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1. Εισαγωγή  
 

 

Πεδίο μελέτης της παρακάτω πτυχιακής εργασίας είναι τα ανθρωπινά δικαιώματα 

όπως αυτά αναπτύσσονται στην εργασία και στην τηλεργασία. Τα δικαιώματα του 

ανθρώπου στην εργασία δεν είναι κάτι στατικό αλλά μια δυναμική πραγματικότητα 

και μια έννοια που κατά την διάρκεια των δυο τελευταίων αιώνων διευρύνθηκε, 

εμβαθυνθηκε αλλά αμφισβητήθηκε και παρεννοήθηκε επίσης.  

Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι τα εργασιακά δικαιώματα αναπτυχθήκαν σε 

ιστορικές περιόδους με έντονα δημοκρατικό/προοδευτικό χαρακτήρα. Αυτό είναι ένα 

προσθετό στοιχείο που αποδεικνύει την άρρηκτη σχέση της ελευθέριας, της 

δικαιοσύνης και της δημοκρατίας με τα δικαιώματα αυτά. Γι’ αυτο θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε πως ο σεβασμός των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί το σημαντικότερο 

κριτήριο για το επίπεδο ανάπτυξης ενός πολιτισμού.  

Ο άνθρωπος λοιπόν εφάρμοσε τις γνώσεις, τις κατακτήσεις και τις ιδέες του στην 

πράξη με την εργασία. Η δημιουργικότητα στην εργασία του εκφράζεται με 

διαφορετικούς τρόπους στις διάφορες ιστορικές περιόδους. Από αυτή την άποψη η 

δημιουργικότητα έγινε υπαρξιακή ανάγκη επειδή με αυτήν εξωτερικεύει τον 

πνευματικό και ψυχικό του κόσμο η εργασία δεν είναι δουλειά επικοινωνεί με τον 

συνάνθρωπο του και αυτοπραγματώνεται, εφόσον, σύμφωνα με την ρήση του 

Λαιμπνιτς «ότι δε δρα δεν υπάρχει». Ο άνθρωπος μέσο της εργασίας του συμβάλει 

και αυτός στην συλλογική προσπάθεια για την πρόοδο του πολιτισμού. Έτσι αποκτά 

και κοινωνικό χαρακτήρα καθώς η ατομική δημιουργία μετατρέπεται σε κοινωνικό 

κτήμα και ικανοποιεί γενικότερες κοινωνικές ανάγκες. Συνδέεται με το καλό της 

κοινωνίας, αποκτά ταυτόχρονα και ηθικό περιεχόμενο. 

Όπως αναφέρεται και στον Κ. Μαρξ εργαζόμενος δικαιούται ολόκληρη την αξία του 

παραγομένου από τον ίδιο έργο, παίρνει, ωστόσο, μόνο το μέρος εκείνο που είναι ή 

και δεν είναι αρκετό για να συντηρείται και να παράγει. Το υπόλοιπο είναι η 

υπεράξια την οποία ιδιοποιείται αυτός που κατέχει τα μέσα παραγωγής.  
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Ο Μαρξ στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου του κάνει έναν διαχωρισμό αναμεσά σε δύο 

αντίθετες πλευρές, τον εργάτη και τον κεφαλαιοκράτη. Όπου ο καθένας από αυτούς 

διεκδικεί όσα περισσότερα μπορεί για το προσωπικό του συμφέρον. Ο εργάτης δεν 

διεκδικεί από την αρχή, αλλά κάποια στιγμή ιστορικά οργανώνεται σε τάξη και το 

πράττει. Επιδιώκει να μην υπάρχει μόνο ως εργασιακή δύναμη, να μην περνάει όλη 

του την ημέρα δουλεύοντας (διότι αυτό έχει σοβαρές συνέπειες στην ψυχική και 

σωματική του υγεία και στη ποιότητα της ζωής του γενικότερα). Από την άλλη, ο 

κεφαλαιοκράτης, γνωρίζει πολύ καλά ότι το κέρδος του παράγεται από την εργασία 

του εργάτη, επιδιώκει και διεκδικεί λοιπόν να δουλεύει ο εργάτης όσο το δυνατό 

περισσότερο χρόνο, αν είναι δυνατό και όλο το 24ωρο. 

Για τον Burke η οικονομική και κοινωνική ανισότητα είναι δικαιοσύνη. Στο έργο του 

Λόγος περί σπανιότητας καταπιάνεται με τη σχέση εκείνων που κατέχουν πλούτο (την 

ιδιοκτησία τους) και εκείνων που έχουν μόνο την εργασία τους (εργάτες). Το κράτος 

δεν πρέπει να εμπλέκεται καθόλου στην σχέση ιδιοκτησίας-εργασίας. Γιατί αν 

παρεμβεί θα καταστρέψει το κοινωνικό οικοδόμημα. Εξάλλου, σύμφωνα με τα 

λεγόμενα του Burke, υπάρχει γενική ευημερία λόγω οικονομικής ανάπτυξης 

(κανένας, υποστηρίζει, δεν έχει χαθεί από την πείνα λόγω και της αυξημένης 

φροντίδας προς τους φτωχούς). Η ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας έχει 

αυξήσει τα κέρδη των εργατών. Πολλοί όμως ιστορικοί του 20
ου

 αιώνα πχ. ο Hill το 

αμφισβητούν καθώς υποστηρίζουν πως η ψαλίδα ανοίγει λόγω του ότι η θέση της 

εργατικής τάξης (χειρώνακτες) χειροτερεύει. Οι άνθρωποι, σύμφωνα με τον Burke, 

έχουν διαφορετικά μερίδια στο παραγόμενο προϊόν γιατί υπάρχει η σπανιότητα των 

πόρων. Το επιχείρημα περί φυσικής τάξης πράγματων συμβάλει στην διατήρηση της 

κοινωνικής συνοχής (οι φτωχοί είναι φτωχοί γιατί είναι πολλοί ενώ οι πλούσιοι είναι 

πλούσιοι γιατί είναι λίγοι).    

Στη συνέχεια της πτυχιακής θα ασχοληθούμε με την τηλεργασία καθώς και με τα 

μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα αυτής. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

τηλεργασία μπορεί να οριστεί ως η μορφή εργασίας που εκτελείται κυρίως σε 

τοποθεσίες εκτός του παραδοσιακού εργασιακού χώρου για έναν εργοδότη ή πελάτη 

και η οποία περιλαμβάνει τη χρήση τηλεπικοινωνίων και προηγμένων τεχνολογιών 

πληροφόρησης ως ένα ουσιαστικό και κεντρικό χαρακτηριστικό εργασίας.         
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2. Υπόθεση Εργασίας  
 

 

Βασικό ερευνητικό ερώτημα  της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι αφού 

παρουσιάσει τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της εννοίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και τη σύνδεσή τους με την ανθρώπινη φύση σε όλους τους τομείς της 

ζωής, να εμβαθύνει στη σχέση τους με την εργασία. Στις μέρες μας εχει γίνει πολύς 

λόγος για τα ανθρωπινά δικαιώματα. Τι εννοούμε όμως με τον ορό ανθρωπινά 

δικαιώματα; 

Ανθρωπινά δικαιώματα νοούνται όλα εκείνα τα αγαθά που συνάδουν με την 

ανθρώπινη υπόσταση, την κατοχυρώνουν και την εξυψώνουν. Είναι δηλαδή το 

σύνολο των ελευθέριων και των ενεργειών που δηλώνουν την δυνατότητα και την 

αξίωση κάθε ανθρώπου να σκέφτεται, να εκφράζεται, να αποφασίζει, να ενεργεί και 

γενικότερα να ζει χωρίς καταναγκασμούς πάρα μόνο με κάποιους θεμιτούς 

περιορισμούς που υπαγορεύονται από συλλογικούς κανόνες με τους οποίους 

διασφαλίζονται η αρμονική συμβίωση των μελών μιας κοινωνίας και η ηθική τάξη. 

Διακρίνονται έτσι σε ηθικά που πηγάζουν από τον άγραφο ηθικό νομό και έχουν 

προαιρετικό χαρακτήρα και στα νομικά που προέρχονται από το θετικό δίκαιο και 

είναι υποχρεωτικά. Στα δικαιώματα αυτά ανήκουν τα ατομικά ή θεμελιώδη, τα 

πολιτικά και τα κοινωνικά ή αστικά στα οποία περιλαμβάνονται δικαιώματα όπως τα 

εργασιακά. (Καλαβρουζιώτου, Δεκέμβριος 2015, σσ. 53-73)   

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η σημασία του σεβασμού των ανθρωπείων δικαιωμάτων 

είναι μεγάλη. Αφού επιτρέπει την προσωπική και κοινωνική ευημερία και ευτυχία. 

Θεμελιώνει την ελευθέρια, την δικαιοσύνη και τον ανθρωπισμό. Συμβάλει στην 

πνευματική και ηθική πρόοδο εδραιώνει την ειρήνη και την αρμονική συμβίωση 

ατόμων, κοινωνικών ομάδων και λαών. Διασφαλίζει την έννομη τάξη και δημιουργεί 

ένα διεθνές καθεστώς δίκαιου. Εγγυάται την δημοκρατία επιτρέποντας στους πολίτες 

να συμμετέχουν ενεργά στην διακυβέρνηση των κρατών και να ελέγχουν άμεσα την 

εξουσία. (Καλαβρουζιώτου, Δεκέμβριος 2015, σσ. 53-73) 
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Είναι κατανοητό λοιπόν πως τα δικαιώματα στην εργασία και την τηλεργασία 

απαιτούν προστασία, ανάπτυξη και εξέλιξη. Ώστε να επιτρέπουν στους εργαζομένους 

να διαδραματίζουν ενεργό ρολό στις κοινωνίες τους. Περικλείοντας το δικαίωμα τους 

να εκφράζουν την γνώμη τους, να έχουν λόγο σε ζητήματα που αφορούν την ζωή 

τους και την εργασία τους και να συμμετέχουν σε οργανώσεις. 

Αξίζει να προσπαθούν πάντα για την εδραίωση της κοινωνικής ισότητας και 

ευημερίας. Με συμμετοχή στα κοινά, γόνιμη κριτική των κυβερνητικών πρακτικών, 

ανάληψη πρωτοβουλιών και συμμετοχή σε οργανώσεις. Με την άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής την διατήρηση του ήθους τους, τον σεβασμό στους νομούς και στις 

αποφάσεις των διεθνών οργανισμών. Με αυτή την αγωνιστική, κριτική συμπεριφορά 

μπορεί να ενισχυθεί η οικονομία τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι 

ώστε να ανέλθει το βιοτικό επίπεδο και να καταστεί δυνατή, όσο γίνεται, η γεφύρωση 

του χάσματος πλουσίων και φτωχών.  

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω  έγινε αρχικά μια βιβλιογραφική προσέγγιση 

των κειμένων του Marx, του Burke, ενώ παρουσιάζεται η προσέγγιση του T.H. 

Marshall, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα τα κοινωνικά. Στη συνέχεια 

όψεις της θεωρητικής συζήτησης αναλύονται στην ελληνική περίπτωση και 

ειδικότερα από το σύγγραμμα του κ. Βλαχόπουλου «Ατομικά και Κοινωνικά 

δικαιώματα» γίνεται μια αναφορά στο ελληνικό σύνταγμα, τις διατάξεις του και τις 

αναθεωρήσεις του στο πλαίσιο της συζήτησης αρχικά για τα ανθρωπινά δικαιώματα. 

Στη συνέχεια της πτυχιακής μέσα από κείμενα του κ. Κουζή παρακολουθούμε τις 

αλλαγές που συμβαίνουν στο εργασιακό πεδίο, την ρύθμιση και την απορρύθμιση 

των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα καθώς και το πρόβλημα της ανεργίας το 

οποίο αναδεικνύεται από τις παραπάνω συνθήκες. Επιπλέον θα αναλυθεί τι είναι η 

τηλεργασία με την βοήθεια ηλεκτρονικών πηγών καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα που προκύπτουν από αυτή την μορφή εργασίας. Τέλος από την μελέτη 

της πτυχιακής αυτής μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι το θεωρητικό και 

νομικό πλαίσιο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εργασία και 

την τηλεργασία υπάρχει όμως η εφαρμογή του είναι δύσκολη.               
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3. Ανθρώπινα δικαιώματα: μια ιστορική επισκόπηση 
 

 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο μελέτης για τις 

κοινωνικές επιστήμες. Ο άνθρωπός ως υπέρτατη αξία και ο σεβασμός στην 

ανθρώπινη ζωή και δραστηριότητα οδήγησε τις πολιτισμένες κοινωνίες στην 

καθιέρωση και κατοχύρωση ορισμένων απαράγραπτων δικαιωμάτων. Δικαίωμα 

σημαίνει αξίωση που στηρίζεται σε γραπτό η άγραφο δίκαιο συνδέεται με την 

ανθρώπινη φύση και για τον λόγο αυτό δικαιώματα ισχύουν για κάθε άνθρωπο 

ανεξάρτητα από χρώμα, εθνικότητα, καταγωγή, οικονομική κατάσταση, θρήσκευμα ή 

φύλο. Συνδέεται με τον ανθρωπισμό εφόσον ανθρωπισμός είναι η έμπρακτη 

αναγνώριση, η εκτίμηση και ο σεβασμός στην αξία και την αξιοπρέπεια του 

ανθρώπου. Τα ανθρωπινά δικαιώματα λοιπόν δεν είναι μόνο πολιτικό, αλλά και ηθικό 

αίτημα. Σύμφωνα με τον T.H. Marshall χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: τα 

ατομικά, τα κοινωνικά και τα πολιτικά δικαιώματα. Κάθε τύπος παραπέμπει σε 

ξεχωριστές κοινωνικές μορφοποιήσεις της νεωτερικότητας.  

Το ατομικό δικαίωμα συγκροτείται με σκοπό να προστατεύσει την ελευθερία του 

ατόμου απέναντι σε απειλές που μπορεί να περιορίσουν τόσο την ιδιωτικοτητα του 

όσο και τους ορούς συμμέτοχης του σε διαδικασίες δημοσίας διαβούλευσης.  Σε 

αυτόν τον τύπο παρατηρείται το πολιτικό δικαίωμα που αναπτύσσεται ως τύπος και 

συγκροτείται ως προστατευτικό πλέγμα του πολιτικού σώματος απέναντι σε μορφές 

εξουσίας  που εμποδίζουν την αυτοκυβέρνηση των πολίτων. Η ιδέα του ελευθέρα δια 

βουλευόμενου πολίτη συμπιέζεται από τον ορό της ιδιοκτησίας που προϋποτίθεται 

για τη συμμετοχή του πολίτη σε διαδικασίες διαβούλευσης. Αυτό οδηγεί στον τύπο 

του κοινωνικού δικαιώματος που συγκροτείται ως προστατευτικό πλέγμα απέναντι 

στις απειλές που δέχεται η κοινωνία από την ιδιοκτησία, από τη συσσώρευση 

πλούτου, ισχύος και από την αγορά. (Αγγελίδης, Δικαιώματα και κανόνες στην 

πολιτική, 2008, σσ. 17-24)     

Η αντίληψη των δικαιωμάτων ως χωρισμένων στο εσωτερικό της κοινωνίας επιτρέπει 

την αναφορά της πολιτικής στις διαδικασίες της κοινωνικής αναπαραγωγής και 

καθιστά το θεμελιωμένο αίτημα της κοινωνικής χειραφέτησης. Το περιεχόμενο των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως προστατευτικό πλέγμα της ανθρώπινης πράξης δεν 
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μπορεί να περιοριστεί στον αρνητικό χαρακτήρα του στη διασφάλιση δηλαδή της 

ελευθέριας των υποκείμενων από κάθε είδους παραβιάσεις. Αλλά οφείλεται στο 

καθεστώς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνυπολογίζονται και στα δικαιώματα 

που διασφαλίζουν τους στοιχειώδεις ορούς διαβίωσης προκειμένου να φτάσουμε σε 

μια συμφωνία περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. (Αγγελίδης, Δικαιώματα και 

κανόνες στην πολιτική, 2008, σσ. 17-24) 

Η κατοχύρωση θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου απέναντι στο κράτος είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με το κίνημα του συνταγματισμού δηλαδή τη διεκδίκηση της 

θέσπισης θεμελιωδών κανόνων για την οργάνωση και τον περιορισμό της κρατικής 

εξουσιας. Η αφετηρία του κινήματος αυτού μπορεί να εντοπιστεί κυρίως στη Δυτική 

Ευρώπη και τη βόρεια Αμερική τον 18
ο
 αιώνα μ.Χ. Στην αρχαιότητα το τυπικό 

σύνταγμα ήταν ανύπαρκτο και συνεπώς δεν ήταν καν νοητή η συνταγματική 

κατοχύρωση μιας σφαίρας ιδιωτικής αυτονομίας των ατόμων απέναντι στην πολιτεία 

μέσω ενός καταλόγου ατομικών δικαιωμάτων. Μια παρόμοια σφαίρα υφίστατο ως 

ένα σημείο de facto σε μερικές από τις κοινωνίες της αρχαιότητας. «Εμφανιζόταν 

κατά καιρούς διάφορες μορφές κοινωνικών παροχών αλλά και αυτές εξαρτώνται από 

τη διακριτική ευχέρεια των εκάστοτε κατόχων της εξουσιας». (Βλαχόπουλος, 

Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 2017, σσ. 31-36) 

Γενικότερα δεν υπήρχαν και δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν στην αρχαιότητα 

ανθρώπινα δικαιώματα δηλαδή θεμελιώδους σημασίας δικαιώματα που να ανήκουν 

στον καθένα δυνάμει της ανθρώπινης ιδιότητας του και μόνο. Ο κυρίαρχος 

δουλοκτητικός τρόπος παραγωγής προϋπέθετε τη διαίρεση των ανθρώπων σε 

ελεύθερους και αρά φορείς αστικών και πολίτικων δικαιωμάτων και δούλους 

στερημένους από κάθε δικαίωμα. Έτσι ακόμη και όταν δικανικοί κανόνες 

αναγνώριζαν κάποιο επιμέρους δικαίωμα σχετικό με την αξία του ανθρώπου αυτό 

αφορούσε συνήθως μόνο τους έχοντες την ιδιότητα του πολίτη όπως πχ η 

απαγόρευση βασανιστηρίων για τους Ρωμαίους πολίτες. Η συγκριτικά καλύτερη 

νομική θέση των δούλων σε ορισμένες πολεις-κρατη όπως στην Αθηνά δεν 

μεταβάλλει αυτή τη γενική εικόνα. Στην ίδια τη Ρώμη το κατά βάση ολιγαρχικό 

πολίτευμα της res publica (αβασίλευτη πολιτεία) οδήγησε σε μια σειρά αιματηρών 

συγκρούσεων για περίπου εκτάτο χρόνια. Η ζωή, η ελευθέρια και η περιουσία των 

υπηκόων της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήταν εκτεθειμένες στην αυθαιρεσία της 

εξουσιας τόσο από πραγματική όσο όμως και από νομική άποψη. Ο αυτοκράτορας 
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απαλλάσσεται από νομικές δεσμεύσεις και νομός είναι ότι αρέσει στον αυτοκράτορα. 

