίας: «ήταν το μόνο που έτρεχε 

εκείνη την περίοδο αλλά για να αποκτήσω εμπειρία». Αν και εκφράζεται η επιθυμία 

απόκτησης εμπειρίας η φύση του προγράμματος την κάνει να φαντάζει κάπως απίθανη: «οι 

μήνες ήταν τόσοι λίγοι που δεν υπήρχε καμία προοπτική. Θα ήταν ένα μπόνους ίσως, αν 

μάθαινα κάτι σε σχέση με το αντικείμενο» (E4: άντρας, ηλικίας 37 ετών, άγαμος, Π Ε). 

 

Επομένως, από την μια έχουμε: νέους, κατά κύριο λόγο, άνεργους πτυχιούχος, οι 

οποίοι επιλέγουν την κοινωφελή εργασία στο αντικείμενο των σπουδών τους με σκοπό το 

βιοπορισμό και την απόκτηση εμπειρίας. Προσπαθούν να συνδυάσουν τα οικονομικά οφέλη 

(εξωγενή ικανοποίηση) με μια εσωτερική ικανοποίηση που θα προκύψει με την απόκτηση 

εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών. Ωστόσο αρχίζει να διαφαίνεται ότι η προοπτική 

εύρεσης μόνιμης εργασίας αρχίζει να χάνεται, όπως και η προσδοκία για κάποια 

επαγγελματική καριέρα. Από την άλλη συναντάμε, μακροχρόνια άνεργους, διαφόρων 

ειδικοτήτων, με αρκετά βιοποριστικά προβλήματα, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν 

μέσω οποιασδήποτε εργασίας μειώνοντας τις απαιτήσεις τους και κάνοντας αρκετές 

παραχωρήσεις προκειμένου να εναχθούν ξανά στην εργασία και στην κοινωνική ζωή.   

 

 

6.2 Ενημέρωση για τα προγράμματα και κατάθεση αιτήσεων.  

 

Στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας οι ερωτώμενοι ενημερώθηκαν κυρίως από το 

διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου. 

«Την  πληροφόρηση την άντλησα από το διαδίκτυο και ο φορέας που βοήθησε σχετικά είναι ο 

ΟΑΕΔ. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (προκήρυξη, οι θέσεις, οι 

περιοχές κτλ) … πληροφόρηση πήρα κυρίως από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ»(Ε2, Γυναίκα, 29 

ετών, έγαμμη ΤΕ), «είχα πληροφορηθεί μέσω internet και μέσω φίλων» (Ε7:άντρας, 42 ετών, 

έγγαμος, Γυμνάσιο).  
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Δεύτερη πηγή πληροφόρησης αποτελούν οι φίλοι. Το φιλικό περιβάλλον αποτελεί 

βασική πηγή ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της πληροφόρησης που αντλείται από το 

διαδίκτυο: «Το είδα μέσω ιντερνέτ και το επιβεβαίωσα μέσω φίλων» (Ε6: Γυναίκα, 35 ετών, 

έγγαμη, ΤΕΙ), «Με μια συμφοιτήτρια μου (συναδέλφισσα μετά) κοιτάγαμε γενικά τι μπορεί να 

υπάρχει από το internet κτλ και εκείνη μου έδειξε και εκείνο το πρόγραμμα που είχε βγει στην 

σελίδα του Δήμου νομίζω, ναι στην σελίδα του Δήμου Ηρακλείου»(Ε5: γυναίκα, περίπου 27 

ετών, άγαμη, ΤΕ). Οι φίλοι - συνάδελφοι διατηρούν σημαντικό ρόλο τόσο στην διαδικασία 

εύρεσης εργασίας αλλά και στην συνέχεια, προκειμένου τα άτομα να ανταπεξέλθουν στις 

δυσκολίες της εργασίας, συζητώντας από κοινού τις δυσκολίες και τα προβλήματα της 

εργασίας προσπαθώντας να δώσουν λύσεις. Παρατηρούμε επομένως πως το κοινωνικό 

κεφάλαιο των φίλων είναι σημαντικό στη διαδικασία ανεύρεσης εργασίας και στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών σε αυτή.  

 

Η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων, ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη 

υλοποίηση των προγραμμάτων της κοινωφελούς εργασίας, διαφέρει. Στην πρώτη εφαρμογή 

του προγράμματος το 2012, οι αιτήσεις ήταν έντυπες και η κατάθεση γίνονταν στην εταιρεία 

που είχε αναλάβει την διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος, η οποία και έβγαζε τα 

αποτελέσματα 51.  Στην δεύτερη εφαρμογή του προγράμματος, την περίοδο 2013-2014, οι 

αιτήσεις ήταν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ που είναι πλέον ο φορέας 

υλοποίησης του προγράμματος. Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη κοινωφελή η 

«Αλληλεγγύη Κρήτης» και ο ΟΑΕΔ («δικαιούχοι φορείς») αντίστοιχα,  είναι οι εργοδότες 

και οι ενδιάμεσοι φορείς, οι οποίοι παραχωρούν τους εργαζόμενους στους φορείς που θα 

τους απασχολήσουν («συμπράττοντες» και «επιβλέποντες» φορείς για την α’ και τη β’ 

υλοποίηση του προγράμματος αντίστοιχα). Η διάσταση ανάμεσα στον άμεσο και τον έμμεσο 

εργοδότη, θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στην συνέχεια.  

 

 

6.3 Τρόπος λειτουργίας – Δυσκολίες στην εφαρμογή των προγραμμάτων.  

 

Στην πρώτη εφαρμογή του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας υπήρχαν αρκετές 

δυσκολίες για τους εργαζόμενους, τους «Συμπράττοντες φορείς», ακόμα και για τον 

«δικαιούχο φορέα» την «Αλληλεγγύη Κρήτης».  Βασικότερο σημείο τριβής ανάμεσα στην 

                                                 
51 Στο Ηράκλειο ήταν η εταιρεία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» 
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εργοδοσία και στους εργαζόμενους και η αίτια που ξεκίνησε τον κύκλο διαμαρτυρίας των 

εργαζομένων ενάντια στην «Αλληλεγγύη Κρήτης»  ήταν εκείνης της μη καταβολής των 

δεδουλευμένων για μεγάλα χρονικά διαστήματα52.  Μετά από μια μακρά περίοδο ανεργίας, η 

οποία έχει οδηγήσει τα άτομα στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας, οι εργαζόμενοι 

επιτέλους βρίσκουν μια εργασία που περιμένουν να τους εξασφαλίσει, έστω και για λίγο 

χρονικό διάστημα μια στοιχειωδώς αξιοπρεπή διαβίωση: «ήταν άνθρωποι που περίμεναν να 

πάρουν ένα κιλό ψωμί στο σπίτι τους» (Ε8, άντρας 37 ετών άγαμος, ΤΕ).  Οι εργαζόμενοι, 

κυρίως τα άτομα με οικογένειες προσδοκούν στα συγκεκριμένα χρήματα προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις καθημερινές ανάγκες. Αποβλέποντας σε αυτές τις απολαβές έχουν 

αναγκαστεί να αποδεχτούν θέσεις μακριά από την κατοικία τους, αντιμετωπίζοντας πολλές 

φορές ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες εργασίας (παράνομη νυχτερινή εργασία σε 

απορριμματοφόρα, προσβολές από μόνιμους συναδέλφους κ.α) Η οικονομική ένδεια, που σε 

πολλές περιπτώσεις έχει επιδεινωθεί, σε συνδυασμό με τις συνθήκες και την αδιαφορία των 

φορέων δημιουργεί μια τεράστια οργή στους εργαζόμενους οι οποίοι μετά από 2-3 μήνες 

δουλειάς παραμένουν απλήρωτοι χωρίς να υπάρχει μια σοβαρή απάντηση, σε ότι αφορά τα 

δεδουλευμένα τους, ούτε από την πλευρά της εταιρίας ούτε από τους φορείς που τους 

απασχολούν: «Δεν μπορούσαν να έρχονται, δεν είχαν λεφτά ούτε για τα καύσιμα. Δεν υπήρχαν 

χρήματα να κινηθούμε έτσι μαθεύτηκε και άρχισε να γίνονται πράγματα»(Ε7: άντρας, 42 ετών, 

έγγαμος, ΔΕ)  

Η μη καταβολή των χρημάτων τους και η αδικία που νιώθουν ότι υφίστανται, 

προκαλεί αγανάκτηση. Είναι η κινητήριος δύναμη που φέρνει τους εργαζόμενους 

περισσότερο κοντά, τους κάνει να νιώθουν την αναγκαιότητα να δράσουν έχοντας 

συνείδηση ότι δεν μπορεί να συνεχίσει ο εμπαιγμός, η οικονομική δυσπραγία και η 

εκμετάλλευση που υφίστανται: 

 «Ο κόσμος αισθανόταν ότι τον κοροϊδεύουν, ότι πήγε σε αν πρόγραμμα για 5 μήνες και 

ήταν απλήρωτος τους 3 φάνηκε ότι μας κοροϊδεύουν... Εγώ θεωρώ ότι μέσα από την 

κινητοποίηση φάνηκε ότι δεν ήταν διατεθειμένος να τον εκμεταλλευτούν» (Ε1: Γυναίκα, 37 

ετών, άγαμη, ΠΕ).  

«Αυτό που έκανε τον κόσμο να οργανωθεί ήταν τα χρήματα καταρχήν γιατί εργαζόταν 

σε σκληρές συνθήκες….ήταν άτομα που ήταν στην καθαριότητα ειδικά, είχαν γίνει 

καταπατήσεις εργατικών δικαιωμάτων. Δεν υπήρχε πολιτικό διακύβευμα και έβλεπαν την 

                                                 
52 Τα άτομα που προσλήφθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2012 πληρώθηκαν τους δυο πρώτους μήνες μετά από αρκετές 
κινητοποιήσεις τέλη Νοεμβρίου. Η αποπληρωμή των εργαζομένων που προσλήφθηκαν τον Νοέμβριο του 2012 έγινε τον 
Οκτώβριο του 13! 
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δουλεία τους ως προσωρινή αλλά το χρηματικό τους ώθησε να αντιδράσουν έτσι»(Ε9: Άντρας, 

32 ετών, άγαμος ΤΕ).  

Τα κοινά προβλήματα της οικονομικής στενότητας σε συνδυασμό με την 

αγανάκτηση, δημιούργησε κλίμα αλληλεγγύης μεταξύ των ατόμων, τόνωσε το αίσθημα της 

συναδελφικότητας, καθώς οι εργαζόμενοι, ακόμα και εκείνοι που δεν είχαν σημαντικό 

πρόβλημα, βίωναν την αγωνία και τη στεναχώρια των ατόμων που βρίσκονται σε 

περισσότερο δύσκολη κατάσταση. Τα παραπάνω φαίνεται να συμβάλουν και να τους 

οδηγούν να λειτουργήσουν συλλογικά: «εμείς μεταξύ μας νιώθαμε συνάδελφοι».  Οι 

συνθήκες ήταν τόσο ασφυκτικές που μεταφέρονταν και στους συναδέλφους στον ίδιο χώρο: 

«ήταν άτομα που δεν είχαν να πάρουν ένα καφέ στη δουλεία…. Δεν είχαν βενζίνα να έρθουν… 

τι να πεις σε αυτούς … και τώρα που τα θυμάμαι στενοχωριέμαι» (Ε8: Άντρας, 37 ετών, 

άγαμος, ΤΕ).     

 

Η οικονομική κατάσταση του ατόμου, μαζί με την πολιτικοποίηση, φαίνεται να είναι 

καθοριστικός παράγοντας για κινητοποίηση. Σε μια περίπτωση που το άτομο δεν είχε 

οικονομικό πρόβλημα παρατηρούμε ότι δεν δυσανασχετεί για τη μη καταβολή των 

χρημάτων, δεν συμμετέχει στις κινητοποιήσεις και δεν ενδιαφέρεται και για τους άλλους 

εργαζόμενους. Άρα, η κοινή ανάγκη για επιβίωση αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης 

σχέσεων αλληλεγγύης, συναδελφικότητας, οδηγώντας τα άτομα να λειτουργούν συλλογικά.   

 

Στην δεύτερη περίοδο (2013-2014) που η διαχείριση του προγράμματος μεταφέρεται 

στον ΟΑΕΔ, δεν συναντάμε προβλήματα στην καταβολή των μισθών και αν και αρκετά από 

τα προβλήματα στην υλοποίηση εξακολουθούν να υφίστανται, δεν συναντάμε πλέον 

κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες από τους εργαζόμενους στα κοινωφελή προγράμματα. 

 

Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που είχαν προκύψει ήταν η απασχόληση των 

εργαζομένων σε θέσεις διαφορετικές από εκείνες που είχαν προσληφθεί αρχικά. 

Παρατηρείται, επίσης παράνομη απασχόληση σε καθήκοντα με συνθήκες που πολλές φόρες 

ήταν επικίνδυνες για την υγεία των εργαζομένων ή προσέβαλαν την προσωπικότητα τους. 

Εξαιτίας της κατάφορης καταπάτησης των δικαιωμάτων είχαν δημιουργηθεί εντάσεις 

ανάμεσα στους φορείς και στους εργαζόμενους της κοινωφελούς. Αρχικά, δεν έπαιρναν 

μεγάλες διαστάσεις καθώς οι εργαζόμενοι φοβόνταν την απόλυση αφού το εργασιακό τοπίο 

ήταν εντελώς πρωτόγνωρο και ασταθές. Οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα τους, 

και ποιος είναι ο εργοδότης τους πολλές φορές αφού η διάσταση ανάμεσα στον φορέα που 
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δούλευαν και στον εργοδότη δημιουργούσε σύγχυση. Αρκετοί εργαζόμενοι ένιωσαν να 

αδικούνται κατάφορα. Η απασχόληση των ατόμων σε καθήκοντα και σε αντικείμενα που τα 

άτομα δεν είχαν γνώσεις, ή δεν είχαν δηλώσει ότι ήθελαν να εργαστούν, σε αρκετές 

περιπτώσεις σε βαριές σωματικές εργασίες ή σε νυκτερινές βάρδιες που έθεταν σε κίνδυνο 

την υγεία και τη σωματική ακεραιτότητα των εργαζομένων. Για παράδειγμα η νυχτερινή 

βάρδια στην καθαριότητα ήταν ένα έντονο σημείο τριβής ανάμεσα στους εργαζόμενους και 

στο δικαιούχο φορέα την «Αλληλεγγύη Κρήτης» τόσο και στους «Συμπράττοντες φορείς», 

τους Δήμους κυρίως. Το φαινόμενο παρατηρήθηκε εντονότερα στους ΟΤΑ και στις θέσεις 

βασικής εκπαίδευσης που αφορούσαν κυρίως χειρονακτικές εργασίες53. Παρατηρήθηκε 

δηλαδή, μια διαδεδομένη εξαπάτηση και εκμετάλλευση των εργαζομένων υπό την απειλή 

της απόλυσης, εις γνώση του εργοδότη54 (δικαιούχοι φορείς), των συνδικάτων και της 

πολιτείας. Το αποτέλεσμα είναι να καταπατούνται εργατικά δικαιώματα (άτομα δούλευαν σε 

βαρέα και ανθυγιεινά χωρίς ασφάλιση, χωρίς τα αντίστοιχα ένσημα και τους αντίστοιχους 

μισθούς55) και να εισάγεται ένας νέος εργασιακός μεσαίωνας με την ανοχή της πολιτείας, 

των συνδικάτων και των φορέων που απασχολούν το προσωπικό. Το φαινόμενο άρχισε να 

καταγγέλλεται κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων και στη συνέχεια με τη συνδρομή και 

του εργατικού κέντρου. Παρατηρείται και στη δεύτερη περίοδο εφαρμογής της κοινωφελούς 

εργασίας, με αρκετές καταγγελίες και εργατικά ατυχήματα μέχρι να φτάσουμε το 2016 στην 

τελευταία προκήρυξη όπου απαγορεύεται ρητά η νυχτερινή απασχόληση σε 

απορριμματοφόρα.  

                                                 
53 Την περίοδο 2011, που οι Δήμοι καλούνταν να δηλώσουν τις θέσεις και το προσωπικό που ενδιαφέρονται να προσλάβουν 
από το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας, οι προσλήψεις στο Δημόσιο έχουν σταματήσει και αρκετό προσωπικό έχει 
συνταξιοδοτηθεί υπό το φόβο των επικείμενων μειώσεων κτλ. Υπό το πρίσμα των συγκεκριμένων συνθηκών, οι Δήμοι που 
χρειάζονται προσωπικό γενικών καθηκόντων – εργάτες, δήλωναν ή «δημιουργούσαν» αρκετές θέσεις και για εργασίες ΔΕ 
και ΥΕ ή και ΤΕ, ΠΕ, προσαρμόζοντας τις στα δεδομένα της προκήρυξης, προκειμένου να προσλάβουν άτομα και στη 
συνέχεια να καλύψουν τις πραγματικές τους ανάγκες.  Για παράδειγμα, σε ΟΤΑ κατατέθηκε πρόταση για την δημιουργία 
προγράμματος προαγωγής υγείας, με προσωπικό νοσηλεύτρια,, κοινωνικό λειτουργό, το πρόγραμμα δεν έγινε ποτέ. Η 
νοσηλεύτρια κάλυψε ανάγκες Ιατρείου και η Κοινωνικός λειτουργός απασχολήθηκε σε παιδικό σταθμό. Ωστόσο, σε 
περιπτώσεις που οι αλλαγές γίνονταν σε συμφωνία με τους εργαζόμενους δεν δημιουργούνταν προβλήματα καθώς και οι 
δυο πλευρές ήταν ικανοποιημένες.  
54 Ένας ίσως και από τους λόγους που αρκετοί Δήμοι στήριζαν έμπρακτα ή σιωπηλά  την δικαιούχο εταιρία είναι ότι 
επέτρεπε οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν. Παράλληλα έκανε και άλλες διευκολύνσεις, μεταφορές 
υπαλλήλων από ΟΤΑ σε ΟΤΑ προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι  εργαζόμενοι εξυπηρετώντας ουσιαστικά «χάρες και 
ρουσφέτια» (προσωπική παρατήρηση) 
55 Έπρεπε να γίνουν αρκετά εργατικά ατυχήματα σε απορριμματοφόρα των Δήμων σε όλη την Ελλάδα και να υλοποιηθούν 
τρία προγράμματα κοινωφελούς εργασία για να φτάσουμε στην τελευταία προκήρυξη κοινωφελή εργασία και στην ΚΥΑ 
61714/51504/15/2/2012, ΦΕΚ Β424/22/02/2016 του υπουργείου Εργασία για την που να απαγορεύει ρητά την εργασία σε 
θέσεις  που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Στην συγκεκριμένη ΚΥΑ προβλέπει ποινικές 
κυρώσεις και αποκλεισμό των ΟΤΑ από το πρόγραμμα εφόσον δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους και. Επίσης με 
ανακοίνωση της η αναπληρώτρια υπουργός  ζητάει  από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας  να διενεργεί ελέγχους στους 
επιβλέποντες φορείς του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας και καλεί τους εργαζόμενους να προχωρούν σε αναφορές 
προς το ΣΕΠΕ, σε περίπτωση που οι φορείς δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Παρόλα αυτά, η τελευταία προκήρυξη 
νομιμοποιεί την εργασία σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα στην κοινωφελή εργασία.  Στο ΦΕΚ προβλέπεται η 
δυνατότητα απασχόλησης με την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη (Οδηγός Υλοποίησης Δράσεων για την Προώθηση 
Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015). 



 79

 

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα των εργαζομένων στην πρώτη εφαρμογή της 

κοινωφελούς ήταν η δυσκολίες που αντιμετώπισαν προκειμένου να ασφαλιστούν. Την 

περίοδο εκείνη για την απόκτηση ασφάλισης χρειάζονταν 100 ένσημα. Η απόφαση του 

Υπουργείου εργασίας (Φ 40021/οικ. 6307/279) που προβλέπει ασφάλιση με 50 ένσημα τους 

τελευταίους 15 μήνες ξεκίνησε να ισχύει από τον Μάρτη του 2013, παράλληλα ο δικαιούχος 

φορέας «Αλληλεγγύη Κρήτης» καθυστερούσε να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

στο ΙΚΑ προκειμένου οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες τους να αποκτήσουν ασφάλιση. Η 

δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης ήταν ο δεύτερος βασικότερος λόγος που πυροδότησε τη 

δυσαρέσκεια και συνέβαλε στην κινητοποίηση των εργαζομένων και στη συνέχεια του 

Εργατικού Κέντρου απέναντι στο δικαιούχο φορέα με την οργάνωση αντιδράσεων και ήπιων 

γεγονότων διαμαρτυρίας (ραδιοφωνικές αντιπαραθέσεις) κα. Οι δυσκολίες στην απόκτηση 

ασφάλισης προέκυψε έντονα από την αρχή και αποτέλεσε αίτημα καθώς σε περίπτωση 

ατυχήματος εν ώρα εργασίας οι εργαζόμενοι δεν δικαιούνταν ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης καθώς ήταν ανασφάλιστοι56. Αρχικά, τέτοια ερωτήματα ούτε ο φορέας 

μπορούσε να απαντήσει, ούτε η εργοδότρια εταιρεία.  

Στην 2η εφαρμογή της κοινωφελούς είχαν γίνει διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις και 

οι εργαζόμενοι είχαν ασφαλιστική κάλυψη ως μακροχρόνια άνεργοι.  Η ανάγκη για συνεχείς 

διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εργασίας, κυρίως σε ότι αφορά στα εργασιακά δικαιώματα, 

αναδεικνύει την προχειρότητα στην εφαρμογή ενός προγράμματος το οποίο συνδέεται με 

ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων και εισάγει μια νέα, πιο σκληρή, πραγματικότητα στο 

εργασιακό τοπίο της χώρας   

Οι δυσκολίες που προέκυπταν λόγω της ανυπαρξίας εργασιακών δικαιωμάτων, όπως 

άδειες, υπερωρίες κ.α, είτε λύνονταν ανάμεσα στο φορέα που απασχολούσε τον εργαζόμενο 

και τον ίδιο, σιωπηρά με την ανοχή και την καλή θέληση του πρώτου, είτε έμενε άλυτο. 

Αυτά τα ζητήματα των εργασιακών δικαιωμάτων προέκυπταν στην πορεία και δεν  

μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις ή να πάρουν την ευθύνη ούτε η «Αλληλεγγύη Κρήτης», 

ούτε ο ΟΑΕΔ αργότερα:«Μια μέρα έφυγα λίγο νωρίτερα γιατί είχα πυρετό, δεν μπορούσα να 

σταθώ στα πόδια μου, αλλά δεν είχα το δικαίωμα. Έφυγα γιατί με άφησε ο διευθυντής να φύγω 

και πάλι δεν μπορούσα να λείπω όλη μέρα…» (Ε5,Γυναίκα, 27 περίπου ετών, άγαμη, ΤΕ). 

                                                 
56 Επίσης ένα άλλο θέμα που τέθηκε, αλλά στην πορεία αποκαταστάθηκε, ήταν ότι τα  ένσημα της κοινωφελούς εργασίας 
αφορούσαν μόνο για την ασφάλιση τους όσο καιρό εργάζονταν. Δεν μπορούσαν να μετρήσουν ως συντάξιμα, ούτε τους 
έδιναν το δικαίωμα της ασφαλιστικής κάλυψης για το επόμενο έτος, ωστόσο το Υπουργείο Εργασία γρήγορα διασαφήνισε 
ότι πρόκειται για ένσημα πλήρης ασφαλιστικής κάλυψης.. 
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Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι η διεκδίκηση των άδειων και των υπόλοιπων 

εργασιακών δικαιωμάτων δεν αποτέλεσε βασικό σημείο διεκδίκησης των εργαζομένων ούτε 

ικανή συνθήκη που να οδηγήσει σε συγκροτημένες διαμαρτυρίες και οργάνωση των 

εργαζομένων. Την πρώτη περίοδο, το δικαίωμα των αδειών, εμφανίζεται έστω και σε μικρό 

βαθμό ως διεκδίκηση των εργαζομένων, αλλά  στη δεύτερη περίοδο δεν βλέπουμε κάποιου 

είδους διεκδίκηση αναφορικά με αυτό.  

 

Το φαινόμενο της απασχόλησης σε θέση διαφορετική από αυτή που είχαν αρχικά 

προσληφθεί, με τη σύμφωνη ωστόσο γνώμη του εργαζόμενου –στις περισσότερες 

περιπτώσεις-, συναντάμε και στις δυο περιόδους. Έτσι παρατηρούνται περιπτώσεις όπου 

άτομα που έχουν προσληφθεί ως εργατικό προσωπικό να εργάζονται τελικά σε θέσεις 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το αντίθετο. Το φαινόμενο αυτό αναδείχτηκε τόσο στο 

πλαίσιο της προσωπικής παρατήρησης όσο και των συνεντεύξεων. Συγκεκριμένα, υπήρχαν 

άτομα τα οποία ενώ ήταν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να εργαστούν υπέβαλαν 

αίτηση ως ΔΕ. Από αυτούς κάποιοι στη συνέχεια εργάστηκαν σε θέσεις τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Επιπλέον, υπήρχαν άτομα με βασική εκπαίδευση τα οποία είχαν προσληφθεί 

ως ΥΕ γενικών καθηκόντων, στην καθαριότητα κτλ και τα οποία εξαιτίας συγγενικών / 

κοινωνικών σχέσεων εργάστηκαν σε θέσεις διοικητικού προσωπικού ή απλά βρίσκονταν να 

«κάθονται σε ένα γραφείο». Σε ερώτηση σε πρώην εργαζόμενο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

εάν εργάστηκε στο αντικείμενο του απαντά: «Όχι, αρχικά η θέση είχε προκηρυχτεί για κάτι 

άσχετο με πήρανε για εργάτη του Δήμου, για συντηρητή παιδικών χαρών του Δήμου κάτι τέτοιο 

ήταν η προκήρυξη, αλλά τελικά με βαλαν στην βιβλιοθήκη. Επειδή γνώριζαν ότι κάπως 

ασχολιέμαι με βιβλία κτλ με βαλαν εκεί. Η θέση που προκηρύχτηκε δεν υπήρχε στην 

ουσία»(Ε9, άντρας, 32 ετών, άγαμος, ΤΕ). 

Τέτοιες αλλαγές πολλές φορές γίνονται και ως «ρουσφέτια» εξυπηρετώντας τόσο τον 

φορέα όσο και τον εργαζόμενο. Συναντώνται κυρίως στους Δήμους όπου οι σχέσεις είναι 

περισσότερο προσωπικές και υπάρχει το στοιχείο της ανταπόδοσης, είτε με την υποχρέωση 

της ψήφου στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, είτε με την στάση ανοχής σε τυχόν 

πολιτικές επιλογές του αιρετού  σε θέματα καθημερινής φύσεως..  

 

 

Οι φορείς που απασχολούσαν εργαζόμενους είχαν και εκείνοι δυσκολίες, που 

αφορούσαν στη δυνατότητα τους να αξιοποιήσουν το προσωπικό από την κοινωφελή 

εργασία.  Μια δυσκολία προέκυπτε από το πλεονάζον προσωπικό σε σχέση με τα μέσα και 
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τις ανάγκες που είχαν: «Ο Δήμος Χ βρέθηκε με 30 άτομα προσωπικό το οποίο όμως δεν 

μπορούσε να μεταφέρει για να εργαστεί…» (Ε1 Γυναίκα, 37 άγαμη, ΠΕ).  Μια άλλη 

κατηγορία ήταν οι φορείς που δεν έχουν αντικείμενο να απασχολήσουν τους εργαζόμενους: 

«Εγώ εκεί που ήμουν είχα αντικείμενο και εργασία, αλλά πολύς κόσμος, στοιβαζόταν σε 

γραφεία ή δεν είχε γραφεία και δεν έκανε κάτι συγκεκριμένο. Πολύ απλά εμφανίζονταν στον 

χώρο της δουλειάς δεν είχαν τι να κάνουν περίμεναν να περάσει το 8ωρο και έφευγαν και στον 

Δήμο μας το είδα και σε άλλους»(Ε9, Άντρας 32 ετών, άγαμος, ΤΕ).   

Το επιπλέον προσωπικό προέκυψε σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας αστοχιών από την 

πλευρά των φορέων κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του προγράμματος  και συγκεκριμένα, 

είτε για να δηλωθεί προσωπικό προκειμένου κάποια άτομα να βρουν εργασία (και σε πολλές 

περιπτώσεις να καλυφθούν με τον τρόπο αυτό προεκλογικές και μη υποσχέσεις), είτε λόγω 

άγνοιας αναγκών σε προσωπικό και ειδικότητες, με αποτέλεσμα να «αποστέλλονται» οι 

πλεονάζοντες εργαζόμενοι από κεντρικές σε περιφερειακές δομές χωρίς οι τελευταίες να το 

έχουν ζητήσει : «Να φανταστείς ότι ζήτησαν 14 άτομα και πήγαμε 32… στο τέλος μας βόλεψαν 

όλους» (Ε3 άντρας, 37 ετών, άγαμος, ΠΕ).  Το γεγονός αυτό δημιούργησε εργαζόμενους 

ανενεργούς, χωρίς αντικείμενο, οι όποιοι νιώθουν μειονεκτικά, προϊστάμενους που 

δυσανασχετούν και συναδέλφους που τους χρησιμοποιούν όπως τους βολεύει.   