Συνεχεία του ρωμαϊκού δεσποτισμού αποτέλεσε για πολλούς αιώνες το βυζαντινό 

πολίτευμα. (Βλαχόπουλος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 2017, σσ. 31-36) 

Στα μεσαιωνικά χρόνια από τον 5
ο
 αιώνα μ.Χ. και έπειτα επικράτησε σταδιακά στο 

μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης ο φεουδαρχικός τρόπος παραγωγής. Σημαντικό 

χαρακτηριστικό των φεουδαρχικών κοινωνιών ήταν η σύζευξη εκκλησιαστικής και 

κοσμικής εξουσιας ως άμεσο απότοκο του καθοριστικού ρολού της θρησκείας για τη 

νομιμοποίηση της τελευταίας. Η πολυδιάσπαση των κοινωνιών εκείνων σε τάξεις 

νομικά οριοθετημένες και ιεραρχημένες έτσι ώστε να είναι περιορισμένη η διά ταξική 

κινητικότητα των ανθρώπων μπορούσε να διαρρήξει κάθε έννοια συνοχής του 

κοινωνικού ιστού. Ο εκάστοτε μονάρχης αποκτούσε το στέμμα μέσω θρησκευτικής 

τελετής και εμφανιζόταν ως ο επίγειος αντιπρόσωπος του Θεού. Όλα αυτά 

συνεπαγόταν περαιτέρω έναν ιδιαίτερο πολιτικο ρόλο για την εκκλησιά ως τον κύριο 

ιδεολογικό μηχανισμό του μεσαιωνικού κράτους ενώ καθιστούσαν ιδιαίτερα δύσκολη 

υπόθεση την επίδειξη ανοχής προς θρησκευτικούς αντιφρονούντες.  

Σε μια πρώτη ανάγνωση η σύζευξη κοσμικής και εκκλησιαστικής εξουσιας σημαίνει 

ότι δεν μπορούσε να υπάρξει και πραγματικά δεν υπήρχε αποτελεσματική 

κατοχύρωση de jure και de facto μόνο της θρησκευτικής ελευθέριας γενικά στη 

χριστιανική Ευρώπη. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των μεσαιωνικών κοινωνιών στη 

δυτική κυρίως Ευρώπη ήταν όμως η κατάτμηση της εξουσιας εντός του ιδίου 

γεωγραφικού χώρου σε πλειάδα φορέων. Οι μεταξύ τους σχέσεις διαμορφώνονταν 

κατά βάση ανάλογα με την οικονομική ιδεολογική και στρατιωτική τους ισχύ αλλά σε 

κάποιον βαθμο λαμβάνοντας υπόψη και εθιμικά καθορισμένους κανόνες οι οποίοι 

ενίοτε προσελάμβαναν και γραπτή μορφή. Τέτοιοι κανόνες καθιέρωναν περισσότερο 

προνομία υπερ. κοινωνικών ομάδων η τάξεων πάρα ελευθέριες υπερ. του ατόμου 

αλλά θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι περιείχαν και τέτοιες σε πρώιμο στάδιο. Το 

κυριότερο παράδειγμα είναι η αγγλική Magna Charta του 1215 που υποχρεώθηκε να 

παραχωρήσει στους εξεγερμένους βαρόνους ο βασιλιάς Ιωαννης ο Ακτήμονας. 

(Βλαχόπουλος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 2017, σσ. 37-38) 

Σημείο καμπής στην ιστορία των δικαιωμάτων του ανθρώπου αποτέλεσε ο 18
ος

 

αιώνας ο οποίος χαρακτηρίζεται ειδικά στον δυτικοευρωπαϊκό και βορειοαμερικανικό 

χώρο από την ολοένα ευρύτερη διάδοση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Η 
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συνακόλουθη οικονομική και κοινωνική ενίσχυση της αστικής τάξης απέναντι στον 

μονάρχη και την αριστοκρατία οδήγησε και στην πολιτική και φιλοσοφική 

αμφισβήτηση της απολυτής μοναρχίας. Προδρόμος των ιστορικών αυτών εξελίξεων 

υπήρξε η Αγγλία από τον 17
ο
 αιώνα. Το 1776 οι επαναστατημένες αποικίες της 

Βορείας Αμερικής επηρεασμένες από τη φιλελεύθερη αγγλική παράδοση περιέλαβαν 

διακηρύξεις δικαιωμάτων στα προοίμιά των Συνταγμάτων τους. Η κορύφωση της 

πορείας αυτής ήρθε με την γαλλική επανάσταση του 1789 και τη Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη την οποία υιοθέτησε η Εθνοσυνέλευση 

τον Αύγουστο του ιδίου έτους. Οι Διακηρύξεις αυτές μεταλαμπαδευτήκαν από την 

άλλη όχθη του Ατλαντικού βρήκαν πρόσφορο έδαφος στην επαναστατική Γαλλία 

επειδή ανταποκρινόταν στις πραγματικές ανάγκες της εποχής. Σημείο καμπής για τη 

συστηματοποίηση των κοινωνικών δικαιωμάτων αποτέλεσε ο πρώτος παγκόσμιος 

πόλεμος και στο πλαίσιο του η κατάρρευση του τσαρικού καθεστώτος στη Ρωσία το 

1917 και η επικράτηση του μαρξιστικού κόμματος των Μπολσεβίκων. Ο φόβος της 

μετάδοσης του επαναστατικού πυρετού στη Ρωσία στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν ένα 

ισχυρό κίνητρο για τη σοσιαλδημοκρατία αλλά και για τα αστικά πολιτικά κόμματα 

ώστε να συμφωνήσουν τουλάχιστον για την πανηγυρική συνταγματική εξαγγελία 

κοινωνικών δικαιωμάτων σε μια σειρά ευρωπαϊκών Συνταγμάτων του μεσοπολέμου 

χωρίς να είναι πάντα σαφής η κανονιστική τους ποιότητα. Η χρονική απόσταση της 

εμφάνισης της τάσης αυτής από την εποχή των πρώτων διακηρύξεων ατομικών 

κυρίως δικαιωμάτων στο τελευταίο τέταρτο του 18
ου

 αιώνα ήταν το έναυσμα για να 

γίνει στη θεωρία λόγος για κοινωνικά δικαιώματα ως δικαιώματα δεύτερης γενιάς. 

Μετα τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κοινωνικά δικαιώματα αρχίσαν να 

καθιερώνονται σε μικρότερο η μεγαλύτερο βαθμο στα περισσότερα σύγχρονα 

συνταγματικά κείμενα όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις άλλες ηπείρους. 

(Βλαχόπουλος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 2017, σσ. 39-44) 
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4. Θεωρητικές προσεγγίσεις  
 

 

Όπως αναφέρθηκε εισαγωγικά στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε μια βιβλιογραφική 

προσέγγιση των κειμένων του Marx, του Burke, καθώς και την προσέγγιση του T.H 

Marshall. Θα ασχοληθούμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα τα κοινωνικά, 

με την εργατική δύναμη, το κεφάλαιο της ιδιοκτησίας και με την εργάσιμή ημέρα.    

 

 

4.1 Edmund Burke 

 

Βασική θέση του Burke ήταν ότι η οικονομική και κοινωνική ανισότητα αποτελούν 

μια μορφή δικαιοσύνης. Στο έργο του Thoughts and Details on Scarcity ασχολείται με 

αυτούς που κατέχουν τον πλούτο ο οποίος κατά τον Burke έχει άμεση σχέση με την 

ιδιοκτησία και με εκείνους που έχουν δύναμη μόνο από την εργασία τους  δηλαδή 

τους εργάτες. (Burke, 1795) 

Για τον Burke ο μεγάλος αριθμός των εργατών είναι ο λόγος που προκαλείται  

φτωχοποίηση μέσα στην κοινωνία. Σε μια κοινωνία που όλα θα είναι δίκαια 

καταμερισμένα κανένας δεν μπορεί να έχει πολλά πάρα μόνο ένα πολύ μικρό 

ποσοστό της κοινωνίας τους οποίους και ονομάζει «εξαρτημένους συνταξιούχους». 

Για να τονίσει το ποσό ολιγάριθμοι είναι αυτοί μέσα στην κοινωνία δίνει ένα σκληρό 

παράδειγμα αναφέροντας ότι «αν θανατωθούν όλοι αυτοί και μοιραστεί ο πλούτος 

τους καθώς και όλα όσα καταναλώνουν μέσα σε ένα χρόνο, δεν φτάνουν πάρα μόνο 

για ένα γεύμα στους εργάτες, οι οποίοι είναι και αυτοί που ουσιαστικά τρέφουν αυτήν 

την μικρή ομάδα ατόμων μέσα στην κοινωνία». (Burke, 1795) Ωστόσο συνεχίζει «θα 

ήταν μέγα σφάλμα να θανατωθούν και να λεηλατηθούν οι περιουσίες των πλουσίων 

καθώς στα πρόσωπα αυτών αποτυπώνονται οι εντολοδόχοι όσων εργάζονται και πως 

οι περιουσίες τους αποτελούν μια μορφή τράπεζας όπου τα λεφτά στο τέλος 

καταλήγουν στους εργάτες». Θεωρεί λάθος μια μορφή εξέγερσης από τους εργάτες 

προς τους πλουσίους και επισημαίνει «ότι εάν οι φτωχοί εναντιωθούν εναντίον των 

πλουσίων είναι τόσο σοφό όσο και να έκαιγαν τους μύλους και να πέταγαν στην 

θάλασσα τις σοδειές τους». (Burke, 1795) 
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Η εργασία έχει κατά τον Burke τη μορφή εμπορεύματος που η τιμή του ανεβαίνει ή 

πέφτει ανάλογα με την εκάστοτε ζήτηση. Αυτό όπως αναφέρει είναι στην φύση των 

πραγμάτων. Η ίδια η φύση των πραγμάτων έχει προνοήσει για τις ανάγκες των 

εργατών. Υπάρχει μια άτυπη σύμβαση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου η οποία 

είναι πιο ισχυρή από οποιαδήποτε επίσημη συμφωνία που υπάρχει. Με βάση την 

σύμβαση αυτή η εργασία θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να αποδίδει στον εργοδότη 

ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο σε περίπτωση κινδύνου. Θα πρέπει η εργασία να παράγει 

ένα αποτέλεσμα ισότιμο με την πληρωμή. (Burke, 1795) 

Η ιδιοκτησία κατά τον Burke είναι θεμελιώδης αξία, αποτέλεσε την αίτια η οποία 

συνέβαλε στην δημιουργία των ανθρωπίνων σχέσεων και στην ανάγκη για την  

δημιουργία της κοινωνίας με την μορφή που την ξέρουμε ως και σήμερα. Οι βασικοί 

θεσμοί της κοινωνίας, το κράτος και η εκκλησιά νομιμοποιήθηκαν από τους νομούς 

της ιδιοκτησίας και η οποιαδήποτε αλλαγή στην δομή τους θα έπρεπε να είναι 

σύμφωνη με τις αρχές της. Σε δεύτερο επίπεδο ο Burke σημείωσε πως η ιδιοκτησία 

είναι ικανή να δώσει σε αυτούς που την κατέχουν δύναμη και ισχύ προοπτικές οι 

οποίες είναι ικανές να τους παρέχουν ηγετικές θέσεις στην κοινωνία καθώς έχουν 

περισσότερα προσόντα σε αντίθεση με τους υπολοίπους. Τέλος ο Burke ορίζει την 

στενή σχέση που υπάρχει αναμεσά στην ιδιοκτησία και την πολιτική σταθερότητα. 

(Wexler, 1981) 

Η ισορροπία κατανάλωσης και παραγωγής διαμορφώνει την τιμή. Η αγορά 

αυτορυθμίζεται και είναι αυτή που μπορεί διευθετήσει την τιμή μεταξύ καταναλωτή 

και παραγωγού. Ο λαός πρέπει να σέβεται την ιδιοκτησία την οποία όμως δεν θα 

καταφέρει ποτέ να αποκτήσει. Όταν όμως το κατανοήσει αυτό θα τον παρηγορήσει 

ένας αρχαίος θεσμός που διαφυλάσσει και προστατεύει την κοινωνική συνοχή και 

είναι η θρησκεία. Μέσω αυτής ο άνθρωπος διδάσκεται ότι θα λάβει αυτό που του 

αναλογεί στην μεταθανάτια ζωή. Αν όμως στερήσουν από τον λαό αυτό το παραμύθι 

θα σταματήσει πια να είναι εργατικός και έτσι θα υπονομευθεί κάθε θεμέλιο κτήσης 

και συντήρησης. (Burke, 1795) Ο ιδιοκτήτης λοιπόν ενδιαφέρεται περισσότερο για 

την ευδοκιμία του εργάτη του παρά για τα μηχανήματα του. Μόνο εάν ο εργάτης 

είναι σε καλή κατάσταση θα μπορέσει να δουλέψει τα μηχανήματα και έτσι να 

υπάρξει κέρδος για τον γεωργό. Εάν όμως ο εργάτης σταματήσει να είναι 

παραγωγικός και να αποφέρει κέρδος στον ιδιοκτήτη, ο τελευταίος θα έχει την 

δυνατότητα να σταματήσει την φροντίδα και την σίτιση του πρώτου δηλαδή του 
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εργάτη. Οδηγείται έτσι στο συμπέρασμα πως το πιο βασικό και κυρίαρχο μέλημα του 

εργάτη θα πρέπει να είναι η ευδόκιμά του εργοδότη-ιδιοκτήτη του. Αυτή λοιπόν είναι 

η φυσική τάξη πράγματων οπού οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να παλεύουν και δεν θα 

πρέπει να εξαγριώνονται στους ιδιοκτήτες τους διότι υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν 

μη επιθυμητές κοινωνικές αναταραχές. (Burke, 1795) 

Οι εργάτες χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Στην πρώτη τοποθετούνται άντρες ηλικίας 

από είκοσι έως και πενήντα ετών οι οποίοι βρίσκονται σε θέση να εκτελέσουν 

οποιαδήποτε εργασία τους ζητηθεί. Όμως ο Burke αναγνωρίζει ότι οι γενικεύσεις 

είναι επικίνδυνες και ότι δεν είναι δυνατό τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ηλικίες 

να είναι όλα ίσα και να έχουν τις ίδιες ικανότητες και δεξιότητες. Για αυτό τους 

χωρίζει σε ομάδες των πέντε ατόμων υποστηρίζοντας ότι έτσι ισοσκελίζονται οι 

διάφορες που υπάρχουν σχετικά με την δύναμη και τις δεξιότητες του καθενός. 

Μοιρασμένοι έτσι, ο ένας είναι δυνατόν να δράσει συμπληρωματικά απέναντί στον 

άλλο και σε περίπτωση ατομικού λάθους αυτό αυτόματα θα διορθωθεί από τα 

υπόλοιπα μέλη. Στην δεύτερη κατηγορία τοποθετεί εκείνους οι οποίοι είναι σε θέση 

να προσφέρουν την εργατική τους δύναμη αλλά όχι σε μορφή πλήρους μεροκάματος. 