 

Μια άλλη δυσκολία για τους φορείς ήταν η αδυναμία αντιμετώπισης καθημερινών 

ζητημάτων – προβλημάτων που άπτονταν πολλές φορές και των εργασιακών δικαιωμάτων 

των εργαζομένων, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς ουσιαστικά ο φορέας απασχόλησης 

δεν ήταν ο εργοδότης τους. Η διάσταση αυτή μπέρδευε εξίσου εργαζόμενους και φορείς, 

καθώς δεν είχαν λόγο στα προβλήματα που προέκυπταν. Τόσο η «Αλληλεγγύη Κρήτης» όσο 

και ο ΟΑΕΔ, χωρίς να έχουν άμεση επαφή με το αντικείμενο και τους εργαζόμενους, ήταν οι 

εργοδότες. Αυτοί ορίζουν την απασχόληση του εργαζόμενου, αυτοί κατέβαλαν τη 

μισθοδοσία και ήταν υπεύθυνοι για τα όποια προβλήματα δημιουργούνται: «Η Αλληλεγγύη 

ήταν ο νταβατζής».  

 

Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με το σύντομο χρονικό διάστημα της εργασίας, 

αποθάρρυνε τους φορείς να επενδύσουν στους εργαζόμενους της κοινωφελούς εργασίας. Το 

αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις, ήταν να αφήσουν τους εργαζόμενους, κανείς να μην 

ασχολείται με αυτούς και να απαξιωθεί το όποιο έργο πρόσφεραν ή θα μπορούσαν να 

προσφέρουν.  
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6.4  Ωφελούμενος / εργαζόμενος  

 

Στο πλαίσιο της κοινωφελούς εργασίας, η τελευταία μετατρέπεται σε «ωφέλεια» από 

τον κρατικό μηχανισμό του οποίου τα κενά έρχεται να καλύψει για ένα εξαιρετικά σύντομο 

χρονικό διάστημα: «Ωφελούμενος σημαίνει ότι μπαίνεις κάπου να βοηθήσεις να 

«ξελασπώσει» μια κατάσταση, ο εργαζόμενος αντέχει χρονικά», «Βέβαια, βέβαια είδαν 

ανάσταση γιατί τους έβαζαν να κάνουν ότι μπορείς να φανταστείς» (Ε11 άντρας, 54 ετών 

εκπρόσωπος φορέα,  ΔΕ). 

  Τα άτομα που έχουν εργαστεί σε κοινωφελή προγράμματα, ακόμα και όταν δεν είχαν 

καλλιεργήσει καμία προσδοκία από αυτά, παρά μόνο να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα, 

νιώθουν έντονη απογοήτευση από το εργασιακό καθεστώς που βιώσαν και από τη έλλειψη 

προοπτικής στη εργασία αυτή. Αισθάνονται προσβεβλημένοι από την όλη διαδικασία και 

μαζί με την απογοήτευση η ανασφάλεια λειτουργεί αποτρεπτικά στο να μπουν στη 

διαδικασία να αγωνιστούν για να βελτιώσουν τις συνθήκες. Οι πιο πολιτικοποιημένοι 

εργαζόμενοι εισηγούνται απλά την κατάργηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων και 

προτείνουν οι φορείς να στραφούν σε πιο σοβαρές λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες του έχουν:  

«Τώρα το δημόσιο πρέπει να βρει ένα άλλο τρόπο να συνεργάζεται με τον κόσμο, άμα έχει 

ανάγκη … μπορεί να μην έχει ανάγκη από κάποιο μόνιμο. Να έχει ανάγκη για δυο τρείς μήνες 

ας πάρει ένα άτομο να του δίνουν ένα μισθό αξιοπρεπές. Να πάρουν όσα άτομά χρειάζονται 

10-20 και να το κάνουν για όσο χρόνο τους χρειάζονται» ( Ε4: άντρας, 37 ετών, άγαμος, ΠΕ)  

«Νομίζω ότι δεν πρέπει να μπει κανείς στην διαδικασία να νομιμοποιήσει αυτά τα 

προγράμματα»( ( Ε4: άντρας, 37 ετών, άγαμος, ΠΕ).  

Στην πλειοψηφία τους δε νιώθουν εργαζόμενοι, καθώς δεν έχουν εργασιακά 

δικαιώματα. Δεν έχουν δικαίωμα σε άδειες57, δεν λαμβάνουν επιδόματα και δώρα, δεν 

μπαίνουν στο ταμείο ανεργίας. Στις μόνες περιπτώσεις που νιώθουν εργαζόμενοι είναι 

εκείνοι που τους αρέσει το επάγγελμά τους, που έχουν καταφέρει να οριοθετήσουν την 

εργασία τους και ασκούν ακριβώς τα επαγγελματικά τους καθήκοντα. Νιώθουν ότι 

εργάζονται ως επαγγελματίες μέσα στο χώρο, στην υπηρεσία που έχουν βρεθεί: «Έβλεπα ότι 

χωράει και άλλο άτομο, δεν τεμπέλιαζα έκανα δουλεία» (E6 γυναίκα, 35 ετών, έγγαμη, ΤΕ). 

«Ναι, ένοιωθα (εννοεί επαγγελματίας) με υποχρεώσεις πιο πολύ και απέναντι στο σχολείο. 

                                                 
57 Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ακόμα και στην τελευταία εφαρμογή του προγράμματος κοινωφελούς 
εργασίας, όπου έχει κατοχυρωθεί το δικαίωμα της «άδειας» (για δέκα μέρες)  η τελευταία δεν αναφέρεται ως 
τέτοια αλλά ως «απουσία».   
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Ήταν η δουλεία μου έπρεπε να πηγαίνω στην ώρα μου, να φεύγω στην ώρα μου να δείχνω ότι 

δουλεύω όπως οι άλλοι» (E5: γυναίκα, 27 ετών, άγαμη, ΤΕ). 

Παρόλα αυτά, κανείς τους δεν αντλεί ικανοποίηση από την εργασία. Δεν μπορούν να 

εξελιχθούν και να ολοκληρωθούν ως εργαζόμενοι και ως άτομα.  Δεν λαμβάνουν καμία 

«ενδογενή ικανοποίηση» και η εργασία δεν εκλαμβάνεται ως «εμπειρία εμπλουτισμού» η 

οποία δημιουργεί προκλήσεις για το άτομο και μπορεί να διαμορφώσει τους όρους για την 

ανάπτυξη και βελτίωσή του (Καρακιουλάφη, 2013). Το βραχύ χρονικό διάστημα της 

απασχόλησης σε συνδυασμό με το όχι και τόσο ξεκάθαρο εργασιακό πλαίσιο (δανειζόμενοι 

εργαζόμενοι στην πρώτη εφαρμογή, και στην δεύτερη περίπτωση πληρώνονται από τον 

ΟΑΕΔ και όχι από τον φορέα) δεν τους δίνει τη δυνατότητα, στη πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, να υλοποιήσουν ή να ολοκληρώσουν το αντικείμενο τους καθώς, είτε 

εργάζονται σε πολλά και διαφορετικά καθήκοντα από αυτά που είχαν δηλώσει: «κάναμε τα 

πάντα» (Ε7 άντρας 42 ετών, εγγαμος, ΔΕ) είτε ως βοηθοί άλλων: « Έκανα κάτι ξεκάθαρα 

άσχετο με το αντικείμενο μου, στην αρχή ήμουν παρατηρήτρια στην συνέχεια βοηθός, ναι 

βοηθός θα έλεγα» (E2: Γυναίκα, 29 ετών, έγγαμη, ΤΕ ), είτε βρίσκονται και χωρίς 

αντικείμενο: «Πολλοί ήταν εκείνοι που δεν έκαναν τίποτα» (Ε9 άντρας 32 ετών άγαμος ΤΕ. 

Ακόμα όμως και όταν το αντικείμενο τους είναι καθορισμένο δεν έχουν το χρόνο να 

ολοκληρώσουν την όποια εργασία έχουν αρχίσει: «Ήθελε πολύ δουλεία να ολοκληρωθεί όλο 

αυτό σε καμία περίπτωση δεν προλαβαίναμε (…) ο σχεδιασμός έπρεπε να είναι βραχύς να 

ανάθεταν έργο το πολύ δυο εβδομάδων ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι να τελειώσει το 

πρόγραμμα» (E1: Γυναίκα, 37 ετών, άγαμη ΠΕ). 

 

Οι εργαζόμενοι στα κοινωφελή προγράμματα δεν μπορούν να αναπτύξουν σταθερές 

σχέσεις συναδελφικότητας και αλληλεγγύης ούτε μεταξύ τους καθώς είναι από διαφορετικές 

ειδικότητες και το σύντομο χρονικό διάστημα της εργασίας λειτουργεί αποτρεπτικά στην 

δημιουργία ισχυρών σχέσεων, ούτε με το μόνιμο προσωπικό αφού δεν ανήκουν στους 

εργαζόμενους του φορέα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων νιώθουν υπάλληλοι δεύτερης 

κατηγορίας «όχι ίσοι» και πολλές φορές αντιμετωπίζονται και έτσι. Στις περιπτώσεις δε που 

εργάζονται σε θέσεις χειρονακτικής εργασίας, στις θέσεις ΥΕ, ανεξάρτητα από την θέση που 

έχουν προσληφθεί οι Δήμοι τους εκλάμβαναν ως εργάτες, (γενικών καθηκόντων) βάζοντας 

τους να κάνουν τα πάντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αντιμετώπιση που έχουν από το μόνιμο 

προσωπικό μπορεί να χαρακτηριστεί πολλές φορές έως και προσβλητική. Δεν υποτιμάται 

μόνο η εργασία και η ικανότητα του ατόμου αλλά και το ίδιο το άτομο:  
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«Να σου πω πώς νιώθαμε εμείς, να σου πω την καθαρά αλήθεια;. Ήταν όπως φέρανε 

τους σκλάβους από την Αφρική οι Αμερικάνοι. Όπως  όταν ήταν οι άσπροι και οι μαύροι, πως 

ήταν η KKK. Υπήρχε ρατσισμός, σου λέει αυτοί είναι νέοι θα μείνουν 5 μήνες, φάτους. Να 

φανταστείς, μόνιμος κλαδευτής υπάλληλος του Δήμου δεν έκανε τίποτα, εμάς έλεγε κλαδέψτε 

μου εκείνο έτσι αυτό, κόψτε το άλλο, κόψε εκείνη τη μουριά… απλά μας διέταζε ήταν πολύ 

άσχημα δεν θέλω να τα θυμάμαι» (E7: Άντρας, 42 έγγαμος, ΔΕ). 

 

Τα άτομα που έχουν απασχοληθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα δεν τα βιώνουν 

ως κανονική εργασία, αλλά δεν νιώθουν και ως ωφελημένοι: «το ωφελούμενος το λέμε 

αρνητικά…τι δηλαδή εγώ ωφελούμαι; μου κάναν χάρη; Δεν με έβαλε εκεί να κάτσω. Όχι» (Ε5, 

γυναίκα, 27 ετών, άγαμη ΤΕ). Ωφελούνται μόνο γιατί «βγαίνουν για λίγο από τα δεινά της 

ανεργίας», όπως οι ίδιοι αναφέρουν, (οικονομικά και ψυχολογικά) και συγκεντρώνουν τα 

απαραίτητα ένσημα ώστε να έχουν ασφάλεια για τον επόμενο χρόνο. Για τα άτομα λίγο 

μεγαλύτερης ηλικίας με παιδία ο στόχος να αποκτήσουν για τους ίδιους και για τις 

οικογένειες τους  ασφάλεια ήταν κυρίαρχος και εκείνη την περίοδο καθώς είχαν παραμείνει 

για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ασφάλιση. Με δεδομένο ότι τότε ήταν σε ισχύ ο νόμος  

Ν. 3655/2008 που απαιτούνταν τα 100 ημερομίσθια προκειμένου να ασφαλιστεί κάποιος58 η 

κοινωφελής εργασία ήταν μια πολύ καλή προοπτική. 

Αναφέρεται επίσης μια μικρή ωφέλεια από άτομα που εργάστηκαν σε μικρούς 

δήμους και ήταν και κάτοικοι της περιοχής, καθώς για κάποιους δημιουργήθηκαν προοπτικές 

και για μετέπειτα εργασία καθώς αναγνωρίστηκε η ποιότητα της δουλειάς τους από τους 

μόνιμους κατοίκους. Σχετίζεται, δηλαδή, με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Και σε αυτές τις 

περιπτώσεις όμως οι άσχημες συνθήκες που βίωσαν κυριαρχούν σε σχέση με την ωφέλεια 

που είχαν: «Εγώ από εκεί αποκόμισα πολλά πράγματα, δηλαδή ασφαλίστηκα, ωφελήθηκα γιατί 

πήρα από εκεί πολύ προσωπική εργασία δικιά μου, γιατί έβλεπαν ότι έκανα καλή δουλειά και 

πήρα δουλειά. Με πήρε μετά μια τεχνική εταιρία από εκεί και δούλεψα κάποια χρόνια. Τώρα 

δεν έχω παράπονο. Με πήγες πολλά χρόνια πίσω. Αλλά τότε οι συνθήκες ήταν κακές- κακές» 

(Ε7 : Άντρας, 42 Ετών, Έγγαμος, ΔΕ).  

Ένα όφελος που θα μπορούσε να προκύψει από τα κοινωφελή, και αποτελούσε 

ζητούμενο των ηλικιακά μικρότερων εργαζομένων, είναι η απόκτηση αρχικής εργασιακής 

                                                 
58 Έπειτα και από αρκετές πιέσεις εξαιτίας της αυξημένης ανεργίας, και της υποαπασχόλησης με αφορμή και τα κοινωφελή 
προγράμματα ο αριθμός των ενσήμων με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Αρ. 
πρωτ. Φ 40021/οικ. 6307/279) μειώθηκε στα 50 το Φεβρουάριο του 2013 και τέθηκε σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013. Με 
νόμο κυρώθηκε το 2014 (Ν. 4254/2014). 
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εμπειρίας. Ωστόσο, ούτε αυτή η προσδοκία ικανοποιείται καθώς, το άτομο εργάζεται για ένα 

ιδιαίτερα μικρό χρονικό διάστημα: «δεν προλαβαίνεις να συνειδητοποιήσεις και πολλά 

πράγματα», δε βρίσκεται σε ένα ξεκάθαρο εργασιακό περιβάλλον και πλαίσιο, με 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που 

χρησιμοποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας: «Τώρα σε ότι αφορά το 

κομμάτι της εμπειρίας και ότι με βοήθησε στο κομμάτι της αποκατάστασης, για να μπορώ να 

πω ότι απέκτησα εμπειρίες στο κομμάτι αυτό, δεν απέκτησα και κάτι το εξεζητημένο… το 

δημόσιο δεν συγκρίνεται με τον ιδιωτικό τομέα… που να σου τύχει τώρα να δουλέψεις 

πραγματικά και να δεις πράγματα που θα σε βοηθήσουν αργότερα…ουσιαστικά αυτό που 

γίνεται είναι διεκπεραίωση» (Ε8 άντρας, 37 ετών, άγαμος, ΤΕ). 

Γενικά, μέσα από την διαδικασία της κοινωφελούς, οι άνθρωποι δε βιώνουν κάποια 

ωφέλεια ως προσωπικότητες: «Τελικά δεν αισθάνεσαι τόσο ωφελούμενος γιατί οι πραγματικές 

συνθήκες είναι αυτές που περιγράψαμε πριν: δηλαδή αυτό το ανασφάλιστο, το χωρίς άδεια, 

χωρίς να ξέρεις ποιος είναι το αφεντικό σου τελικά, χωρίς αντικείμενο εργασίας. Δηλαδή, η 

λέξη για μένα πάει στο μυαλό μου μόνο στα λεφτά. Το ότι θα πάρει κάποια χρήματα από αυτήν 

την ιστορία, με αυτήν την έννοια αν σκεφτούμε ότι έχεις ένα όφελος» (E1 Γυναίκα, 37 ετών, 

άγαμη ΠΕ).   

Αν και δεν μπορούν να σχεδιάσουν τον κύκλο ζωή τους στηριζόμενοι στην 

συγκεκριμένη εργασία, για πολλούς η προοπτική ότι μελλοντικά θα εργάζονται μόνο σε 

τέτοιου είδους εργασίες φαντάζει όχι μόνο πιθανή, αλλά και σίγουρη προκαλώντας τους 

θλίψη και ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια για την αγορά εργασίας και την προοπτική για 

μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση και χάραξη μιας πορείας ζωής. Τελικά, οι χρήστες 

των προγραμμάτων φαίνεται να νιώθουν: «Ανασφαλής όχι εργαζόμενος. Ανασφαλής 

άνθρωπος με ελάχιστα οφέλη» (E2, γυναίκα, 29 ετών, έγγαμη, ΤΕ). 

 

 

6.5 Αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ως προς τους σκοπούς που θέτει η 

πολιτεία   

 

 Στόχος του προγράμματος, στην πρώτη του εφαρμογή είναι η κάλυψη αναγκών 

εργασίας σε τοπικό επίπεδο σε τομείς κοινωφελούς χαρακτήρα όπως: η υγεία, ο πολιτισμός, 

το περιβάλλον, η φροντίδα ευπαθών ομάδων κ.α (ΦΕΚ 613/15/4/2011 τεύχος Β). Στη 

δεύτερη εφαρμογή του, στόχος είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, η βελτίωση της 

οικονομικής κατάστασης των ανέργων και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
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τους πολίτες. (ΦΕΚ2091/27/8/2013). Αν και σύμφωνα με το ΦΕΚ613/15/4/2011 τεύχος Β, 

της πρώτης κοινωφελούς οι εργαζόμενοι απαγορεύεται να εργαστούν σε θέσεις που αφορούν 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες, στη δεύτερη εφαρμογή η συγκεκριμένη διευκρίνιση έχει 

αφαιρεθεί. 

Η συγκεκριμένη απαγόρευση δε φαίνεται να λειτούργησε καθώς οι εργαζόμενοι, 

ανεξάρτητα από την θέση που προσλήφθηκαν, εργάστηκαν σε θέσεις που είχε πραγματικά ο 

φορέας ανάγκη. Το πρόγραμμα ήρθε για να καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σε τομείς 

όπως η υγεία, ο πολιτισμός κ.α και αναδεικνύει τον τρόπο που η πολιτεία θέλει να 

διαχειριστεί την εργασία στο δημόσιο αρχικά και κατ’ επέκταση στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι 

στην πρώτη κοινωφελή οι φορείς, προκειμένου να τους δοθεί προσωπικό, σχεδίασαν δράσεις 

και έργα «κοινωφελούς χαρακτήρα», με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια τα οποία θα 

λειτουργούσαν συμπληρωματικά / ενισχυτικά στις υπάρχουσες δομές, με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθούν διάφορες ομάδες ή έργα (κοινωφελή, εθελοντικά κτλ) τα οποία, όμως, 

ουδέποτε λειτούργησαν ή μπήκαν σε εφαρμογή59. Αντίθετα, το προσωπικό βρέθηκε να 

εργάζεται σε άλλες θέσεις, οι οποίες αποτελούσαν βασικές στις υπάρχουσες υπηρεσίες των 

Δήμων όπως η καθαριότητα και η κοινωνική φροντίδα.  

Η μη τήρηση της «απαγόρευσης» περί πρόσληψης σε θέσεις παγίων και διαρκών 

αναγκών δημιούργησε διάφορες εντάσεις, συλλογικές και ατομικές, οι οποίες φαίνεται να 

συνέβαλλαν στην αφαίρεση της συνθήκης αυτής από τη δεύτερη εφαρμογή της κοινωφελούς 

στην οποία ως στόχος  μένει η «αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες».  

 

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τους σκοπούς που αφορούν την κάλυψη αναγκών σε 

τοπικό επίπεδο και την αναβάθμιση των υπηρεσιών παρατηρούμε ότι δεν τους επιταχύνει 

καθώς, δεν υπάρχουν προσωρινές ανάγκες στις τοπικές κοινωνίες. Από 2013 υπηρεσίες του 

Δημοσίου εξαιτίας των απολύσεων της διαθεσιμότητας κτλ  έχουν ακόμα λιγότερο 

προσωπικό, που σημαίνει την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και μεγαλύτερες 

ανάγκες για προσωπικό, το οποίο η πολιτεία προσπαθεί να ικανοποιήσει μέσω των 

κοινωφελών προγραμμάτων. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνει 

εκπαιδευτικό προσωπικό για τις ανάγκες των ολοήμερων μέσω της κοινωφελούς και για το 

λόγο αυτό οι συγκεκριμένες θέσεις ήταν εξάμηνης αντί για πεντάμηνης διάρκειας.    

                                                 
59 Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι οι φορείς, για παράδειγμα αρκετοί Δήμοι, και στη δεύτερη κοινωφελή 
δήλωναν προσωπικό σε πολλές από τις θέσεις που προκηρύσσονται χωρίς να έχουν ανάγκη τις συγκεκριμένες 
ειδικότητες, μόνο και μόνο για να έχουν άτομα προκειμένου στη συνέχεια να τα αξιοποιήσουν όπου εκείνοι 
ήθελαν. Η προκειμένου κάποια άτομα να βρουν εργασία.  
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Ακόμα  όμως και στις περιπτώσεις που ανοίχτηκαν νέες θέσεις εργασίας, σε τομείς 

όπως στον πολιτισμό ή στην εκπαίδευση (βιβλιοθηκονόμοι, κοινωνικοί λειτουργοί και 

ψυχολόγοι σε σχολεία), το έργο που παράχθηκε ήταν αξιόλογο και ανέδειξε σημαντικές 

ανάγκες οι οποίες δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν μετά το πέρας των προγραμμάτων. Το 

έργο έμεινε ημιτελές δεν μπορούσε να συνεχιστεί, είτε γιατί δεν υπήρχαν οι ειδικότητες,  είτε 

δεν υπήρχε ή δεν επαρκούσε το υπάρχον προσωπικό να ασχοληθεί και με τα νέα 

αντικείμενα. Επιπλέον, το επόμενο κοινωφελές πρόγραμμα καθυστέρησε να υλοποιηθεί και 

κάποιες θέσεις δεν προκηρύχθηκαν ξανά, αφήνοντας στο κενό τη δουλειά που είχε γίνει και 

τις προσδοκείς που είχε δημιουργήσει στους πολίτες στους οποίους είχαν προσφερθεί οι 

υπηρεσίες: 

«Άνοιξα πόρτες κυριολεκτικά και μεταφορικά, γνώρισα κόσμο, μου εμπιστεύτηκαν 

προσωπικά πράγματα, ξεκίνησα να κάνω κάτι το οποίο αναγκαστικά έπρεπε να σταματήσει και 

ένα χρόνο μετά έχει μείνει στάσιμο. Ήμασταν κάτι καινούριο στο χώρο του σχολείου…ήταν 

δύσκολο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι σε κάποιους χώρους, όπως στο 

σχολείο ούτε κατά διάνοια δεν αποδίδει σε τόσο χρονικό διάστημα (Ε5: Γυναίκα, 27 ετών, 

άγαμη, ΤΕ).  

 «Επειδή δεν υπήρχε κάποιος πριν από μένα να με βοηθήσει, κάτι πριν αντίστοιχο, 

κάποιος πάνω από μένα, ήταν σαν να μπαίνω σε μια θάλασσα και να προσπαθώ να δω από 

πού θα ξεκινήσω και πως θα προχωρήσω και τι θα κάνω και φεύγοντας δεν υπάρχει συνέχεια 

μένουν πάλι οι ανάγκες και τα προβλήματα. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη 

οργάνωση πριν γίνουν όλα αυτά και πολύ περισσότερος χρόνος, που όμως εξυπηρετήθηκαν 

κάποιες ανάγκες μόνο σε εκείνη την φάση» (Ε2, γυναίκα, 29 ετών, έγγαμη, ΤΕ).  

 

Διακρίνουμε επομένως μια αποσπασματικότητα σε ότι αφορά στον σχεδιασμό και 

στην υλοποίηση των προγραμμάτων που κάθε άλλο παρά τον προσανατολισμό στους 

σκοπούς φανερώνει. Ο σχεδιασμός είναι ελλειμματικός από την αρχή καθώς δεν μπορούν να 

ωφεληθούν ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε εκείνοι στους οποίους απευθύνονται οι υπηρεσίες: 

«Τελικά ούτε εγώ ωφελήθηκα, ούτε εκείνοι που έπρεπε να ωφεληθούν» (Ε5 Γυναίκα, 27 ετών, 

άγαμη). Επιπλέον, η έλλειψη αξιολόγησης των προγραμμάτων φανερώνει την αδιαφορία της 

πολιτείας να προσπαθήσει να βελτιώσει τα προγράμματα, ώστε να αποδώσουν κάποια οφέλη 

στους ανθρώπους που απευθύνονται (εργαζόμενους και πολίτες), έστω και στο πλαίσιο της 

εφαρμογής μιας νέας εργασιακής πραγματικότητας, προσαρμοσμένης στις νέες «απαιτήσεις» 

της φιλοσοφίας του νεοφιλελευθερισμού. 
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Όπως έχουμε αναφέρει, οι φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα 

βρίσκονται με σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό, χωρίς, όμως, δυνατότητα νέων 

προσλήψεων και ως εκ τούτου, στρέφονται ως «έσχατη λύση» στην κοινωφελή εργασία. 

Ζητούν προσωπικό προκειμένου να λύσουν πάγιες ανάγκες, οι οποίες, όπως είναι 

αναμενόμενο δε μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο για ένα χρονικό διάστημα 5 

μηνών:«Δηλαδή δεν ξέρω πως μπορείς να το κάνεις, δηλαδή τι τα σκουπίδια θα τα μαζεύεις 

πέντε μήνες; σκουπίδια έχεις όλο τον χρόνο δεν είναι θέσεις που αντιστοιχούν σε … κάτι 

εποχιακό όπως για παράδειγμα στο τουρισμό που ένα πεντάμηνο τα ψιλοκαλύπτει» (Ε1 

γυναίκα, 37 ετών, άγαμη, ΠΕ).   

Επομένως, σε κάθε περίπτωση υπάρχει αναγκαιότητα για σταθερό προσωπικό με 

σταθερή σχέση εργασίας το οποίο δεν θα εναλλάσσεται και ακόμα περισσότερο οι θέσεις δεν 

θα μένουν κενές για μεγάλα χρονικά διαστήματα.  

Στη συγκεκριμένη διαπίστωση οδηγούνται τόσο οι εκπρόσωποι των φορέων, όσο και 

οι εργαζόμενοι. Οι πρώτοι, λόγω της προηγούμενης εμπειρίας τους από προσλήψεις 

προσωπικού ορισμένου χρόνου ή/και μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων, ακόμα και στη 

φάση του σχεδιασμού των προγραμμάτων της κοινωφελούς εργασίας  αναγνωρίζουν πως τα 

προβλήματα δεν λύνονται με αποσπασματικά προγράμματα και προσωρινές λύσεις. Ωστόσο, 

αναγκάζονται να προσφύγουν στη λύση των 5μηνων, 8μηνων και 2μηνων προκειμένου να 

καλύψουν ανάγκες και να διατηρηθούν ως φορείς και να εξακολουθήσουν να προσφέρουν 

υπηρεσίες προς τους πολίτες παρά τα αρνητικά στοιχεία των προγραμμάτων  της 

κοινωφελούς εργασίας:   

«Δεν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες. Οι ανάγκες είναι μόνιμες, από εκεί και πέρα τα 

παιδιά αυτά κάπως, βοηθάνε τους μόνιμους προκειμένου να βγάλουν την δουλειά ποιο εύκολα. 

Οι ανάγκες στους οργανισμούς είναι μόνιμες και θα πρέπει να τις δούμε έτσι. Δεν μπορείς να 

φέρεις άτομα για δυο ή πέντε μήνες και να προσπαθείς να λύσεις το πρόβλημα σου. Από εκεί 

και πέρα είναι θέμα κεντρικής εξουσίας τι μπορεί να κάνει για αυτά (…) Ήταν απόφαση της 

κυβέρνησης που δεν επέτρεπε να πάρουμε είτε μόνιμους, είτε αορίστου όποτε αναγκαστικά 

έπαιρνες προσωπικό μέσω δίμηνων κ.α προγραμμάτων» (Ε10, άντρας, μέσης ηλικίας, ΔΕ, 

εκπρόσωπος φορέας ελεύθερος επαγγελματίας) . 

Οι λόγοι της αναποτελεσματικότητας αυτών των προγραμμάτων είναι προφανείς για 

τους εκπροσώπους των φορέων που απασχόλησαν προσωπικό μέσω αυτών, αλλά και για 

τους εργαζόμενους σε αυτά. Βασικός παράγοντας είναι ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια 

μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση. Τα άτομα που προσλαμβάνονται, πολλές φορές, δεν 

είναι καταρτισμένα. Ωστόσο, οι φορείς συνήθως δεν έχουν ούτε το χρόνο να εκπαιδεύσουν 
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το προσωπικό, ούτε και τη διάθεση αφού καταλαβαίνουν ότι δε μπορούν να βασιστούν σε 

αυτούς αφού σε λίγο καιρό θα φύγουν. Η έλλειψη σταθερής εργασιακής σχέσης αφενός 

αποτρέπει τη δημιουργία μιας σχέσης μεταξύ εργοδότη – εργαζομένου με τις υποχρεώσεις 

και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν τόσο από την πλευρά των εργαζομένων όσο 

και από την πλευρά των φορέων οι οποίοι δε μπορούν να βασιστούν στους εργαζόμενούς 

αυτούς και στη συγκεκριμένη σχέση εργασίας:  

 «Δεν μπορείς έχεις απαιτήσεις από τον εργαζόμενο άρα και δεν επενδύεις σε αυτόν(…) 

Είναι  κάτι πρόχειρο το οποίο στην καλύτερη των περιπτώσεων βοηθάει το μόνιμο προσωπικό 

να κάνει την εργασία του (…) Δεν έχεις απαιτήσεις από τα άτομα αυτά, για να λέμε τα 

πράγματα με το όνομα τους. Μέχρι να εγκλιματιστούν και να καταλάβουν τι γίνεται δεν νομίζω 

ότι προλαβαίνουν και να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Όταν για ένα δυο μήνες σου λέει ότι 

είναι η φάση της γνωριμίας να μάθουν κάποια πράγματα, μετά αρχίζουν και δουλεύουν αλλά 

ένταξη…Όσο και να θέλουν να προσφέρουν δεν προσφέρουνε» (Ε10 άντρας, μέσης ηλικίας, 

ΔΕ, εκπρόσωπος φορέας, ελεύθερος επαγγελματίας) . 

  

Η στάση αυτή των φορέων γινόταν αντιληπτή και από τους εργαζόμενους με 

αποτέλεσμα να νιώθουν ματαίωση, απαξίωση αφού οι φορείς σταματούν να ασχολούνται 

μαζί τους και βλέπουν την εργασία τους να μένει μετέωρη και χωρίς προοπτικές:« …δεν έχει 

αντίκρισμα στο να μπορέσεις πρώτα να ενταχτείς, να μάθεις καλά την δουλεία σου και να 

αποδόσεις και να γίνεις και λειτουργικός. Αυτό κατάλαβα, από αυτή την υπόθεση και αυτό έχει 

ρόλο γιατί, γιατί αν είναι σε άτομα που έπρεπε να μάθαινε να κάνει και κάτι ο φορέας τελικά 

δεν επένδυε σε αυτούς γιατί σου λέει μετά θα φύγει. Δεν ανέθετε δεν μπορούσε να αναθέσει 

πράγματα  γιατί ο χρόνος δεν έφτανε μέχρι να καταλάβει έπρεπε να φύγει δηλαδή υπήρχε 

κόσμος που δεν είχε αντικείμενο ακριβώς εργασίας» (Ε1 Γυναίκα, 37 ετών, άγαμη ΠΕ). 

Επομένως, τα κοινωφελή προγράμματα δεν έλυσαν ούτε έκτακτες, αλλά ούτε και τις 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες των φορέων. Αντιθέτως, ανέδειξαν καινούργιες και μαζί με 

αυτές την αναγκαιότητα για σταθερή εργασία. Μια αναγκαιότητα, η οποία δεν υποστηρίζεται 

από την πολιτεία, ούτε από τους φορείς, αλλά, ούτε και από τους ίδιους τους εργαζομένους. 

Παρατηρούμε πως δεν υπάρχουν αξιολογήσεις των προγραμμάτων από τον κρατικό 

μηχανισμό, δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες για τη φύση αυτών των προγραμμάτων από τους 

φορείς παρά τη δυνατότητά τους να πιέσουν προς μια πάγια λύση των αναγκών τους ή στην 

έσχατη περίπτωση τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας έστω και μέσω προγραμμάτων, 

αλλά ούτε, όπως θα δούμε και σε επόμενο κεφάλαιο και διεκδίκηση για σταθερές θέσεις 
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εργασίας από την πλευρά των ίδιων των εργαζομένων στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων 

τους. 

 

Στη δεύτερη κοινωφελή ένας επιπλέον στόχος του προγράμματος – πέρα από την 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών - είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας. Ωστόσο τόσο 

οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες ασκούν κριτική στην φιλοσοφία και στοχοθεσία του 

προγράμματος κάνοντας λόγο για: «ασπιρίνη στον καρκινοπαθή (…) «χαρά», ας το πούμε 

τώρα, εντός εισαγωγικών, να το πούμε πεντάμηνη χαρά της εργασίας»(Ε8), «Σε βγάζει για λίγο 

από τα δεινά της ανεργίας» (Ε3&Ε4: Άντρες, 32 Ετών, Άγαμοι, ΠΕ), «πινελιά στην λέξη την 

λέξη που λέγεται ανεργία»(Ε10 Άντρας, μέσης ηλικίας, εκπρόσωπος φορέα, Ελεύθερος 

επαγγελματίας ΔΕ).  

Τα συγκεκριμένα προγράμματα, δε μπορούν να χαρακτηριστούν ως εργασία και 

επομένως και ως λύση της ανεργίας. Ο ίδιος ο νομοθέτης, άλλωστε, ονομάζει τους 

εργαζόμενους «ωφελούμενους» και όχι εργαζόμενους. Λόγω των προβλημάτων που 

δημιουργούνται κατά την υλοποίησή τους, αλλά και της διάρκειάς τους  αποτελούν μια 

παρένθεση στην ανεργία. του ατόμου και όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της 

ανεργίας στα άτομα αλλά αντίθετα τις επιτείνει καθώς δεν επιλύει το πρόβλημα του 

βιοπορισμού (καθυστερήσεις στις πληρωμές και πενιχρά ποσά - μισθοί), μειώνει την 

προσωπικότητα του ατόμου, λειτουργεί αρνητικά στην ήδη επηρεασμένη από την ανεργία 

αυτοεκτίμηση του και επιτείνει την απόσυρση, την ανασφάλεια και την απώλεια της 

επαγγελματικής ταυτότητας και επάρκειας. Το μόνο θετικό στοιχείο που φαίνεται να 

προσφέρει είναι η πρόσκαιρη οικονομική ανάσα και ασφαλιστική κάλυψη. Στο πλαίσιο αυτό 

τα άτομα φαίνεται να λαμβάνουν μόνο «εξωγενή ικανοποίηση» από την εργασία τους καθώς 

η τελευταία δε φέρει από μόνη της καμία αξία αλλά αποκτά καθαρά εργαλειακό νόημα 

(Καρακιουλάφη, 2013).  

 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων 

δημιουργεί μια κατάσταση η οποία αποβαίνει σε βάρος όλων: εργαζομένων, φορέων αλλά 

και πολιτών. Είναι αναποτελεσματικά σύμφωνα με τη στοχοθεσία τους και στις δυο 

εφαρμογές της κοινωφελούς εργασίας. Πάσχουν στην ίδια στη φιλοσοφία που προβάλουν, 

καθώς όπως έχουν σχεδιαστεί, δε μπορούν τελικά να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που 

στοχεύον να καλύψουν. Οι ανάγκες των φορέων είναι μόνιμες και διαρκείς και δε μπορούν 

να ικανοποιηθούν με προσωρινά προγράμματα. Ένα επιπλέον αρνητικό των προγραμμάτων 

είναι ο «εθισμός» των εργαζομένων και των φορέων σε τέτοιου τύπου μορφές εργασίας, οι 
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οποίες κάθε άλλο από αξιοπρεπείς είναι, ετοιμάζοντας ένα εφεδρικό, εξαθλιωμένο εργατικό 

δυναμικό έτοιμο να εργαστεί αδιαμαρτύρητα για λίγα χρήματα σε οποιεσδήποτε εργασιακές 

συνθήκες. Η οικονομική και η ηθική εξαθλίωση είναι το χειρότερο αποτέλεσμα των 

προγραμμάτων.    

Για ποιους επομένως λόγους εξακολουθούν να εφαρμόζονται από τη στιγμή που δεν 

συμβάλουν πραγματικά ούτε στην κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών, ούτε στην 

βελτίωση των όρων ζωής των ατόμων και των τοπικών κοινωνιών; Η αρτιότερη απάντηση 

βρίσκεται στα λόγια ενός εργαζόμενου ο οποίος τονίζει:   

«Το πεντάμηνο πάντως τους βολεύει όλους, κανένας δεν ασχολείται παίρνει τα λεφτά 

του, δεν δημιουργεί αξιώσεις, δεν μαζεύονται ούτε τα άτομα για συνδικαλισμό, δεν έχουν 

αξιώσεις για κάτι άλλο, δεν πληρώνεις επίδομα ανεργίας, δεν παίρνει δώρο. Την κεντρική 

εξουσία πάντως τη βολεύει. Δεν παίρνει κανένα δώρο και να αρρωστήσεις δεν καλύπτεσαι, δεν 

παίρνεις μισθό» (Ε4 Άντρας, 32 ετών, άγαμος, ΠΕ). 

Τα κοινωφελή επομένως, ως έκφραση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης,  

είναι μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης της εργασίας και δη των εργασιακών σχέσεων και 

δικαιωμάτων και όχι καταπολέμησης της ανεργίας. Σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την 

κεντρική εξουσία με άμεσο στόχο το όφελος του κρατικού μηχανισμού μέσω της 

πλασματικής μείωσης της ανεργίας και κατ’ επέκταση και των παροχών ανεργίας (τόσο κατά 

τη διάρκεια των προγραμμάτων όσο και μετά, καθώς δεδομένου της μικρής διάρκειας της 

απασχόλησης καθίσταται αδύνατη η διεκδίκηση του επιδόματος μετά τη λήξη του 

προγράμματος), της προβολής κοινωνικού έργου, της συμμόρφωσης στις επιταγές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κατευθύνσεών της στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής 

απασχόλησης, αλλά και πιθανώς με μακροπρόθεσμο στόχο το όφελος των εργοδοτών στον 

ιδιωτικό τομέα μέσω της καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων και της επέκτασης 

των ελαστικών και επισφαλών μορφών απασχόλησης.  

Στους άνεργους για τους οποίους υποτίθεται ότι σχεδιάζεται και απευθύνεται το 

πρόγραμμα δίνεται μια εργασία με ιδιαίτερα χαμηλό μισθό, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, με 

περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης συνδικαλιστικής δραστηριότητας, χωρίς έλεγχο στις 

συνθήκες εργασίας τους. Δημιουργεί έτσι ένα φτηνό και ανακυκλώσιμο εργατικό δυναμικό, 

με απαξιωμένες γνώσεις και δεξιότητες το οποίο έχει την ατομική ευθύνη για την επιλογή 

της εργασίας και όλων των αρνητικών συνεπειών της. Το κράτος επομένως αφού έχει 

απολύσει το μόνιμο προσωπικό, προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες του μέσω πρόχειρα 

σχεδιασμένων και αποσπασματικών προγραμμάτων, εισάγοντας ένα νέο καθεστώς 

κακοπληρωμένης και χωρίς δικαιώματα εργασίας βασισμένο σε μια στρατηγική 
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εκμετάλλευσης των εργαζομένων.  Επιπλέον, έχει ένα εργατικό δυναμικό το οποίο 

«μαθαίνει» βιωματικά και συγκροτείται προς την λογική της ευελιξίας στην εργασία και του 

συνεχούς αγώνα για την κατάκτηση τέτοιων θέσεων εργασίας.  
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Κεφάλαιο 7: Η ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 

Εισαγωγή  

 

Η πρώτη υλοποίηση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας (Σεπτέμβριος  2012- 

Μάρτιος  2013)  συνδέθηκε με μια σειρά κινητοποιήσεων – γεγονότων διαμαρτυρίας των 

εργαζομένων της κοινωφελούς εργασίας σε όλη την Ελλάδα. Από τους πρώτους μήνες της 

εφαρμογής του προγράμματος  οι παραπάνω έζησαν την βίαιη μεταρρύθμιση στο εργασιακό 

τοπίο (εργασία χωρίς δικαιώματα, ανασφάλιστη με ελάχιστο μισθό ο οποίος δεν 

καταβάλλεται). Η κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων στην εργασία, με κύριο εκείνης 

της μη καταβολής των δεδουλευμένων, τους οδηγούν στην οργάνωση, στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, γεγονότων διαμαρτυρίας αναδεικνύοντας τα προβλήματα της νέας αυτής 

ελαστικής - επισφαλούς μορφής εργασίας. Βασικό σημείο τριβής αποτελούσε η πολύμηνη 

καθυστέρηση των δεδουλευμένων τους από τις Μ.Κ.Ο που είχαν αναλάβει την υλοποίηση 

των προγραμμάτων, τα ζητήματα της ασφαλιστικής κάλυψης κα. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετηθούν, τα γεγονότα διαμαρτυρίας που 

πραγματοποιήθηκαν από τους εργαζόμενους της κοινωφελούς εργασίας. Θα μας 

απασχολήσει η κινητοποίηση των εργαζομένων στο Νομό Ηρακλείου, κατά την πρώτη 

εφαρμογή της κοινωφελούς εργασίας, τα αιτήματα και οι επιδιώξεις τους, οι μορφές 

αντίδρασης που επιλέγουν αλλά και οι επιπτώσεις των αντιδράσεων αυτών. Αξιοποιώντας τη 

μέθοδο «μελέτη γεγονότων διαμαρτυρίας» του Tilly, επιδιώκεται να μελετηθούν και να 

απαντηθούν ερωτήματα που προέκυψαν στην πορεία της έρευνας και συγκεκριμένα το κατά 

πόσο οι αντιδράσεις αυτές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως κίνημα ή αν αποτέλεσαν 

απλά γεγονότα διαμαρτυρίας, σε ποιο βαθμό τα γεγονότα ήταν αποτελέσματα λαϊκής 

αγανάκτησης ή οργανώθηκαν από θεσμικούς παράγοντες. Επιπλέον, ερωτήματα που 

μελετώνται είναι το κατά πόσο τέθηκαν από τους κινητοποιούμενους ζητήματα πέραν της 

καταβολής των δεδουλευμένων εάν υπήρξε πολιτικό διακύβευμα και αντιδράσεις σε 

ζητήματα που αφορούν στην καταπάτηση σημαντικών εργασιακών δικαιωμάτων όπως η 

έλλειψη του δικαιώματος της άδειας,  η μείωση μισθών, η ενοικίαση εργαζομένων κα, σε 

ποιο βαθμό επιδιώχθηκε κοινωνική δικτύωση και επικοινωνία του προβλήματος, εάν υπήρξε 

συνέχεια των αντιδράσεων στο χρόνο ή αφορούσαν μεμονωμένες περιπτώσεις αντίδρασης, 
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οι οποίες αφομοιώθηκαν από το σύστημα τελικά και τέλος το εάν υπήρξε ουσιαστική 

αντίδραση στην εφαρμογή της κοινωφελούς εργασίας από εμπλεκόμενους φορείς που 

συνδέονταν άμεσα με την υλοποίηση της κοινωφελούς εργασίας (σωματεία, ΟΤΑ κα).  

 

Επιπλέον, στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στην οργάνωση των 

εργαζομένων του δεύτερου κοινωφελούς προγράμματος, κατά τη διάρκεια του οποίου δε 

γίνεται κάποια  ιδιαίτερης προσπάθειας  οργάνωσης.  

 

 

7.1 Κινητοποίηση και οργάνωση των εργαζομένων στην πρώτη υλοποίηση του 

προγράμματος στο Ηράκλειο 

 

7.1.1. Γεγονότα διαμαρτυρίας στο Ηράκλειο από τους εργαζόμενους της κοινωφελούς 

εργασίας  

Η μη καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων στην κοινωφελή εργασία για 

ένα χρονικό διάστημα 2,5 μηνών, η αδυναμία ασφαλιστικής κάλυψης, η διαδικασία 

πρόσληψης των εργαζομένων και ο τρόπος εφαρμογής του προγράμματος προκαλεί 

πληθώρα αντιδράσεων από την πλευρά κυρίως των εργαζομένων και τοπικών θεσμών 

απέναντι στη ΜΚΟ  «Αλληλεγγύη Κρήτης».   

Συγκεκριμένα οι 1455 εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για  τη μη καταβολή των 

δεδουλευμένων που τους οδηγεί σε απόλυτη εξαθλίωση, η οποία αποτελεί και την κύρια 

αιτία της διαμαρτυρίας, καθώς το γεγονός αυτό οδηγεί επιπλέον και στη μη δυνατότητα 

ασφαλιστικής κάλυψή τους60. Επιπλέον αιτήματα που τίθενται σε μικρότερο βαθμό 

αφορούν, στην καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων61, στην καταβολή ολόκληρου 

του μισθού62 χωρίς περικοπές, στην παράνομη είσπραξη 10 ευρώ από την εταιρία χωρίς 

νόμιμο παραστατικό63 και στην αξιοπρεπή αντιμετώπισή τους στους χώρους εργασίας. 

                                                 
60 Μετά από αρκετούς μήνες εργασίας 3 και πλέον δεν μπορούν να ασφαλιστούν καθώς η εταιρία δεν έχει καταθέσει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΙΚΑ.   
61 όπως άδειες, εργασία σε θέσεις που δεν προβλέπονταν όπως  εργασία στα απορριμματοφόρα στην οποία τα άτομα όχι 
μόνο δεν λάμβαναν τα αντίστοιχα ένσημα, εργάζονταν ανασφάλιστοι, δεν λάμβαναν ούτε τον μισθό που προβλέπονταν .  
62 Ο μισθός ήταν 625 ευρώ, κάποιοι ωστόσο έλαβαν τελικά 575 ενώ υπήρχε η φήμη ότι μπορεί να πάρουν και λιγότερα 
χρήματα. 
63 Όταν οι εργαζόμενοι κατάθεσαν τα δικαιολογητικά για την πρόσληψη τους η εταιρία τους ζήτησε 10 ευρώ με την 
δικαιολογία έκδοσης μια κάρτας με το όνομα τους. η πράξη αυτή ήταν παράνομη πουθενά δεν προβλέπονταν η είσπραξη 
χρημάτων, θεωρήθηκε δε και σκανδαλώδης καθώς πρόκειται για άτομα τα οποία ήταν άνεργοι για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και σε κατάσταση ένδειας. Βέβαια κάποιοι αρνήθηκαν να πληρώσουν το πόσο χωρίς επιπτώσεις στην πρόσληψη 
τους.  
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Ο εργοδότης των εργαζομένων, η δικαιούχος εταιρία «Αλληλεγγύη Κρήτης», 

υποστηρίζει ότι για τις όποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές ευθύνεται το Υπουργείο 

Εργασίας, διατηρώντας θέση άμυνας, αλλά και επίθεσης πολλές φορές απέναντι στους 

εργαζόμενους και σε τοπικούς φορείς που τους συμπαραστέκονται. Το Εργατικό Κέντρο 

Ηρακλείου μετά από την πίεση των εργαζομένων υιοθετεί τα αιτήματα τους και 

κινητοποιείται απέναντι στην εταιρία64. Το υπουργείο εργασίας πραγματοποιεί δηλώσεις, με 

τις οποίες δικαιώνει ουσιαστικά την εταιρία δυναμιτίζοντας περισσότερο το κλίμα των 

κινητοποιήσεων.  

Στα γεγονότα εμπλέκονται εργαζόμενοι, δημοτικές αρχές, κόμματα, σωματεία 

βουλευτές και αξιοποιείται ένα ευρύ φάσμα πρακτικών (εκδηλώσεις λαϊκής οργής, άσκηση 

πολιτικών πιέσεων κτλ) το οποίο καθορίζει την έκβαση των γεγονότων και αναδεικνύει την 

εξάρτηση των όποιων κινητοποιήσεων από το βασικό στοιχείο της καταβολής των μισθών 

και τον εναγκαλισμό του συνδικαλισμού με την κεντρική εξουσία και την υιοθέτηση των 

εργασιακών πρακτικών της όσο δυσχερής και αν είναι για τον εργαζόμενο.   

 

Η κινητοποίηση των εργαζομένων περιλάμβανε δυο κύκλους διαμαρτυρίας. Ο 

πρώτος που ήταν περισσότερο έντονος πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Νοέμβριος 2012–

Φεβρουάριος 2013: «μέσα σε λίγους μήνες έζησα τόσα πράγματα σαν να δούλευα 15 χρόνια» 

(Ε8) και ο δεύτερος στο διάστημα Ιούνιος – Οκτώβριος 2013, κατά τη διάρκεια του οποίου ο 

όγκος των κινητοποιούμενων είναι πολύ μικρότερος και τα γεγονότα να είναι λιγότερο 

συγκρουσιακά. 

 

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, τα γεγονότα διαμαρτυρίας «περιλαμβάνουν 

δημόσιες απειλές, πορείες, καταγγελίες μέσω ανακοινώσεων, καταλήψεις, μποϊκοτάζ, 

συλλαλητήρια, αποκλεισμούς δρόμων, πορείες κα» (Κούση, 1998:201). Στην περίπτωση που 

μελετάται τα διακριτά γεγονότα διαμαρτυρίας είχαν ως στόχο κατά κύριο λόγο να πιέσουν 

την εταιρία να καταβάλει τα δεδουλευμένα και να κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να 

ασφαλιστούν οι εργαζόμενοι. επιγραμματικά τα γεγονότα διαμαρτυρίας αφορούσαν σε 

δελτία τύπου, συναντήσεις με φορείς, τηλεφωνικές παρεμβάσεις, μια πορεία, απεργίες και 

στάση εργασίας, και διαμορφώνονταν προκειμένου οι κινητοποιούμενοι να εκφράσουν την 

αγανάκτηση και τη δυσαρέσκεια τους απέναντι στον εμπαιγμό της «Αλληλεγγύη Κρήτης» 

                                                 
64 Στην πρώτη συνέλευση που είχε καλεστεί από την εταιρία το εργατικό κέντρο αρχικά φάνηκε να υποστηρίζει την εταιρία 
ή να προσπαθεί να διατηρήσει τις ισορροπίες. Ωστόσο, η αντίδραση των εργαζομένων και η αποφασιστικότητα που έδειξαν 
έκαναν την ηγεσία πολύ γρήγορα να αλλάζει στρατόπεδο και να συμπλεύσει με τους εργαζόμενους. 
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και της κυβέρνησης με τις συνεχείς αναβολές στις πληρωμές, ενώ κάποιες φορές εκφράζεται 

και η αγανάκτηση τους απέναντι στα συνδικαλιστικά σωματεία .  

Κατά τη διάρκεια των περιόδων μελέτης καταγράφονται συνολικά δεκαεπτά 
65γεγονότα διαμαρτυρίας (ανακοινώσεις, πορεία, απεργία, κ.α) από εργαζόμενους, την 

επιτροπή αγώνα, βουλευτές και πολιτικά κόμματα. Από αυτά τα 15 καταγράφονται την 

πρώτη περίοδο (Νοέμβριος ’12 – Φεβρουάριος ’13). Τα γεγονότα διαμαρτυρίας, από όλους 

τους εμπλεκόμενους, σταματούν με την πληρωμή των εργαζομένων και στις δυο 

περιπτώσεις: «ε έγινε και το κλασσικό ότι μετά που πληρωθήκαμε τα Χριστούγεννα 

καταλάγιασε ο κόσμος».  

 

Η μελέτη της οργάνωσης και των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στα κοινωφελή 

προγράμματα ενάντια στην «Αλληλεγγύη Κρήτης» ανέδειξε τα προβλήματα και τις 

δυσκολίες που προκύπτουν από τις αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες, τόσο στα άτομα που 

εργάζονται, όσο και στους φορείς που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των προγραμμάτων. 

Επίσης, φανερώνει την αναποτελεσματικότητα τόσο του συγκεκριμένου προγράμματος, όσο 

και των ενεργητικών μορφών απασχόλησης τόσο στην καταπολέμηση της ανεργίας και της 

φτώχειας, όσο και στην κάλυψη αναγκών σε προσωπικό των φορέων του δημόσιου. Οι 

διαμαρτυρίες της εποχής αυτής στον απόηχό των κινητοποιήσεων των αγανακτισμένων  που 

πραγματοποιήθηκαν στις πλατείες το καλοκαίρι του 2012, σηματοδοτεί μια ακόμα 

                                                 
65 Χαρακτηριστικά γεγονότα διαμαρτυρίας ήταν: 
20/11/2012: Ερώτηση προς τον Υφυπουργό Εργασία στη βουλή από Βουλευτές της συμπολίτευσης  του Νομού για την 
καθυστέρηση των πληρωμών. Το Υπουργείο ουσιαστικά καλύπτει την εταιρία αναφερόμενο στο φόρτο εργασία του 
Υπουργείου 
21/11/2012: Αντίδραση – Διαμαρτυρία των εργαζομένων απέναντι στην εταιρία και στο Εργατικό κέντρο σε συνάντηση 
εργαζομένων που έχει οργανώσει η εταιρία. Το εργατικό κέντρο και κάποιο δήμαρχοι είναι υπέρ της εταιρίας 
υποστηρίζοντας ότι φταίει το υπουργείο για τη μη καταβολή των μισθών. 
21/11/2012: Συνέλευση εργαζομένων και αντίδραση στην πολιτική της εταιρία απόφαση για κινητοποίηση και δημιουργία 
επιτροπής αγώνα  
20/11/2012: Καταγγελία – Δελτίο Τύπου από το ΠΑΜΕ όπου καταγγέλλει την εταιρία, την κυβέρνηση  αλλά και την 
γενικότερη πολιτική της κοινωφελούς εργασία, εκφράζοντας ένα σαφώς πολιτικό λόγο που κανένας άλλος φορέας δεν το 
έκανε σε όλη την περίοδο των κινητοποιήσεων.  
22εως 26/11/2012  : Τηλεφωνικές επικοινωνίες με την εταιρία και πίεση προκειμένου να πληρωθούν  
  Συνεντεύξεις στα ΜΜΕ  

Επικοινωνία και συναντήσεις με Δημάρχους – Περιφερειάρχη κτλ  
22-26/11/2012 Τηλεφωνήματα και Οχλήσεις προς το Υπουργείο Δημάρχων του Νομού σχετικά με την καθυστέρηση 
καταβολής των δεδουλευμένων  
26/11/2012: Δελτίο τύπου επιτροπής αγώνα ενάντια στην εταιρία και στην κυβέρνηση και στη πολιτική των κοινωφελών. 
27/11/2012: Πορεία  διαμαρτυρίας των εργαζομένων ,συμμετείχε το ΕΚ και το ΠΑΜΕ 
27/11/202: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων στα γραφεία της εταιρίας  
27-28/11/2012:Απεργία των εργαζομένων με την κάλυψη του Εργατικού Κέντρου 
11/1/2013: Διαμαρτυρία εργατικού κέντρου προς πρόεδρο της ΑΚ εξαιτίας της μη ασφαλιστικής κάλυψης των 
εργαζομένων.   
13/12/2013 : Διαμαρτυρίες εργαζομένων προς τον πρόεδρο της ΑΚ σε συνέλευση στο Δήμο Γόρτυνας 
27/7/2013 Συνάντηση με τον Αντιπεριφέρειαρχη  
16/9/2013 Δελτίο Τύπου εργαζομένων εναντίων ΑΚ κυβέρνησης και της πολιτικής των κοινωφελήn 
 Πορεία  
16/9-10/2013 Συνεντεύξεις στα ΜΜΕ από πρώην εργαζόμενους οι οποίοι διεκδικούν τα χρήματα τους,  
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αμφισβήτηση της πολιτικής εξουσίας από άτομα, κατά κύριο λόγο μη ενεργά σε 

συλλογικότητες και δράσεις. Φανερώνει την πηγαία αντίδραση του ατόμου στην αδικία και 

στην καταπάτηση των δικαιωμάτων του αλλά και την αδυναμία των συνδικαλιστικών και 

άλλων φορέων να προασπιστούν τα εργασιακά κεκτημένα και να αντιδράσουν ουσιαστικά 

στο νέο εργασιακό μεσαίωνα που είναι προ των πυλών. 

 

7.1.2.  Τα βασικά χαρακτηριστικά της κινητοποίησης 

 

7.1.2 α Οι παράμετροι της δράσης (ποιοί συμμετείχαν) 

 

Τα γεγονότα διαμαρτυρίας στην πρώτη φάση (Νοέμβριος 12- Φεβρουάριος  13) 

οργανώνονται και γίνονται κυρίως από εργαζόμενους και την επιτροπή αγώνα66 τους. Τα 

άτομα που συγκροτούν την επιτροπή, εκτός από δυο που ανήκαν και συμμετέχουν σε 

διαδικασίες κομμάτων της αριστεράς, δεν ήταν σε κάποια κομματική παράταξη, δεν είναι 

πολιτικοποιημένοι ούτε έχουν εμπειρία σε αγώνες. Γενικότερα,, η συντριπτική πλειοψηφία 

των ατόμων που συμμετείχαν ενεργά δεν είχαν εμπειρία στο συνδικαλισμό και σε 

εργατικούς αγώνες Ωστόσο, στην πρωτοβουλία για συνάντηση όλων των εργαζομένων μέσω 

γενικής συνέλευσης και στην προώθηση των διαδικασιών στη βάση συνελεύσεων κτλ, 

καταλυτικό ρόλο φαίνεται να  είχαν τα άτομα με πολιτική ταυτότητα.  Το περί δικαίου 

αίσθημα και η αγωνία για την έκβαση των πληρωμών, η κατάσταση της πλήρης ένδειας, 

είναι κυρίως οι παράγοντες που τους κινητοποιούν. Οι εργαζόμενοι συμμετείχαν στις 

κινητοποιήσεις γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν να διεκδικήσουν με άλλο τρόπο τα χρήματα 

τους. Στην πρώτη φάση της διαμαρτυρίας η δυναμική είναι μεγάλη καθώς συμμετέχουν 1500 

περίπου εργαζόμενοι (1000 από την πρόσληψη του Σεπτέμβριου και 500 περίπου από την 

πρόσληψη αρχές Νοέμβριου).  