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν: οι άνδρες άνω των πενήντα ετών οι οποίοι 

βρίσκονται στην περίοδο της εξασθένισης από τα συνεχόμενα χρονιά δουλείας καθώς 

και των πολλών προβλημάτων υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζουν, οι γυναίκες οι 

οποίες απασχολούνται μερικώς σε κάποιες εργασίες πχ στην κτηνοτροφία. Τέλος 

στην δεύτερη αυτή κατηγορία ανήκουν τα παιδιά τα οποία ακολουθούν αντιστροφή 

πορεία από αυτήν των αντρών άνω των πενήντα ετών καθώς από την μικρότερη 

ανεβαίνουν σταδιακά στην μεγαλύτερη χρησιμότητα σχετικά με την εργασία γεγονός 

όμως που δεν τα καθιστά ικανά να μπουν στην πρώτη κατηγορία. (Burke, 1795) 

Ο Burke είχε ως πάγια αντίληψη ότι το κράτος δεν πρέπει καθόλου να εμπλέκεται 

στις σχέσεις εργασίας-ιδιοκτησίας καθώς η οποιαδήποτε εμπλοκή του θα αποτελούσε 

την καταστροφή του κοινωνικού οικοδομήματος. Ο ίδιος πίστευε ότι η συμμετοχή 

του κράτους στην γεωργία και την κτηνοτροφία θα αποτελούσε καταστροφή για την 

οικονομία καθώς οι δαπάνες που θα ξοδεύονταν σε διάφορες ανάγκες όπως η 

πρόσληψη εργατικού δυναμικού θα αφήναν σε δεύτερη μοίρα την παραγωγή με 

αποτέλεσμα τα προϊόντα να μην είναι καλά και η δυσαρέσκεια των ανθρώπων 

μεγάλη. Αναφέρει ότι «ο καλύτερος σιτοβολώνας είναι αυτός όπου ιδιοκτήτης θα 

είναι ο ίδιος ο αγρότης και έτσι η σοδειά θα φυλάσσεται και θα αναπτύσσεται 
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φυσιολογικά με το μικρότερο δυνατό κόστος για το κράτος καθώς η ολική φροντίδα 

του αγροκτήματος θα γίνεται με αποκλειστικά έξοδα του ιδιοκτήτη ο οποίος 

ταυτόχρονα θα συνεισφέρει και στην κυβέρνηση χωρίς να λαμβάνει τίποτα ο ίδιος 

πάρα μόνο μια μορφή προστασίας». (Burke, 1795).  

Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση αυτή ο Burke όρισε την φυσική ευπείθεια 

θεωρώντας ότι η ευταξία επιτυγχάνεται όταν ο λαός είναι πειθήνιος υπάκουος και 

σέβεται τους άρχοντες. Η ιδιοκτησία που δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει ο λαός 

χρίζει σεβασμού. Αν ο λαός πάψει πια να είναι εργατικός υπονομεύει κάθε θεμέλιο 

κτήσης και συντήρησης. Η οικονομική και κοινωνική ανισότητα είναι δικαιοσύνη το 

κράτος δεν μπορεί και δεν πρέπει να εμπλέκεται καθόλου στη σχέση αναμεσά στην 

ιδιοκτησία και την εργασία. Έτσι οι κοινωνικές συγκρούσεις αποφεύγονται όταν 

οροθετηθούν με σαφή τρόπο οι κοινωνικές τάξεις. Ο εργάτης εχει υποχρεώσει να 

παράγει την εργατική του δύναμη γιατί μόνο έτσι το κεφάλαιο της ιδιοκτησίας θα 

καρποφορήσει και θα μπορεί να παραχωρήσει ελευθέριες και δικαιώματα. Ο 

ιδιοκτήτης εχει παραπάνω δικαιώματα και γιαυτο λειτουργεί ως θεματοφύλακας της 

κοινωνίας καθορίζει τους ορούς του κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ του εργάτη και 

του ιδίου με βάση την αύξηση του κέρδους του. Η επιβίωση των ανθρώπων 

εξαρτάται από τις αποφάσεις της ιδιοκτησίας από το αν δηλαδή θα δώσει λιγότερα ή 

περισσότερα δεν υπάρχει κράτος προνοίας.  
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4.2 Karl Marx
1
 

 

Ο Μαρξ για να μπορέσει να μελετήσει τα ανθρωπινά δικαιώματα κάνει λόγο στον 

όρο πρόσωπο για τον οποίο παρατηρεί πως υπάρχει μια διπλή χρήση. Αρχικά, τα 

πρόσωπα αυτά είναι τα πραγματικά άτομα που προϋπάρχουν και μαζί με άλλα άτομα 

συμμετέχουν στην παραγωγή. Στη συνέχεια, μαζί με τα άτομα εφοδιάζονται με 

λειτουργίες ανταλλακτικών σχέσεων ή ακόμη, όπως αναφέρει ο Μαρξ, καλούνται να 

φορέσουν νομικές «μάσκες», για να μπορέσουν τα ίδια (τα πρόσωπα) να «φέρουν» 

τις εμπορευματικές σχέσεις. Αυτό λοιπόν που είναι αναγκαίο είναι η ερμηνεία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου. (Μπαλιμπάρ, 1999, σσ. 119-124) 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Μαρξ στα πρώτα του κείμενα ασχολήθηκε με αυτό το 

θέμα. Συνδυάζει την μελέτη που έκανε ο Χέγκελ στην οποία αναφέρει την κριτική 

της μεταφυσικής αφαίρεσης που αποτελούν τα «δικαιώματα του ανθρώπου», τα 

οποία υποτίθεται ότι υπάρχουν αιωνίως και ισχύουν για οποιαδήποτε κοινωνία. 

Καθώς και μια έμπνευση που προέρχεται από τον Μπαμπέφ και τους εξισωτιστές 

κομμουνιστές η κριτική του αστικού χαρακτήρα του καθολικού «ανθρώπου» του 

οποίου όλα τα δικαιώματα οδηγούν στον αναπαλλοτρίωτο χαρακτήρα της ιδιοκτησίας 

και αποκλείουν το καθήκον της κοινωνικής αλληλεγγύης. (Binoche, 1989)  

Τα δικαιώματα του ανθρώπου, αποκομμένα από τα δικαιώματα του πολίτη, 

εμφανίζονται ως αφηρημένη θεωρητκή έκφραση του διχασμού της ανθρώπινης 

ουσίας, ανάμεσα στην πραγματικότητα των ανισοτήτων και τη σύλληψη της 

κοινότητας.  Η ανάλυση αυτή θα διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, κυρίως υπό την 

επίδραση της πολεμικής του Μαρξ με τον Προυντόν και της κριτικής του 

οικονομικού φιλελευθερισμού. Ο Μαρξ ταυτίζει την ισοδυναμία ανάμεσα στην 

ισότητα και την ελευθερία, την καρδιά των δικαιωμάτων του ανθρώπου με την 

κυκλοφορία των εμπορευμάτων και του χρήματος, η οποία αποτελεί την «πραγματική 

βάση» της. (Μπαλιμπάρ, 1999, σσ. 119-124) 

                                                            
1 Η παρουσίαση της προσέγγισης του Marx για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εργάσιμη ημέρα  

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εργασία μου στο μάθημα Θεωρίες κράτους και δικαιώματα του 

ανθρώπου (ΥΕΠ ΘΚΔΠ 488) με θέμα Ζητήματα ρύθμισης της εργάσιμης ημέρας στον πρώτο τόμο του 

κεφαλαίου του Karl Marx 
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Αυτός ο δεσμός ανάμεσα στο «σύστημα της ελευθερίας και της ισότητας» 

διατηρείται και στο Κεφάλαιο. Πρόκειται ακριβώς για τις «ιδιότητες», που 

αποδίδονται από το δίκαιο στα άτομα, που απαιτούνται για την κυκλοφορία των 

εμπορευμάτων ως άπειρης αλυσίδας ανταλλαγών και καθολικοποιούνται από τον 

λόγο της αστικής πολιτικής ως εκφράσεις της ουσίας του ανθρώπου. Συνεπώς 

καταλήγει στο ότι «βασιλεύει η Ελευθερία, η Ισότητα, η Ιδιοκτησία και ο Μπενθαμ» 

(Μπαλιμπάρ, 1999, σσ. 119-124) 

Εκείνο όμως που ενδιαφέρει τον Μαρξ, είναι οι αντιφάσεις τις οποίες προκαλεί η 

καθολικότητα αυτής της μορφής. Στη σφαίρα της παραγωγής, στην οποία οι μισθωτοί 

εργάτες μπαίνουν με συμβόλαιο, ως ελεύθεροι πωλητές της εργατικής τους δύναμης, 

η μορφή αυτή εκφράζει άμεσα έναν συσχετισμό δυνάμεων: πρώτον την απεριόριστη 

σειρά των βιαιοτήτων και δεύτερον την αποσύνθεση της συλλογικότητας των 

παραγωγών, η οποία απαιτείται σε τεχνικό επίπεδο από τη βιομηχανία, και τη 

μετατροπή της σε εξαναγκαστική παράθεση ατομικοτήτων αποκομμένων μεταξύ 

τους. Παράλληλα, ο Μαρξ περιγράφει την κίνηση του κεφαλαίου ως κίνηση ενός 

μεγάλου «αυτόματου» ανεξάρτητου από τα άτομα, που «ρουφάει» υπερεργασία, με 

σκοπό να αποκτά το ίδιο αξία, και του οποίου οι καπιταλιστές δεν είναι παρά τα 

«συνειδητά» εργαλεία. Η θεμελιώδης αναφορά των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην 

ελεύθερη βούληση των ατόμων ακυρώνεται λοιπόν, ακριβώς όπως είχε ακυρωθεί η 

κοινωνική ωφέλεια της κάθε επιμέρους εργασίας. (Μπαλιμπάρ, 1999, σσ. 119-124) 

Αυτές οι αντιφάσεις δεν μπορεί να μην έχουν επιπτώσεις στο τι σημαίνουν τα 

«δικαιώματα του ανθρώπου», εφόσον αυτά εμφανίζονται πλέον ως το γλωσσικό 

ιδίωμα με το οποίο καλύπτεται η εκμετάλλευση και, ταυτόχρονα, ως το γλωσσικό 

ιδίωμα με το οποίο εκφράζεται η ταξική πάλη αυτών που υφίστανται την 

εκμετάλλευση: συνεπώς, δεν πρόκειται για μια αλήθεια ή για μια ψευδαίσθηση, αλλά 

μάλλον για κάτι που διακυβεύεται. (Μπαλιμπάρ, 1999)  

Μιλά ειρωνικά για το «περίλαμπρο κατάλογο των αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων 

του ανθρώπου», αξιολογώντας θετικά, σε αντίθεση, τη «μετριοπάθεια μιας εργάσιμης 

μέρας που την περιορίζει ο νόμος» η οποία επιτρέπει στους εργάτες να «κατακτήσουν 

ως τάξη έναν νόμο του κράτους, ένα ανυπέρβλητο κοινωνικό πρόσκομμα, που να 

τους εμποδίζει να πουλάνε τους εαυτούς τους στο κεφάλαιο». Όμως, μέσα στις 

επαναστατικές του προοπτικές για υπέρβαση του καπιταλισμού, το Πρώτο βιβλίο του 
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Κεφαλαίου τελειώνει όχι με την άρνηση της ατομικής ελευθερίας και ισότητας (ό,τι 

εκείνη την εποχή άρχιζαν να αποκαλούν κολλεκτιβισμό), αλλά με την «άρνηση της 

άρνησης», δηλαδή την αποκατάσταση «της προσωπικής ιδιοκτησίας που 

θεμελιώνεται στις ίδιες τις κατακτήσεις της κεφαλαιοκρατικής εποχής» (δηλαδή την 

κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής). (Μπαλιμπάρ, 1999, σσ. 119-124) 

Ο Μαρξ του Κεφαλαίου αναγνωρίζει και παρατηρεί την πώληση εργατικής δύναμης 

στον εργοδότη δεν είναι ούτε ελεύθερη επιλογή ούτε κοινωνική και οικονομική 

ισότιμη σχέση. Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να μην εργασθεί γιατί εχει την ανάγκη να 

πουλήσει την εργατική του δύναμη για να μπορέσει να επιβιώσει. Το γεγονός ότι έχει 

την ελευθέρια της επιλογής δεν αλλάζει το γεγονός ότι εργάζεται για να εξασφαλίσει 

τα προς το ζειν. Παρόλα αυτά αναγνωρίζει ότι η ελευθέρια προς εργασία που 

εισάγεται στον καπιταλισμό σε σχέση με τον παλαιότερο τρόπο παραγωγής αποτελεί 

ιστορική πρόοδο σε σχέση με την δουλειά. Ο δούλος ζούσε υπό καθεστώς 

εξωτερικού φόβου, η ύπαρξη του δεν ήταν εγγυημένη και δεν του ανήκε. Οι νέοι 

κοινωνικοί οροί  εργασίας κάνουν έντονη την δραστηριότητα του ελευθέρου εργάτη 

και τον καθιστούν όπως παρατηρεί ο Μαρξ ικανό για τελείως διαφορετική ιστορική 

δράση. Δρα ως ελεύθερο πρόσωπο αναλαμβάνοντας τις ευθυνες για τον τρόπο 

διαθέσεως του μισθού του.  

Ο Μαρξ ήταν όμως οπαδός της πανανθρώπινης χειραφέτησης και έτσι θεωρούσε 

προσβλητικό για το ανθρώπινο γένος να θεωρείται ο ελεύθερος ανταγωνισμός 

κεφαλαίων ως το πληρέστερο ανάπτυγμα της ανθρώπινης κοινωνίας. Παρατηρεί ότι ο 

κεφαλαιοκρατικός τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας πέρα ότι θα εχει δυσμενής 

επιπτώσεις για όλους θα καταστρέψει τους κοινωνικούς και φυσικούς πόρους 

επιβίωσης της ανθρωπότητας. (Σταμάτης, 1996) 
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Εργάσιμη ημέρα 

 

Ο Μαρξ για να μπορέσει να μελετήσει τα όρια της εργάσιμης ημέρας ξεκίνησε από 

τον ορισμό της εργατικής δύναμης. Που αγοράζεται και πωλείται. Αναφέρει ότι όπως 

κάθε άλλο εμπόρευμα εχει μια αξία η οποία καθορίζεται από τον εργάσιμο χρόνο που 

είναι αναγκαίος για την παραγωγή του έτσι συμβαίνει και με την εργατική δύναμη 

αντίστοιχα. (Marx, 2016, σσ. 202-206) 

Επισημαίνει ότι η εργάσιμη ημέρα δεν είναι κάτι σταθερό αλλά είναι ένα μεταβλητό 

μέγεθος. Ένα από τα τμήματα της καθορίζεται από τον απαιτούμενο εργάσιμο χρόνο 

για την διαρκή αναπαραγωγή του ιδίου του εργάτη αλλά το συνολικό μέγεθος της 

αλλάζει με το μάκρος ή τη διάρκεια της υπερεργασίας . Η εργάσιμη ημέρα λοιπόν 

είναι ακαθόριστη . Αφού λοιπόν η εργάσιμη ημέρα δεν είναι ένα σταθερό αλλά ένα 

ρευστό μέγεθος μπορεί από την άλλη πλευρά να κυμαίνεται μόνο μεταξύ 

συγκεκριμένων ορίων. Το ελάχιστο όριο της είναι εντούτοις ακαθόριστο. (Marx, 

2016, σσ. 202-206) 

Όπως υποστηρίζει βάση του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής η αναγκαία 

εργασία μπορεί να αποτελεί μόνο ένα τμήμα της εργάσιμης ημέρας έτσι δεν μπορεί 

να μειωθεί ποτέ στο ελάχιστο. Αντιθέτως η εργάσιμη ημέρα εχει ένα ανώτατο όριο. 

Δεν μπορεί να επεκταθεί πέρα από αυτό. Αυτό το ανώτατο όριο είναι διπλά 

καθορισμένο . Αφενός από το φυσιολογικό όριο της εργατικής δύναμης. Κατά τη 

διάρκεια της φυσικής ημέρας των 24 ωρών ένας άνθρωπος μπορεί να ξοδεύει μόνο 

ένα ορισμένο ποσό ζωτικής δύναμης.  