  Στη δεύτερη φάση των κινητοποιήσεων (Ιούνιος –Οκτώβριος 13) συμμετέχουν πολύ 

λιγότερα άτομα εργαζόμενοι της κοινωφελούς, ενώ οι θεσμικοί παράγοντες και φορείς που 

εμφανίζονται αποσπασματικά στην πρώτη φάση δεν συμμετέχουν καθόλου. Οι 

κινητοποιούμενοι στρέφονται κυρίως ενάντια στην «Αλληλεγγύη Κρήτης», η οποία δεν τους 

                                                 
66 Συζητήσεις για την έκβαση των πληρωμών και γενικά για τα προβλήματα που υπήρχαν στην κοινωφελή, γίνονταν σε 
κάθε υπηρεσία, οι εργαζόμενοι απευθύνονταν στους υπεύθυνους των φορέων τους οι οποίοι δήλωναν αναρμόδιοι ενώ 
παράλληλα δεν είχαν σαφής απαντήσεις από την εταιρία. Μέσα σε αυτό το κλίμα κάποια άτομα πήραν την πρωτοβουλία και 
αφού ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα άρχισαν συζητήσεις και με άλλους εργαζόμενους, η δράση κορυφώθηκε στο 
κάλεσμα γενικής συνέλευσης όπου συγκροτείται επιτροπή αγώνα με δημοκρατικά χαρακτηριστικά, ανακλητά μέλη κτλ τα 
οποία τελικά δεν λειτούργησαν. Τα μέλη της επιτροπής παρέμειναν τα ίδια σε όλο το χρόνο των κινητοποιήσεων καθώς 
βασικό μέλημα των εργαζομένων ήταν η πληρωμή και όχι τόσο η τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών. 
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πληρώνει, τους «εμπαίζει» και τους παραπλανεί και κατά δεύτερον ενάντια στο Υπουργείο 

Εργασίας και στην κρατική εξουσία. 

 

 Στην αντιπαράθεση κινητοποιούμενων – Εταιρίας, της πρώτης φάσης,   εμπλέκονται 

το Εργατικό κέντρο Ηρακλείου, και σε μικρότερο βαθμό οι τοπικοί βουλευτές, Δήμαρχοι οι 

οποίοι φαίνεται να υποστηρίζουν τους εργαζόμενους, χωρίς όμως να κάνουν ουσιαστικές 

ενέργειες προς την βελτίωση των συνθηκών. Σε ότι αφορά στο Εργατικό κέντρο στις 

διεκδικήσεις των εργαζομένων συμμετέχει ουσιαστικά μόνο η ηγεσία και αυτό έπειτα από 

ισχυρές πιέσεις των τελευταίων καθώς αρχικά φαίνεται να διατηρούσε μια συναινετική 

πολιτική ανάμεσα στους εργαζόμενους67. 

Η αντίδραση των βουλευτών και των δημάρχων στρέφεται κυρίως απέναντι στο 

Υπουργείο Εργασίας και λιγότερο προς την Ανάδοχο Εταιρία, στην οποία θα λέγαμε δίνουν 

άλλοθι, καθώς από την κινητοποίηση τους ως υπεύθυνο για την καθυστέρηση των 

πληρωμών φαίνεται να θεωρούν μόνο το Υπουργείο.  

Στην αντιπαράθεση προστίθενται και τα κόμματα της Αριστεράς, το ΠΑΜΕ και η 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ, σαφώς υπέρ των εργαζομένων. Ωστόσο, η εμπλοκή τους στις  διαμαρτυρίες 

των εργαζομένων δε χαρακτηριζόταν μόνο από τη διάθεσή τους να συμβάλλον και να 

στηρίξουν τους εργαζομένους αλλά και από την πρόθεση να αντλήσουν υπέρ αξία και 

πολιτικά οφέλη από τις κινητοποιήσεις αυτές. Το γεγονός αυτό οδήγησε τους εργαζομένους 

να αντιδράσουν έντονα και να καταφερθούν εναντίων όλων των κομμάτων που τους 

προσέγγισαν, θέλοντας να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία του αγώνα τους από κόμματα και 

πολιτικούς σχηματισμούς. 

 

Μεγάλος απών από τις κινητοποιήσεις είναι τα πρωτοβάθμια σωματεία, τόσο του 

εργατικού κέντρου όσο και των φορέων που εργάζονται οι εργαζόμενοι. Δείχνοντας έτσι την 

στενή αντίληψη τους στις παραδοσιακές πρακτικές (συνδικάτα για μόνιμους υπαλλήλους σε 

στενά εργασιακά θέματα) και την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες 

του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού των επισφαλώς εργαζομένων και των εργαζομένων σε 

ευέλικτες μορφές εργασίας.  

 

  Η όλη διαδικασία αναδεικνύει τη διάσπαση του συνδικαλισμού σε παρατάξεις και το 

στενό εναγκαλισμό των σωματείων με κομματικούς φορείς, τα οποία λειτουργούν 

                                                 
67 Η πληροφορία αυτή αντλείται από μια πηγή και δεν διασταυρώνεται από αλλού. 
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ανασταλτικά στη δημιουργία ενός κοινού μετώπου και στη χάραξη κοινής συνδικαλιστικής 

πρακτικής προσανατολισμένης στο συμφέρον των εργαζομένων και όχι του κόμματος. 

Αναδεικνύεται επομένως ότι ο συνδικαλισμός εξακολουθεί να είναι όχι μόνο 

κομματικοποιημένος αλλά και διασπασμένος.  

 

 

7.1.2β   Μορφές Δράσεις  

 

Οι μορφές δράσεις στην πλειοψηφία τους, όπως ήταν αναμενόμενο λόγω των 

χαρακτηριστικών των ατόμων και δη της έλλειψης προηγούμενης εμπειρίας και πολιτικής 

δραστηριοποίησης αλλά και του είδους των αιτημάτων, ήταν συμβατικές. Παρατηρούμε ότι 

τα γεγονότα έχουν μια κλιμάκωση. Ξεκινούν με συμβατικές μορφές δράσεις που 

περιλαμβάνουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με την εταιρία, με καταγγελίες, τις 

ανακοινώσεις στο τύπο, συναντήσεις με φορείς (Δημάρχους, Περιφερειάρχη κα) και 

κορυφώνονται τέλη Νοέμβριου 201268. Εκεί συναντάμε πλέον περισσότερο δυναμικές 

μορφές διεκδίκησης χωρίς ωστόσο έντονα ξεσπάσματα. Κορύφωση των γεγονότων αποτελεί 

η απεργία, η πορεία των εργαζομένων69 και ο αποκλεισμός της εταιρίας. Στην κορύφωση 

των γεγονότων πηγή διεκδίκησης των εργαζομένων ανάμεσα στα άλλα είναι πλέον και η 

αντίδραση τους στην αυταρχική συμπεριφορά και το συνεχή εμπαιγμό της εταιρίας, η οποία 

καθημερινά και για μεγάλο διάστημα τους λέει ότι θα πληρωθούν, τακτική που ακολουθούν 

και ορισμένοι δήμοι και είναι αυτή που εξοργίζει και δυναμιτίζει ακόμα περισσότερο τις 

αντιδράσεις.    

Πρόκειται επομένως για μια διαμαρτυρία, για ένα καθαρό αγώνα μακριά από 

κόμματα και παρατάξεις, μια πηγαία αντίδραση και αντίσταση των εργαζομένων ενάντια 

στην καταπάτηση του δικαιώματος της καταβολής του μισθού, της ασφάλισης, ενάντια στην 

κακομεταχείριση και στον εμπαιγμό που έχουν  υποστεί.  

 

 

                                                 
68 Οι πρώτοι εργαζόμενοι κλείνουν 2,5 μήνες απλήρωτοι, οι νεοπροσλαμβανόμενοι βιώνουν την ανασφάλεια και την 
ματαίωση τους, οπότε κινητοποιούνται και οι ίδιοι. 
69Στην κορύφωση των γεγονότων συμμετέχουν το Εργατικό κέντρο ως διοίκηση, το ΠΑΜΕ τους οποίους οι εργαζόμενοι 
αντιμετωπίζουν σχεδόν αρνητικά θέλοντας να περιφρουρήσουν τον αγώνα τους μακριά από κόμματα και συνδικαλιστικούς 
φορείς τους οποίους και δεν εμπιστεύονται.  
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7.1.3 Δικτύωση – και «από τα κάτω» οργάνωση εργαζομένων που κινητοποιούνται κατά 

τις κινητοποιήσεις του πρώτου προγράμματος 2012-2013 (α και β φάση 

κινητοποιήσεων) 

 

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των εργαζομένων ενάντια στην Εταιρία και 

στην κυβέρνηση η κύρια δικτύωση που προέκυψε ήταν κυρίως ανάμεσα στους εργαζομένους 

της κοινωφελούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι άνθρωποι με διαφορετικά ταξικά 

χαρακτηριστικά70, σε διαφορετικούς φορείς απασχόλησης, σε διαφορετικές θέσεις εργασίας 

από όλο τον Νομό, μέσα σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς σημαντική 

βοήθεια, κατόρθωσαν να αποκτήσουν ένα μίνιμουμ βαθμό συνεργασίας και να οργανώσουν 

την διεκδίκηση τους.  

Ωστόσο, η δικτύωση είχε και κενά καθώς εργαζόμενοι71, δεν κατάφεραν να 

ενημερώνονται και να συμμετέχουν: «δεν έμαθα για την απεργία και τις κινητοποιήσεις 

συνήθως τα μάθαινα μετά» (Ε6 Γυναίκα, 35 ετών έγγαμη, ΤΕ)  

Η οργάνωση και η δικτύωση των εργαζομένων ξεκινάει αυθόρμητα από τη βάση, 

«από τα κάτω», από το μικρότερο επίπεδο, αυτό των εργαζομένων του εκάστοτε φορέα η 

οποία κλιμακωνόταν στην πορεία. Για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στον ίδια τομέα στο 

«πράσινο» ενός Δήμου ξεκίνησαν και μιλούσαν μεταξύ τους, στην συνέχεια με συναδέλφους 

στον ίδιο φορέα και στη συνέχεια με εργαζόμενους σε άλλους δήμους: «Έβλεπες σιγά – σιγά 

ανακοινωσούλες, συζητούσαμε μεταξύ μας» (Ε9, άντρας, 32 ετών, άγαμος, ΤΕ). Παράλληλα, 

η ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία υπήρχε και ανάμεσα σε γνωστούς και φίλους που 

εργάζονταν σε άλλους φορείς, στη συνέχεια έγιναν κάποιες άτυπες ομάδες, από άτομα με 

πολιτική και όχι μόνο ταυτότητα, κυρίως φίλοι και άτομα που έδειξαν περισσότερο 

ενδιαφέρον μελέτησαν την νομοθεσία και συζήτησαν με όσες περισσότερες δομές 

μπορούσαν, ώσπου λήφθηκε η πρωτοβουλία για γενική συνέλευση των εργαζομένων. Η 

συνέλευση αυτή έδειξε και το δρόμο για μια «μοναχική» πορεία διεκδικήσεων απέναντι στην 

«Αλληλεγγύη Κρήτης», η οποία κλιμακώνεται, βάζοντας προ των ευθυνών τους και άλλους 

φορείς (βουλευτές, δημάρχους, σωματεία κα). Η συνεργασία και η δικτύωση των 

                                                 
70 Γεγονός είναι πως στη παρούσα εργασία και γενικά στις ευέλικτες μορφές εργασίας δεν μπορούμε να 
αναφερόμαστε αυστηρά με όρους τάξης(εργασία, συνείδηση θέσης κτλ). Σίγουρα πάντως δεν έχουν σαφή 
ταυτότητα, ενώ το μορφωτικό και το οικονομικό τους επίπεδο μπορεί να διαφέρει.   
71 Πρόκειται για άτομα που εργάζονται σε ποιο απομακρυσμένες περιοχές, σε θέσεις γραφείου στις οποίες, σύμφωνα με τις 
συνεντεύξεις, η μεταχείριση ήταν καλύτερη από εκείνη που είχαν τα άτομα που ήταν σε χειρονακτικές εργασίες. χωρίς 
συναδέλφους της κοινωφελούς, Πιθανόν και η οικονομική τους κατάσταση να ήταν καλύτερη σε σχέση με τους 
τελευταίους, πως ήταν στα άτομα που είδαμε στις συνεντεύξεις. οπότε να μην έμπαιναν σε διαδικασία να διεκδικήσουν 
δυναμικά τα δεδουλευμένα τους. Τα ερωτήματα αυτά ίσως θα μπορούσαν να απαντηθούν αρτιότερα με μια ποιοτική 
μελέτη.   
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εργαζομένων κλίνει με την πληρωμή των δεδουλευμένων τους, την επιτυχή, για αυτούς 

έκβαση του πρώτου κύκλου του αγώνα τους: «Είχαν μαζευτεί μισθοί 3 μηνών και αρχίσαμε 

και μαζευόμαστε στο εργατικό κέντρο, ξεκινήσαμε διαδικασία συνελεύσεων των εργαζομένων 

από όλους τους φορείς και από όλους τους ΟΤΑ. Βγήκε ένα άτυπο προεδρείο μαζί με το 

εργατικό κέντρο για να πιέσει την κατάσταση γιατί η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ έβγαζε ότι φταίει το 

Υπουργείο» (Ε1Γυναίκα, 37 ετών, άγαμη, ΠΕ). 

Σε ότι αφορά στην προσπάθεια για δικτύωση, σε επίπεδο που να ξεπερνά την 

αλληλοενημέρωση για τις εργασιακές συνθήκες και τις πληρωμές, με εργαζόμενους που 

κινητοποιούνται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας φαίνεται να επιδιώκεται μόνο από τα 

πολιτικοποιημένα άτομα της αριστεράς. Γίνονταν συζητήσεις και εξετάζονταν η δυνατότητα 

οργάνωσης, εκτός ΓΣΕΕ, ενός πανελλήνιου σωματείου εργαζομένων στα κοινωφελή 

προγράμματα και σε άλλες μορφές ελαστικής εργασίας72. Η προσπάθεια δεν ευοδώθηκε ούτε 

σε τοπικό, ούτε σε πανελλήνιο επίπεδο, αν και  κάποια πολιτικοποιημένα άτομα το 

θεωρούσαν ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ένας πολύ μεγάλος αριθμός εργαζομένων έμενε 

χωρίς συνδικαλιστική κάλυψη απέναντι στην απειλή ενός εργασιακού μεσαίωνα και αυτό 

«άνοιγε μια κερκόπορτα» στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων. 

 

 

7.1.4 Οι αιτίες που δεν προχώρησε η οργάνωση των εργαζομένων στη φάση αυτή. 

 

Σε τοπικό επίπεδο η συλλογική δράση των εργαζομένων δεν είχε προοπτική να 

συγκροτηθεί σε μια ποιο σταθερή θεσμική μορφή –σωματείο-, καθώς από την αρχή ήταν 

ορατό πως δεν αποτελούσε αναγκαιότητα των εργαζομένων. Βασική προτεραιότητα τους 

ήταν η πληρωμή των ημερομισθίων τους, η επιβίωσή τους: «Ήταν άνθρωποι που απλά 

ήθελαν να περάσουν τις οικογένειες τους, ήταν το σήμερα το τώρα»(Ε11, άντρας 54 ετών, 

εκπρόσωπος φορέα, δημόσιος υπάλληλος συνδικαλιστής).  Μετά την εργασία αυτή, η ανεργία 

ήταν και πάλι ο σίγουρος δρόμος για τους εργαζόμενους, ο φόβος και η προοπτική αυτή τους 

                                                 
72 Σύμφωνα με τα λεγόμενα ατόμου, μέλος της επιτροπής αγώνα, η πρωτοβουλία του Ηρακλείου με αφορμή και 
προσωπικές σχέσεις είχε αναπτυχθεί συνεργασία με άτομα που κινητοποιούνταν στο Βόλο, οπού και εκεί είχε αναπτυχθεί 
οργανωμένη διεκδίκηση των αιτημάτων τους. Υπήρχε η σκέψη για τη συγκρότηση ενός πανελλήνιου σωματείο – οργάνου, 
εκτός ΓΣΕΕ το οποίο θα αφορούσε την κοινωφελή και τις ελαστικές μορφές εργασίες. Ωστόσο στο Ηράκλειο η πρόταση για 
σύσταση σωματείου [που τέθηκε σε συνέλευση καταψηφίστηκε. Επίσης, αποθαρρυντικός ήταν και ο νομικός που ρώτησαν 
για τη δυνατότητα συγκρότησης σωματείου. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι θετικοί στην δημιουργία σωματείου ήταν 
μόνο τα άτομα που είχαν πολιτική ταυτότητα και ο εκπρόσωπος του εργατικού κέντρου. Όλοι οι υπόλοιποι ερωτώμενοι, αν 
και δέχονται οι θα πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν μια προστασία, θεωρούν ότι με τις 
συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας είναι αυτό είναι ανέφικτο. Τελικά, σωματείο συστάθηκε  στο Βόλο το οποίο και δεν 
προχώρησε καθώς το επόμενο έτος σημαντικά ζητήματα όπως εκείνο της καταβολής του μισθού και η ασφάλιση είχαν 
λυθεί οπότε και το σωματείο αδράνησε.  
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οδηγεί στη μείωση των απαιτήσεων τους και βάζει σε δεύτερη μοίρα τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της εργασίας κάνοντας τους να διεκδικούν το λιγότερο που μπορούσαν: τα  

χρήματά τους.   

 

Η βασική αιτία που δεν ήταν εφικτό να προχωρήσει η θεσμική οργάνωση των 

εργαζομένων ή γενικότερα μια τυπική μορφή οργάνωσης φαίνεται να αποτελεί το γεγονός 

ότι πρόκειται για μια προσωρινή μορφή εργασίας, η οποία ήταν απόλυτα  προσδιορισμένη 

αναφορικά με τη μορφή και τη διάρκεια της και χωρίς κανένα περιθώριο ή προοπτική για 

συνέχεια και άρα διεκδίκηση73: «Είμαστε εδώ για 5μήνες ΤΕΛΟΣ, τελεία δεν υπάρχει και μετά 

..ήταν ξεκαθαρισμένο αυτό είχαμε υπογράψει στις συμβάσεις μας» (Ε8, άντρας 37 ετών, 

άγαμος ΤΕ), «Να οργανωθεί σε μια δομή που δεν θα τον ξανααπασχολήσει;..» (Ε11 άντρας 54 

ετών, εκπρόσωπος φορέα, δημόσιος υπάλληλος συνδικαλιστής). Δεν υπάρχει επομένως το 

κίνητρο σε ατομικό επίπεδο για κινητοποίηση, ενώ υπερισχύει η προσωρινότητα και η 

αβεβαιότητα και το συνεχές κυνήγι της εργασίας που δεν δίνει το χώρο στο άτομο να μπορεί 

να οργανώσει τη ζωή του άρα και να διεκδικήσει. Αυτό, δηλαδή, ακριβώς που επιδιώκει και 

επιταχύνει η ευελιξία στην εργασία. Άτομα που αναγκαστικά αναζητούν μόνα τους λύσεις 

και τα οποία «εκπαιδεύονται» να εργάζονται σε συνθήκες δουλειάς χωρίς προοπτικές.   

Για πολλούς εξαιτίας των ιδιαίτερα άσχημων συνθηκών εργασίας, (χωρίς άδειες, με 

χαμηλούς μισθούς, χωρίς αναγνώριση του έργου τους, διαχωρισμός υπαλλήλων-υπάλληλοι 

δεύτερης κατηγορίας, εκτέλεση καθηκόντων διαφορετικά από εκείνα που έχει προσληφθεί) 

δεν άξιζε κάποιος να διεκδικήσει τη συνέχισή της. Επιπλέον, λειτουργώντας σε ένα βαθμό 

και ατομικιστικά δεν θεωρούν απαραίτητη την όποια συλλογική δράση, αφού εάν υπήρχαν 

βελτιώσεις θα ήταν υπέρ των επόμενων εργαζομένων.  

Τέλος, η όποια προσπάθεια για συνδικαλιστική οργάνωση δεν αποτέλεσε το 

ζητούμενο, τόσο γιατί οι εργαζόμενοι είχαν αγανακτήσει με τον συνδικαλισμό, όσο και γιατί 

θεωρούσαν ότι οποιαδήποτε οργάνωση μετά τους 5 μήνες θα έμενε μετέωρη.  Ο σύντομος 

χρόνος της απασχόλησης αποτέλεσε έναν επιπλέον παράγοντα που καθιστούσε δύσκολη την 

προσπάθεια για σύσταση σωματείου με νομική μορφή των εργαζομένων στα κοινωφελή 

προγράμματα. 

                                                 
73 Το εργασιακό τοπίο στις πρώτες εφαρμογές της κοινωφελούς εργασίας ήταν τόσο θολό, που ακόμα και αν οι εργαζόμενοι 
αποφάσιζαν να συγκροτηθούν σε σωματείο και να ξεκινούσαν ένα κύκλο διεκδικήσεων με σκοπό τη διατήρηση της 
εργασίας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας θα ήταν τελείως μόνοι τους σε όλο αυτό. δεν θα είχαν στήριξη από τους 
φορείς εργασίας τους, ούτε από άλλα σωματεία. Οι φορείς που απασχολούσαν προσωπικό ήταν μπερδεμένοι με το 
καθεστώς αυτό, ο χρόνος που είχαν τους εργαζόμενους ήταν εξαιρετικά λίγος και ουσιαστικά δεν μπορούσαν να τους 
ορίσουν τι θα κάνουν, κάτι που λειτουργούσε αποτρεπτικά στο να διεκδικήσουν μαζί με τους την συνέχιση τους, όπως 
συμβαίνει σε άλλα προγράμματα Για παράδειγμά το πρόγραμμα κοινωνικής φροντίδας «Βοήθεια στο σπίτι»  
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Όπως φαίνεται  από την ανάλυση, τελικά δεν υπήρχε πολιτικό διακύβευμα και 

συγκεκριμένα τα πολιτικά αιτήματα που προκύπτουν από την κριτική στην συγκεκριμένη 

μορφή εργασίας και τα οποία θα ήταν ικανά να διατηρήσουν έστω μια μικρή ομάδα ατόμων 

ενεργή. Τέτοιου είδους αιτήματα δεν τίθενται ούτε από τα σωματεία, πόσο, μάλιστα από 

τους εργαζόμενους.   

Ο δεύτερος κύκλος διαμαρτυρίας που χαρακτηρίζεται από μικρότερης κλίμακας 

κινητοποιήσεις, κλείνει και πάλι με την καταβολή των δεδουλευμένων. Οι κινητοποιήσεις 

αυτές, αφορούσαν πάλι σε προβλήματα πληρωμών αλλά επιπλέον ανέδειξαν και στράφηκαν 

περισσότερο στα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση του προγράμματος από 

ένα «ενδιάμεσο» φορέα όπως η «Αλληλεγγύη Κρήτης» χωρίς, ωστόσο, να αποδώσουν έναν 

πιο πολιτικό χαρακτήρα σε αυτά. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί, επίσης και η αποτυχία δικτύωσης των εργαζομένων 

με συνδικαλιστικούς φορείς όπως τα επαγγελματικά σωματεία, τα σωματεία των φορέων και 

τα πρωτοβάθμια σωματεία, τόσο αναφορικά με  την έκβαση του αγώνα των εργαζομένων 

όσο και για το ρόλο τους στις αλλαγές των εργασιακών συνθηκών. Εξαίρεση αποτελεί το 

εργατικό κέντρο, το οποίο είχε υποστηρικτικό ρόλο στις κινητοποιήσεις έπειτα από τις 

ισχυρές πιέσεις των εργαζομένων. Οι υπόλοιποι συνδικαλιστικοί φορείς, όχι μόνο δεν 

συμμετείχαν ενεργά στις κινητοποιήσεις, αλλά κάποια πρωτοβάθμια σωματεία αρνήθηκαν 

να εγγράψουν μέλη με αφορμή την προσωρινότητα της εργασίας ακολουθώντας πιστά τη 

νομοθεσία.    

Αποτυχία στην συνεργασία και απόκτηση σχέσεων είχαμε και αναφορικά με τους 

μόνιμους εργαζόμενους, οι όποιοι δε φάνηκαν να συμμερίζονται και να υποστηρίζουν τους 

συναδέλφους τους. Το ίδιο συνέβη και με τους φορείς που τους είχαν προσλάβει δεν τους 

στηρίζουν και δεν συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις τους.  

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι οι άνθρωποι, ακόμα και χωρίς ιδιαίτερη αρωγή, 

με το ίδιο επιτακτικό προβλήματα του βιοπορισμού καταφέρνουν να επικοινωνούν, να 

οργανώνονται και να διεκδικούν επιτυχώς τα δικαιώματα τους. Ωστόσο, χωρίς την 

προοπτική της συνέχισης της εργασίας και χωρίς την πολιτική διάσταση και την άσκηση 

κριτικής στη μορφή αυτή της εργασίας ούτε από τους ίδιους τους εργαζόμενους ούτε από 

τους διάφορους φορείς - απασχόλησης, συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς - ,  η 

συνεργασία και η οργάνωση σταματά.  
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7.1.5  Μετά τις κινητοποιήσεις  

 

Τόσο ο πρώτος όσο και ο δεύτερος κύκλος διαμαρτυρίας κλείνουν με την  πληρωμή 

των εργαζομένων. Το βασικό αίτημα των εργαζομένων που σχετίζονταν άμεσα με τον 

βιοπορισμό των ίδιων και των οικογενειών τους λύθηκε. Τα υπόλοιπα προβλήματα, εκτός 

από εκείνο της ασφάλισης που συνέχισε να ταλανίζει τους εργαζόμενους, θεωρούνταν 

δευτερεύοντα και πλέον λύνονταν τις περισσότερες φορές σε ατομικό επίπεδο σε συνεργασία 

με τον εκάστοτε φορέα χωρίς την διαμεσολάβηση της εταιρίας.  

Οι βασικοί δρώντες, οι εργαζόμενοι, ξαναγύρισαν στην αβεβαιότητα της ανεργίας και 

στην επισφάλεια του επόμενου κοινωφελούς προγράμματος, χωρίς ωστόσο και πάλι να 

έχουν τη διάθεση για ανάπτυξη συλλογικής δράσης.  

 Σε ότι αφορά το εργατικό κέντρο, για λίγο διάστημα φαίνεται να εξακολουθεί να έχει 

κάποιο ρόλο στη ρύθμιση παραβάσεων που γίνονται από φορείς σε ατομικό περισσότερο 

επίπεδο κάνοντας χρήση του κύρους του φορέα. Ωστόσο, λειτουργώντας με οικονομικούς 

όρους και θεωρώντας ότι επιτέλεσε το έργο του ως φορέας, αφού οι εργαζόμενοι 

πληρώθηκαν και ασφαλίστηκαν, επιστέφει στην αδράνεια. Δεν εξετάζει κάποια στρατηγική, 

δεν εκφράζει κανένα πολιτικό λόγο και αντίδραση απέναντι σε αυτή τη μαζική μορφή 

νομιμοποίησης της επισφαλούς εργασίας, η οποία όχι μόνο καταστρατηγεί τα εργατικά 

δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί μέσα από διεκδικήσεις και αγώνες χρόνων, αλλά 

εκπαιδεύει και τους εργαζόμενους να αποδέχονται τη κακοπληρωμένη και ανασφαλή 

εργασία ως δεδομένο της συγκεκριμένης κατάστασης της χώρας.  

Αναφορικά με τα πολιτικά κόμματα, μετά τον πρώτο κύκλο διαμαρτυρίας δεν 

ασχολούνται με το φαινόμενο ξανά, παρόλο που ο καθένας θα περίμενε την 

ευαισθητοποίηση τους πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα. 

 

 

7.1.6 Γενικά συμπεράσματα από την κινητοποίηση και οργάνωση την εργαζομένων 

στην πρώτη υλοποίηση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. 

 

Το πρόβλημα του βιοπορισμού, το οποίο εξακολουθούν και αντιμετωπίζουν τα άτομα 

παρόλο που εργάζονται, το περί δικαίου αίσθημα, η αίσθηση της εξαπάτησης, είναι αρκετά 

για να κινητοποιήσουν τα άτομα. Ωστόσο, η κινητοποίηση δεν μπορεί να διαρκέσει αν δεν 

τεθούν αιτήματα που να συνδέονται με τις βαθύτερες αίτιες και όχι τις αφορμές που 

προκαλούν τη δυσαρέσκεια αυτή. Είναι, δηλαδή, πολύ πιθανό ότι εάν, τόσο τα άτομα όσο 
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και τα σωματεία γνώριζαν ότι αρκετά χρόνια μετά κάποια προβλήματα θα παρέμεναν και οι 

ίδιοι θα εξακολουθούσαν να είναι χρήστες των προγραμμάτων αυτών, οι κινητοποιήσεις να 

είχαν μεγαλύτερη κλιμάκωση και να οδηγούσαν στη δημιουργία κάποιου σωματείου. 

Ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή αυτό ήταν αδύνατον για πρακτικούς και ουσιαστικούς λόγους. 

Οι εργαζόμενοι,  θεωρούσαν την κοινωφελή εργασία ως μια ευκαιρία για κάποια χρήματα, 

τα οποία θα τους βοηθούσαν να βγουν από τη δεινή κατάσταση που έχουν περιέλθει μέχρι να 

βρεθεί κάτι καλύτερο.   

Οι κινητοποιήσεις που έγιναν από τους εργαζόμενους δεν μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως κίνημα, καθώς δεν υπήρχε συνέχεια στη δράση, στη δικτύωση αλλά και 

συμπαράσταση από άλλες ομάδες. Ισχυροί φορείς όπως οι βουλευτές φαίνεται τελικά να 

βοηθούν την πλευρά της εργοδοσίας ενώ οι δράσεις και τα αιτήματα παρέμεναν σε ένα  

στενό «ατομικό» χαρακτήρα χωρίς να θέτουν ευρύτερα κοινωνικά προβλήματα.  

Ως εκ τούτους, από την πορεία και την κατάληξη των γεγονότων διαμαρτυρίας, 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως το πρόβλημα της επιβίωσης είναι το σημαντικότερο 

κίνητρο για κινητοποίηση και οργάνωση. 

Επιπλέον, το συνδικαλιστικό κίνημα παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις του, εξακολουθεί να 

είναι δέσμιο και υποστηριχτής των πολιτικών απασχόλησης της κρατικής εξουσίας, χωρίς 

πολιτικό διακύβευμα και χωρίς όραμα για το μέλλον της εργασίας.  

 

 

7.2 Οργάνωση των εργαζομένων κατά την υλοποίηση του δεύτερου προγράμματος 

κοινωφελούς εργασίας 2013-2014  

 

Οι λόγοι που αναλύθηκαν παραπάνω, και λειτουργούν αποτρεπτικά στο να 

οργανωθούν οι εργαζόμενοι, αν και εδώ δεν έχουμε κινητοποιήσεις,  παραμένουν και στο 

επόμενο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο πρόγραμμα 

κοινωφελούς εργασίας το οποίο εφαρμόστηκε το 2013-2014 υπήρξαν αλλαγές οι οποίες 

συμβάλουν στο να μην έχουμε κινητοποιήσεις και γεγονότα διαμαρτυρίας στο νομό 

Ηρακλείου, με πρώτη  την αλλαγή του φορέα διαχείρισης που είναι πλέον ο ΟΑΕΔ. 

Αναλυτικότερα, η καταβολή του μισθού, ο οποίος αν έχει μειωθεί σημαντικά, γίνεται 

κανονικά από τον ΟΑΕΔ, οπότε το βασικό στοιχείο της κινητοποίησης έχει εκλείψει. Τα 

υπόλοιπα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη εργατικών δικαιωμάτων, άδειες κα, 

κάποιες φορές φαίνεται να λύνονται «καλή τη πίστη» ανάμεσα στον εργαζόμενο και στον 

φορέα ή παραμένουν ως έχει καθώς ο εργαζόμενος αποδέχεται ότι δε δικαιούται άδειες. 
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Ωστόσο, παρατηρούμε κάποιες περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι καταφεύγουν σε 

ατομικές προσπάθειες ένταξης σε κάποιο συλλογικό όργανο ανάλογα με τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν. Μια λύση που ακλούθησαν ήταν να απευθυνθούν στο σωματείο του φορέα 

που εργάζονταν αναζητώντας στήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων, ή ζητώντας να 

εγγραφούν σε αυτό. Αναφορικά με το τελευταίο, κανένα σωματείο δεν προχώρησε σε 

εγγραφές εργαζομένων με προσωρινή εργασία. ωστόσο, υπήρχε διαφοροποίηση μεταξύ των 

σωματείων στις αντιδράσεις αναφορικά με την παροχή στήριξης : κάποια ήταν θετικά και 

πρόθυμα να συνδράμουν εφόσον ο εργαζόμενος χρειαζόταν την βοήθεια τους, κάποια άλλα 

απλά έδειξαν αδιαφορία:. «Πήγα και εγώ και ρώτησα, αν μας καλύπτουν, αν πχ απολύσουν 

κάποιον από εμάς ή αν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα τι κάνουμε; ποιος θα μας καλύψει; 

.Ήταν μια κοπέλα εκεί Σύριζαια πρέπει να ήταν, ναι Συριζαία ήταν πήρε ένα τηλέφωνο και μου 

είπε, ναι εμείς θα σας καλύψουμε εμείς κάπως» ( Ε3 άντρας, 37 ετών, άγαμος, ΠΕ). «Εμένα 

ήταν πιο αρνητικός πρόεδρος, ίσως και εγώ δεν ήμουν τόσο σαφής σε αυτό που ρωτούσα». (Ε4 

άντρας, 37 ετών, άγαμος, ΠΕ) 

Μια άλλη μορφή οργάνωσης που είδαμε,  είναι η συγκρότηση άτυπης ομάδας 

επαγγελματιών της ίδιας ειδικότητας μεταξύ των εργαζομένων στην κοινωφελή, 

προκειμένου να προσπαθήσουν να δώσουν λύσεις σε επαγγελματικά ζητήματα που είχαν. 

Οργανώνονται συναντήσεις με στόχο να εξευρεθούν λύσεις σε ζητήματα επαγγελματικά που 

τους απασχολούν, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στα καθήκοντα τους74: 

«Υπήρχε μια κοπέλα η οποία ηγείτο, μια συνάδελφος και κανόνιζε κάποιες 

συναντήσεις. Είχαμε συναντηθεί κάποιες φορές για να συζητήσουμε τους προβληματισμούς 

μας,. γιατί μπήκαν σε κάποια σχολεία κάποιοι συνάδελφοι που δεν ξέρανε τι να κάνουνε, δεν 

είχανε καθήκοντα, δεν ξέρανε από πού να ξεκινήσουν. Μπήκαμε στο σχολείο ωραία και, από 

τώρα και υστέρα τι γίνεται; Ήταν κάτι καινούριο, ήθελε αυτή, θέλαμε και εμείς να 

ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις, για να δείξουμε μετά ενδεχομένως με την δουλειά μας ότι 

όντως υπήρχε ανάγκη  μέσα στο σχολείο και να δούμε ενδεχόμενος πως μπορούμε να το πάμε 

παραπέρα. Να προσπαθήσουμε όλοι μαζί ανταλλάσσοντας, βιβλιογραφία, απόψεις ρωτώντας η 

μια την άλλη πως θα μπορούσαμε να χειριστούμε κάποια πράγματα καλύτερα. Και να βλέπαμε 

                                                 
74 Πρόκειται για μια ειδική περίπτωση, όπου κοινωνικοί λειτουργοί προσλαμβάνονται στα σχολεία όπου δεν 
υπάρχει μόνιμος εργαζόμενος για να τους κατευθύνει και ούτε η δ/ση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει ορίσει 
το καθηκοντολογία τους τις αρμοδιότητες τους κτλ καλούνται επομένως να ορίσουν μόνοι τους τα 
επαγγελματικά τους καθήκοντα, κάτι το οποίο κάποιες φορές ήταν δύσκολο καθώς πρόκειται κυρίως για άτομα 
που μόλις έχουν τελειώσει την εκπαίδευση τους χωρίς να έχουν συγκροτήσει ακόμα επαγγελματική ταυτότητα.  
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μετά, να αναδειχτεί η ανάγκη μέσα από όλο αυτό και να δούμε πως θα το πηγαίναμε παραπέρα 

που τελικά δεν μας δόθηκε η ευκαιρία» (Ε2, γυναίκα, 29 ετών, έγγαμη ΤΕ). 

Ως εκ τούτου, βλέπουμε ότι υπάρχει μια «φυσική ροπή» του ατόμου να προσπαθήσει να 

συγκροτείται σε ομάδες προκειμένου να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα σε άμεσο χρόνο. 

Από την άλλη παρατηρούμε και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αν και παραμένουν 

έντονα εργασιακά προβλήματα (έλλειψη αδειών κτλ) οι εργαζόμενοι δεν προχωρούν σε 

προσπάθειες οργάνωσης καθώς πληρώνονται κανονικά. Οι λόγοι που δεν οργανώνονται 

φαίνεται να σχετίζονται τόσο με το γεγονός ότι δεν έχουν προβλήματα πληρωμής, το ότι 

πρόκειται για μια εργασία που δεν θα έχει διάρκεια καθώς και με το ότι, όπως οι ίδιοι οι 

ερωτώμενοι αναφέρουν  δεν υπάρχουν τα άτομα που αναλαμβάνουν  την πρωτοβουλία και 

ωθούν προς αυτήν την κατεύθυνση 
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Κεφάλαιο 8:  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ    

 
 
Εισαγωγή  
 

Τα  τελευταία χρόνια για τη διεκδίκηση των εργασιακών και επαγγελματικών 

δικαιωμάτων οι εργαζόμενοι οργανώνονται σε συνδικαλιστικές οργανώσεις διαφόρων 

μορφών όπως κλαδικά - ομοεπαγγελματικά σωματεία, ευρύτερα συνδικαλιστικά σωματεία 

και σωματεία εργαζομένων στον εκάστοτε φορέα απασχόλησης. Όλα τα παραπάνω, μαζί με 

το Εργατικό κέντρο Ηρακλείου είχαν ένα ρόλο στη συνείδηση των εργαζομένων για την 

κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων τους και στις διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις 

τους στην εφαρμογή των δυο προγραμμάτων της κοινωφελούς εργασίας τις περιόδους 2012-

2013 και 2013-2014.  

Η διαδικασία των συνεντεύξεων και η ανάλυση των γεγονότων διαμαρτυρίας των 

παραπάνω περιόδων, βοήθησε να επισημαίνουμε τα διακριτά σημεία στο ρόλο των 

παραπάνω, στην οργάνωση και στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα κοινωφελή 

προγράμματα.  

   

 

8.1 Εργατικό κέντρο και πρωτοβάθμια σωματεία   

 

Όσο και να έχει απαξιωθεί ο συνδικαλισμός στην συνείδηση των εργαζομένων τα 

σωματεία και κυρίως το Εργατικό Κέντρο εξακολουθούν να παραμένουν ως σημεία 

αναφοράς τόσο σε θέματα σχετικά με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, στη 

προστασία τους από την εργατική αυθαιρεσία όσο και ως φορείς νομιμοποίησης των 

κινητοποιήσεων των εργαζομένων (πχ απεργίες) όπου δεν υπάρχουν σωματεία.   

Σε ότι αφορά στο Εργατικό Κέντρο κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου 

εφαρμογής της κοινωφελούς εργασίας (2012-2013), κατά γενική ομολογία υποστηρίζει 

ενεργά τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων και παρεμβαίνει καταγγέλλοντας τις αυθαιρεσίες 

διάφορων φορέων που απασχολούν εργαζόμενους (υπερεργασία, νυχτερινή εργασία, εργασία 

σε καθήκοντα άλλα από εκείνα που έχουν προσληφθεί οι εργαζόμενοι). Υπάρχουν ωστόσο 

και οι φωνές που αναφέρουν στην συμμετοχή του Εργατικού κέντρου αρχικά μια αδρή 
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προσπάθεια συμβιβασμού ανάμεσα στους εργαζόμενους και στην εταιρία75. Επιπλέον, ο 

φορέας κινητοποιείται μετά από την έντονη πίεση των ίδιων των εργαζομένων για στήριξη 

τους. «Εμείς λειτουργήσαμε υποστηρικτικά. Αυτοί ήρθαν και μας βρήκαν, αυτή είναι η αλήθεια 

όχι εμείς αυτούς». «Ήρθαν και μου είπαν θέλουμε αυτό και αυτό, αυτοί μας έβαλαν μπροστά» 

(Ε11 άντρας 54 ετών, εκπρόσωπος φορέα, δημόσιος υπάλληλος συνδικαλιστής ΔΕ ). 

Το σκέλος των κινητοποιήσεων που φαίνεται να υποστηρίζει περισσότερο το 

Εργατικό Κέντρο αφορά σε εκείνο των διεκδικήσεων των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, 

υιοθετώντας περισσότερο συμβατικούς τρόπους διαμαρτυρίας έναντι δυναμικών. Δηλαδή 

εύκολα γίνονταν καταγγελίες, ραδιοφωνικές παρεμβάσεις κτλ δύσκολα λαμβάνονταν η 

απόφαση αναγγελίας απεργιών κα.  

Η βοήθεια που προσφέρει η ηγεσία του Εργατικού κέντρου στην οργάνωση της 

διαμαρτυρίας αφορά κυρίως σε πρακτικά, οργανωτικά και λειτουργικά θέματα όπως: η 

παραχώρηση χώρου  για συνελεύσεις, η παραχώρηση τηλεφώνων για τις απαραίτητες 

επικοινωνίες τους κτλ. Σε θέματα θεσμικής κατοχύρωσης και οργάνωσης του αγώνα των 

εργαζομένων βοηθούν καλύπτοντας την απεργία που κηρύχτηκε:   

«Το εργατικό μας είχε πει παιδιά, ότι και να αποφασίσετε εσείς παιδιά θα είμαστε στο 

πλευρό σας, δεν το συζητάμε. Είχαμε την στήριξη του εργατικού κέντρου, μας είχε στηρίξει δεν 

μπορώ να πω και στις απεργίες που είχαμε κάνει. Είχε έρθει και ο…(αναφορά στον τότε 

πρόεδρο του εργατικού κέντρου)  κανονικά με αντιπροσωπεία για να δούμε τι μπορούμε να 

κάνουμε και όλα αυτά…: Αν θέλετε να κατεβείτε  και σε απεργία, ή αν θέλετε να 

προσπαθήσουμε τώρα να βρεθεί μια μέση λύση τέλος πάντων. Ναι είχαμε τη στήριξη τους δεν 

μπορούμε να πούμε» (Ε8, Άντρας, 37 ετών, άγαμος ΤΕ).  «Το εργατικό μας κάλυψε την 

απεργία και γενικά βρήκαμε ανταπόκριση σε εκείνη τη φάση, ε έγινε και το κλασικό ότι μετά 

που πληρωθήκαμε τα Χριστούγεννα καταλάγιασε ο κόσμος με τα άλλα θέματα που 

ψιλομπήκανε, χαλάρωσαν όλοι μετά»(Ε1 γυναίκα 37 ετών, άγαμη, ΠΕ).   

Επίσης το εργατικό κέντρο προχώρησε και στην συγκρότηση μητρώου εργαζομένων 

από διαφορετικές ειδικότητες, υπηρεσίες και νομούς, ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία 

ανάμεσα τους και να μπορούν να οργανωθούν καλύτερα: «Εγώ προσπάθησα τότε και τους 

έφτιαξα ένα μητρώο με 600 άτομα με ονόματα και τηλέφωνα με πολύ κόπο. Τότε ήταν 2000 σε 

ολόκληρη την Κρήτη και το να βρεις τα άτομα είναι εύκολο το δύσκολο είναι τα τηλέφωνα γιατί 

κανείς δεν σου δίνει προσωπικά δεδομένα» (Ε11 άντρας 54 ετών, εκπρόσωπος φορέα, 

                                                 
75 Στην πρώτη συνέλευση εργαζομένων που είχε καλεστεί από την «Αλληλεγγύη ΚΡΗΤΗΣ», το Εργατικό κέντρο φαίνεται 
να ενστερνίζεται τη θέση της εταιρία ότι φταίει το Υπουργείο εργασίας για ότι δεν έχουν καταβληθεί οι μισθοί τους. Μετά 
την έντονη αντίδραση των εργαζομένων αλλάζει στρατόπεδο και συμμετέχει ποιο ενεργά.  
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δημόσιος υπάλληλος συνδικαλιστής, ΔΕ). Είναι, ωστόσο, ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι στο 

συγκεκριμένο μητρώο δεν αναφέρθηκε κανένας ερωτώμενος από τα άτομα που συμμετείχαν 

στις κινητοποιήσεις. 

 

Ένα άλλο επίπεδο στο οποίο παρεμβαίνει και συμβάλει σημαντικά είναι αυτό της 

πρακτικής αντιμετώπισης μεμονωμένων προβλημάτων που προέκυπταν, τόσο μέσω της 

παροχής συμβουλευτικής προκειμένου να διαχειριστούν δυσκολίες που προκύπτουν στην 

εργασία, όσο και  υποστηρικτικά όπως για παράδειγμα να συνοδεύσουν το άτομο στον 

εκάστοτε φορέα ανάλογα με το είδος του προβλήματος (πχ στο ΙΚΑ για ζητήματα 

ασφαλιστικής κάλυψης).Η ηγεσία του Εργατικού κέντρου, χρησιμοποιεί το κύρος της 

απέναντι στους φορείς με παρεμβάσεις προφορικές και γραπτές προκειμένου να λυθούν 

αυθαιρεσίες στην εργασία, να βελτιωθούν οι όροι εργασίας στις περιπτώσεις που έχουν 

καταγγελθεί παραβιάσεις και παρανομίες, σε χώρους δουλειάς όπως για παράδειγμα η 

νυχτερινή εργασία, εργαζόμενοι να εργάζονται σε θέσεις βαρέων και ανθυγιεινών 

επαγγελμάτων, ενώ έχουν προσληφθεί για άλλη εργασία κα: «Έγιναν κάποια διαβήματα γιατί 

υπήρχαν καταγγελίες για απασχόληση νυχτερινή, σε πόστα άλλα από εκείνα που είχαν 

προσληφθεί, για απασχόληση πάνω από 8ωρο, πολλά -πολλά,. Εμείς παρεμβήκαμε σε αυτά είτε 

γραπτά είτε προφορικά σε δήμους και κάπως μειώθηκε όλο αυτό» (Ε11 άντρας 54 ετών, 

εκπρόσωπος φορέα, δημόσιος υπάλληλος συνδικαλιστής, ΔΕ). 

 

Το Εργατικό Κέντρο εργαζομένων, είναι η απόκτηση αρχικής εργασιακής εμπειρίας. 

Ωστόσο, ούτε αυτή η προσδοκία ικανοποιείται καθώς, το άτομο εργάζεται για ένα ιδιαίτερα 

μικρό χρονικό διάστημα: «δεν προλαβαίνεις να συνειδητοποιήσεις και πολλά πράγματα», δε 

βρίσκεται σε ένα ξεκάθαρο εργασιακό περιβάλλον και πλαίσιο, με συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες και καθήκοντα καθώς δεν είναι λίγες οι φορές από τις αυθαιρεσίες των άμεσων 

και έμμεσων εργοδοτών.  

 

Η απεύθυνση στο εργατικό κέντρο είναι αναμενόμενη αφού δεν υπάρχει άλλος 

συνδικαλιστικός φορέας για την τυπική ή/και άτυπη εκπροσώπησή τους. Τα σωματεία των 

φορέων στους οποίους  εργάζονται καθώς και άλλα πρωτοβάθμια σωματεία του εργατικού 

κέντρου δεν φαίνονται ιδιαίτερα πρόθυμα να τους στηρίξουν. Σε ότι αφορά στα πρώτα δεν 

τους αναγνωρίζουν ως συναδέλφους καθώς πρόκειται για ένα νέο καθεστώς εργασίας το 

οποίο δεν έχουν καταφέρει να το επεξεργαστούν και δεν τους εγγράφουν μέλη. Το ίδιο 

ισχύει και για τα πρωτοβάθμια σωματεία του Εργατικού Κέντρου όπως για παράδειγμα των 
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ιδιωτικών υπάλληλων, που με αφορμή το γεγονός ότι πρόκειται για ολιγόμηνη εργασία 

αρνείται την εγγραφή μελών και περιορίζεται στην προφορική δέσμευση για στήριξη εάν 

χρειαστεί. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν αν, και που αλλού εκτός από το Εργατικό 

κέντρο μπορούν να απευθυνθούν για τις αυθαιρεσίες που υφίστανται, αφού βρίσκονται 

καθεστώς ενοικίασης, το οποίο για τα δεδομένα του Νομού και σε τόσο μεγάλη έκταση είναι 

πρωτόγνωρο.  

   Τέλος και στην προσπάθεια μερίδας εργαζομένων για σύσταση μιας τυπικής – 

θεσμικής μορφής – συλλογικότητας, καταγράφουμε την παρότρυνση που γίνεται στους 

εργαζόμενους για την ίδρυση σωματείου εργαζομένων στα κοινωφελή προγράμματα από το 

Εργατικό Κέντρο: «Εγώ βέβαια τότε τους είχα πει να κάνουν ένα σωματείο, είχαν μεγάλη 

δυναμική μεγάλη να μπορούν οργανωθούν καλύτερα και να διεκδικήσουν και τα δικαιώματα 

τους και ταμείο ανεργίας, αλλά δεν το έκαναν, ήταν ο χρόνος που ήταν λίγος και το ότι δεν 

έβλεπαν προοπτική σε αυτή την εργασία και αυτό είναι βασικό. Ήταν άνθρωποι που απλά 

ήθελαν τα λεφτά να περάσουν την οικογένεια τους. Ήταν το σήμερα το τώρα. Τους βοήθησα 

όσο μπορούσα» (Ε11 άντρας 54 ετών, εκπρόσωπος φορέα, δημόσιος υπάλληλος 

συνδικαλιστής, ΔΕ). 

Ωστόσο, η παρότρυνση αυτή του εργατικού κέντρου για την συγκρότηση θεσμικής 

μορφής – συλλογικότητα (σωματείο) φαίνεται να είναι περισσότερο «τυπική» στήριξη. 

Παρατηρούμε πως η πρόταση είναι γενική και αόριστη και δεν συνοδεύτηκε από κάποιες 

πρακτικές διευκολύνσεις όπως πχ την παροχή συμβουλευτικής κτλ, όπως στην περίπτωση 

των παραπάνω παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, η τυπική αυτή στάση της ηγεσίας του 

εργατικού κέντρου φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με την έντονη εμπλοκή άλλων 

αριστερών δυνάμεων και την προοπτική - «απειλή» της συγκρότησης σωματείου εκτός του 

Εργατικού κέντρου, αναδεικνύοντας για μια ακόμα φορά τον κατακερματισμό και τον 

ωφελιμισμό που λειτουργεί στον επίσημο συνδικαλισμό.   

Η ενεργοποίηση του εργατικού κέντρου σχετικά με την κοινωφελή εργασία 

σταματάει με το πέρας των κινητοποιήσεων. Δεν καταφέρνει να διατηρήσει τη δυναμική 

τους, ούτε όμως και να προετοιμαστεί για τα επόμενα προγράμματα αρθρώνοντας 

συγκροτημένο λόγο απέναντι σε αυτά. Δεν προετοιμάζεται ώστε να λειτουργήσει 

οργανωτικά και να ενεργοποιήσει τους επόμενους εργαζόμενους, δεν γίνονται εσωτερικές 

διεργασίες κριτικής και καταγγελίας της ελαστικής μορφής εργασίας.  
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Στη δεύτερη περίοδο εφαρμογής της κοινωφελους εργασίας δεν υπάρχουν 

κινητοποιήσεις από την πλευρά των εργαζομένων76, οπότε και το εργατικό κέντρο δεν 

ασχολείται καθόλου.  Σε ερώτηση προς τον εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου 

σχετικά με αυτή τους την αποστασιοποίηση η εξήγηση που δόθηκε είναι πως από τη στιγμή 

που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν ενδιαφέρονταν πια να αποκτήσουν κάποια οργάνωση77, άρα 

και το Εργατικό Κέντρο δεν είχε λόγο να δραστηριοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση  

 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει προβληματισμός για την τεράστια αλλαγή 

στις εργασιακές σχέσεις, ούτε αμφισβήτηση της κρατικής πολιτικής ακολουθώντας την 

τακτική των συνδικαλιστικών οργανώσεων που θεωρούν ως δεδομένη τόσο την ανεργία όσο 

και την κρίση στις εργασιακές σχέσεις. Η κινητοποίηση και η διαμαρτυρία του πρώτου 

κύκλου δεν έτυχε αξιολόγησης αλλά ούτε και περαιτέρω αξιοποίησής τους -από την πλευρά 

τόσο του εργατικού κέντρου όσο και των άλλων συνδικαλιστικών φορέων- ως μοχλό για την 

άσκηση πιέσεων απέναντι στη μαζική καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων που 

επιχειρείται μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης αυτού του είδους.  

Εάν εξαιρέσουμε το σημαντικό κατά τα άλλα γεγονός της άρνησης του εργατικού 

κέντρου να υλοποιήσει το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας στο Ηράκλειο, δεδομένο το 

οποίο και διαφοροποιεί την στάση του από εκείνη της ΓΣΕΕ, η οποία ιδρύει εταιρείες και 

υλοποιεί προγράμματα ανά την Ελλάδα, δε βλέπουμε κάποια άλλη αμφισβήτηση των 

κρατικών πολιτικών απασχόλησης, οι οποίες είναι ενάντια στον εργαζόμενο και στο μέλλον 

της εργασίας. συγκεκριμένα, η άρνηση αυτή δε φαίνεται να προέρχεται από μια  ξεκάθαρη 

πολιτική τοποθέτηση ενάντια σε αυτή τη μορφή εργασίας και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα 

που προκύπτουν (μαζικότητα της ελαστικής απασχόληση, εργασία χωρίς δικαιώματα κτλ), 

αλλά φαίνεται να στηρίζεται περισσότερο στον προβληματισμό σχετικά με την προμήθεια 

του 5% που δινόταν στις εταιρίες που υλοποιούσαν τα προγράμματα: «Εμένα τότε με είχαν 

καλέσει να το υλοποιήσω αυτό το πρόγραμμα ως εργατικό κέντρο, γιατί ως φορέας 

συνδικαλιστικός μπορούσα, αλλά αρνήθηκα. Όταν άκουσα για 5% προμήθεια η εταιρία και 

τέτοια λέω άσε, αυτά δεν είναι για φορείς σας εμάς. Γιατί αυτό το 5% να το πάρει ο φορέας και 

                                                 
76 Σημαντικό ρόλο σε αυτό είχε το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι πληρώνονται κανονικά, αν και προβλήματα 
υπερεκμετάλλευσης, μειωμένα έως ανύπαρκτα εργατικά δικαιώματα, εξακολουθούν να υπάρχουν. Για αυτά οι εργαζόμενοι 
επιλέγουν να λύνουν τα προβλήματα σε συνεργασία με τον φορέα που τους απασχολεί, ή οργανώνονται σε άτυπες ομάδες 
για θέματα που αφορούν κυρίως την άσκηση της εργασίας τους, χωρίς να απευθύνονται σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και 
σωματεία. 
77 Οι λόγοι συνδέονται τόσο με το πρόβλημα του βιοπορισμού το όποιο λειτουργεί αποτρεπτικά. «όταν δεν μπορεί να ζήσει 
την οικογένεια του θα κάτσει να ασχοληθεί με τα συνδικαλιστικά; Ή με τα κοινά;» όσο και με το δεδομένο ότι δεν υπάρχει 
στην εργασία τους.  και η ανεργία είναι και πάλι προ των πυλών. Επιπλέων θεωρεί ότι έχουν αγανακτήσει τόσο με το 
συνδικαλισμό όσο και με τις κομματικές παρατάσεις σε αυτόν και οι άνθρωποι δεν είναι διατεθειμένοι να μπουν στην 
διαδικασία οργάνωσης θεωρώντας ότι ο αγώνας τους θα πέσει θύμα εκμετάλλευσης από τις παρατάξεις. 
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να μην δοθεί να πάρουν προσωπικό να το τρέξει ή κάτι παραπάνω στους εργαζόμενους» (Ε11 

άντρας 54 ετών, εκπρόσωπος φορέα, δημόσιος υπάλληλος συνδικαλιστής ).   

 

Παρόλο που έχει προηγηθεί το κίνημα των αγανακτισμένων στις πλατείες, το βιοτικό 

επίπεδο έχει πέσει και οι κοινωνικές αλλαγές είναι έντονες, ο συνδικαλισμός εξακολουθεί να 

διατηρεί τον παραδοσιακό του ρόλο. Σε ένα κόσμο που αλλάζει, που η εργασία συνδέεται 

άμεσα με την καθημερινότητα και την ζωή το Εργατικό Κέντρο δεν αναπτύσσει κανέναν 

σοβαρό και συνεχή κοινωνικό παρεμβατισμό, καμία στρατηγική και πολιτική που να αφορά 

τις συνθήκες στην εργασία.  

Η οργάνωση από την βάση που προτείνει το εργατικό κέντρο, δεν υλοποιείται, ούτε 

υπάρχει σχεδιασμός για το μέλλον. Αντίθετα, η παθογένεια που αναγνωρίζει στη νοοτροπία 

της κινητοποίησης και του συνδικαλισμού του εργαζομένου μόνο όταν έχει πρόβλημα: «Ο 

έλληνας λειτουργεί όταν υπάρχει πρόβλημα μετά σταματά» (Ε11 άντρας 54 ετών, 

εκπρόσωπος φορέα, δημόσιος υπάλληλος συνδικαλιστής), φαίνεται να χαρακτηρίζει και τη 

δράση των ανώτερων οργάνων του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού φορέα, καθώς και αυτό 

δραστηριοποιείται μόνο όταν διακυβεύονται άμεσα προνόμια (κυρίως μισθολογικά) και όταν 

υπάρχει ισχυρή πίεση από τη βάση.     