Στη διάρκεια ενός τμήματος της ημέρας η δύναμη πρέπει να ησυχάζει να κοιμάται 

ενώ στη διάρκεια ενός αλλού τμήματος ο άνθρωπος εχει να ικανοποιήσει άλλες 

φυσιολογικές ανάγκες να τραφεί, να πλυθεί, να ντυθεί κα. Πέρα από αυτό το καθαρά 

φυσιολογικό όριο η παράταση της εργασιακής ημέρας προσκρούει και σε ηθικούς 

φραγμούς. Ο εργάτης χρειάζεται χρόνο να ικανοποιήσει πνευματικές και κοινωνικές 

ανάγκες οπού το εύρος και ο αριθμός αυτών καθορίζεται από την γενική πολιτισμική 

κατάσταση. (Marx, 2016, σσ. 202-206) 
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Ωστόσο ο κεφαλαιοκράτης αγόρασε την εργατικής δύναμη και τη χρηστική αξία της 

στη διάρκεια μιας εργάσιμης ημέρας . Εχει αποκτήσει λοιπόν το δικαίωμα να βάλει 

τον εργάτη να εργαστεί. Γιαυτό κατά την διάρκεια της ημέρας (κάτι λιγότερο από την 

φυσική ημέρα του βίου) το κεφάλαιο έχει μόνο μια ζωτική ορμή την ορμή που 

δημιουργεί υπεράξια και απορροφά την μεγαλύτερη δύναμη που αγόρασε από τον 

εργάτη. Με βάση αυτό λοιπόν αν ο εργάτης καταναλώσει τον διαθέσιμο χρόνο του 

για τον εαυτό του τότε κλέβει τον κεφαλαιοκράτη. Ο κεφαλαιοκράτης επικαλείται 

λοιπόν το νομό της εμπορευματικής ανταλλαγής. Όπως κάθε άλλος αγοραστής έτσι 

και αυτός επιδιώκει να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος από την χρηστική 

αξία του εμπορεύματος του. Έτσι λοιπόν δεν προκύπτει από την φύση της 

εμπορευματικής ανταλλαγής κανένα όριο της εργάσιμης ημέρας και αρά κανένα όριο 

της υπερεργασίας. Από την μια ο κεφαλαιοκράτης ως αγοραστής επιδιώκει να 

επεκτείνει την εργάσιμη ημέρα. Ενώ από την άλλη η ειδική φύση του πουλημένου 

εμπορεύματος εμπεριέχει ένα όριο της κατανάλωσης του από τον αγοραστή και ο 

εργάτης θέλει να περιορίσει την εργάσιμη ημέρα σε ένα καθορισμένο μέγεθος. Έτσι η 

ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας είναι ουσιαστικά ένας αγώνας μεταξύ της τάξης των 

κεφαλαιοκράτων και της εργατικής τάξης. (Marx, 2016, σσ. 202-206) 

Η ρύθμιση λοιπόν της εργάσιμης ημέρας δεν μπορεί πάρα να πάρει τον χαρακτήρα 

ενός γενικού αναγκασμού που θα επιβληθεί από την κοινωνία σε όλους τους 

επιμέρους καπιταλιστές. Οι εργάτες λοιπόν προκειμένου να προστατευθούν πρέπει 

συλλογικά να ενώσουν τις δυνάμεις τους και σαν τάξη να διεκδικήσουν ένα νομό της 

πολιτείας που να τους εμποδίζει αυτούς τους ιδίους να πουλούν με ελεύθερη 

σύμβαση προς το κεφάλαιο τον εαυτό τους και την γενιά τους στο θάνατο και την 

σκλαβιά.  

Αυτό οδηγεί στην αντίληψη της εργασίας ως κοινωνικής εργασίας ως της ιδίας της 

προϋπόθεσης της κοινωνίας που γίνεται αντιληπτή όχι από την σκοπιά της 

εξατομίκευσης αλλά από την σκοπιά της συνεργασίας . (Αγγελίδης, Δικαιώματα και 

κανόνες στην πολιτική, 2008, σσ. 157-199) 
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Τι είναι η υπερεργασία 

 

Ο Μαρξ για την υπερεργασία και την υπεραξία ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι ταυτόσημες 

έννοιες . Υπερεργασία πάντα υπήρχε, παρόλο που στην αρχαιότητα η υπερεργασία 

στα χρυσωρυχεία θεωρούνταν βάρβαρη .Ο σημερινός μισθωτός δεν μπορεί να 

αναγνωρίσει εύκολα τη διαδικασία παραγωγής της υπεραξίας. Στις κοινωνίες, η 

διαφορά μεταξύ υπερεργασίας και εργασίας είναι απαραίτητη για την αναπαραγωγή 

της εργασιακής δύναμης. Στις προ καπιταλιστικές κοινωνίες, για λόγους 

θρησκευτικούς και κοινωνικούς, υπήρχε ένα όριο στην παραγωγή αξιών. Από την 

στιγμή όμως που το χρήμα γίνεται η βάση της κοινωνικής ζωής δεν υπάρχει πλέον 

όριο στη διάρκεια του χρόνου εκμετάλλευσης της εργασίας. (Marx, 2016, σσ. 207-

227) 

Στη συνέχεια συγκρίνει τη βουλιμία για υπερεργασία στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες 

με την ίδια βουλιμία στα αγγλικά εργοστάσια. Συγκρίνει τον Reglement Organique 

κώδικα της αγγαρείας 1831 στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες ο οποίος ήταν μια θετική 

έκφραση της βουλιμίας για υπερεργασία με τους αγγλικούς Factory Acts 

(Εργοστασιακούς Νόμους) που αποτελούν την αρνητική έκφραση της ίδιας βουλιμίας 

του κεφαλαίου. Με βάση λοιπόν όλα αυτά η υπερεργασία στην αγγαρεία έχει μια 

ξεκάθαρα καθορισμένη μορφή, κάτι που δεν συμβαίνει στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο 

παραγωγής, όπου ακόμα και όταν τίθονται όρια στην υπερεργασία αυτά δεν είναι 

σαφή.  Στον ταξικό πόλεμο όμως για την εργάσιμη μέρα δεν επιβάλλεται μόνο η 

θέληση του καπιταλιστή. Στο «ροκάνισμα» του χρόνου ανάπαυσης από τα αφεντικά 

πολύ διαδεδομένη εργατική πρακτική ήταν οι εργάτες να αντιστέκονται στο 

ξεζούμισμά τους και να αντιδρούν με «ροκάνισμα» του χρόνου εργασίας και 

υπερεργασίας, κάτι που υπονοείται μέσα από την παρατήρηση του Μαρξ για τον 

εργάτη που «κλέβει» χρόνο από τον κεφαλαιοκράτη όταν αυξάνει τον διαθέσιμο 

χρόνο για τον εαυτό του. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οπού ένα μέρος τμήμα της 

κοινωνίας εχει το μονοπώλιο των μέσων παραγωγής πρέπει ο εργάτης ελεύθερος ή μη 

να προσθέτει στο χρόνο εργασίας που του είναι αναγκαίος την αυτοσυντήρηση του 



21 
 

επιπλέον εργάσιμου χρόνου έτσι ώστε να καταφέρει να παράγει τα μέσα διαβίωσης 

του ιδιοκτήτη των μέσων παραγωγής. Ξεκαθαρίζει ότι η υπερεργασία δεν πηγάζει 

από καμία απεριόριστη ανάγκη για αυτήν από τον ίδιο τον χαρακτήρα της 

παραγωγής. Στον κεφαλαιοκράτη η ανάγκη για υπερεργασία εμφανίζεται στην ορμή 

για άμετρη παράταση της εργάσιμης ημέρας ενώ στον εργάτη εμφανίζεται 

απλουστέρα στο κυνήγι ημέρων αγγαρείας. (Marx, 2016, σσ. 207-227)  

Κατά τον Μαρξ, οι υπερωρίες είναι επιπλέον ξεζούμισμα υπερεργασίας που 

προστίθεται σ’ αυτό της κανονικής εργάσιμης μέρας. Επισημαίνει επίσης πως στους 

βιομηχανικούς αυτούς κλάδους η δουλειά μέχρι θανάτου βρίσκεται στην ημερήσια 

διάταξη και παραθέτει τη διάσημη υπόθεση της Μαίρη-Άννα Ουέλκλυ που έγινε 

είδηση στα τέλη του Ιούνη του 1863 στις εφημερίδες του Λονδίνου με τον τίτλο: 

«Death from simple overwork». Επρόκειτο για το θάνατο μιας 20χρονης μοδίστρας. 

Η νεαρή Μαίρη-Άννα Ουέλκλυ για να ράψει το φόρεμα μιας αριστοκράτισσας για 

έναν χορό στην Αυλή αναγκάστηκε να δουλέψει χωρίς διακοπή για 161/2 ώρες και, 

προς δυσάρεστη έκπληξη της αφεντικίνας της, πέθανε προτού τελειώσει τη δουλειά 

της. Ο γιατρός διαπίστωσε πως πέθανε από υπερκόπωση, επειδή εργάστηκε πολλές 

ώρες σε ένα ασφυκτικά γεμάτο δωμάτιο και κοιμόταν σε μια στενόχωρη 

κρεβατοκάμαρα με κακό αερισμό. (Marx, 2016, σσ. 207-227) 

Στο υποκεφάλαιο αυτό σημαντικά είναι και τα άρθρα των εφημερίδων που παραθέτει 

σχετικά με τη δουλεία. «Βγάζουμε λόγους ενάντια στους ιδιοκτήτες φυτειών της 

Βιρτζίνιας και της Καρολίνας. Είναι όμως το πυρακτωμένο σημάδι που επιβάλλουν 

στους μαύρους, μ’ όλες τις φρίκες του βούρδουλα και του παζαρέματος της 

ανθρώπινης σάρκας, πιο απαίσιο απ’ αυτή τη σιγανή σφαγή ανθρώπων που 

συντελείται για να παράγονται βέλα και γιακάδες προς όφελος των 

κεφαλαιοκρατών;», αναφέρει ένα απόσπασμα από την London Daily Telegraph της 

17ης Γενάρη 1860 το οποίο παραθέτει ο Μαρξ. Εκεί που όλοι οι «οπαδοί του 

ελεύθερου εμπορίου» εκστράτευαν «όλο φωτιά και λαύρα» ενάντια στη δουλεία που 

υπήρχε ακόμα στην Αμερική, οι συνθήκες εργασίας των μισθωτών στην Αγγλία 

αποδεικνύονταν πολύ χειρότερες.  

Οι «λευκοί σκλάβοι» οδηγούνται στο θάνατο γονατίζοντας στη δουλειά όχι από το 

σφύριγμα του μαστιγίου των δουλοκτητών, αλλά από τη μάστιγα της πείνας: «Πάρα 

πολλοί από μας (γράφουν οι Times) έχουν τη γνώμη πως όσο εξωθούμε με την πολλή 
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δουλειά στο θάνατο τις νεαρές γυναίκες μας, χρησιμοποιώντας τη μάστιγα της πείνας 

αντί το σφύριγμα του μαστιγίου, ζήτημα είναι αν έχουμε το δικαίωμα να 

εκστρατεύουμε όλο φωτιά και λαύρα ενάντια σε οικογένειες που γεννήθηκαν 

δουλοκτήτριες και που τουλάχιστον ταΐζουν καλά τους δούλους τους και τους βάζουν 

να εργάζονται με μέτριους ρυθμούς». (Marx, 2016, σσ. 207-227) 

Νυχτερινή εργασία 

 

Το μαράζωμα της εργασιακής δύναμης, οι πρόωροι θάνατοι και τα εργατικά 

ατυχήματα επιδεινώνονται με το σύστημα της εναλλαγής νυχτερινής με ημερήσια 

εργασία και με το σύστημα της βάρδιας που επινόησε το κεφάλαιο επειδή ήθελε την 

εργασία μονίμως διαθέσιμη. Το κεφάλαιο δεν είναι μια μηχανή ή ένα χρηματικό ποσό 

αλλά αξία εν κινήσει. Ως εκ τούτου κεφάλαιο που «κάθεται» είναι απώλεια κέρδους 

για τον κεφαλαιοκράτη. Η αδιάλειπτη συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται 

σημαντική, ιδιαίτερα σε βιομηχανίες, όπως η μεταλλουργία, που χρησιμοποιούν 

μεγάλες ποσότητες εξοπλισμού παγίου κεφαλαίου και που χρειάζεται πολλή καύσιμη 

ύλη για να επιτευχθούν οι κατάλληλοι βαθμοί θερμοκρασίας στα καμίνια. Με τα 

συστήματα εργασίας που χρησιμοποιούσαν οι εργοστασιάρχες, όπως τα περιγράφει 

εδώ ο Μαρξ, τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονταν επιτυχώς από την πλευρά του 

κεφαλαίου αλλά με «πραγματικά φρικαλέα» αποτελέσματα για την εργατική τάξη. 

(Marx, 2016, σσ. 227-248) Έτσι ο Μαρξ κάνει μια περιγραφή της παιδικής εργασίας 

και της εργασίας των γυναικών, χωρίς να τα αντιμετωπίζει απομονωμένα από τη 

συνολική ανάλυση της εργάσιμης μέρας και από ηθική σκοπιά, αλλά συνδέοντάς τα 

με την «επαίσχυντη παράταση της εργάσιμης μέρας». Προκύπτει λοιπόν πως αφού η 

παιδική εργασία και η εργασία των γυναικών συνυπάρχουν και συνεργάζονται μέσα 

στο εργοστάσιο που χρησιμοποιεί την 24ωρη εργασία 7 ημέρες την εβδομάδα αυτό 

θα μπορούσε να αποτελεί βάση για την ανάπτυξη κοινών αγώνων. (Marx, 2016, σσ. 

227-248) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν η εργάσιμη ημέρα ανέρχεται καθημερινά σε 24 

ώρες αφού αφαιρεθούν οι λίγες ώρες ανάπαυσης χωρίς τις οποίες η εργασιακή 

δύναμη αποτυγχάνει τελείως να επιτελέσει εκ νέου την υπηρεσία της. Είναι λοιπόν 

ξεκάθαρο ότι ο εργάτης καθολη τη διάρκεια του βίου του δεν είναι τίποτε άλλο εκτός 

από εργασιακή δύναμη. Συνεπώς όλος ο διαθέσιμος χρόνος του είναι φύσει και 
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δικαίω εργάσιμος χρόνος αρά ανήκει στο κεφάλαιο. Αφού το κεφάλαιο χρειάστηκε 

αιώνες μέχρι να παρατείνει την εργάσιμη ημέρα έως τα όρια της μέχρι τα όρια της 

ημέρας των 12 ωρών πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τρίτο του 18ου αιώνα η 

ανάπτυξη της βιομηχανίας οπού κάθε όριο ηθικής και φυσικής ηλικίας, φύλου, 

ημέρας, νύχτας συντρίφτηκε. Από την στιγμή που η εργατική τάξη που είχε 

εξαπατηθεί από την παραγωγή άρχισε να αντιστέκεται αρχικά στην Αγγλία έτσι για 3 

δεκαετίες οι παραχωρήσεις για τις οποίες αγωνιστικέ ήταν καθαρά ονομαστικές. Το 

κοινοβούλιο θέσπισε 5 εργατικούς νομούς από το 1802 έως το 1833 αλλά δεν ψήφισε 

για την αναγκαστική εκτέλεση των νομών. Τέλος καταλαβαίνουμε ότι ο εργάτης 

εξέρχεται από την παραγωγική διαδικασία διαφορετικός από όταν εισήλθε σε αυτή. 

Έτσι στη θέση του καταλόγου των αναπαλλοτρίωτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

έρχεται η Magna Charta μιας νομίμως ρυθμισμένης εργάσιμης ημέρας η οποία 

καθιστά σαφές ποτέ τελειώνει ο χρόνος που πουλά ο εργάτης και ποτέ αρχίζει ο 

χρόνος που του ανήκει. (Marx, 2016, σσ. 202-272) 

 

4.3 Τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τον T.H. Marshall 

 
O Άγγλος κοινωνιολόγος T.H. Marshall γνωστός για το έργο του Citizenship and 

Social Class «Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική Τάξη», είχε στόχο την μελέτη της 

ιδιότητας του πολίτη στην Αγγλία μέχρι τα τέλη του 19
ου

 αιώνα. Για το σκοπό αυτό 

βάσισε και συνδύασε την ανάλυση της έννοιας του πολίτη σύμφωνα με τα ατομικά, 

τα πολιτικά και τα κοινωνικά δικαιώματα. Για τα πολιτικά δικαιώματα αναφέρει ότι 

κύριο χαρακτηριστικό του 19
ου

 αιώνα ήταν η επέκταση τους. Από την άλλη πλευρά 

τα κοινωνικά δικαιώματα βυθίστηκαν σε σημείο εξαφάνισης τον 18
ο
 και τις αρχές του 

19
ου

 αιώνα. Τα ατομικά δικαιώματα (προστασία ζωής και ελευθερίας) παρόλα αυτά 

ήταν κατοχυρωμένα τουλάχιστον τυπικά. Τα ατομικά δικαιώματα αναφέρονται στο 

άτομο ως υποκείμενο που ενεργεί και όχι ως καταναλωτή. Βρίσκονται διάσπαρτα στο 

θεσμικό πλαίσιο και λειτουργούν μέσα από πολλούς φορείς. Τα πολιτικά δικαιώματα 

οδηγούν τον άνθρωπο στην διεκδίκηση των κοινωνικών, ενώ τα κοινωνικά 

αποτελούν το στόχο των ατομικών και πολιτικών. Περιλαμβάνουν τη συμμετοχή 

στην κοινωνία και το δικαίωμα του ανθρώπου να ζει πολιτισμένα, να αισθάνεται 

ασφαλής και να βρίσκεται σε τέτοια οικονομική κατάσταση που να μπορεί να ζει με 

αξιοπρέπεια. 
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Η εργατική τάξη όπως αναφέρεται δεν είχε δικαίωμα ψήφου. Αρκετά αργότερα θα 

ύπαρξη παραχώρηση δικαιώματος ψήφου μόνο στους άνδρες που είχαν αποκτήσει 

μόρφωση και είχαν την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης. Οι γυναίκες και τα παιδιά 

αποκλειόταν από τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. (Marshall, 1950) 

O Marshall πίστευε ότι ο καπιταλισμός μπορεί να συνυπάρξει με την αναγνώριση της 

ιδιότητας του πολίτη στην εργατική τάξη και ότι η νομική ισότητα μπορεί να 

βοηθήσει την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής χωρίς να χρειάζεται να ανατραπεί 

η κοινωνικοοικονομική ανισότητα. Εκείνο βέβαια που κάνει φανερό ο Marshall είναι 

το πόσο δύσκολο ήταν να αναγνωρίσουν οι αστοί τους εργάτες ως νομικά ίσους και 

πόσο δύσκολο επίσης ήταν για αυτούς να βάλουν σαν προτεραιότητα την κοινωνική 

συνοχή σε βάρος του ατομικού τους κέρδους. Με άλλα λόγια για αυτούς έννοιες όπως 

κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία των αδυνάτων δεν ήταν στις άμεσες 

προτεραιότητες τους. 