 

 

8.2 Ο ρόλος των υπόλοιπων σωματείων στην εφαρμογή της κοινωφελούς εργασίας και 

η διαμεσολάβηση ανάμεσα στους εργαζόμενους και στην πολιτεία. 

 

Βασική παραδοχή όλων των εργαζομένων είναι ότι οι συνθήκες στην κοινωφελή 

εργασία θα πρέπει να βελτιωθούν. Σε αυτή την προσπάθεια ρόλο φαίνεται να έχουν ή πρέπει 

να έχουν εκτός, από τους ίδιους και το εργατικό κέντρο, και τα ομο-επαγγελματικά σωματεία 

όπως για παράδειγμα ο ΣΚΛΕ (Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος).  

Για τους εργαζόμενους τα συγκεκριμένα σωματεία είναι εκείνα που, λόγω θέσης και 

γνώσης του αντικειμένου, μπορούν να διαμεσολαβήσουν ανάμεσα στους εργαζόμενους και 

στην πολιτεία, ώστε να εισακουστεί η άποψη τους σε ότι αφορά τις ανάγκες και τις 

δυσκολίες που προκύπτουν από την άσκηση της εργασίας τους για τους ίδιους και για την 

κοινωνία. Για παράδειγμα, στο δεύτερο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ήταν η πρώτη 

φορά που προσλήφθηκαν κοινωνικοί λειτουργοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η 

αναγκαιότητα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα αναδείχτηκε περίτρανα χωρίς, ωστόσο, αυτό 

να αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί στη συνέχεια. Στην ερώτηση πως θα μπορούσαν να 
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φτάσουν οι θέσεις των εργαζομένων στο Υπουργείο μια από τις απαντήσεις που δόθηκε 

είναι:  

«Φαντάζομαι και υποθέτω μόνο με τον ΣΚΛΕ, με το εργατικό κέντρο, αλλά 

περισσότερο με τον ΣΚΛΕ γιατί κατέχει περισσότερο το αντικείμενο και είναι πιο άμεσο, ναι 

θεωρώ με τον ΣΚΛΕ. Αν είναι να γίνει κάτι ποιο οργανωμένο, γιατί από μόνοι μας δεν 

μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί ως άτυπη ομάδα δεν μπορούμε ούτε έγγραφο να κάνουμε ούτε 

τίποτα. Ναι θεωρώ ο ΣΚΛΕ μόνο» (Ε2, γυναίκα, 29 ετών, άγαμη, ΤΕ ). 

Το σωματείο επομένως γίνεται αντιληπτό ως ενδιάμεσος φορέας, ανάμεσα στο 

εκάστοτε Υπουργείο και τους εργαζόμενους, αυτό που  μπορεί να μεταφέρει την φωνή τους 

και διεκδικεί εξ ονόματός τους. Οι ίδιοι θεωρούν ότι ως μεμονωμένοι εργαζόμενοι δεν 

μπορούν να έχουν πρόσβαση, δεν έχουν λόγο και δύναμη. Γενικά, το στοιχείο της ανάθεσης 

είναι έντονο και για τα υπόλοιπα σωματεία.  

  Ωστόσο, η ανταπόκριση των επαγγελματικών σωματείων στις προσδοκίες των 

εργαζομένων στα κοινωφελή, δεν είναι η αναμενόμενη. Δεν συμμετείχαν στις 

κινητοποιήσεις, δεν προσπαθούν να αναδείξουν τις παθογένειες των ευέλικτων μορφών 

απασχόλησης εκφράζοντας κάποια κριτική ή κάποιο καταγγελτικό λόγο προς το Υπουργείο 

Εργασίας και την πολιτεία γενικότερα. Παρεμβαίνουν μόνο σε στενά συντεχνιακά πλαίσια 

χωρίς να κριτική στο θεσμό και στον τρόπο που εφαρμόζεται78.  

Αναφορικά, με τους συλλόγους εργαζομένων στους εκάστοτε φορείς (πχ Σύλλογος 

Εργαζομένων Περιφέρειας Κρήτης, ΠΟΕ-ΟΤΑ κα) δεν συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις 

των εργαζομένων, εκφράζουν μεν για τυπικούς λόγους την στήριξη τους αλλά δεν παίρνουν 

θέση στα προβλήματα και στις διεκδικήσεις τους.  Στο πρώτο πρόγραμμα εφαρμογής της 

κοινωφελούς εργασίας (λίγο πριν τις κινητοποιήσεις) οι εργαζόμενοι στα προγράμματα 

απευθύνονται σε αυτά είτε ατομικά, είτε ως επιτροπή αγώνα προκειμένου να εγγραφούν ως 

μέλη ή/και να ζητήσουν τη συνδρομή τους σε ζητήματα παράβασης εργασιακών 

δικαιωμάτων. Εκείνα διατηρούν επιφυλακτική στάση και στα δυο αιτήματα, στο πρώτο 

θεωρώντας ότι δε μπορούν να εγγραφούν ως μέλη λόγω του σύντομου χρόνου απασχόλησής 

τους και στο δεύτερο αν και δεσμεύονται τυπικά για βοήθεια  στη συνέχεια αδιαφορούν.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ερωτώμενοι, δεν είχαν «δικαίωμα εγράφης στα 

σωματεία», δεν τους επιτρέπουν εξαιτίας της προσωρινότητας της εργασίας τους και με τη 

                                                 
78 Σε ότι αφορά στον ΣΚΛΕ, σε σχετική διερεύνηση των θέσεων του δεν παρουσιάζεται κάποια κινητοποίηση και κάποια 
συγκροτημένη κριτική παρά μόνο επιστολή προς το υπουργείο Εργασίας στις 19/12/2014 όπου ζητάει την πρόσληψη 
μόνιμων Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία και το μη διαχωρισμό ΚΛ ΤΕ και ΠΕ. (www.skle.gr)   
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δικαιολογία ότι εάν προχωρούσαν στην εγγραφή τους θα αλλοίωναν το χαρακτηριστικά του 

σωματείου 

Και στη δεύτερη περίοδο εφαρμογής του προγράμματος τα σωματεία των φορέων 

που απασχολούν προσωπικό, από την αρχή διατηρούν μια επιφυλακτικότητα απέναντι στους 

εργαζόμενους της κοινωφελούς εργασίας αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα βοηθήσουν εφόσον 

κάτι χρειαστούν. Η αίσθηση που επικρατεί ανάμεσα στους εργαζόμενους της κοινωφελούς 

εργασίας είναι ότι οι εν λόγω σύλλογοι, όπως και οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε μόνιμες 

θέσεις, δεν τους θεωρούσαν και δεν τους αντιμετώπιζαν ως συνάδελφους. Δεν είναι 

εργαζόμενοι του φορέα, δεν έχουν προσληφθεί και δεν πληρώνονται από αυτόν, βρίσκονται 

εκεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα και κάποιες φορές και χωρίς αντικείμενο: «Δεν μας 

θεωρούσαν συναδέλφους, εγώ τουλάχιστον έτσι το βίωσα, ήμασταν προσωρινοί υπάλληλοι, δεν 

ανήκαμε στην Περιφέρεια, μας έστειλε ο ΟΑΕΔ και πληρωνόμαστε από το ΕΣΠΑ… δεν υπήρχε 

καμία τρομερή αλληλεγγύη των υπαλλήλων προς εμάς και το αντίθετο» (Ε4 άντρας, 37 ετών 

άγαμος, ΠΕ ).  

  Ωστόσο αξιοσημείωτη είναι και η αντίληψη που έχουν οι εργαζόμενοι των 

κοινωφελών για τα σωματεία αυτά. Διαπιστώνουν ότι τελικά δεν είναι οργανωμένα και ότι 

αδιαφορούν για τις αλλαγές στο εργασιακό και στην κρίση που υπάρχει στην εργασία 

εξαιτίας και των μνημονίων που έχουν ψηφιστεί . Όπως αναφέρουν, τα ίδια τα μέλη των 

συγκεκριμένων σωματείων αδιαφορούν καθώς βιώνουν έντονη απογοήτευση από τον 

συνδικαλισμό και εκφράζουν μια γενική απαξίωση σε ότι αφορά στη συλλογική δράση και 

στην συμμετοχή σε κινητοποιήσεις και διαδικασίες79. Αν και η αντίληψη αυτή δεν 

διαφοροποιείται σε γενικές γραμμές η αντιμετώπιση των εργαζομένων από τους 

εκπρόσωπους του συλλόγου φαίνεται να διαμορφώνεται από άτομο σε άτομο ανάλογα με 

την πολιτική τοποθέτηση του κάθε συλλόγου. Αλλού είναι περισσότερο δεκτικοί στο να 

βοηθήσουν τους εργαζόμενους της κοινωφελούς και αλλού λιγότερο πρόθυμοι.  

 

Αναφορικά με την στάση των πρωτοβάθμιων επαγγελματικών σωματείων είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όταν αναφέρεται στις συνεντεύξεις το «εργατικό κέντρο» οι 

ερωτώμενοι εννοούν μόνο την ηγεσία του. Τα πρωτοβάθμια σωματεία που είναι μέλη του 

κατά γενική ομολογία δεν συμμετείχαν ενεργά, αλλά ήταν «απόντες»:  «όχι, όχι από τα 

σωματεία δεν υπήρχε συμμετοχή …μόνο κεντρικά από το εργατικό»(Ε8, άντρας, 37 άγαμος, 

ΤΕ) 

                                                 
79 Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα ότι δεν απεργούν παρά μόνο τα υψηλά στελέχη και τα άτομα που ανήκουν σε 
συγκεκριμένο πολιτικό χώρο (ΚΚΕ) (Συνέντευξη).   
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 Να επισημάνουμε ότι πρόκειται και για σωματεία που πρώην ή και νυν μέλη τους 

ήταν την περίοδο εκείνη εργαζόμενα στα κοινωφελή προγράμματα. Επομένως, οι τελευταίοι 

περίμεναν μια περισσότερο δυναμική στήριξη στις κινητοποιήσεις τους από τα σωματεία 

αυτά, πέρα από το να συμμετέχουν μόνο τυπικά σε μια πορεία ή να εκφράζουν λεκτικά τη 

συμπαράσταση τους, ή και να μην συμμετέχουν καθόλου. Η απογοήτευσή τους είναι 

έκδηλη: «Κανένας, εγώ, όταν είσαι σε ένα κλάδο στο σωματείο, στο σωματείο των οικοδόμων 

και ξέρεις πολύ καλά ότι πρέπει να βοηθάει  ο ένας τον άλλο, το ένα σωματείο το άλλο … και 

περιμένεις, δεν είχαμε από κανένα βοήθεια. Ούτε από τον πρόεδρο των εργαζομένων από εκεί 

από το κέντρο – το εργατικό – από κανένα- κανένα» (Ε7 άντρας, 42ετών, έγγαμος, ΔΕ).  

Το συμπέρασμα που απορρέει από τα παραπάνω είναι ότι ο συνδικαλισμός παραμένει 

ανενεργός, χωρίς πολιτικό διακύβευμα και λόγο στα κρίσιμα ζητήματα της εργασιακής 

ανασφάλειας. Ο  συνδικαλισμός φαίνεται να παραμένει αγκιστρωμένος στις παραδοσιακές 

μορφές και σχέσεις εργασίας και να ενδιαφέρεται μόνο για εργαζόμενους μέλη του με 

σταθερή εργασία, παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες αυτές αλλάζουν και χωρίς ενδιαφέρον να 

προχωρήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αναγκών των εργαζομένων που 

προκύπτουν από τις αλλαγές αυτές. Παρά το γεγονός ότι πρώτη φορά εφαρμόζεται τόσο 

μαζικά (57.000 εργαζόμενοι) μια ιδιαίτερα βάρβαρη, χωρίς καθόλου δικαιώματα, ελαστική 

μορφή εργασίας και μάλιστα στο δημόσιο τομέα, το εργατικό κέντρο δραστηριοποιείται 

μόνο μετά την απαίτηση των εργαζομένων, ενώ τα πρωτοβάθμια σωματεία εξακολουθούν να 

απέχουν. Οι αιτίες της πολιτικής αδράνειας θα πρέπει να αναζητηθούν στην ευρύτερη 

παθογένεια του συνδικαλιστικού κινήματος, στην απενεργοποίηση των πρωτοβάθμιων 

σωματείων, στον εναγκαλισμό και την υιοθέτηση των κυβερνητικών πρακτικών για τη λύση 

του φαινομένου της ανεργίας, στην έλλειψη αισθήματος αλληλεγγύης ανάμεσα  στους 

εργαζόμενους και στην έλλειψη κουλτούρας ενεργούς συμμετοχής.  
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Κεφάλαιο 9: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 
Εισαγωγή  
 

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα  ήταν το κατά πόσο θεωρούν σημαντική την οργάνωση των εργαζομένων που 

απασχολούνται στα κοινωφελή προγράμματα σε βάθος χρόνου. 

Όλοι δέχονται ότι η οργάνωση των εργαζομένων είναι απαραίτητη και σημαντική, 

είτε για τη βελτίωση των προγραμμάτων, είτε για την κατάργηση τους. Παράλληλα, αν και 

οι αιτιάσεις διαφέρουν όλοι συμφωνούν πως η οργάνωση είναι αρκετά δύσκολη έως 

αδύνατη. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι παράγοντες που θεωρούν τα ίδια 

τα άτομα ότι λειτουργούν ανασταλτικά στην καθιέρωση μιας μόνιμης μορφής οργάνωσης 

των συμμετεχόντων σε αυτά τα προγράμματα απασχόλησης.  

 

 

9.1 Ανασταλτικοί παράγοντες για την οργάνωση των εργαζομένων σε προγράμματα 

κοινωφελούς εργασίας 

 

Όλα τα άτομα και οι φορείς διαπιστώνουν ότι η οργάνωση σε αυτή την μορφή της 

εργασίας είναι πάρα πολύ δύσκολη έως αδύνατη, με τα άτομα μάλιστα που ανήκουν 

πολιτικά στον αριστερό και ακροαριστερό χώρο να φτάνουν στο σημείο να τονίζουν ότι  τα 

συγκεκριμένα προγράμματα είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διασπάται ή/και να μην 

υπάρχει δυνατότητα  οργάνωσης μεταξύ των εργαζομένων, κατονομάζοντας δηλαδή την 

εσκεμμένη προσπάθεια για χειραγώγηση των εργαζομένων.  

Σύμφωνα με όλους τους ερωτώμενους, βασικότερο ανασταλτικό στοιχείο για την 

οργάνωση των εργαζομένων είναι το σύντομο χρονικό διάστημα της εργασίας: «Μέχρι να 

καταλάβουμε τι έπρεπε να οργανώσουμε, είχαμε βρεθεί σπίτι μας» (Ε8, άντρας, 37 ετών 

άγαμος ΤΕ). Επιπλέον δεν υπάρχει συνέχεια στο πρόγραμμα, έστω και μέσω της άμεσης 

υλοποίησης του επόμενου προγράμματος (το ένα κοινωφελές πρόγραμμα αμέσως μετά το 

άλλο) αλλά υπάρχει και μεγάλο κενό ανάμεσα στα προγράμματα με αποτέλεσμα η όποια 

οργάνωση έχει επιτευχθεί να μπορεί να παραδοθεί στους επόμενους:  «Για πέντε μήνες 

πρόεδρος και μετά τι;». «Ήταν μια εργασία για 5 μήνες μετά ξέραμε λίγο πολύ ο καθένας θα 
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τραβήξει τον δρόμο του Να φτιάξεις κάτι και μετά από 5 μήνες να γίνει τι;» (Ε5, γυναίκα, 27 

ετών, άγαμη, ΤΕ).  Μέσα σε 5-6 μήνες δεν προλαβαίνει να οργανώσει κάτι και δεν υπάρχει 

και προοπτική για συνέχεια.  

Ο χρόνος απασχόλησης συνδέεται και με την ευκαιριακότητα στην εργασία, «είναι 

κάτι προσωρινό» η οποία με τη σειρά της αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα οργάνωσης των 

ατόμων. Δεν θα ασχοληθούν ξανά για πολύ καιρό με αυτή την εργασία και σίγουρα δεν θα 

απασχοληθούν στον ίδιο φορέα ή στην ίδια εργασία επομένως τα άτομα δεν έχουν κίνητρα 

να το αλλάξουν. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι δεν είναι διατεθειμένοι να «κοπιάσουν» ή να 

κινητοποιηθούν προκειμένου να ωφεληθούν κάποιοι άλλοι, στην επόμενη κοινωφελή 

εργασία. Δεν είχε αρχίσει ακόμα, να γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι οι ίδιοι είναι πιθανόν 

να εργαστούν ξανά στο ίδιο πρόγραμμα, ίσως σε άλλο φορέα αλλά με τις ίδιες συνθήκες.  

Η αδυναμία οργάνωσης των εργαζομένων στα κοινωφελή προγράμματα σχετίζεται  

και με άλλα  κοινωνικό –οικονομικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων. Ένα από αυτά είναι 

η συνειδητή επιλογή μιας ευέλικτης μορφής εργασίας (πχ μητέρες μικρών παιδιών που 

επιλέγουν να εργάζονται περιστασιακά σε διαφορά προγράμματα). Η περιστασιακή 

απασχόληση καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες και τα άτομα δεν ενδιαφέρονται να αλλάξουν 

τις συνθήκες εργασίας τους καθώς είναι μια ευκαιριακή απασχόληση με ημερομηνία λήξης. 

Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες είτε να μην εργαστούν ξανά στο συγκεκριμένο φορέα ή στην 

εργασία που απασχολούνται είτε και για μεγάλο χρονικό διάστημα σε καμία μορφή και 

αντικείμενο εργασίας. Επομένως, δεν τους ενδιαφέρει ούτε να διεκδικήσουν ούτε να 

οργανωθούν.   

Ένας άλλος παράγοντας είναι η ηλικία, σε συνδυασμό με την έλλειψη  

επαγγελματικής ταυτότητας. Άτομα που για πρώτη φορά εισέρχονται στην αγορά εργασίας 

θεωρούν ότι θα έχουν και άλλες ευκαιρίες για εργασία, εργάζονται είτε για κάποια χρήματα 

είτε για να αποκτήσουν μια εμπειρία. Δε θεωρούν ότι αυτή θα είναι η εργασία τους ενώ η 

έλλειψη επαγγελματικής ταυτότητας τους οδηγεί στο να μην διεκδικούν για τον κλάδο τους 

και ως εκ τούτου  δεν έχουν κίνητρο να οργανωθούν ώστε να πετύχουν κάτι καλύτερο.  

Τα συγκεκριμένα προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε άτομα με χαμηλό 

οικονομικό εισόδημα πολλές φορές και κάτω από τα όρια της φτώχειας. Για τα άτομα με 

τέτοιου είδους προβλήματα προτεραιότητα είναι η επιβίωση και όχι η οργάνωση. Δεν 

υπάρχει κίνητρο να βελτιώσουν την συγκεκριμένη εργασία καθώς πρέπει να ψάξουν αμέσως 

για την επόμενη. Η ανάγκη για επιβίωση οδηγεί σε περισσότερο ατομικές λύσεις διασπώντας 

τη σκέψη για κοινή οργάνωση και διεκδίκηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας. Δεν υπάρχει 

κίνητρο για προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών καθώς αντιμετωπίζεται ως μια καθαρά 
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ευκαιριακή εργασία η οποία γίνεται για τα χρήματα και μόνο, άρα ο καθένας την κάνει όσο 

περισσότερο ανώδυνα μπορεί.  

Οι άνθρωποι οργανώνονται και κινητοποιούνται όταν υπάρχει προοπτική ο αγώνας 

τους να βελτιώσει την υπάρχουσα θέση εργασίας τους. Στη περίπτωση αυτή δεν ισχύει, 

καθώς για κάποιους δεν θεωρείται ως «θέση εργασίας» αυτή που κατέχουν καθώς κάποιες 

από αυτές δεν προϋπήρχαν ως πόστο στους φορείς και ως εκ τούτου θα σταματούσαν και να 

υπάρχουν με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Επομένως, δεν υπήρχε αντικείμενο 

διεκδίκησης: «Να οργανωθείς και να κινητοποιηθείς απέναντι σε κάτι που δεν υπάρχει; Να 

υπάρχει ένας νόμος να μπορέσω να τον τροποποιήσω, Όταν είμαι ωφελούμενος να διεκδικήσω 

τι; Θα μου έλεγε :6 μήνες είσαι να σου κάνω τι; Να σου αλλάξω τι και πάνω σε τι;» (Ε5 

γυναίκα, 27 ετών, άγαμη, ΤΕ).  

Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας στην οργάνωση των εργαζομένων, που δε 

δηλώνεται μεν ρητά αλλά απορρέει ως γενικότερο συμπέρασμα από την ανάλυση των 

λεγόμενών τους, είναι και η έλλειψη εμπιστοσύνης στη συλλογική οργάνωση και στο 

συνδικαλισμό. Φαίνεται ότι δεν  ήθελαν ένα ακόμα συνδικαλιστικό όργανο το οποίο να μην 

λειτουργεί. Επιπλέον ένας άλλος βασικός παράγοντας φαίνεται να είναι η έλλειψη 

κουλτούρας (αυτό)οργάνωσης και συνεργασίας που χαρακτηρίζει τόσο τους εργαζόμενους 

όσο και τους ανέργους γενικότερα. Η μέχρι τώρα  κουλτούρα της ανάθεσης που έχει 

καλλιεργηθεί λειτουργεί ανασταλτικά στην οργάνωση των εργαζομένων καθώς κάτι τέτοιο 

απαιτεί την ανάληψη ευθυνών και αρμοδιοτήτων που μέχρι τώρα δεν λαμβάνονταν από τα 

άτομα.   

Αντίστοιχα παράγοντας που φαίνεται να συμβάλει θετικά στην οργάνωση των 

εργαζομένων είναι η ύπαρξη ατόμων με οργανωτικό και συνεργατικό πνεύμα και ηγετικές 

ικανότητες. Επιπλέον σημαντική είναι η παρουσία - ύπαρξη ατόμων με εμπειρία πολιτικής 

συμμετοχής καθώς μπορούν όχι μόνο να κινητοποιήσουν τους εργαζόμενους αλλά και να 

δράσουν καταλυτικά στην οργάνωση καθώς γνωρίζουν πως μπορεί πιθανόν να γίνει. Μια 

ομάδα ατόμων που να δράσει καταλυτικά προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συσπειρωθούν 

και να οργανωθούν.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη φάση των 

κινητοποιήσεων του πρώτου προγράμματος  κοινωφελούς εργασίας ότι, παρά τη 

δυσαρέσκεια και τις συζητήσεις χρειάστηκε κάποια άτομα να αναλάβουν πρωτοβουλία ώστε 

να γίνει μια περισσότερο οργανωμένη παρέμβαση. Αντίστοιχα και κατά την υλοποίηση του 

δεύτερου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας η προσπάθεια οργάνωσης που καταγράφεται 

παρατηρούμε ότι αποτελεί πρωτοβουλία ενός ατόμου.  
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Επίσης στο τελευταίο πρόγραμμα κοινωφελούς το 2015, αν και δεν αποτελεί 

αντικείμενο της παρούσας εργασίας παρατηρούμε ότι το Δεκέμβριο του 2015 είχαμε 

γεγονότα διαμαρτυρίας με βασική διεκδίκηση τη μονιμοποίηση καθώς υπήρχαν άτομα 

πολιτικοποιημένα με γνώση οργάνωσης, ενώ δραστηριοποιήθηκαν και αρκετοί σύλλογοι 

φορέων, κυρίως ΟΤΑ, οι οποίοι στήριζαν το συγκεκριμένο αίτημα.   

 
 
9.2 Οι προτάσεις των ίδιων των συμμετεχόντων. 
 

Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζονται οι δυσκολίες στην οργάνωση των εργαζομένων 

στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας όλοι συγκλίνουν πως αυτή η μορφή εργασίας δεν 

μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται με τα ίδια χαρακτηριστικά και  προτείνουν διάφορες 

μορφές οργάνωσης προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Οι μορφές οργάνωσης που προτείνονται διαφέρουν ανάλογα με τις εμπειρίες, τα 

βιώματα και τις πολιτικές τοποθετήσεις των ατόμων, ωστόσο, όλες έχουν  χαρακτηριστικό 

τους την οργάνωση στη βάση και επιδιώκουν την αλλαγή των εργασιακών συνθηκών με 

βασικό σημείο τη διάρκεια της εργασίας. Γίνεται έτσι ξεκάθαρο πως βασικός στόχος των 

διεκδικήσεων της όποιας οργάνωσης μπορεί να προκύψει είναι η σταθερότητα, η συνέχεια 

και η μονιμότητα στην εργασία.  

 Παράλληλα, παρατηρούμε πως από τις προτάσεις των εργαζομένων και των φορέων. 

οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ως συμμέτοχοι των νέων εγχειρημάτων, σχεδόν εκλείπουν.  

Έτσι, αναδεικνύεται όχι μόνο η δυσαρέσκεια των εργαζομένων απέναντι τους, αλλά και η 

αναγκαιότητα για νέου τύπου οργανώσεις και μορφές αγώνα που να αποτελούν μέσα 

έκφρασης των καθημερινών αναγκών των ατόμων. Βασικά σημεία των προτάσεων είναι: η 

οργάνωση στη βάση ή η «από τα κάτω οργάνωση» με βασικούς πρωταγωνιστές τους ίδιους 

τους ενδιαφερομένους, η συμμετοχή των ανέργων, η τοπικότητα, ο συντονισμός σωματείων 

– οργανώσεων που θα προκύψουν και οι δημοκρατικές διαδικασίες. 

 

Ακολουθούν οι προτάσεις των ερωτώμενων σχετικά με τις μορφές οργανώσεις των 

εργαζομένων στη κοινωφελή εργασίας και οι στόχοι τους.  

Ξεκινώντας με τα άτομα του ακροαριστερού χώρου τα οποία θεωρούν πως η 

οργάνωση της βάσης, ή η «από τα κάτω» οργάνωση των επισφαλώς εργαζομένων μπορεί να 

ξεκινήσει από κάποια πρωτοβουλία  η οποία θα παρακινήσει τα άτομα να οργανωθούν. 

Ωστόσο, επιδίωξη της οργάνωση θα είναι η κατάργηση της κοινωφελούς εργασίας και 

δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας. Διαφορετικά δεν αξίζει νομιμοποιηθεί μια εργασία 
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που στόχος της, σύμφωνα με τους ερωτώμενους είναι: «Να βελτιώσει τους αριθμούς, να 

σπάσει τους μακροχρόνια ανέργους».  

Από τη συγκεκριμένη ριζοσπαστική πρόταση που προέρχεται και από αντίστοιχο 

πολιτικό χώρο περνάμε σε περισσότερο συμβατικές θέσεις με κοινό χαρακτηριστικό την 

τάση για διεύρυνση του χρόνου εργασίας με απώτερο στόχο την μόνιμη εργασία.  Μια  

περισσότερο μετριοπαθή στάση προτείνει την οργάνωση των εργαζομένων στα κοινωφελή 

προγράμματα σε μια νομική μορφή – σωματείο, Το σωματείο θα ενεργοποιείται όταν θα 

υπάρχουν και προγράμματα στα μεσοδιαστήματα θα κάνει καμπάνιες ενημέρωσης και άλλες 

δράσεις. Στόχος του θα είναι εκφράσει τις ανάγκες της καθημερινής ζωής των εργαζομένων 

και να διεκδικεί τη βελτίωση της εργασίας.  Η συγκεκριμένη δομή θα είναι εκτός του 

επίσημου συνδικαλισμού προστατευόμενη από τις παθογένειές του, ενώ απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να βρεθεί η νομική φόρμουλα που θα στοιχειοθετεί την ύπαρξη σωματείου 

Εναλλακτική λύση, εφόσον δεν είναι δυνατή η συγκρότηση ανεξάρτητου σωματείου , θα 

ήταν η οργάνωση των επισφαλώς εργαζομένων στα σωματεία εργαζομένων του εκάστοτε 

φορέα, εφόσον βέβαια τα τελευταία  εγκαταλείψουν  τα στενά πλαίσια της προστασίας της 

μόνιμης εργασίας, ευαισθητοποιηθούν και κινητοποιηθούν στην κατεύθυνση της αποδοχής 

των νέων μελών με προσωρινή απασχόληση .  

Και στις δυο περιπτώσεις σημαντική είναι επικοινωνία όλων των επισφαλώς 

εργαζομένων μέσω γενικών συνελεύσεων και ο συντονισμός των πρωτοβάθμιων σωματείων 

μεταξύ τους, στα πρότυπα του συντονισμού των πρωτοβάθμιων σωματείων που 

δραστηριοποιούνται εκτός ΓΣΕΕ μετά το 2008,  ώστε να μπορούν να αποκτήσουν κοινή 

πολιτική διεκδίκησης προκειμένου να ενδυναμώσουν και να ισχυροποιήσουν τον αγώνα 

τους.   