Τα κοινωνικά δικαιώματα δε θα είχαν αναπτυχθεί, χωρίς την απόκτηση των 

πολιτικών δικαιωμάτων που επέτρεψαν στα λαϊκά στρώματα να οργανωθούν 

πολιτικά. Μόνο όταν τα ατομικά δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου και του 

δικαιώματος του συνεταιρίζεσθε ασκήθηκαν συλλογικά, δημιουργήθηκε η 

δυνατότητα του κράτους-πρόνοιας. Η κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων 

στον 20ο αιώνα δεν συμπεριέλαβε αποκλειστικά τους φτωχούς αλλά πήρε τη μορφή 

«υπηρεσίας» προς όλους τους πολίτες ανεξαρτήτου φύλου. Αύξησε την κοινωνική 

ανισότητα. Δημιούργησε μια ομάδα προνομιούχων που ενώ δεν ανήκαν στην 

εργατική τάξη καρπώνονταν από τα παχυλά επιδόματα της προνοϊκής πολιτικής. 

Ακόμα και οι συνδικαλιστές απέκτησαν την δυνατότητα επιλογής των πιο εύκολα 

διαχειρίσιμων και κοινωνικά καταξιωμένων εργασιών, γεγονός που ο Marshall δεν 

παραλείπει να αναφέρει. «H δράση των συνδικάτων ορισμένες στιγμές εμποδίζουν 

την αγορά να λειτουργήσει με αποτέλεσμα συμβάσεις και συμφωνίες που έχουν 

υπογραφεί να μην υλοποιούνται στο όνομα του κοινωνικού συμφέροντος». (Marshall, 

1950) 

Τα κοινωνικά δικαιώματα συνήθως θεωρούνται ως παροχές που συνδέονται με το 

σύγχρονο κράτος πρόνοιας και θετικές ελευθερίες όπως τα δικαιώματα πρόνοιας. Τα 

δικαιώματα αυτά αρχικά σχετίζονταν με τις επαγγελματικές ενώσεις και τη 

συμμετοχή στις τοπικές κοινότητες. Σ’ αυτά τα δικαιώματα προστέθηκε και ο νόμος 
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για τη φτώχεια, που στόχευε να διατηρήσει την υπάρχουσα τάξη και όχι να 

δημιουργήσει μια νέα κοινωνική τάξη. Ήταν ένας νόμος αποφυγής της εξαθλίωσης 

των οικονομικά αδύναμων κοινωνικών ομάδων.  

 

Υπάρχει μια περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των αντιλήψεων. Σύμφωνα με 

τον Μάρσαλ, «από τη στιγμή που οι πολίτες αναγνωρίζονται ως πλήρη μέλη της 

κοινωνίας, λαμβάνουν επίσης αναμφισβήτητα κοινωνικά δικαιώματα, όπως η 

προστασία από τη φτώχεια».  Αυτή η διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων 

«αντικατέστησε τις προηγούμενες ιδέες παροχής υλικής βοήθειας μόνο ως 

φιλανθρωπικό σκοπό ή, όπως σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθεσία περί 

κοινωνικής πρόνοιας, να εξαρτηθεί η κρατική βοήθεια από την απώλεια των 

πολιτικών τους δικαιωμάτων από τους αποδέκτες».  Τα κοινωνικά δικαιώματα 

απονέμονται όχι με βάση την τάξη ή την ανάγκη, αλλά με βάση το καθεστώς της 

ιθαγένειας. Ο Μάρσαλ υποστήριξε ότι η επέκταση των κοινωνικών δικαιωμάτων δεν 

συνεπάγεται την καταστροφή των κοινωνικών τάξεων και την ανισότητα. (Marshall, 

1950) 
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5. Εργασία  
 

 

5.1 Δικαίωμα για εργασία βασικές αρχές 

 

 

Το δικαίωμα για εργασία είναι κοινωνικό και χαρακτηρίζεται ως το αρχέτυπο των 

δικαιωμάτων του εργαζομένου. Το κράτος για το δικαίωμα αυτό παρέχει μια γενικής 

φύσεως υποχρέωση για τη δημιουργία συνθήκων απασχόλησης για όσους επιθυμούν 

και μπορούν να εργαστούν. Σε αυτό το  γενικό επίπεδο η πλήρης ικανοποίηση του 

δικαιώματος αυτού είναι ανέφικτη, η ύπαρξη ενός ποσοστού ανέργων όπως 

αποδεικνύει η ιστορική εμπειρία αποτελεί δομική αναγκαιότητα σε κοινωνικούς 

σχηματισμούς με κυρίαρχο τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Όπως εχει 

διαπιστωθεί ήδη από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης το Σύνταγμα είναι ένα 

σώμα υποχρεωτικών κανόνων διαφορετικά δεν είναι τίποτα (Sieyes). Επομένως το 

άρθρο 22 παρ. 1 του Συντ. αποτελεί κανόνα δίκαιου και μάλιστα τόσο ως προς το 
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πρώτο σκέλος του (διασφάλιση δυνατοτήτων απασχόλησης) όσο και ως προς το 

δεύτερο σκέλος του (βελτίωση των συνθήκων εργασίας έτσι ώστε αυτή να παρέχεται 

υπό  στοιχειωδώς δίκαιους και ασφαλείς ορούς όπως πχ αξιοπρεπής μισθός λογικό 

ωράριο εργασίας και κατάλληλες προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον 

εργαζόμενο). (Βλαχόπουλος, 2017, σσ. 581-585) 

Το δικαίωμα για εργασία θεμελιώνει ένα κοινωνικό κεκτημένο. Γιαυτό 

υποστηρίχθηκε η άποψη ότι μετα το νέο Σύνταγμα σταθεροποιήθηκε όλη η εργατική 

και κοινωνική νομοθεσία που ίσχυε καθόσον αφορά τις προβλεπόμενες διαδικασίες 

για διευκόλυνση των εργαζομένων να βρίσκουν αμέσως κενές εργατικές θέσεις ή να 

λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή να εργάζονται με υγιείς και ασφαλείς συνθήκες 

εργασίας ώστε μελλοντικός νομός που θα περιόριζε τα δικαιώματα αυτά θα ήταν 

αντισυνταγματικός. Το δικαίωμα για εργασία μπορεί να παράσχει συνταγματικό 

έρεισμα για την επιβολή περιορισμών στην άσκηση άλλων δικαιωμάτων όπως η 

οικονομική ελευθερία και η ελευθέρια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

 

Επομένως η νομοθετική απαγόρευση ομαδικών απολύσεων για ευρισκόμενες σε 

λειτουργία επιχειρήσεις αλλά ακόμη και η αναγκαστική για τον ιδιώτη εργοδότη 

πρόσληψη ενός αριθμού εργαζομένων ιδίως μάλιστα αν πρόκειται για πρόσωπα που 

ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντ. Θεμιτή είναι 

ακόμη η καθιέρωση ρυθμίσεων με στόχο τη διασφάλιση δίκαιων, υγιεινών και 

ασφαλών συνθήκων εργασίας ώστε να υλοποιείται η επιταγή του άρθρου 22 παρ. 1 

Συντ. για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζομένου πληθυσμού. (Βλαχόπουλος, 

2017, σσ. 581-585)  

Το δικαίωμα για εργασία μπορεί να αποτελέσει το κριτήριο μιας σύμφωνης με το 

Σύνταγμα ερμηνείας διατάξεων της κοινής νομοθεσίας σχετικών πχ με την 

καταγγελία συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας. Αρά κατά συνέπεια η στέρηση από 

τον εργαζόμενο της θέσης εργασίας είναι θεμιτή μόνο εάν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος 

σχετικός είτε με το πρόσωπο και την συμπεριφορά του είτε με οικονομοτεχνικές 

ανάγκες της επιχείρησης οπότε όμως πρέπει να υπάρξει ορθή επιλογή του απολυτεου. 

Μια παρατήρηση για το δικαίωμα για εργασία είναι εκείνο που απειλείται 

περισσότερο ίσως από κάθε άλλο όσο προχωράει η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. 

Η κινητικότητα του κεφαλαίου οδηγεί στην απαξίωση της εργασίας αφού χώρες με 
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χαμηλό εργατικό κόστος και ανεπαρκή έως ανύπαρκτη εργατική νομοθεσία πχ σε 

θέματα ωραρίου και γενικότερα συνθηκών εργασίας απολύσεων και άλλα αποκτούν 

σε συγκεκριμένους τομείς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον παγκόσμιο καταμερισμό 

εργασίας. Το αποτέλεσμα σ’ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον μπορεί να είναι, ότι όσο 

βελτιώνονται σε εθνικό επίπεδο οι συνθήκες εργασίας τόσο περισσότερο ενδέχεται να 

τίθενται σε κίνδυνο οι θέσεις εργασίας λόγω της αποεπενδυσης και της φυγής του 

κεφαλαίου. Έτσι η προστασία του δικαιώματος για εργασία στο πλαίσιο του εθνικού 

κράτους καθίσταται εκ των πραγμάτων προβληματική και η διεθνής συνεργασία για 

τον σκοπό αυτό μέσω κυρίως της ΔΟΕ και των μηχανισμών της είναι ολοένα πιο 

επιτακτική. (Βλαχόπουλος, 2017, σσ. 581-585) 

 

 

 

 
 

5.2 Η σημασία της εργασίας  

 

Η εργασία εχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Ασκώντας την ο άνθρωπος 

ικανοποιεί τις βιοτικές του ανάγκες, γίνεται ανεξάρτητος και ζει με αξιοπρέπεια. 

Αναγνωρίζεται και καταξιώνεται στην κοινωνία, νιώθει ηθική ικανοποίηση, αποκτά 

αυτοπεποίθηση και εχει αισιοδοξία για το μέλλον. Επιπλέον, ολοκληρώνει την 

προσωπικότητα του ως άνθρωπος και ως πολίτης. Η εργασία λοιπόν συντελεί στην 

προσωπική ευδοκίμηση του ανθρώπου και στην κοινωνική του ευημερία.  

Ο άνθρωπος αν δεν εκμεταλλεύεται άλλους είναι υποχρεωμένος να εργάζεται για να 

ζήσει. Όσο πρωτόγονες και απλές κι αν είναι οι μεθοδες της εργασίας του, από το ίδιο 

το γεγονός της παραγωγής εχει ανυψωθεί πάνω από το ζωικό βασίλειο. Ορίζεται σαν 

«το ζώο που παράγει». Η εργασία όμως δεν είναι μόνο μια αναπόφευκτη 

αναγκαιότητα για τον άνθρωπο. Η εργασία είναι επίσης ο ελευθερωτής του από τη 

φύση, ο δημιουργός του σαν κοινωνικού και ανεξάρτητου όντος. Στο σχέδιο της 

εργασίας, δηλαδή κατά τη μεταλλαγή και διαμόρφωση της εξωτερικής φύσης, ο 

άνθρωπος διαμορφώνει και αλλάζει τον εαυτό του. Αποδεσμεύεται από τη φύση, 

κυριαρχώντας την. Αναπτύσσει τις δυνάμεις της συνεργασίας, της λογικής και την 
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αίσθηση του για το ωραίο. Όσο περισσότερο αναπτύσσει την εργασία του τόσο 

περισσότερο αναπτύσσεται η ατομικότητα του. (Fromm, 1973, σσ. 223-231) 

Στη δυτική ιστορία, η τεχνική, ιδιαίτερα όπως εξελίχτηκε το 13
ο
 και 14

ο
 αιώνα 

αποτελεί ένα από τα υψηλοτέρα επιτεύγματα στην εξέλιξη της δημιουργικής 

εργασίας. Η εργασία δεν είναι μόνο μια επωφελής δραστηριότητα αλλά και μια 

δραστηριότητα που δίνει μεγάλη ικανοποίηση. Ο Σ. Μιλς εξέφρασε με μεγάλη 

σαφήνεια τα κυριά χαρακτηριστικά της τεχνικής «Στην εργασία δεν υπάρχει ανώτερο 

κίνητρο από το προϊόν που κατασκευάζεται και από τις διαδικασίες της δημιουργίας 

του. Οι λεπτομέρειες της καθημερινής εργασίας έχουν νόημα γιατί στο πνεύμα του 

εργάτη δεν είναι κάτι ξεχωριστό από το προϊόν της εργασίας. Ο εργαζόμενος είναι 

ελεύθερος να ελέγχει την εργασιακή του δραστηριότητα. Έτσι ο τεχνίτης είναι σε 

θέση να διδάσκεται από την εργασία του και να χρησιμοποιεί και να αναπτύσσει τις 

ικανότητες και δεξιότητες του κατά την εκτέλεση της. Δεν υπάρχει διαχωρισμός 

αναμεσά στην εργασία και στο παιχνίδι, η αναμεσά στην εργασία και τον πολιτισμό. 

Ο τρόπος που εξασφαλίζει τα μέσα διαβίωσης του ο τεχνίτης καθορίζει και εμπνέει 

στο σύνολο του τον τρόπο της ζωής του». (Μιλς, 1951, σ. 220) 

Με την κατάρρευση της μεσαιωνικής δομής και την έναρξη του νέου τρόπου 

παραγωγής, το νόημα και η λειτουργία της εργασίας μεταβλήθηκε από τα θεμέλια, 

ιδιαίτερα στις προτεσταντικές χώρες. Ο άνθρωπος φοβούμενος τις ελευθέριες που 

μόλις είχε αποκτήσει, καταπιεζόταν από την ανάγκη να υποτάξει τις αμφιβολίες και 

τους φόβους του με το να αναπτύξει μια πυρετώδη δραστηριότητα. Το αποτέλεσμα 

της δραστηριότητας αυτής η επιτυχία ή η αποτυχία, θα καθόριζε τη σωτήρια του, 

δείχνοντας αν θα ήταν αναμεσά σε εκείνους που θα σώζονταν η αναμεσά στις 

χαμένες ψυχές. Η εργασία, αντι να είναι μια δραστηριότητα που να ικανοποιεί και να 

ευχαριστεί, έγινε υποχρέωση και κατάθλιψη. Όσο περισσότερο ήταν δυνατό να 

αποκτήσει κάνεις πλούτη με την εργασία, τόσο περισσότερο η εργασία γινόταν μέσο 

μόνο για σκοπό του πλουτισμού και της επιτυχίας. (Fromm, 1973, σσ. 223-231)  

Η εργασία σύμφωνα με τα λεγόμενα του Βέμπερ, έγινε ο κύριος παράγοντας σε ένα 

σύστημα «ασκητισμού του εσωτερικού κόσμου» μια απάντηση στην αίσθηση 

μοναξιάς και απομόνωσης του ανθρώπου.  

Πάντως η εργασία είχε αυτό το νόημα μόνο για τις ανώτερες και μεσαίες τάξεις, μόνο 

για εκείνους που μπορούσαν να συγκεντρώσουν κάποιο κεφάλαιο και να 
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απασχολήσουν την εργασία των άλλων. Για την τεράστια πλειονότητα εκείνων που 

είχαν μόνο να πουλήσουν τη φυσική τους ενέργεια, η εργασία δεν ήταν τίποτε άλλο, 

πάρα αναγκαστική εργασία. Ο εργάτης του 18
ο
 η του 19

ο
 αιώνα, που ήταν 

υποχρεωμένος να εργάζεται 16 ώρες αν δεν ήθελε να πεθάνει της πείνας, δεν το έκανε 

επειδή υπηρετούσε τον Κυρίο με αυτό τον τρόπο, ούτε γιατί η επιτυχία του θα έδειχνε 

πως βρισκόταν αναμεσά στους (εκλεκτούς), αλλά γιατί ήταν υποχρεωμένος να 

πουλήσει την ενέργεια του σε εκείνους που είχαν τα μέσα να την εκμεταλλευτούν. 