Πρώην στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος, αναγνωρίζοντας την αποτυχία να 

ανταποκριθεί ο επίσημος συνδικαλισμός στις ανάγκες των επισφαλώς εργαζομένων, 

προτείνουν την οργάνωση των εργαζομένων και των ανέργων σε σωματεία ή ακόμα και σε 

ομάδες προκειμένου να μπορέσουν οι ίδιοι να επεξεργαστούν και να δώσουν λύσεις που να 

βελτιώνουν τόσο το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας, τα συγκεκριμένα προγράμματα 

όσο και την εργασία γενικότερα. Βελτίωση εδώ σημαίνει  μεγαλύτερος χρόνος εργασίας, 

δυνατότητα ένταξης στο ταμείο ανεργίας, μόνιμες θέσεις εργασίας κα. Η οργάνωση των 

ανέργων κρίνεται αναγκαία και περισσότερο επιτακτική από αυτήν των ήδη εργαζομένων 

καθώς αφορά στην εύρεση μιας αξιοπρεπούς εργασίας. Στη λογική αυτή ο άνεργος 

περισσότερο από τον εργαζόμενο θα πρέπει να διεκδικήσει θέσεις εργασίας που να του 
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προσφέρουν αξιοπρεπή διαβίωση. Οι δυσκολίες σε αυτή την πρόταση προκύπτουν από την 

αδυναμία των ατόμων σε συλλογική οργάνωση και διεκδίκηση.  

 

Αν και οι προτάσεις των πολιτικοποιημένων και με εμπειρία στα κοινά ατόμων 

μπαίνουν σε μια βάση περισσότερο θεωρητική, τα άτομα χωρίς ξεκάθαρη πολιτική 

ταυτότητα προτείνουν μια οργάνωση σε ένα επίπεδο πιο άμεσο και πρακτικό. Προτείνουν 

την συγκρότηση σωματείων  - μικρές τοπικές δομές (χωρική ενότητα Δήμου), που στόχο θα 

έχουν την άσκηση πίεσης προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας της 

κοινωφελούς εργασίας και κυρίως η δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας. Οι 

συγκεκριμένες δομές θα περιλάμβαναν όλους τους ανέργους και επισφαλώς εργαζομένους 

με τρόπο που θα εξασφάλιζε την επικοινωνία ανάμεσα τους τόσο σε τοπικό, όσο και σε 

υπερτοπικό επίπεδο με αντίστοιχα σωματεία στο πλαίσιο ενός περιφερειακού συντονισμού, 

μέχρι να φτάσει σε ένα πανελλήνιο επίπεδο. Φορείς που συνεισφέρουν σε πρακτικό επίπεδο 

στην παραπάνω οργάνωση είναι η τοπική αυτοδιοίκηση ενώ, οι νέες τεχνολογίες και τα μέσα 

μαζικής δικτύωσης λειτουργούν υπέρ μιας τέτοιας προσπάθειας. 

 

Τέλος, σε μια μόνο πρόταση ερωτώμενου η «από τα κάτω» οργάνωση των 

επισφαλώς εργαζομένων, διατηρεί το παλιό μοντέλο της ανάθεσης στο οποίο η 

συλλογικότητα των εργαζόμενων εκλέγει ένα εκπρόσωπο ο οποίος θα ενημέρωνε, θα 

μετέφερε τις θέσεις τους στα επαγγελματικά σωματεία τα οποία με τη σειρά τους θα 

μεταβίβαζαν τις θέσεις των εργαζομένων στην κεντρική εξουσία.  
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Κεφάλαιο 10: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚAI ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

10.1  Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα εργασία μας έδωσε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε το πρόγραμμα της 

κοινωφελούς εργασίας, ενός από τους βασικούς πυλώνες της επισφαλούς εργασίας στην 

Ελλάδα, μέσα από την εμπειρία των ίδιων των εργαζομένων / «ωφελουμένων», που 

απασχολήθηκαν στο Ν. Ηρακλείου στις δυο πρώτες εφαρμογές της (2012-13 και 2013-

2014), συμμετέχοντας έτσι στο διάλογο σχετικά με τις αλλαγές στο τομέα της εργασίας και 

της οργάνωσης μιας νέας γενιάς των επισφαλώς εργαζομένων. Στο παρόν κεφάλαιο 

αναλύονται τα  συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη αυτή .  

Το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας, το οποίο ανήκει στις ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης, είναι αναποτελεσματικό, τόσο στον τομέα της κάλυψης και 

αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες όσο και στην αντιμετώπιση 

της ανεργίας και των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της. Αντίθετα, αποτελεί πυλώνα 

μετασχηματισμού των εργασιακών συνθηκών στη χώρα μεγαλώνοντας την επισφάλεια 

ανάμεσα στο εργατικό δυναμικό.   

Η αναποτελεσματικότητα του προγράμματος αναφορικά με τους βασικούς 

προβαλλόμενους στόχους του οφείλεται πρωτίστως  στον αρχικό σχεδιασμό του. Προσπαθεί 

να ικανοποιήσει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών σε προσωπικό μέσω 

πεντάμηνης απασχόλησης, κάτι το οποίο όχι μόνο είναι ανέφικτο, αλλά έχει και ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την έλλειψη 

ικανοποίησης των πολιτών, των φορέων και των εργαζομένων.  

Η λειτουργία του προγράμματος, ανέδειξε ακόμα περισσότερο την ανάγκη για 

σταθερές θέσεις εργασίας, το οποίο δεν φαίνεται να συμμερίζεται η πολιτεία. 

Χαρακτηριστικό αυτού είναι ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των προγραμμάτων 

αυτών, ούτε στον τρόπο σχεδιασμού τους, ούτε στον τρόπο υλοποίησης τους. Δεν υπάρχει 

σταθερότητα στο τρόπο που αποφασίζονται και αξιολογούνται πόσες θέσεις και ειδικότητες 

θα δοθούν κάθε φορά στους φορείς. Ενώ, κατά την υλοποίηση του προγράμματος ρόλο 

έχουν αρκετοί υποκειμενικοί παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με μικροπολιτικά και άλλα 

οφέλη («το ρουσφέτι» εξακολουθεί να υπάρχει στις τοπικές κοινωνίες και να καθορίζει τον 

τρόπο λειτουργίας των ΟΤΑ ακόμα και εντός αυτών των προγραμμάτων). 
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Η αναποτελεσματικότητα οφείλεται επίσης στην αδυναμία δημιουργίας μιας 

σταθερής σχέσης ανάμεσα στο προσωπικό και στο φορέα (δεν μπορούν να αναθέσουν 

ευθύνες ή να εκπαιδεύσουν άτομα καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν απολυθεί). 

Η λύση της κοινωφελούς, έχει απαξιωθεί σε πολλές περιπτώσεις και από τους ίδιους τους 

φορείς που απασχολούν το προσωπικό αυτό.   

Ως εφαρμογή των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης τα κοινωφελή προγράμματα 

μετασχηματίζουν τις εργασιακές συνθήκες στην Ελλάδα, καθώς δεν αντιμετωπίζουν την 

ανεργία ως ένα ουσιαστικά κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα αλλά ως ένα πρόβλημα 

διαχείρισης των αριθμών και ατομικό πρόβλημα του ανέργου (Τσιώλης, 2013). Στο νέο 

περιβάλλον της κρίσης και του νεοφιλελευθέρου μετασχηματισμού, όπου η οικονομική 

κρίση έχει δείξει πλέον το άγριο πρόσωπο της, με την άνοδο της ανεργίας και την πτώση του 

βιοτικού επιπέδου η κοινωφελής εργασία προβάλλεται ως λύση για την καταπολέμηση της 

ανεργίας, ενώ στην πραγματικότητα είναι μόνο μια ολιγόμηνη διακοπή στην μακροχρόνια 

ανεργία των ατόμων και μια πλασματική μείωση στα ποσοστά της ανεργίας. Καταφέρνει 

μέσα από τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί να συρρικνώσει και να καταστρατηγήσει βασικά 

εργασιακά δικαιώματα (άδειες, μισθούς, επίδομα ανεργίας κα). Συγκροτεί ένα ευέλικτο 

εργατικό δυναμικό, το οποίο ανακυκλώνεται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, κατώτερες 

πολλές φορές των δυνατοτήτων και των προσόντων του, απαξιώνοντας το ανθρώπινο 

κεφάλαιο και την εργατική του δύναμη. Δημιουργεί μια νέα ηθική στην εργασία, αυτή της 

ευελιξίας και της ενεργοποίησης και της προσαρμοστικότητας, όπου το άτομο με δικιά του 

ευθύνη, θα ψάχνει συνεχώς για την επόμενη εργασία που θα ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες 

του συστήματος. 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τα άτομα που απασχολούνται δεν εκλαμβάνονται από 

το υπουργείο ως εργαζόμενοι αλλά ως «ωφελούμενοι». Στο πλαίσιο αυτό τα άτομα δεν 

απολαμβάνουν επαρκώς, κανένα από τα χαρακτηριστικά και τις ικανοποιήσεις της εργασίας. 

Δεν αποκομίζουν υλικά και ηθικά οφέλη από την εργασία τους, δεν έχουν προοπτικές 

εξέλιξης. Δεν αποτελεί διαδικασία εμπλουτισμού και εκφραστικού νοήματος 

(Καρακιουλάφη, 2013). Έτσι, η εργασία στα κοινωφελή προγράμματα, ανεξάρτητα από τα 

κίνητρα των ατόμων που καταφεύγουν σε αυτή, φαίνεται τελικά να αποκτά περισσότερο 

εργαλειακό χαρακτήρα και νόημα καθώς η ικανοποίηση που λαμβάνουν τα άτομα μέσω 

αυτής στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αποκλειστικά εξωγενής και περιορίζεται στην 

απόκτηση μόνο μικρών οικονομικών απολαβών.  

Πρόκειται για τον πλήρη εγκλωβισμό ενός μεγάλου αριθμού ατόμων (ανεξάρτητα 

από το βαθμό της εκπαίδευσής τους) σε ένα φαύλο κύκλο «ωφέλειας» - ανεργίας. Με τον 
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τρόπο αυτό χάνεται αρχικά η προοπτική της κανονικής εργασίας και σε δεύτερο επίπεδο η 

έννοια της ίδιας της εργασίας. Ο εργαζόμενος αντικαθίσταται από τον «ωφελούμενο», ένα 

άτομο χωρίς δικαιώματα, χωρίς αξιώσεις, που απαξιώνεται από τους συναδέλφους του (και 

πολύ περισσότερο οι εργαζόμενοι σε χειρονακτικές εργασίες ), χωρίς κίνητρα και προοπτική 

για επαγγελματική εξέλιξη, χωρίς επαγγελματική και εργασιακή ταυτότητα, με αυξημένο 

πολλές φορές το αίσθημα της μειονεξίας, το οποίο όμως  ταυτόχρονα οφείλει ανά πάσα 

στιγμή να είναι έτοιμο να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας έχοντας «μάθει» να μη 

διεκδικεί και να μην αντιδρά σε οποιοδήποτε εργασιακό καθεστώς. Η κοινωφελής εργασία 

κατορθώνει τελικά να μετασχηματίσει σταδιακά το εργατικό δυναμικό από εργαζόμενο σε 

«ωφελούμενο» ενώ παράλληλα συμβάλει στη δημιουργία εργαζομένων «δυο ταχυτήτων».  

Η κοινωφελής εργασία έχει απαξιωθεί στη συνείδηση των ανέργων, αποτελώντας την 

έσχατη λύση στο πρόβλημα της επιβίωσης. Απορρίπτεται πλέον ως επιλογή εργασίας από 

όλους τους ερωτώμενους που την είχαν επιλέξει εκείνο το διάστημα είτε ως λύση στο 

βιοποριστικό τους πρόβλημα, είτε ως μέσο για την απόκτηση εμπειρίας. Η απόρριψη είναι 

έντονη καθώς η συγκεκριμένη εργασιακή σχέση χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια, από 

προσωρινότητα και αβεβαιότητα στην καθημερινή ζωή (στη διαμονή, στις σχέσεις, στη 

δουλειά κτλ), στερώντας όλους τους παράγοντες ασφάλειας ενός εργαζομένου (σταθερό 

εισόδημα, σταθερότητα στην εργασία, συνδικαλιστική κάλυψη κα). 

 

Η απόλυτη απαξίωση της συγκεκριμένης εργασίας και η σύντομη διάρκεια του 

προγράμματος είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που λειτουργούν αποτρεπτικά στη σκέψη 

για συγκρότηση κάποιου τύπου συνδικαλιστικού σωματείου των εργαζομένων αλλά και 

στην επιθυμία να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες, να οργανωθούν και να αγωνιστούν για 

αυτές. Ωστόσο, υπάρχουν καταλυτικοί παράγοντες ικανοί να πυροδοτήσουν αντιδράσεις και 

να οδηγήσουν σε κινητοποίηση και προσωρινή έστω οργάνωση των εργαζομένων απέναντι 

στα προβλήματα του συγκεκριμένου προγράμματος, όπως είδαμε στην πρώτη εφαρμογή του 

στο Ν. Ηρακλείου την περίοδο 2012-2013. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι το 

πρόβλημα του βιοπορισμού (λόγω της μη καταβολής των δεδουλευμένων), της ασφάλισης,   

και το έντονο αίσθημα της αδικίας και της εκμετάλλευσης.  

Η ανάγκη για επιβίωση και το αίσθημα της αδικίας, οδηγεί τα άτομα στη 

διαμαρτυρία ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό επίπεδο, την προηγούμενη πολιτική τους 

συμμετοχή και ιδεολογία ή την γενικότερη εμπειρία τους στα κοινά. Ωστόσο, για να 

περάσουμε από τις μεμονωμένες αντιδράσεις και την αποσπασματική διαμαρτυρία σε μια 

περισσότερο συγκροτημένη διαμαρτυρία και οργάνωση, αξιόλογο ρόλο έχει η επικοινωνία 
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των προβλημάτων και η ανάπτυξη αισθήματος αλληλεγγύης ανάμεσα στους εργαζόμενους. 

Επιπλέον, καταλυτικό ρόλο φαίνεται να έχει η παρουσία ατόμων με εμπειρία στην οργάνωση 

και στην κινητοποίηση, η οποία μπορεί να έχει αποκτηθεί από βιωματικές, πολιτικές και μη  

διαδικασίες. Επίσης, σημαντική είναι η ύπαρξη ατόμων με ηγετικές ικανότητες. Η πρακτική 

συμπαράσταση και υποστήριξη από συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς βρίσκεται σε ένα 

δευτερεύον επίπεδο και προκαλείται από τους ίδιους τους άμεσα ενδιαφερόμενους.  

Η οργάνωση των εργαζομένων στο μικρότερο επίπεδο «στη βάση» έχει ιδιαίτερη και 

αυτόνομη δυναμική, με χαρακτηριστικά βαθύτατα δημοκρατικά και με υψηλό αίσθημα 

αλληλεγγύης ανάμεσα στους εργαζόμενους. Η δυναμική αυτή συμπαρασύρει και τους 

συνδικαλιστικούς φορείς, έστω και προσωρινά, να λάβουν μέρος στην κινητοποίηση των 

εργαζομένων στα κοινωφελή προγράμματα. Παρόλα αυτά, η δυναμική του αγώνα χάνεται 

όταν τα αιτήματα συνδέονται μόνο με οικονομικές απολαβές καθώς όταν ικανοποιηθούν οι 

κινητοποιήσεις σταματούν ακόμα και όταν εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρότατα 

προβλήματα στους εργασιακούς χώρους. Επομένως, προκειμένου να κρατηθεί ένας αγώνας 

δεν μπορεί να θέτει μόνο εργαλειακού τύπου αιτήματα. Χρειάζεται μια βαθύτερη 

προβληματική και ανάλυση των αιτιών των δυσκολιών στον τομέα της εργασίας και κυρίως 

ένας αναστοχασμός σχετικά με τις πολιτικές και κοινωνικές ευθύνες στον τομέα της 

απασχόλησης και της ανεργίας μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των οικονομικών και κοινωνικών 

αλλαγών των τελευταίων ετών.  

 

Η κινητοποίηση και οργάνωση των εργαζομένων στη διεκδίκηση των αιτημάτων 

τους είναι ανεξάρτητη από συνδικαλιστικούς φορείς. Οι τελευταίοι λειτουργούν 

υποστηρικτικά μόνο μετά την πίεση των ίδιων των εργαζομένων. 

Γενικά παρατηρούμε πώς οι συνδικαλιστικοί φορείς έχοντας χάσει το δυναμικό και 

διεκδικητικό τους χαρακτήρα μένουν αγκιστρωμένοι στο παραδοσιακό ρόλο της 

υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων με σταθερή σχέση εργασίας, αγνοώντας 

και κλείνοντας τα μάτια στις ανάγκες των επισφαλώς εργαζομένων. Παραμένουν 

εγκλωβισμένοι στα κομματικά συμφέροντα, και στην υποστήριξη των κρατικών πολιτικών 

απασχόλησης αδυνατώντας να θέσουν νέα πολιτικά ζητήματα αναφορικά με την 

απασχόληση, την επισφάλεια και την ανεργία, αλλά και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 

επισφαλώς εργαζομένων.   

Σε ότι αφορά στα πρωτοβάθμια σωματεία που ανήκουν στον επίσημο συνδικαλισμό, 

έχουν απεμπολήσει τον ρόλο τους, φαίνονται «κουρασμένα» και ανενεργά, προσκολλημένα 
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στον παραδοσιακό τους ρόλο χωρίς να ενδιαφέρονται για τις αλλαγές που γίνονται στον 

εργασιακό τομέα και τις ανάγκες των επισφαλώς εργαζομένων.   

Ωστόσο, παρά τις αδυναμίες του ο επίσημος συνδικαλισμός παραμένει σημείο 

αναφοράς για τους εργαζόμενους, θεωρούν ότι πρέπει να τους υποστηρίζει και να διεκδικεί 

για αυτούς. Ο ρόλος του στη τοπική κοινωνία συνδέεται πολύ και με προσωπικές σχέσεις - 

μικροπολιτικά συμφέροντα αλλά και την δύναμη που φέρει παραδοσιακά ως φορέας.  

 

Στο τομέα της οργάνωσης εργαζομένων στα κοινωφελή προγράμματα διακρίναμε  

δυο είδη οργανώσεων οι οποίες τελικά δεν αποκτούν νομικό χαρακτήρα.  Η πρώτη αφορά 

στη διεκδίκηση εργατικών δικαιωμάτων. Ξεκίνησε αυθόρμητα από τους ίδιους τους 

εργαζόμενους, οι οποίοι συνεργάζονται και κινητοποιούνται και βιώνουν αυτή τη διαδικασία 

ως ιδιαίτερα σημαντική και πολύ έντονη εμπειρία, καθώς ο αγώνας τους έχει θετική έκβαση.  

Η όλη κινητοποίηση έθεσε προ των ευθυνών του τον επίσημο συνδικαλισμό, τόσο γιατί δεν 

συμμετείχε παρά μόνο μετά την παρότρυνση των εργαζομένων, όσο και γιατί δεν κατέστη 

δυνατή η οργάνωση των εργαζομένων αυτών στα υπάρχοντα συνδικαλιστικά σωματεία. Η 

οργάνωση έμεινε στο επίπεδο της διεκδίκησης και δεν έλαβε τελικά μια συγκροτημένη 

νομική μορφή λόγω του ότι: α) δεν αποτελούσε αναγκαιότητα των εργαζομένων την περίοδο 

εκείνη, προτάθηκε μόνο από συγκεκριμένες πολιτικές παρατάξεις β) δεν υπήρχε προοπτική 

συνέχισης της εργασίας, γ) η απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήματος στη συνείδηση των 

εργαζομένων είχε καταλυτικό ρόλο, δ) δεν μπορούσε να συσταθεί σωματείο εξαιτίας και 

νομικών κωλυμάτων. 

Η δεύτερη πολύ μικρότερης έκτασης κινητοποίηση αφορά στη συνεργασία των 

εργαζομένων σε θέματα όχι πλέον εργατικών δικαιωμάτων αλλά επίλυσης επαγγελματικών 

θεμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην εκτέλεση του έργου τους. Είχε στενά 

επαγγελματικά χαρακτηριστικά και έμεινε σε επίπεδο μιας μικρής ομάδας επαγγελματιών.  Η 

οργάνωση γίνεται με στόχο την εξεύρεση τρόπων για τον καλύτερο τρόπο άσκησης του 

ρόλου τους, και παραμένει σε αυτό το επίπεδο. Παρόλο που υπάρχουν ζητήματα εργασιακά 

δεν αναδεικνύονται και δεν αποτελούν μέρος διεκδίκησης. 

Παρατηρούμε, επομένως, ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να οργανώνονται και να 

συμμετέχουν σε συλλογικότητες, ώστε να ανταπεξέρχονται καλύτερα στα προβλήματα που 

έχουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν στο εργασιακό τους περιβάλλον. Η μορφή και το 

επίπεδο οργάνωσης που θα επιλέξουν εξαρτάται κάθε φορά από το πρόβλημα και τα 

χαρακτηριστικά των δρώντων. Όσο πιο κοινό είναι το πρόβλημα, όσο περισσότερα άτομα 

απασχολεί, τόσο πιο πιθανό είναι να αναζητηθεί μια από κοινού λύση. Επιπλέον, τα άτομα  
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που στρέφονται περισσότερο στην αναζήτηση συλλογικών λύσεων, αν και δεν αποτελεί 

κανόνα, είναι αυτά που έχουν κάποια επαφή με τα κοινά ή έχουν προηγούμενη εμπειρία σε 

αντίστοιχες οργανώσεις.  

 

Συνοψίζοντας, η εφαρμογή της κοινωφελούς εργασίας δεν είναι ικανή να λύσει τα 

προβλήματα της ανεργίας αλλά ούτε και αποτελεί απάντηση για την κάλυψη των κενών 

θέσεων εργασίας σε νευραλγικούς τομείς. Επομένως, το γεγονός ότι εξακολουθεί και 

προωθείται ως κρατική πολιτική απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας μας οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι ίσως απώτερος στόχος της, τελικά, είναι η μεταστροφή αφενός από το 

κράτος πρόνοιας σε μια εργασιοκεντρική κοινωνική πολιτική και αφετέρου σε ένα νέο 

εργασιακό μοντέλο όπου η περιστασιακή ή/και ευέλικτη απασχόληση θα αποτελεί κανόνα 

και θα υπόκεινται στις εκάστοτε προσταγές της αγοράς εργασίας μπροστά στο όραμα της 

οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. 

 

Η αντίδραση και η αντίσταση στην παραπάνω πολιτική δεν φαίνεται να μπορεί να 

έρθει παρά μόνο από την κριτική συνειδητοποίηση και τη συλλογική, «από τα κάτω» αυτό-

οργάνωση του εργατικού δυναμικού της χώρας, χωριστά από το θεσμικό συνδικαλισμό και 

τους κομματικούς μηχανισμούς. Αυτό προϋποθέτει την επιστροφή στη συζήτηση γύρω από 

το πρόβλημα και στα αίτια της ανεργίας ως παράγωγο του καπιταλιστικού συστήματος και 

όχι ως ατομική μειονεξία.  

 

 

10.2  Και μια πρόταση…  
 

Όπως παρατηρήσαμε η εποχή της ανάθεσης και του παραδοσιακού συνδικαλισμού 

απέτυχε - και φαίνεται να έχει τελειώσει - και παρόλο που στην Ελλάδα δεν υπάρχει 

σημαντική κουλτούρα συλλογικής οργάνωσης και διεκδίκησης, οι άνθρωποι με κοινά 

προβλήματα και ανάγκες χρειάζεται και είναι ικανοί να αυτό-οργανωθούν, καθώς μόνο οι 

ίδιοι μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους, αφού «τίποτα πλέον δεν χαρίζεται και 

όλα πρέπει να διεκδικηθούν».   

Η οργάνωση των εργαζομένων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή σε 

οποιαδήποτε άλλη ευέλικτη / επισφαλή μορφή εργασίας (voucher κα), οφείλει να 

περιλαμβάνει και την οργάνωση των ανέργων. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να τεθεί από 

αυτούς ένα κυρίαρχο πρόσταγμα το οποίο θα θέτει ξεκάθαρα την ανεργία ως ένα κοινωνικό 
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και πολιτικό πρόβλημα -και όχι ένα τεχνικό ζήτημα διαχείρισης και πρόβλημα μη 

προσαρμοστικότητας των ανέργων. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αλλαγή 

αυτής της μορφής εργασίας, διαφορετικά δε φαίνεται να υπάρχουν κοινά και ικανά κίνητρα 

που να οδηγούν στην σταθερή και με διάρκεια οργάνωσή τους.  

Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται η οργάνωση όλων των επισφαλώς 

εργαζομένων και των ανέργων σε ένα δημοκρατικό όργανο όπως τα πρωτοβάθμια σωματεία 

βάσης που λειτουργούν τα τελευταία χρόνια, αρχικά σε ένα μικρό χωρικό επίπεδο και 

συγκεκριμένα σε επίπεδο Δήμου. Ο κάθε δήμος δηλαδή να έχει το δικό του σωματείο βάσης 

ανέργων - επισφαλώς εργαζομένων και στη συνέχεια να γίνεται συντονισμός μεταξύ των 

σωματείων σε επίπεδο Νομού – Περιφέρειας και εντέλει σε εθνικό επίπεδο. Τα κατά τόπους 

αυτά σωματεία θα είναι σε θέση να συνδιαλέγονται και να συνομιλούν και με άλλες 

κοινωνικές ομάδες και φορείς αλλά και με σωματεία φορέων και άλλες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις.   

Βασικό χαρακτηριστικό και απαραίτητη προϋπόθεση της συγκεκριμένης οργάνωσης 

θα είναι η κριτική συνειδητοποίηση των μελών της. Η κατανόηση δηλαδή των κοινωνικών, 

πολιτικών και οικονομιών αιτιών που οδηγούν στις αλλαγές στην εργασία, όπως και η 

κατανόηση των κεντρικών πολιτικών που αφορούν στην απασχόληση καθώς έτσι μόνο θα 

μπορεί να υπάρχει μια σταθερότητα και συνέχεια στην οργάνωση και ένας σημαντικός λόγος 

προκειμένου τα άτομα να οργανώνονται και να αγωνίζονται.  

Μια τέτοια οργάνωση εξασφαλίζει αρχικά τη δημοκρατικότητα και τη συνεργασία 

ανάμεσα στα άτομα και άρει το διαχωρισμό εργαζόμενος- άνεργος, ο οποίος αποτελεί 

τροχοπέδη σε μια συνολική, συνεκτική και συντονισμένη διεκδίκηση δικαιωμάτων που σε 

τελική ανάλυση αφορά όλους.  

Αναλυτικότερα, διευρύνει τη δημοκρατικότητα και την κοινωνική συμμετοχή 

εκπαιδεύοντας τα άτομα σε συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και οργάνωσης 

δράσεων (γενικές συνελεύσεις, επιτροπές εργασίας, καταπολέμησης της ανάθεσης κ.α). 

Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα και το κίνητρο και στους μεν και στους δε να 

ενημερώνονται, να  ενεργοποιούνται και να διεκδικούν από κοινού ως εργαζόμενοι και ως 

άνεργοι, καθώς οι ίδιοι μεταβαίνουν από την μια κατάσταση στην άλλη και επομένως είναι 

προς όφελος όλων η όποια θετική έκβαση έχει ο κάθε αγώνας που δίνουν.   

Επιπλέον, δίνει λόγο σε μια ομάδα πληθυσμού βγάζοντας την από την ανασφάλεια 

και την ντροπή της ανεργίας ενδυναμώνοντας το κάθε άτομο αφού η ανεργία ή η προσωρινή 

εργασία παύει να είναι μειονέκτημα και ατομικό πρόβλημα. Το κάθε άτομο μπορεί να 

συνειδητοποιήσει ότι η ανεργία και η προσωρινή εργασία είναι κοινωνικά προβλήματα και 
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ότι δεν φταίνε οι ίδιοι για την κατάσταση τους αυτή. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζει 

ουσιαστικά κάποιες από τις συνέπειες της ανεργίας στα άτομα ενώ παράλληλα τα βγάζει  

από την αφάνεια και άρει τον κοινωνικό στιγματισμό καθώς το σωματείο, όπως κάθε φορέας 

μπορεί να αποκτά κύρος και θέση στο κοινωνικό σύνολο. 

Ο γεωγραφικός - τοπικός προσδιορισμός και δράση δίνει τη δυνατότητα της συχνής 

επικοινωνίας και το πλεονέκτημα της γνώσης των προβλημάτων της περιοχής 

(περιβαλλοντικά, κα) και ουσιαστικής / αποτελεσματικής παρέμβασης σε αυτά. Στο πλαίσιο 

αυτό οι οργανώσεις αυτές μπορούν να λειτουργήσουν στο μικροεπίπεδο, οργανώνοντας (σε 

συνεργασία και με δομές των Δήμων) ομάδες ενδιαφερόντων οι οποίες με τη σειρά τους θα 

είναι σε θέση μέσω της οργάνωσης και ανάληψης παραγωγικών εγχειρημάτων (κοινωνικές 

επιχειρήσεις ή/και και συνεταιριστικά εγχειρήματα) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο  να 

δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Τέλος, ο συντονισμός ισχυροποιεί τη θέση τους 

λειτουργώντας ως «αντίπαλο δέος» στο θεσμικό συνδικαλισμό και συμπαρασύροντας 

πιθανώς σε μελλοντικές κινητοποιήσεις και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς. 