Κατά τους πρώτους αιώνες της σύγχρονης εποχής το νόημα εργασίας μοιραζόταν 

αναμεσά στο καθήκον για την μεσαία τάξη, και στην καταναγκαστική εργασία για 

όσους δεν είχαν ιδιοκτησία. (Fromm, 1973, σσ. 223-231)   

 

 
 

 

 

 

5.3 Κοινωνική δύναμη η δύναμη της αμοιβής 

 

Η δύναμη της αμοιβής αναφέρεται στην πηγή της ισχύος του ηγέτη η οποία του δίνει 

τη δυνατότητα να ελέγχει τις αμοιβές που δίνονται στον άλλον. Οι μορφές των 

αμοιβών ποικίλλουν, μπορεί να είναι πχ χρήματα, φαγητό, κοινωνικό ενδιαφέρον, 

βαθμοί αγαθά, κλπ. Ο επιχειρηματίας εχει τη δύναμη να δώσει αύξηση στον 

υπάλληλο για να ανταμείψει την εργατικότητα του. Ο πατέρας εχει τη δύναμη να 

εκφράσει την αγάπη του στο παιδί του, ενέργεια που ενισχύει την επιθυμητή προς τον 

πατερά συμπεριφορά του παιδιού. Ο καθηγητής ελέγχει το βαθμο που θα δώσει στο 

μαθητή για να ανταμείψει τη σχολική του απόδοση. Ο γενικός γραμματέας του 

υπουργείου ανταμείβει την παραγωγικότητα του υπάλληλου με προαγωγή. (Γεώργας, 

1986, σ. 151)  

Είναι φανερό ότι ο οπαδός συμμορφώνεται με την επιθυμητή συμπεριφορά του 

ηγέτη, επειδή ο ηγέτης εχει τη δύναμη να ελέγξει, να ενισχύσει θετικά τον οπαδό 

αμείβοντας τον. Πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια αυτή είναι συνυφασμένη με τη 

θεωρία της συμπεριφοράς. (Γεώργας, 1986, σ. 151)   
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6. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα: Συνταγματικές 

διατάξεις και αναθεωρήσεις 

  

 

Για όλα τα ελληνικά συντάγματα κοινό χαρακτηριστικό και σκοπός ήταν η 

κατοχύρωση των ατομικών αρχικά δικαιωμάτων ήδη από την επαναστατική περίοδο. 

Οι διατάξεις του Συντάγματος του 1844 όπως και οι αντίστοιχες των επαναστατικών 

Συνταγμάτων που αρθρώνονται γύρω από τρίπτυχο προσωπική ελευθέρια, ισότητα 

και ιδιοκτησία είναι ουσιαστικά τα κλασσικά αμυντικά δικαιώματα. Στο Σύνταγμα 

του 1864 καθιερώνονται για πρώτη φορά ατομικά δικαιώματα συλλογικής δράσης 

όπως αυτά του συνέρχεσθε (άρθρο 10) και συνεταιρίζεσθε (άρθρο 11) ακόμα 

κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα αυτό η δημοκρατική αρχή (άρθρο 21). Αυτά τα 

δικαιώματα αυξάνουν τον δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύματος αφού 

διευκολύνουν την προβολή κοινωνικών διεκδικήσεων έναντι της εξουσιας αλλά και 

τη μαζική προάσπιση των ελευθέριων του λαού. (Βλαχόπουλος, Ατομικά και 

Κοινωνικά Δικαιώματα, 2017, σσ. 47-50). 

Στο Σύνταγμα του 1911 δεν καθιερώθηκε κανένα νέο δικαίωμα ενίσχυσε όμως την 

προστασία ορισμένων και σχετικοποιησε ορισμένα αλλά δικαιώματα. Έτσι πχ η 
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απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας επιτράπηκε με το τροποποιημένο άρθρο 17 όχι μόνο 

για δημοσιά ανάγκη όπως ισχύει στο Σύνταγμα 1844/1864 αλλά γενικότερα για 

δημοσιά ωφέλεια.  

Μετα την κατάργηση της βασιλείας με το δημοψήφισμα του 1924 το Σύνταγμα του 

1927 θέσπισε δυο νέα κοινωνικά δικαιώματα στα άρθρα 22 (προστασία της εργασίας 

από το Κράτος) και 24 (ιδιαίτερη προστασία του γάμου από το Κράτος). Είναι 

ουσιαστικά τα δικαιώματα δεύτερης γενιάς που εμφανίζονται μετα τον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ως μερική τουλάχιστον απάντηση 

στην άνοδο του εργατικού κινήματος και γενικότερα σε κοινωνικές διεκδικήσεις. 

(Βλαχόπουλος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 2017, σσ. 47-50) 

Στο Σύνταγμα του 1952 λόγο της ιστορικής συγκυρίας του εμφυλίου πολέμου 

παρατηρείται μια οπισθοδρόμηση στην προστασία των ατομικών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Οι διατάξεις του Συντ. 1927 για τα κοινωνικά δικαιώματα 

δεν επαληθευτήκαν και υπήρξε περιστολή των ατομικών δικαιωμάτων ειδικά σε όσα 

ενέχουν πολιτική σημασία όπως η ελευθέρια του συνεταιρίζεσθε (άρθρο 11 παρ.3 και 

4) και η ελευθέρια της έκφρασης του τύπου (άρθρο 14 παρ.2 έως 7).  

Το Σύνταγμα του 1975 περιέχει αναλυτικότερο κατάλογο ατομικών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων σε σχέση με τα προηγούμενα. Θεσπίσθηκε σειρά ολόκληρη κοινωνικών 

δικαιωμάτων στα άρθρα 21και 22 προστέθηκε ακόμα το δικαίωμα στο περιβάλλον 

του άρθρου 24 υπήρξε ακόμα προσθήκη στα ατομικά δικαιώματα των διατάξεων των 

άρθρων 5 παρ. 1 (ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας), 20 παρ. 1(παροχή έννομης 

προστασίας) και υπήρξε η κατοχύρωση νέων ατομικών δικαιωμάτων συλλογικής 

δράσης στο άρθρο 23 παρ. 1 (συνδικαλιστική ελευθέρια) και παρ.2 (δικαίωμα 

ανεργίας).  

Μεταβολές και προσθήκες επήλθαν στον συνταγματικό κατάλογο των δικαιωμάτων 

με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001. Η αναθεώρηση αυτή περιορίσθηκε 

κατά βάση στο να επιβεβαιώσει εξελίξεις που είχαν συντελεστεί ήδη, είτε σε επίπεδο 

συνταγματικής ερμηνείας, είτε σε επίπεδο κοινής νομοθεσίας ή και διεθνών 

συμβάσεων κυρωμένων με νομό. Συνέβαλε στην πληρέστερη κατοχύρωση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της πρόβλεψης Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών για 

την προστασία ορισμένων ευαίσθητων και επιρρεπών σε πολίτικες πιέσεις 

ελευθέριων. Στο πλαίσιο αυτό και πέρα από το Συνήγορο του Πολίτη εντάσσεται η 
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συνταγματική κατοχύρωση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

(αρθρο9Α Συντ.), του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (άρθρο 15 παρ. 2 

Συντ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου Επικοινωνιών (άρθρο 19 Συντ.). 

Η αναθεώρηση του 2008 περιλάμβανε πολύ μικρό αριθμό διατάξεων σε σχέση με την 

προηγουμένη και δεν επεκτάθηκε στο πεδίο ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Η μεγαλύτερη αλλαγή που επέφερε ήταν στο status του βουλευτή. (Βλαχόπουλος, 

Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 2017, σσ. 47-50) 

 

 

 
 

 
 

 

6.1 Αλλαγές στο εργασιακό πεδίο  

 

 

Στην ελληνική αγορά εργασίας συντελούνται αλλαγές με αφορμή την οικονομική 

κρίση και τα μνημόνια «για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας» που οδηγούν στην 

απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Πρόκειται για αλλαγές στο εργασιακό πεδίο 

που συντελούνται κατά την τελευταία 20ετία στην Ελλάδα με σταδιακές και 

συμπληρωματικές παρεμβάσεις με άξονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

τη μείωση του εργασιακού κόστους και με βασικό εργαλείο την εισαγωγή μιας 

μεγάλης ποικιλίας μέτρων για την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της ευελιξίας της 

εργασίας .Οι πολιτικές αυτές, εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατούσας πολιτικής στο 

επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία υιοθετεί την ανάγκη της ριζικής 

μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας με διακηρυγμένο στόχο την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. (Κουζής, 2017, σσ. 7-20) 

Παράλληλα δημιουργούν μια νέα κατάσταση στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων 

που, υπό την επίδραση των νεοφιλελεύθερων δοξασιών, οδηγούν στην απορρύθμιση 

του μεταπολεμικού εργασιακού προτύπου που συντελείται και με όρους 

επαναρρύθμισης του περιεχομένου της εργασίας. Η νέα αυτή αντίληψη για τη 
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λειτουργία της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων, σύμφωνα με την 

οποία η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων γίνεται κυρίαρχη αξία σε βάρος των 

εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, το εργατικό δίκαιο αντιμετωπίζεται ως 

εμπόδιο απέναντι στην υλοποίηση των ως άνω στόχων.  

Βασική συνέπεια της νέας αντίληψης αποτελεί το γεγονός ότι εισάγονται στο 

εργατικό δίκαιο, σταδιακά στοιχεία από το εμπορικό δίκαιο, και ειδικότερα από το 

δίκαιο του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα την εκτροπή του από τον ουσιαστικό ρόλο 

του που είναι προστασία του αδύνατου πόλου της εργασιακής σχέσης και την 

ενίσχυση της θέσης του εργοδότη. Οι αλλαγές στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων 

εκδηλώνονται σε 5 βασικούς άξονες του περιεχομένου της μισθωτής εργασίας: Στην 

υποβάθμιση του ρόλου της πλήρους και σταθερής απασχόλησης υπέρ των ευέλικτων 

μορφών εργασίας που συνεπάγονται περιορισμένες αμοιβές και δικαιώματα, στην 

αποδιάρθρωση του τρόπου διαμόρφωσης των συλλογικών συμβάσεων και του 

τρόπου καθορισμού των αποδοχών, στην ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας με 

την απόλυτη προσαρμογή του στις ανάγκες της επιχείρησης, στην άμβλυνση των 

όρων της προστασίας από τις απολύσεις και, τέλος, στην σύγκλιση του εργασιακού 

καθεστώτος του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με όρους συνολικής υποβάθμισης. 

(Κουζής, 2017, σσ. 7-20) 

 

 

6.2 Ρύθμιση και απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα  

 

 

Στην Ελλάδα οι πολιτικές ενίσχυσης της ευελιξίας της εργασίας από τις αρχές της 

δεκαετίας του ’90 και εντεύθεν, που αποσκοπούν στην υλοποίηση του στόχου 

μείωσης των δαπανών για την εργασία με το επιχείρημα της ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας, συναντούν δύο ακόμη παραδοσιακές πρακτικές διατήρησης του 

μισθολογικού κόστους σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα ισχύοντα στον υπόλοιπο 

ευρωπαϊκό χώρο. Οι μέσες ετήσιες αμοιβές από την πλήρη απασχόληση 

αντιστοιχούν, κατά το 2009, στο 68% της Ε15 και στο 97% των χωρών της ΕΕ στην 

οποία συμμετέχουν χώρες (πχ. Βουλγαρία) με μισθούς που αντιπροσωπεύουν το 1/10 

των αντίστοιχων ελληνικών. Επιπλέον η εκτεταμένη παράνομη ευελιξία που 

συνδέεται με την παραβίαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, με 
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ενδεικτικό το φαινόμενο της ανασφάλιστης εργασίας σε ποσοστό 22% το 2009, 

ενίσχυαν τις πολιτικές διαχείρισης του χαμηλού εργατικού κόστους στην Ελλάδα. Οι 

εξελίξεις αυτές συνέτειναν ώστε πριν ακόμη από την εκδήλωση των συμπτωμάτων 

της οικονομικής κρίσης να γίνεται λόγος για περιοχές εργασιακού μεσαίωνα εντός 

της ελληνικής αγοράς εργασίας και για τη γενιά των 700 ευρώ που εκπροσωπούσε το 

1/5 περίπου του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού στη χώρα. Την ίδια περίοδο, 

ωστόσο, η Ελλάδα, διατηρώντας το χαμηλότερο εργατικό κόστος στην Ε15 μαζί με 

την Πορτογαλία διατηρούσε ταυτόχρονα, με την ίδια επίσης χώρα, την τελευταία 

θέση σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας αποδεικνύοντας ότι οι ανταγωνιστικές 

οικονομίες απαιτούν πρώτιστα υψηλής ποιότητας προϊόντα και όχι παρεμβάσεις στο 

μισθολογικό κόστος. (Κουζής, 2017, σσ. 7-20) 

Κατά την τελευταία πενταετία και με αφορμή την κρίση και τα μνημόνια οι αλλαγές 

στην αγορά εργασίας είναι καταιγιστικές. Το περιεχόμενο των αλλαγών αυτών 

κινείται στα ίδια πλαίσια με τις αλλαγές που συντελούνται στη χώρα κατά την 

προηγούμενη 20ετία σε μεγαλύτερη, βεβαίως, έκταση και ένταση. Ωστόσο, τα 

υιοθετούμενα μέτρα , ως προς τη φύση και το περιεχόμενό τους, δεν συνιστούν 

καινοτομία στον ευρωπαϊκό χώρο. Και τούτο διότι από το σύνολο των μέτρων, που 

έχει εισαχθεί κατά την περίοδο των μνημονίων, δεν υπάρχουν ρυθμίσεις που να 

εφαρμόζονται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά εργασίας.  

Αντιθέτως όλα αυτά τα μέτρα συναντώνται διάσπαρτα σε μια σειρά από ευρωπαϊκές 

χώρες σε διαφορετικά χρονικά στάδια στο πλαίσιο των τελευταίων 25 ετών. 

Εντούτοις, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή 

εμπειρία συναντάται αυτός ο καταιγισμός μέτρων σε τέτοια ποσότητα και μέσα σε 

τόσο σύντομο χρονικό διάστημα σε μια χώρα, στοιχείο που παραπέμπει, όντως, σε 

ελληνική καινοτομία. Ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υποστεί σοβαρές 

αλλαγές στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων συγκαταλέγεται και η Γερμανία, κύρια 

ωφελημένη από τη δημιουργία του κοινού νομίσματος, όπου οι μισθωτοί που 

παράγουν τα προϊόντα που κατακλύζουν τις αγορές, εκτός από το γεγονός ότι 

υπέστησαν μειώσεις πραγματικών μισθών κατά 11% κατά την πρώτη δεκαετία 

λειτουργίας του ευρώ, έχουν στους κόλπους τους, με την ευρεία εφαρμογή των 

minijobs, περί τα 5 εκατομμύρια εργαζόμενους που αμείβονται με μισθούς κάτω των 

600 ευρώ. (Κουζής, 2017) 



36 
 

Αυτή η κατάσταση δικαιολογεί την κατάταξη της Γερμανίας στην υψηλότερη θέση 

στην Ένωση ως προς την κατηγορία των χαμηλόμισθων που αντιστοιχούν στο 23% 

του συνόλου των μισθωτών στην εν λόγω χώρα. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει ότι η 

εργασία υποβαθμίζεται συνολικά στον ευρωπαϊκό χώρο στο πλαίσιο ενός ευρύτερου 

σχεδιασμού μείωσης του εργασιακού κόστους μέσα από μια γενικευμένη 

απορρύθμιση, με θεσμικούς όρους, της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και σε 

συνδυασμό με την απορρύθμιση του μεταπολεμικού κράτους πρόνοιας υπό την 

επέλαση του νεοφιλελευθερισμού που συνιστά την πλέον ακραία έκφραση της 

επιθετικότητας του κεφαλαίου. (Κουζής, 2017, σσ. 7-20) 

Η οικονομία στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται παραδοσιακά σε μεγάλο βαθμό από τον 

αγροτικό της χαρακτήρα, την έλλειψη της βαριάς βιομηχανίας αλλά και τις 

επενδύσεις σε κλάδους υπηρεσιών. Κατά την τελευταία 20ετία και με την συνεχή 

επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγράφεται η μείωση του αγροτικού τομέα σε 

όφελος των απασχολουμένων στον τριτογενή τομέα και γενικά, ο ενεργός πληθυσμός 

υφίσταται σημαντικές αλλαγές. (Κουζής Γιάννης, 2008, σσ. 315-322) 

 

 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί και η ελληνική ιδιαιτερότητα του 

ιδιαίτερα χαμηλού ποσοστού της μισθωτής εργασίας. Εξάλλου, η οικονομική δομή 

της αγοράς εργασίας είναι σε μεγάλο βαθμό κατακερματισμένη λόγω του 

πολυάριθμου των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και επιπλέον λόγω της 

επιτεινόμενης τάσης για μεγαλύτερη ανάπτυξη του φαινομένου της εργολαβίας και 

της υπεργολαβίας. Με την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση της μη τυπικής εργασίας 

αλλά και την έκταση της παραοικονομίας, η οποία αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό 

ποσοστό του εθνικού μας προϊόντος, (30-35% σύμφωνα με εκτιμήσεις) η 

πολλαπλότητα, η πολυδιάσπαση και η χαλαρή ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων 

επιτείνεται.  