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από αυτού του είδους την οργάνωση είναι δυστυχώς 

εγγενείς σε κάθε διαδικασία οργάνωσης και σύστασης μιας ομάδας διεκδίκησης και αφορούν 

σε περιπτώσεις όπως η ανάπτυξη ανταγωνισμού με  άλλα σωματεία, η ύπαρξη ατόμων που 

λειτουργούς για ίδιο όφελος κ.τ.λ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 
 

Βασικοί άξονες συνεντεύξεων 
 

Ωφελούμενοι  

 Προφίλ ωφελουμένου (φύλο ηλικία, σπουδές, οικονομική και οικογενειακή 

κατάσταση, κοινωνική και πολιτική συμμετοχή, προηγούμενη εργασία) 

 Λόγοι επιλογής σε σχέση με τα προσόντα (απασχόληση, προϋπηρεσία, 

βιοπορισμός, Διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών  

 Σχέσεις στον εργασιακό χώρο 

 Δυσκολίες και αντιμετώπιση  

 Τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων  

 Οργάνωση εργαζομένων /Συνδικαλιστική οργάνωση / Πως μπορούν να 

οργανωθούν οι εργαζόμενοι 

 Αποτελέσματα 

 Αντίληψη για τη συγκεκριμένη εργασία (διάθεση για προσφορά, ταύτιση, με το 

αντικείμενο, σύγκριση με τυχόν προηγούμενες εμπειρίες) 

 Σχολιασμός της έννοιας  Εργαζόμενος/ ωφελούμενος 

 Τι σκέπτεται για αυτού του τύπου την εργασία σήμερα  Πως μπορεί να οργανωθεί 

καλύτερα 

  θα μπορούσαν και με ποιο τρόπο οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν καλύτερες 

συνθήκες και ποιες θα ήταν αυτές 

 Επαγγελματική σταδιοδρομία στο μέλλον 

 Τι θα ήθελε να προσθέσει 

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

1. Πως θυμάστε να εφαρμόζονται τα κοινωφελή προγράμματα την περίοδο του 2012-13 

και πως στη συνέχεια. 

2. Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι / ωφελούμενοι 

3. Ποιες κινητοποιήσεις έγιναν και πως οργανώθηκαν (πως συμμετείχαν οι εργαζόμενοι; 

Πως κινητοποιήθηκαν  

4. Διαδικασία συμμετοχής των εργαζομένων στη συλλογική δράση) 
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5. Πως συμμετείχε το Εργατικό κέντρο και ποιοι ήταν οι στόχοι του 

6.  Ποιος ο ρόλος των πρωτοβάθμιων σωματείων την περίοδο εκείνη 

7. Ποιος ήταν ο ρόλος των προγραμμάτων τότε και ποίος σήμερα – οι αλλαγές στο 

εργασιακό τοπίο και στα εργατικά δικαιώματα και πως το αντιμετωπίζει το εργατικό 

και τα σωματεία του.  

8. Αναγκαιότητα οργάνωσης και κινητοποίησης των ωφελουμένων 

9. Διερεύνηση σχέσης ΕΚΗ και ΑΛΛΥΛΕΓΥΗ  

10. Σχολιασμός ωφελούμενος / εργαζόμενος  

11. Ποιο το μέλλον των ωφελουμένων / εργαζομένων   

12.  ποιες οι προοπτικές οργάνωσης τους 

τι θα ήθελε να προσθέσει 

 
 
Φορείς που απασχολούν προσωπικό  

 Πότε ξεκίνησαν  

 Ανάγκες που καλύπτουν με τα συγκεκριμένα προγράμματα / καλύπτονται από 

άλλο προσωπικό. 

 Πελατειακές σχέσεις (μεταφορά προσωπικού, αριθμός θέσεων και ειδικότητες 

συναλλαγές με υποψηφίους εργαζόμενους) 
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Πρώτο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (2012-2013)       (πίνακας 1) 

Στόχος Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών εργασίας σε τοπικό επίπεδο σε τομείς κοινωφελούς χρακ/τήρα μέσω 
Προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2012-2013 σε τομείς όπως υγεία, πολιτισμός, περιβάλλον. 

   

Υπουργεία Εσωτερικών − Εργασίας- Οικονομίας  

   

Αρ ωφελ/νων 57. 000 Ωφελούμενος : Άνεργοι, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες με ατομικό/οικ/κο εισόδημα όσο το 
αφορολόγητο. Πολίτες ΕΕ. : Ονομάζονται οι εργαζόμενοι των προγραμμάτων . Αμοιβή 625 Ε 

Χρηματοδότηση ΕΚΤ: Προϋπολογισμός 188.000.000 

   

Δικαιούχοι 
φορείς 

Μ.Κ.Ο ανά Περιφέρεια  Πρόκειται για συνδικαλιστικοί φορείς κ άλλα σωματεία και οργανώσεις οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς και επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό για 
λογαριασμό φορέων που έχουν προσωρινές ανάγκες σε τομείς κοινωφελούς χαρακτήρα    

  Συμμετέχει η ΓΣΕΕ και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ σε όλη την Ελλάδα εκτός από  την Κρήτη και τα  Ιόνια 
Νησιά.  Λαμβάνουν ως αμοιβή το 5% του μισθολογικού κόστους.   

   

Συμπράττοντες 
φορείς 

ΟΤΑ : Δήμοι και τα Νομικά τους 
πρόσωπα  

Είναι οι φορείς που θέλουν να απασχολήσουν προσωπικό μέσω των «Δικαιούχων φορέων και 
έχουν στην δικαιοδοσία τους αντικείμενο από τομείς κοινωφελούς χαρακτήρα.  

 ΝΠΔΔ: Πανεπιστήμια Νοσοκομεία  

 ΝΠΙΔ:  

  Κριτήρια πρόσληψης Με διαδικασία ΑΣΕΠ 

Άτομα που 
υποβάλουν αίτηση 

Άνεργοι – Αυτοαπασχολούμενοι  
 
Αγρότες με χαμηλό εισόδημα  

1. Ανεργία:  προτεραιότητα η μακροχρόνια  
2. Οικογενειακή κατάσταση : προτεραιότητα στις μονογονεικές οικογένειες  
3. Ατομικό -Οικογενειακό Εισόδημα 

 Πολίτες ΕΕ/ομογενείς μετανάστες με 
Δικαίωμα διαμονής 

4. Κατάσταση Υγείας : Μοριοδότηση στην  αναπηρία 
5. Εντοπιότητα :  

   

Δράσεις κοιν/λους 
Χαρακτήρα 

Δεν αφορούν πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες των φορέων 

1. Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας όπως: διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και 
παραλιών  

2. Δράσεις διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικής κληρονομίας 
3. Υπηρεσίες Φροντίδας και μέριμνας ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ και παιδιών  
4. Δράσεις για παιδία και νέους, εξωσχολικά προγ/τα, οδική ασφάλεια, ολοήμερα σχολεία 

φτωχών περιοχών κα. 
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Δεύτερο  Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (2013-2014) 
Στόχος  Αντιμετώπιση της ανεργίας και η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων. Αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων 

ομάδων. Κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

   

Υπουργεία Εσωτερικών –Παιδείας- εργασίας 
Οικονομίας –Ανάπτυξης –

Διοικητικής Μεταρρύθμισης  

 

   

Αρ ωφελ/νων 50. 000 Αμοιβή :  490 ευρώ για άτομα ηλικίας 25+ και  427 για άτομα ηλικίας 25-  

Χρηματοδότηση ΕΚΤ: Προϋπολογισμός 216.000.000 

   

Δικαιούχος 
φορέας 

ΟΑΕΔ  

   

Επιβλέποντες 
φορείς 

ΟΤΑ: Περιφέρειες /Δήμοι και τα 
Νομικά τους πρόσωπα  

Θα απασχολήσουν το προσωπικό και θα πιστοποιούν την απασχόληση του στον ΟΑΕΔ προκειμένου να 
καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος τον κάθε ωφελούμενο  

 Δ/σεις : Α και Β βάθμιας 
εκπαίδευσης ΝΠΔΔ κ ΝΠΙΔ: 

Η διάρκεια της απασχόλησης των ατόμων στην α βαθμια και β βάθμια εκπαίδευση θα είναι για 6 μήνες.  

   

  Κριτήρια πρόσληψης – Διαδικασία ΑΣΕΠ 
Ωφελούμενοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες  ΕΕ. Η 

ομογενείς ή μετανάστες με 
δικαίωμα Διαμονής 

1. Ανεργία:  με ανώτερο όριο 36 μήνες 
2. Ανεργία του /της συζύγου της παραπάνω κατηγορίας μέχρι 36 μήνες  
3. Οικογενειακή κατάσταση : αριθμός τέκνων   
4. Ατομικό -Οικογενειακό Εισόδημα 

 Άνεργοι  5. Ηλικία : Προτεραιότητα στα άτομα ηλικίας 29-44 ετών  

   

Δράσεις 
κοιν/λους 
Χαρακτήρα 

Η αναφορά ότι : «Δεν αφορούν 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες των 
φορέων» έχει αφαιρεθεί   

1. Αναβάθμιση υπηρεσιών και συντήρηση δημοτικών υποδομών των Α κ Β βαθμού ΟΤΑ  προώθηση 
της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας 
2. Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της  α κ β βάθμιας, της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μαθητές και οικογένειες   
3. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, καθαριότητας, στα ασφαλιστικά 
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ταμεία, στα δικαστήρια κ.α  
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Α
 Φ
Α
Σ
Η

   
  

Δικαιούχος 
Φορέας 

Συμπράττοντες
φορείς

Θέσεις ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  
Κρήτης 

Δήμοι   1318 

 
1.Μη καταβολή των 
δεδουλευμένων 
2.Έλλειψη εργασιακών 
δικαιωμάτων (Άδειες- 
Ασφάλιση- επιδόματα) 
3.Εργασία σε καθήκοντα 
διαφορετικά από τον τομέα 
που έχουν προσληφτεί 
4.Εργαζόμενοι 2ης 
κατηγορίας 

1. Οργάνωση των 
εργαζομένων   
2. Διαμαρτυρίες (Στάσεις 
εργασίας- Απεργία, Δελτία 
τύπου κ.α) 
 
 

Εργατικό κέντρο  

Σε αυτή συμπράττουν  Περιφέρεια  40 ΠΑΜΕ  
Ανταρσία  

ΟΕΒΕΝΗ Νοσοκομεία 27 Δήμαρχοι  
ΟΑΣΝΗ Παν/μια-ΤΕΙ 35 Σωματεία εργαζομένων 
ΕΝΚΗ  (Ένωση  
Καταναλωτών  
Κρήτης) 

ΟΛΗ 20  

ΣΕΚ (συλ/γος 
 Εξαγωγέων 
Κρήτης) 

ΖΕΥΞΙΣ 15 Σχόλια: Μαζικότητα στη 
συμμετοχή 

 

Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών       
«Φιλοξενία» Σύνολο  1455    

 
 

Β
 Φ
Α
Σ
Η

  

Δικαιούχος 
Φορέας 

Επιβλέποντες 
φορείς 

Θέσεις ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

 Δήμοι  Ν. Ηράκλειου 724 1. Έλλειψη εργασιακών 
δικαιωμάτων (Άδειες- επιδόματα 
κ.α)  
2. Εργασία σε καθήκοντα 
διαφορετικά από τον τομέα που 
έχουν προσληφτεί 
3. Εργαζόμενοι 2ης κατηγορίας 

1. Άτυπη οργάνωση των 
επαγγελματικών σε ομάδες 
ώστε να ανταποκριθούν 
καλύτερα στα καθήκοντα τους  
2. Προσπάθεια εγράφης στα 
σωματεία των φορέων που 
εργάζονται 

 
ΟΑΕΔ Περιφερική ενότητα  

Ηρακλείου 
353 Κανένας 

 Περιφερειακή Δ/ση  223  
 Εκπαίδευση    

     
      
 Σύνολο  1300    
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ (πίνακας 3) 
 
 

 
 Αρ 

συν/ης 
Φύλλο Ηλικία Οικογενειακή

κατάσταση 
Εκπαίδευση Λοιπές πληροφορίες 

1 Ει Γυναίκα 37 Άγαμη ΠΕ, Α κοινωφελή στο αντικείμενο της. Δεν ήταν η πρώτη της εργασία  

2 Ε2 Γυναίκα 29 Έγγαμη ΤΕ Α και Β κοινωφελή στο αντικείμενο. Δεν ήταν η πρώτη της εργασία 

3 Ε3 Άντρας 37 Άγαμος ΠΕ Β κοινωφελή. Στο αντικείμενο του  

4 Ε4 Άντρας 37 Άγαμος ΠΕ Β κοινωφελή, σε εργασία κοντά στο αντικείμενο σπουδών του.  

5 Ε5 Γυναίκα Μικρότερη 
των 27 ετών 

Άγαμη ΤΕ Β κοινωφελή. Ήταν η πρώτη της εργασία στο αντικείμενο της 

6 Ε6 Γυναίκα 35 ετών Έγγαμη ΤΕ Α κοινωφελή στο αντικείμενο της, και στη Β σε αντικείμενο 
διαφορετικό. Είχε προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.  

7 Ε7 Άντρας 42 ετών Έγγαμος ΔΕ στην Α κοινωφελή σε εργασία σχετική με την προηγούμενη εμπειρία 
του.  

8 Ε8 Άντρας 37 Άγαμος ΤΕ Α κοινωφελή σε εργασία διαφορετική από το αντικείμενο του. Στην Β 
κοινωφελή σε εργασία σχετική με το αντικείμενο του. 

9 Ε9 Άντρας 32 Άγαμος ΤΕ Α κοινωφελή σε εργασία διαφορετική από το αντικείμενο του 

10 Ε10 Άντρας Μέσης ηλικίας Έγγαμος  ΔΕ Εκπρόσωπος φορές. Πρόεδρος Δημοτικού Οργανισμού  

11 Ε11 Άντρας  54 Έγγαμος  ΔΕ Εκπρόσωπος φορέα,  συνδικαλιστής 
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ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
με θέμα: Κινητοποίηση των εργαζομένων στα κοινωφελή προγράμματα ενάντια στην εταιρία υλοποίησης του 

προγράμματος στο Νομό  Ηράκλειο Κρήτης 
 το συγκεκριμένο δελτίο διαμορφώθηκε στα πρότυπα  δελτίου που δόθηκε για τις ανάγκες του μαθήματος «Μέθοδοι Ερευνάς 

στην κοινωνιολογία ΙΙ»  του Προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με διδάσκουσα  την κ Κούση  
 

ΑΓΔ 132711 1 (Πορεία Εργαζομένων στα κοινωφελή προγράμματα Ηράκλειο  ) 
Αριθμός Γεγονότος Διαμαρτυρίας: οκταψήφιος αριθμός που αποτελείται από το έτος, ημέρα έναρξης του γεγονότος, και τον αριθμό 
σειράς σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλα γεγονότα διαμαρτυρίας την ίδια μέρα. 

 
Υπεύθυνος Κωδικοποίησης ΧΝΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 
 Ημερομηνία Κωδικοποίησης 2016   (έτος, μήνας, ημέρα) 
 

ΕΤΟΣ   13    ΜΗΝΑΣ 11       ΗΜΕΡΑ   27    
 

ΠΗΓΗ   2,3,4,6 
 Η κάθε πηγή αναφέρεται στην πηγή πληροφοριών,  όπου παρουσιάζεται το γεγονός διαμαρτυρίας  
(εφημερίδα/ες, αρχείο, διαδίκτυο, ιστοσελίδα, κλπ).  
 
  1.Πατρίς  

   2 Συνεντεύξεις από φορείς  

   3 Νέα Κρήτη     

  4 Συνεντεύξεις από εργαζόμενους με ενεργή συμμετοχή 

 5. Συνέντευξη με εργαζόμενο χωρίς ενεργή συμμετοχή 

  6. Ιστοσελίδα Εταιρίας 

  7. Ιστοσελίδα https://synekox.espivblogs.net   

  8. Αρχείο Εργατικού Κέντρου   

 9. cretalive 

 

 ΑΡΘΡΑ  01,03,02,04,05,  Αριθμός άρθρων με αναφορά/ες στο γεγονός   
 ΑΝΑΦΟΡΑ 1 131127 Πατρίς    

 ΑΝΑΦΟΡΑ2 131127 Νέα Κρήτη 

 Αναφορά 3 1603 Συνέντευξη από φορείς  

 Αναφορά 4 Συνέντευξη από εργαζόμενους με ενεργή συμμετοχή  

 ΑΝΑΦΟΡΑ 5 Συνέντευξη από εργαζόμενους χωρίς  ενεργή συμμετοχή 

 

Σύντομη Περιγραφή: 
Στις 27/11 την πρώτη ημέρα από την διήμερη απεργία, (27-28/11) έγινε Συγκέντρωσή στην πλατεία 
Ελευθερίας και πορεία διαμαρτυρίας στους Δρόμους του Ηρακλείου και κατάληξη στα γραφεία της 
Εταιρείας. Η παραμονή έξω από το χώρο των γραφείων προκάλεσε φόβο και ένταση τους εργαζόμενους και 
στην διοίκηση τη ΑΚ. Στο τέλος η συγκέντρωση έληξε ομαλά. Κύριο αίτημα της κινητοποίησης ήταν η 
καταβολή των δεδουλευμένων των 2 μηνών. Επιπλέον αιτήματα των εργαζομένων ήταν η ασφάλιση, η 
τήρηση του εργατικού δικαίου κα. Η συμμετοχή ήταν αρκετά μεγάλη με 600άτομα από όλους τους κλάδους 
εργαζομένων και από εργαζόμενους τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης φάσης της πρόσληψης. Στην 
πορεία συμμετείχαν και άτομα που δεν είχαν κάνει απεργίες. Η πορεία θα λέγαμε ήταν η κορύφωση των 
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κινητοποιήσεων. Τα άτομα που συμμετείχαν ήταν κυρίως από φορείς του Ηρακλείου και από κοντινούς 
ΟΤΑ όπως Μαλεβίζι, Αρχάνες κα. Στην πορεία συμμετείχε το Εργατικό Κέντρο, ο σύλλογος ανέργων κ 
επισφαλώς εργαζομένων, το ΠΑΜΕ το οποίο δημιούργησε και κάποια προβλήματα και ένταση στην 
συγκέντρωση. Κάποια άτομα δεν είχαν ενημερωθεί για την πορεία. Επίσης, τη συμμετοχή του ΠΑΜΕ και 
του συλλόγου ανέργων κ επισφαλώς εργαζομένων, δεν την αναφέρουν άτομα που δεν είχαν ενεργή 
συμμετοχή.  

 
 ΤΟΠΟΣ  Ηράκλειο 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ  2 
Επίπεδο κινητοποίησης (από τοπικό έως διεθνές) 
Π.χ. 1 

 1 τοπικό/δήμου/κοινότητας  
 2 επαρχιακό/ νομαρχιακό  
 3 περιφερειακό   

4 εθνικό 
 
 

ΠΗΓΗΔΙΕ1:  10 11 12 13 15 
 Κωδικός για την πηγή του θέματος / αιτήματος / ζητήματος  που οδηγεί στη διαμαρτυρία 

10 Αντίδραση για την μη άμεση καταβολή των δεδουλευμένων  
 11Απαίτηση της μηνιαίας πληρωμής χωρίς καθυστερήσεις 

  12 Αντίδραση την καθυστέρηση της ασφάλισης των εργαζομένων  
  13. Αντίδραση στην μη εφαρμογή του Εργασιακού δικαίου μη αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες  

  14 Αντίδραση στην καταβολή των 10 ευρώ στην εταιρεία για τα έξοδα έκδοση της κάρτα από την Εταιρεία   

15 Αντίδραση στο μειωμένο μισθό (525 αντί 625) 
 
 

ΘΕΣΗ 1,3,5,7,9,11   
Η θέση των κινητοποιούμενων σχετικά με τη διεκδίκηση1 

  
1. υπέρ της διεκδίκησης 10,  2. κατά της διεκδίκησης 10, 3. υπέρ της διεκδίκησης 11,  4. κατά της διεκδίκησης 11, 5. 
υπέρ της διεκδίκησης 12,  6. κατά της διεκδίκησης 12, 7. υπέρ της διεκδίκησης 13,   
8. κατά της διεκδίκησης 13, 9. υπέρ της διεκδίκησης 14,  10. κατά της διεκδίκησης 14,  
11. υπέρ της διεκδίκησης 15,  12. κατά της διεκδίκησης 15, 13. υπέρ της διεκδίκησης 16,  14. κατά της διεκδίκησης 

16 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3,7     Ποιά/ές ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ/ές οδό/ούς προτείνουν οι κινητοποιούμενοι για την επίλυση του 
προβλήματος; 
  

1. Εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας  
2. Εφαρμογή της μισθοδοσίας όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ  
3. Εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας  
4. Επίσπευσή γραφειοκρατικης διαδικασίας 

 
ΕΠΙΠΤΔ1 011,  ΕΠΙΠΤΔ2 012,  ΕΠΙΠΤΔ3 13 , ΕΠΙΠΤΔ4 017,  ΕΠΙΠΤΔ5  031 ΕΠΙΠΤΔ6   042  ΕΠΙΠΤΔ7     

043 
 

01 Αρνητικές  Επιπτώσεις στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων  
         011  Καταπάτηση μισθολογικών δικαιωμάτων  
        012  Καταστρατήγηση του δικαιωμάτων της καταβολής της μισθοδοσίας ανά μήνα    
     013  Καταστρατήγηση του δικαιώματος ασφάλισης  

014  Απασχόληση σε αλλότρια καθήκοντα  
             015   Νυχτερινή εργασίας  
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 016  Διαχωρισμός μόνιμων / εργαζόμενων με 5μηνη σύμβαση  
017 Καταπάτηση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων όπως άδειες κτλ 
018 Εργασία χωρίς δικαιώματα 

  02 Αρνητικές Οικονομικές Επιπτώσεις  

   021 Αδυναμία κάλυψης των οικονομικών αναγκών των εργαζομένων    

  03 Αρνητικές Ψυχολογικές Επιπτώσεις 

                          031  Ματαίωση  

                          032  Θυμός για την έλλειψη σεβασμού απέναντι στους εργαζόμενους 

   033 Μειωμένο αίσθημα προσφοράς  

   034 Έλλειψη αυτοπραγμάτωσης του ατόμου μέσα από την εργασία του 

   035 Αδυναμία οργάνωσης της ζωής του ατόμου  

   036 Σύγχυση ως προς τον εργοδότη 

              04  Αρνητικές Κοινωνικές Επιπτώσεις 

                            041  Κοινωνική αντιπαράθεση μεταξύ των εργαζομένων  

                            042  Δημιουργία εχθρικού κλίματος ανάμεσα στους μόνιμους και προσωρινούς εργαζόμενους  

   043 Έλλειψη εμπιστοσύνης στα συνδικάτα  

   044 Έλλειψη αλληλεγγύης ανάμεσα σε εργαζόμενους  

              05  Αρνητικές διοικητικές συνέπειες 

                            051  ενοικίαση εργαζομένων  

                            052   Αποδυνάμωση του ρόλου του άμεσου εργοδότη   

  06  Επιχειρησιακές επιπτώσεις   

   061 Αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου που ανατίθεται 

   062 Επέκταση της ευέλικτης εργασίας στο δημόσιο  

   063 Κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών από ευέλικτες μορφές απασχόλησης  

 
  ΜΟΡΦΗ   3,10,12,13,17   
 

Μορφή δράσης του γεγονότος διαμαρτυρίας 
Καταγγελία/Αίτημα/ Ψήφισμα  ............................................... 1 
 Υπογραφές ......................................................................... 2 
Ανακοίνωση Τύπου/Press conference/  ................................... 3 
Απειλές προς την πολιτεία ………………………………,4 
Αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων………………..…….5 
Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλιών………………………..6 

 Διανομή Φυλλαδίων/Ανάρτηση Αφισών/Graffiti....... ....... 7 
Κοινωνικές Εκδηλώσεις/Δημόσιες Συζητήσεις ...................... 8 
Χρήση Blog για ενημέρωση και κινητοποίηση ....................... 9 
Ένσταση (προς τη διοίκηση) ................................................... 10 
Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας Εσωτερικού Χώρου ................... 11 
 Δημόσια Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας- Εξωτ. Χώρου ....... 12 
 Πορεία ................................................................................ 13 
 Νομική Οδός ...................................................................... 14 
Κατάληψη...... .......................................................................... 15 
 Διατάραξη ενός συμβάντος ................................................ 16 
 Αποκλεισμός.... .................................................................. 17 
 Απεργία .............................................................................. 18 
 Απειλή/ές χρήσης όπλων .................................................... 19 
 Ρίψη αντικειμένων σε υπεύθυνους........... .......................... 20 
 Καταστροφή  περιουσίας. .................................................. 21 
 Χρήση εκρηκτικών......................................... .................... 22 
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 Τραυματισμοί........... .......................................................... 23 
 Αποχή/Παύση λειτουργίας..... ............................................ 24 
Άλλο………………………………………………………25 

  
ΑΡΙΘΜΟΣ1 __ 600__ __   __ __ __ 

Αριθμός (1) Κινητοποιούμενων στην παραπάνω δράση 
 

 
ΚΟΙΝΧΑΡ1 01   ΚΟΙΝΧΑΡ2   11  ΚΟΙΝΧΑΡ3 13   ΚΟΙΝΧΑΡ4  17   ΚΟΙΝΧΑΡ5   018 

Κοινωνικά Χαρακτηριστικά των Κινητοποιούμενων 
(Επιλέξτε έως 6 κύριες κατηγορίες Κινητοποιούμενων. Να διαμορφώσετε κατηγορίες σύμφωνα με το θέμα σας)  
Εργαζόμενοι στα κοινωφελή προγράμματα  ………………...….01 
 Επιτροπή Αγώνα εργαζομένων στα κοινωφελή προγράμματα …02 
 Δήμαρχοι ………………………….…………...….………….…03 
 Τοπικοί Φορείς Εξουσίας (Δήμοι )…….......................................04 
 Δήμοι ……………………………………….… ……………..…05 
 Πανεπιστήμιο …………………………………………………...06 
  Εργοδότης ..... .......................................................... ..……….…10 
 Εργατικό Κέντρο  .... ................................................ ...…………11 
 Πρωτοβάθμια σωματεία   ......................................... ……………12 
         Σωματείο ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων  .... …………....13  
 Σωματείο Οικοδόμων ………..... ............................. ………..…..14 
Βουλευτές Αντιπολίτευσης  ............................................... ……………15 
 Βουλευτές Συμπολίτευσης ……………………………………...16 
 ΑΝΤΑΡΣΥΑ  ........................................................... ……….…...17 
 ΠΑΜΕ ………………………………………………………..…18 
 Άλλοι.............................................................................................19 

 

ΟΝΟΜΟΡΓ1_ Επιτροπή εργαζομένων  
Όνομα οργάνωσης1/εκπροσώπων του Φορέα Κινητοποίησης1(Όταν αναφέρονται) 
ΟΡΓΚΩΔ    1,3 

 
ΟΝΟΜΟΡΓ2___ Εργατικό κέντρο  
Όνομα οργάνωσης2/εκπροσώπων του Φορέα Κινητοποίησης2(Όταν αναφέρονται) 
ΟΝΟΜΟΡΓ3____Πολιτική Οργάνωση _ 
Όνομα οργάνωσης3/εκπροσώπων του Φορέα Κινητοποίησης3(Όταν αναφέρονται) 

 
Κωδικός Οργάνωσης 
1 Επιτροπή Αγώνα  2 Επιτροπή Αγώνα   3 Σωματεία    4 Πολιτική οργάνωση   5 ΟΤΑ 

 
 ΟΝΟΜΟΡΓ4____ ....................................................  

Όνομα οργάνωσης4/εκπροσώπων του Φορέα Κινητοποίησης4  (Όταν αναφέρονται) 
που διοργάνωσαν/συμμετείχαν σ/το γεγονός διαμαρτυρίας 

 
ΧΩΡΠΕΔ  4 
Χωρικό πεδίο του προβλήματος 
1 τοπικό/δήμου/κοινότητας    2 επαρχιακό/ νομαρχιακό 3 περιφερειακό  4 εθνικό 

 

ΕΚΣΤΡΑΤ  1 
Διαμαρτυρία ως μέρος εκστρατείας διεκδικήσεων 
Είδος εκστρατείας: 1 τοπική/περιφερειακή,                  2 εντός χώρας 

 
ΠΡΟΚΑΛ1  4     ΠΡΟΚΑΛ2  1,       ΠΡΟΚΑΛ3   ΠΡΟΚΑΛ4    
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Φορείς οι οποίοι προκαλούνται από τους φορείς κινητοποίησης  
Κράτος/Δημ Φορείς/ .........  .........   1      Εργοδότης ……………..4                       
Κυβέρνηση/Υπουργοί/Βουλευτές   2       Συμπράττοντας φορέας  ..................................... 5                                
Κόμματα ...................................... ..3       Άλλοι… …6.                          
 

ΑΝΤΙΔΠΡΟΚ   2,4 10 
Αντιδράσεις Φορέων οι οποίοι προκαλούνται από τους φορείς κινητοποίησης 
Απάθεια………………………………1 Ποινές………………………….4 
Υποσχέσεις…………………………..2  Λήψη Μέτρων…………………5 
Καταστολή…………………………..3                    Εφαρμογή Νομοθεσίας ……….6 
 Προσβλητικά σχόλια /……………….7                  Παραπληροφόρηση ……………8 
Δεν αναφέρονται …………………….9                  Άλλο Κατηγορίες προς το υπουργείο……….10 
 

 

 