Παράλληλα, η εισδοχή μεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας έχει επηρεάσει 

σημαντικά την εικόνα της, καθώς σύμφωνα με μελέτες και πρόσφατα στοιχεία ο 

αριθμός των μεταναστών που έχει ενταχθεί στην αγορά εργασίας, αποτελεί το 1/10 
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του συνολικού εργατικού δυναμικού (9,6%), 85 και ανέρχεται σε 431.300 άτομα, εκ 

των οποίων 416.145 απασχολούνται νόμιμα. Μεταξύ άλλων παραγόντων που 

διαμορφώνουν την σύγχρονη μορφή του ελληνικού συστήματος των εργασιακών 

σχέσεων, είναι η είσοδος των γυναικών στην μισθωτή εργασία, με τις ιδιαιτερότητες 

που την χαρακτηρίζουν: συγκέντρωση σε ορισμένους κλάδους οικονομίας, δυσκολία 

εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ανισότητα αμοιβών. Στην 

Ελλάδα, άλλωστε, είναι υψηλό το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται – είτε 

ως αμειβόμενα είτε ως συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη- στις οικογενειακές 

επιχειρήσεις. Η ελληνική οικογένεια, διατηρεί ακόμη, σε μεγάλο βαθμό τις 

ισορροπίες, χάρη στις πολλαπλές οικονομικές σχέσεις και ανταλλαγές που υπάρχουν 

μεταξύ των μελών της.  

Αναλυτικά, η σύνθεση του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα 

(4.381.936) έχει ως εξής: Εργοδότες 352.173 (8,04%), αυτοαπασχολούμενοι 967.495 

(22,08%), μισθωτοί 2.784.761 (63,6%), συμβοηθούντα μέλη 277.507 (6,3%), 

παρουσιάζοντας έτσι, τα χαμηλότερα ποσοστά μισθωτής εργασίας στην Ευρώπη και 

μάλιστα με διαφορά από το μέσο κοινοτικό επίπεδο κατά 20 %.86 Σύμφωνα με τα 

συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ για το 2006, η 

ελληνική οικονομία δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 

να ανέρχεται σε ποσοστό μόλις 3,5%.  

Οι μέσες μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές το 2006 ανέρχονταν στην Ελλάδα σε 1.441 

ευρώ έναντι 2.110 ευρώ κατά μέσο όρο στην ΕΕ-15, ενώ παρατηρούνται οικονομικές 

ανισότητες, καθώς το εισόδημα των 20% περισσότερων εύπορων Ελλήνων είναι 

συστηματικά περίπου το εξαπλάσιο από το εισόδημα των 20% λιγότερο εύπορων 

Ελλήνων. (Κουζής Γιάννης, 2008, σσ. 315-322) 

 

6.3 Ανεργία  

 

Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες αναδεικνύεται το πρόβλημα της ανεργίας δηλαδή το να 

μην βρίσκει η να χάνει κάποιος την δουλειά του ως ένα από τα σοβαρότερα 

προβλήματα, αφού οδηγεί σε απόγνωση και εξαθλίωση ανθρώπους κυρίως νέους και 

προκαλεί αντικοινωνικά φαινόμενα. Η ανεργία, ανερχόμενη σήμερα σύμφωνα με τα 

επίσημα στατιστικά στοιχεία σε ποσοστό 8,5%, εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα, σε συνάρτηση δε με το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων ιδιαίτερα 
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μικρομεσαίων, την μείωση των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, αλλά και τις 

ιδιωτικοποιήσεις, εξακολουθεί να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, πλήττοντας ιδιαιτέρως 

τους νέους, τις γυναίκες και τους ευρισκόμενους σε ηλικία κοντά στη 

συνταξιοδότηση. (Κουζής Γιάννης, 2008, σσ. 315-322) 

Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα αποτελούν κυρίως αντικείμενο νομοθετικής 

ρύθμισης. Οι βασικοί θεσμοί, όπως η συνδικαλιστική ελευθερία, η συνδικαλιστική 

οργάνωση, η απεργία, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις συνιστούν περιοχές 

παρέμβασης του νομοθέτη με ταυτόχρονη συνταγματική κατοχύρωση. Ωστόσο, 

ιδιαιτερότητα του εργατικού δικαίου αποτελεί η θεσμοθετημένη κατοχύρωση της 

συλλογικής αυτονομίας, η οποία έχοντας αυξημένη τυπική ισχύ, δίδει ουσιαστικά την 

δυνατότητα στους εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων να 

προσδιορίζουν και να ρυθμίζουν αυτόνομα το περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων, 

με την σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων και 

κανονισμών εργασίας, διαμορφώνοντας έτσι ευνοϊκότερα όρια προστασίας για τους 

εργαζόμενους. Οι ατομικές σχέσεις εργασίας, αποτελούν αντικείμενο νομοθετικής 

ρύθμισης ή συλλογικής αυτονομίας, εξελίσσονται ,ωστόσο, και μέσα από μια 

πλούσια νομολογία που συμβάλλει και αυτή στην εξέλιξη του εργατικού δικαίου. Στο 

σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εργατική νομοθεσία στην Ελλάδα δεν 

είναι κωδικοποιημένη, όπως σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που πολλές φορές 

δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά στην εφαρμογή της. (Κουζής Γιάννης, 2008, σσ. 

315-322) 

Οι διεθνείς κανόνες δικαίου και ιδιαίτερα το Κοινοτικό κοινωνικό δίκαιο, μετά την 

προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΕ, αποτελεί νέα πηγή του ελληνικού δικαίου και 

έχει άμεση επιρροή στην ελληνική έννομη τάξη με την διαδικασία εναρμόνισης της 

κοινωνικής νομοθεσίας που υλοποιείται με τις εκδιδόμενες οδηγίες. Μέχρι σήμερα 

έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες σε θέματα, όπως οι ομαδικές απολύσεις, η διατήρηση 

των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης, η 

προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, η μερική 

απασχόληση, η σύμβαση ορισμένου χρόνου, η ισότητα των δυο φίλων, η απαγόρευση 

των διακρίσεων στην απασχόληση, η υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, τα οποία 

έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο και έχουν άμεση εφαρμογή στην ελληνική 

έννομη τάξη. Ο τρόπος σύστασης και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

ρυθμίζεται από τον Ν. 1264/1982, καθιερώνοντας το κριτήριο της 
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αντιπροσωπευτικότητας, σε θεμελιώδη έννοια για το ελληνικό δίκαιο και θεμελιώδη 

λειτουργία για τις εργασιακές σχέσεις. (Κουζής Γιάννης, 2008, σσ. 315-322) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Η περίπτωση της τηλεργασίας 
 

 

7.1 Τι είναι η τηλεργασία  

 

Το ενδιαφέρον για την τηλεργασία ξεκίνησε αρχικά τη δεκαετία του 1970, όταν ο 

όρος τηλεργασία χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει την εργασία μακριά από το 

γραφείο, χρησιμοποιώντας κυρίως την τηλεφωνική επικοινωνία ως υποκατάστατο της 

φυσικής εγγύτητας. Στη δεκαετία του 1980, το ενδιαφέρον για την τηλεργασία 

συνέχισε να αυξάνεται, μεταξύ των εργαζομένων, των εργοδοτών, των σχεδιαστών 

μεταφορών, των κοινοτήτων και της βιομηχανίας των τηλεπικοινωνιών. Στη δεκαετία 

του 1990 παρατηρήθηκε πολλαπλασιασμός της τηλεργασίας και πιο πρόσφατες 

αναφορές δείχνουν ότι η τηλεργασία έχει γίνει μια από τις πιο διαδεδομένες βάσεις 

των προγραμμάτων ευελιξίας με την προσδοκία ότι η πρακτική θα γίνει ακόμη πιο 

συνηθισμένη στο εγγύς μέλλον. Επιπλέον, στοιχεία απογραφής από τις Ηνωμένες 
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Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι, αντίστοιχα, το 23% και το 5% των 

εργαζομένων εργάζονται από απόσταση τουλάχιστον μερικές φορές. (Hanna de Vries, 

H. de Vries, L.Tummers, V. Bekkers, Review of Public Personnel Administration, 

2019) 

Εδώ και πολλά χρόνια, οι εργοδότες επιτρέπουν στους εργαζομένους να εργάζονται 

εκτός του παραδοσιακού χώρου εργασίας, και ιδιαίτερα από το σπίτι. Αυτός ο τύπος 

διευθέτησης, γνωστός ως «τηλεργασία», έγινε ταχύτατα δημοφιλής στη δεκαετία του 

1990 και έχει σταθεροποιηθεί στο 10% περίπου του εργατικού δυναμικού από τα 

μέσα της δεκαετίας του 2000. (langlois, 2016) 

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), ένας αυξανόμενος αριθμός 

εργαζομένων εργάζονται πλέον εξ αποστάσεως στο σπίτι σε μέτρα που αποσκοπούν 

στην επιβράδυνση των ποσοστών μόλυνσης. Επιπλέον, υπάρχουν εργαζόμενοι που 

καλούνται να απομονωθούν για 14 ημέρες είτε επειδή ήρθαν σε επαφή με κάποιον 

που έχει τη νόσο είτε επειδή επέστρεψαν από το εξωτερικό μπορεί να είναι καλά και 

αναμένεται να εργαστούν από το σπίτι. Αυτή τη στιγμή στη Βικτώρια, πολλές 

χιλιάδες εργαζόμενοι εργάζονται από το σπίτι λόγω των περιορισμών στο Στάδιο 4 ή 

στο Στάδιο 3. (ohsrep, Τελευταία τροποποίηση Οκτώβριος 2021) 

Αρκετοί παράγοντες εξηγούν την έλξη της τηλεργασίας: οι εξελίξεις στην τεχνολογία 

των πληροφοριών, η εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, 

το κόστος μίσθωσης παραδοσιακών χώρων γραφείων, ακόμη και κυκλοφοριακή 

συμφόρηση. Αν και είναι δύσκολο να οριστεί επακριβώς η τηλεργασία, δεδομένων 

των διαφόρων συνθηκών υπό τις οποίες μπορεί να εκτελεστεί, μπορεί να ειπωθεί ότι 

η τηλεργασία συνίσταται στην εκτέλεση εργασίας εκτός του τόπου της επιχείρησης 

του εργοδότη, σε βάση μερικής ή πλήρους απασχόλησης, είτε ή όχι χρησιμοποιείται 

τεχνολογία πληροφοριών. (langlois, 2016) 

Η τηλεργασία είναι μια νέα μορφή εργασίας που υπόκειται ωστόσο σε 

μακροχρόνιους νόμους και κανονισμούς που δυστυχώς δεν ταιριάζουν πάντα ιδανικά 

σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Η παρούσα συμφωνία καλύπτει τους 

τηλεργαζόμενους. Τηλεργαζόμενος είναι ένα φυσικό πρόσωπο που προσφέρει 

τηλεργασία, όπως προσδιορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. 

(ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε., Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006–2007 και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.) 
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Όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, οι τηλεργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια 

δικαιώματα, που διασφαλίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις συλλογικές 

συμβάσεις για συγκρίσιμους εργαζόμενους μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. 

Ωστόσο, για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της τηλεργασίας μπορεί να 

χρειαστούν ειδικές συμπληρωματικές συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις. Οι 

τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια συλλογικά δικαιώματα με τους εργαζόμενους στις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένα εμπόδιο στην 

επικοινωνία τους με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.  

Οι τηλεργαζόμενοι υπόκεινται στους ίδιους όρους άσκησης του δικαιώματος του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα αντιπροσωπευτικά όργανα των εργαζόμενων εκεί όπου 

προβλέπονται. Οι τηλεργαζόμενοι προσμετρώνται για τον καθορισμό του συνολικού 

αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση κάθε φορά που αυτός ο 

αριθμός λαμβάνεται υπ΄οψη για οποιαδήποτε λόγο στην εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία. Το κατάστημα της επιχείρησης από το οποίο εξαρτάται ο τηλεργαζόμενος 

για την άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων του προσδιορίζεται από την αρχή.  

Οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων πληροφορούνται και γνωμοδοτούν για την 

εισαγωγή της τηλεργασίας όπως προβλέπουν οι διατάξεις περί σωματείων και 

συνδικαλιστικών οργανώσεων του Ν.1264/1982 και συμβουλίων εργαζομένων του Ν. 

1767/1988 όπως εκάστοτε ισχύουν. (ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε., Το παρόν προσαρτάται 

στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006–2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.) 

Οι δυο βασικοί τρόποι τηλεργασίας είναι είτε κάποιος να είναι υπάλληλος σε έναν 

εργοδότη είτε ελεύθερος επαγγελματίας. Ακόμη μια διάκριση αφορά την on line και 

την off line τηλεργασία. Στην πρώτη περίπτωση ο εργαζόμενος είναι μονιμά 

συνδεδεμένος με το δίκτυο των εργοδοτών, η εργασιακή του ζωή είναι πολύ 

περισσότερο ελεγχόμενη μέσω της τεχνολογίας και εχει πολύ λιγότερη ευελιξία ως 

προς τον τρόπο που θα οργανώσει τον εργάσιμο χρόνο του. Στη δεύτερη περίπτωση ο 

εργαζόμενος είναι πολύ περισσότερο ελεύθερος να καθορίσει το ρυθμό εργασίας του 

εκτελώντας την εργασία του στον προσωπικό του υπολογιστή και συνδεόμενος μόνο 

όταν είναι απαραίτητο με το δίκτυο της επιχείρησης.  

 

7.2 Πλεονεκτήματα της τηλεργασίας   
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Ο αριθμός των ανθρώπων που εργάζονται από απόσταση και εργάζονται μακριά από 

τον τόπο εργασίας στην Ευρώπη αυξανόταν ακόμη και πριν από την πανδημία, 

σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Συνθηκών Εργασίας (EWCO) 

του Eurofound. Περίπου το ήμισυ του ενεργού πληθυσμού στην ΕΕ εργάζεται 

συνεχώς στον τόπο εργασίας του, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης 

τέταρτης ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας (EWCS) και καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι «οι εργαζόμενοι που εργάζονται από το σπίτι είτε κατά κύριο λόγο 

είτε εν μέρει αναφέρουν καλύτερη Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 

και, κατά συνέπεια, υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία». Τώρα με τα 

μέτρα που λαμβάνονται για τον έλεγχο της πανδημίας, ακόμη περισσότεροι 

εργαζόμενοι εργάζονται από το σπίτι. (ohsrep, Τελευταία τροποποίηση Οκτώβριος 

2021) 

Η τηλεργασία δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνίας, ενώ από την άλλη καταργεί σημαντικό αριθμό 

θέσεων εργασίας απαξιώνοντας παραδοσιακές ειδικότητες. Μεγάλος είναι ο αριθμός 

των εργαζομένων, που ήδη βρίσκεται, ή θα βρεθεί σύντομα εκτός αγοράς εργασίας, 

καθώς οι δεξιότητες τους δεν ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της νέας εποχής. 

Ταυτόχρονα διαφοροποιείται σημαντικά η σχέση εργαζόμενου και επιχείρησης καθώς 

και οι σχέσεις των εργαζομένων μεταξύ τους. Σημαντική, είναι η συμβολή της 

τηλεργασίας και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων μέσω της μείωσης 

των μεταφορικών αναγκών και ως εκ τούτου της κυκλοφοριακής συμφόρησης, των 

θορύβων και των ρύπων. Επίσης η τηλεργασία μπορεί να συμβάλλει στη συγκράτηση 

του πληθυσμού στην περιφέρεια έχοντας θετικό αντίκτυπο στην περιφερειακή 

ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, καθώς παρέχει στο εργατικό δυναμικό στις 

περιφέρειες ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση με αυτές των εργαζομένων στα αστικά 

κέντρα. (Ο.Κ.Ε., 2020) 

Από την πλευρά της επιχείρησης η εισαγωγή της τηλεργασίας συνοδεύεται από 

αποκεντρωτικές τάσεις στον οργανωτικό, διοικητικό και παραγωγικό μηχανισμό, 

αφού η τεχνολογία των ηλεκτρονικών δικτύων αποσυνδέει την ανταλλαγή 

πληροφοριών από την απαίτηση της προσωπικής παρουσίας και του συγχρονισμού, 

αποϋλοποιώντας τη μεταβίβαση μηνυμάτων και πληροφοριών. η εφαρμογή της 

τηλεργασίας μειώνει το πάγιο και λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, καθώς 

εξοικονομούνται τα έξοδα εγκαταστάσεων και το κόστος μετακινήσεων του 



43 
 

προσωπικού. Παράλληλα, όπως συνάγεται από την ΔΟΕ, η τηλεργασία είναι 

ιδιαίτερα δημοφιλής στους επιχειρηματικούς κύκλους, καθώς σε πολλές χώρες 

(Σουηδία, Η.Β. Γαλλία) οι επιχειρήσεις τη συνδέουν με αύξηση της παραγωγικότητας 

τους και την καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης τους. (Ο.Κ.Ε., 2020) 

Η αύξηση των εργαζομένων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα οφείλεται στα οφέλη που 

υπόσχεται. Όσον αφορά τους εργαζομένους μειώνονται ο χρόνος και οι απαιτούμενες 

δαπάνες για τη μεταφορά τους προς και από το χώρο εργασίας. Οι λιγότερες 

επαγγελματικές ανταλλαγές που συνάπτουν είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα γιατί 

έχουν ως αποτέλεσμα να έχουν περισσότερο χρόνο, αρά και χρήμα. Οι εργοδότες 

ωφελούνται εφόσον εχει παρατηρηθεί αύξηση της παραγωγικότητας και του κέρδους 

τους.  

Η τηλεργασία βελτιώνει την ικανοποίηση των εργαζομένων: Απελευθερωμένοι από 

την κούρσα αρουραίων της μεγάλης μετακίνησης, οι τηλεργαζόμενοι μπορούν να 

βρουν πιο εύκολα μια ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής και ο χρόνος που θα 

περνούσαν κολλημένοι σε μποτιλιαρίσματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

εργαστούν για την εταιρεία. Ακόμα μειώνει τον κύκλο εργασιών των εργαζομένων, 

πράγμα που σημαίνει εξοικονόμηση χρημάτων που κοστίζει η εκπαίδευση και η 

πρόσληψη νέου προσωπικού. Μειώνει επίσης σημαντικά τις απρογραμμάτιστες 

απουσίες κατά μέσο όρο 63 τοις εκατό. 

Ένας από τους υποκείμενους λόγους μπορεί να είναι ότι πολλοί υπάλληλοι που 

επισκέπτονται άρρωστοι δεν είναι καθόλου άρρωστοι, αλλά το κάνουν λόγω 

οικογενειακών ζητημάτων, προσωπικών αναγκών και άγχους. Το ευέλικτο ωράριο 

δίνει στους τηλεργαζόμενους την ευκαιρία να διεκπεραιώσουν οικογενειακά 

καθήκοντα, να εκτελέσουν θελήματα ή να προγραμματίσουν ραντεβού χωρίς να 

χάσουν μια ολόκληρη μέρα εργασίας. (Ilo) 

Η τηλεργασία μπορεί επίσης να εξοικονομήσει χρήματα από τους εργοδότες σε 

κατανάλωση ενέργειας, ακίνητα και έξοδα μετεγκατάστασης. Μπορεί επίσης να 

εξοικονομήσει χρόνο σε περιττές ή αναποτελεσματικές συναντήσεις. Οι συναντήσεις 

που βασίζονται στο διαδίκτυο τείνουν να προγραμματίζονται καλύτερα και είναι πιο 

πιθανό να παραμείνουν στο μήνυμα. Αλλά πιθανώς ένας από τους ισχυρότερους 

λόγους υπέρ της τηλεργασίας μπορεί να εκφραστεί με μια λέξη: διαφορετικότητα. 
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Η τηλεργασία ανοίγει επίσης ευκαιρίες για άτομα με ειδικές ανάγκες που 

δυσκολεύονται να ταξιδέψουν σε έναν χώρο εργασίας. Ορισμένοι εικονικοί εργοδότες 

προσλαμβάνουν απομακρυσμένο προσωπικό «αόρατο» περιορίζοντας τις πιθανότητες 

για διακρίσεις λόγω φυλής, θρησκείας ή άλλων λόγων. (Ilo) 

 

Συνοπτικά τα οφέλη της τηλεργασίας είναι επίσης: 

 Ελεύθερη Επιλογή Εργάσιμου Χρόνου 

  Εργασία χωρίς διακοπές/ ανεπιθύμητα διαλείμματα  

  Λιγότερες τριβές με συναδέλφους και προϊσταμένους  

  Η διεύθυνση δεν θα επιτηρήσεις και να παρακολουθήσει  

  Μείωση κόστους και χρόνου μετακινήσεων  

  Περισσότερες δυνατότητες συνδυασμού της εργασίας με τις οικογενειακές 

ευθύνες  

  Διευκόλυνση της φροντίδας των παιδιών (η μόνη εναλλακτική λύση είναι η 

εγκατάλειψη της εργασίας) (Δ.Σ.του ΙΝΕ, 1998) 

 

Για τον εργαζόμενο  

 Μεγαλύτερος έλεγχος στο εργασιακό περιβάλλον  

  Μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με το χρόνο και τη δομή της εργασίας  

  Λιγότερες ανταλλαγές κι έτσι περισσότερος χρόνος, χρήμα και λιγότερο 

στρες  

  Μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με την επιλογή του χώρου κατοικίας  

  Στενότερη διασύνδεση κατοικίας και εργασίας  

  Διεύρυνση δεξιοτήτων  

  Βελτίωση ικανοποίησης από την εργασία  

  Βελτίωση της ποιότητας ζωής  

  Επιτρέπει τη σταδιακή μετάβαση στην εργασία έπειτα από αρρώστια ή 

τραυματισμό  

  Μεγαλύτερη ανεξαρτησία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Δ.Σ.του ΙΝΕ, 

1998) 
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Για τον εργοδότη  

 Πολύ υψηλότερη παραγωγικότητα ανάμεσα στους τηλεργαζόμενους  

  Λιγότερη χαλάρωση του προσωπικού  

  Μείωση λειτουργικού και εργατικού κόστους  

  Βελτίωση της ποιότητας της εργασίας  

  Μείωση απουσιών  

  Μεγαλύτερη ευελιξία στις μορφές εργασίας  

  Βελτιωμένη 24ωρη τεχνική υποστήριξη και ενδιαφέρον για τον πελάτη 

 Επέκταση των χωρικών ορίων εξεύρεσης και επιλογής προσωπικού  

  Αύξηση δεξιοτεχνιών της επιχείρησης  

  Μεγαλύτερη πολυπλοκότητα της εργασιακής γνώσης, του περιεχομένου της 

εργασίας και των σχετικών εισροών και εκροών  

  Ταχύτερη επιστροφή στην εργασία μετά από αναρρωτική άδεια.  

  Βελτίωση ικανοτήτων διεύθυνσης και διαχείρισης  

  Ολικά 24ωρη λειτουργία χωρίς τη χρησιμοποίηση αντικοινωνικών εργάσιμων 

ωρών (Δ.Σ.του ΙΝΕ, 1998) 

Για την κοινωνία  

 Λιγότερη Μόλυνση  

  Μικρότερη συγκέντρωση στις πόλεις  

  Μείωση των επιπέδων κατανάλωσης ενέργειας  

  Βελτίωση απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές  

 Μείωση κόστους υγιεινής και ασφάλειας  

  Μεγαλύτερη κοινοτική ταυτότητα και επικέντρωση  

  Περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

  Αναγέννηση παλιών βιομηχανικών περιοχών. (Δ.Σ.του ΙΝΕ, 1998) 

 

 

 

7.3 Μειονεκτήματα της τηλεργασίας   
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Η τηλεργασία εχει παρουσιάσει και αρνητικές επιδράσεις για τους εργαζομένους στο 

σπίτι όπως κοινωνική απομόνωση, δυσκολίες προσαρμογής, ειδικά στον οικογενειακό 

χώρο, όταν υπάρχουν παιδιά, υψηλό αρχικό κόστος εξοπλισμού και κόστος 

πρόσβασης για τους αυτοαπασχολουμένους στην τηλεργασία, λιγότερες ευκαιρίες για 

παραγωγή, απώλεια προνομίων και δικαιωμάτων όπως πχ διακοπές, άδεια λόγω 

ασθένειας κ.α.   

Τα περιβάλλοντα εργασίας στο σπίτι βασίζονται συχνά στην προσωπική επίπλωση 

του υπαλλήλου, όπως καρέκλες, τραπέζια, ράφια και άλλα αντικείμενα για την 

εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Οι σταθμοί εργασίας υπολογιστή στο οικιακό 

περιβάλλον ενδέχεται να μην επιτρέπουν τις απαραίτητες προσαρμογές για εργασίες 

εντατικής χρήσης υπολογιστή. Η έλλειψη επαρκούς επιφάνειας, χώρου ραφιών ή 

αποθηκευτικών χώρων μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική κάμψη, άβολες στάσεις, 

υπερβολικό άγγιγμα και άλλους παράγοντες κινδύνου για διαταραχές αθροιστικού 

τραύματος (CTDs). Η εργασία σε κρύα ή ανομοιόμορφα θερμαινόμενα περιβάλλοντα 

μπορεί επίσης να συμβάλει σε μυοσκελετικούς τραυματισμούς. (iloencyclopaedia, 

2011) 

Η πλήρης απασχόληση στο οικιακό περιβάλλον στερεί από τον εργαζόμενο τα 

διαπροσωπικά και επαγγελματικά οφέλη της συνεχούς αλληλεπίδρασης με 

συναδέλφους, συναδέλφους και μέντορες. Η απομόνωση που δημιουργείται από την 

τηλεργασία μπορεί να εμποδίσει τον εργαζόμενο να συμμετάσχει σε δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης, να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες προώθησης και να 

συνεισφέρει ιδέες στον οργανισμό. Ιδιαίτερα οι ασυνήθιστοι εργαζόμενοι μπορεί να 

εξαρτώνται από την ανθρώπινη επαφή και να υποφέρουν προσωπικά και 

επαγγελματικά χωρίς αυτήν. Η έλλειψη υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για 

υπαλλήλους που χρειάζονται γραμματειακή βοήθεια επιβαρύνει επιπλέον τους 

τηλεργαζόμενους. Ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια να ενσωματώσει 

τον τηλεργαζόμενο σε συναντήσεις προσωπικού και άλλες ομαδικές δραστηριότητες, 

είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά (τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με φυσικούς και 

γεωγραφικούς περιορισμούς. (iloencyclopaedia, 2011) 

Εργαζόμενοι με παιδιά, μέλη της οικογένειας με αναπηρία ή ηλικιωμένοι γονείς 

μπορεί να αντιληφθούν διαφορετικά πλεονεκτήματα της εργασίας στο σπίτι. Αλλά η 
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φροντίδα των αναγκών των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας μπορεί να 

επηρεάσει τη συγκέντρωση που απαιτείται για την εστίαση στις επαγγελματικές 

ευθύνες. Το επακόλουθο άγχος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον εργαζόμενο που 

αδυνατεί να αποδώσει τα μέγιστα στο σπίτι και δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 

του εργοδότη.  

Η τηλεργασία δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο της φροντίδας παιδιών ή 

ηλικιωμένων. Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι διαφέρουν εξαιρετικά ως προς την 

ικανότητά τους να εξισορροπούν την εργασία και άλλες ευθύνες στο οικιακό 

περιβάλλον, η ανάγκη για υπηρεσίες υποστήριξης πρέπει να αξιολογείται κατά 

περίπτωση για να αποφευχθεί το υπερβολικό επαγγελματικό άγχος και η επακόλουθη 

απώλεια της παραγωγικότητας. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να απαιτείται να 

υιοθετήσει μια ρύθμιση τηλεργασίας παρά τη θέλησή του. (iloencyclopaedia, 2011) 

Οι επαγγελματικές ασθένειες εμφανίζονται συχνά για μεγάλες χρονικές περιόδους 

από αθροιστικές εκθέσεις. Η πρόληψη αυτών των ασθενειών εξαρτάται από τον 

γρήγορο εντοπισμό των παραγόντων κινδύνου, την επίλυση του προβλήματος με τη 

χρήση ποικίλων μεθόδων και την ιατρική αντιμετώπιση του επηρεαζόμενου 

εργαζομένου όταν εμφανιστούν τα πρώτα σημεία ή συμπτώματα της ασθένειας. 

Μέχρι σήμερα, η ευθύνη του εργοδότη για ατυχήματα και τραυματισμούς στο 

οικιακό περιβάλλον έχει συζητηθεί κατά περίπτωση. Τα περισσότερα εθνικά πρότυπα 

υγείας και ασφάλειας στην εργασία δεν περιλαμβάνουν επίσημες πολιτικές που 

αφορούν την ασφάλεια των τηλεργαζομένων. Ο σοβαρός αντίκτυπος αυτής της τάσης 

πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά και να αντιμετωπιστεί μέσω της θέσπισης διεθνών 

προτύπων. Όταν οι ρυθμίσεις τηλεργασίας μετατοπίζουν το καθεστώς του 

εργαζομένου σε αυτό του ανεξάρτητου εργολάβου, το βάρος πολλών ευθυνών 

μετατίθεται και στον εργαζόμενο. Όταν η εργασία εκτελείται στο σπίτι από 

ανεξάρτητο εργολάβο, ο εργοδότης δεν αισθάνεται πλέον υποχρεωμένος να παρέχει 

έναν υγιή και ασφαλή χώρο εργασίας, πρόσβαση σε προληπτική και θεραπευτική 

ιατρική περίθαλψη για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του, κοινωνική ασφάλιση, 

ασφάλιση αναπηρίας και αποζημίωση για τραυματισμένους εργαζόμενους που πρέπει 

να αναρρώσουν. Αυτή η τάση εξαλείφει τα επιδόματα και τις προστασίες των 

εργαζομένων που κερδήθηκαν μετά από δεκαετίες αγώνα και διαπραγματεύσεων. 

(iloencyclopaedia, 2011) 
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Η σύμβαση μεταξύ του τηλεργαζόμενου και του εργοδότη πρέπει να αφορά το 

συνολικό εργασιακό περιβάλλον, τα πρότυπα ασφάλειας και υγείας, την εκπαίδευση 

και τον εξοπλισμό. Οι εργοδότες θα πρέπει να επιθεωρούν τον χώρο εργασίας στο 

σπίτι (σε καθορισμένους χρόνους) για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των 

εργαζομένων και να εντοπίσουν και να διορθώσουν παράγοντες κινδύνου που θα 

μπορούσαν να συμβάλουν σε ασθένεια ή τραυματισμό. Η επιθεώρηση θα πρέπει να 

αξιολογεί τον εσωτερικό αέρα, την εργονομία, τους κινδύνους ταξιδιού, τον φωτισμό, 

την έκθεση σε χημικά και άλλες ανησυχίες. Πρέπει να θεσπιστεί σαφής πολιτική 

σχετικά με την παροχή ειδών γραφείου που απαιτούνται για εργασίες εργασίας. Τα 

ζητήματα ευθύνης πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια σχετικά με τα περιουσιακά 

στοιχεία του εργοδότη (και των εργαζομένων) που χάνονται ή έχουν καταστραφεί 

λόγω πυρκαγιάς, φυσικής καταστροφής ή κλοπής. Οι εργαζόμενοι πρέπει να 

απαλλάσσονται από την οικονομική ευθύνη, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι έκαναν 

αμέλεια. (iloencyclopaedia, 2011) 

Το καθήκον ασφάλειας του εργοδότη επεκτείνεται και στην ψυχική υγεία, 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων απομόνωσης, υπερβολικής εργασίας ή 

αδυναμίας να κάνει σωστά διαλείμματα. Μια μελέτη από τη Διεθνή Οργάνωση 

Εργασίας (ΔΟΕ), η  εργασία οποτεδήποτε και οπουδήποτε, οι επιπτώσεις στον κόσμο 

της εργασίας , διαπίστωσε ότι η εξ αποστάσεως εργασία μπορεί να οδηγήσει σε 

αϋπνία και αυξημένα επίπεδα άγχους. (worksmart) 

Οι εργαζόμενοι έχουν καθήκον να φροντίζουν εύλογα για τη δική τους υγεία και την 

ασφάλεια και των άλλων που μπορεί να επηρεαστούν από αυτό που κάνουν ή δεν 

κάνουν, και να αναφέρουν όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία. Για 

τους εργαζόμενους στο σπίτι, τα άλλα άτομα που μπορεί να επηρεαστούν είναι 

πιθανό να περιλαμβάνουν άλλα μέλη της οικογένειας, γείτονες, επισκέπτες και ούτω 

καθεξής.  

Οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεργάζονται με τους εργοδότες για θέματα υγείας και 

ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει τη σωστή χρήση των αντικειμένων εργασίας και 

του εξοπλισμού.  

Ο εργοδότης θα πρέπει να ενημερώνει τον εργαζόμενο στο σπίτι για την πολιτική της 

εταιρείας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ο εργαζόμενος στο 

http://ilo.org/global/publications/books/WCMS_544138/lang--en/index.htm
http://ilo.org/global/publications/books/WCMS_544138/lang--en/index.htm
https://worksmart.org.uk/jargon-buster/employee
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σπίτι έχει τότε ευθύνη να εφαρμόσει σωστά αυτές τις πολιτικές 

ασφάλειας. (worksmart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

8. Συμπέρασμα 
 

 

Ο σεβασμός λοιπόν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί ηθική και πολιτική 

επιταγή για τον σύγχρονο κόσμο. Τα φαινόμενα παραβίασης τους όμως δείχνουν ότι 

ο σεβασμός αυτός δεν υπάρχει ίσως, γιατί λείπει από τον σύγχρονο κόσμο και η 

ηθική ευαισθησία και η πολιτική ωριμότητα που απαιτείται για την προστασία τους. 

Αναζητώντας τους λογούς για τους οποίους τα ανθρωπινά δικαιώματα παραβιάζονται 

ελέγχουμε τις αξίες του συγχρόνου ανθρώπου, τις επιδιώξεις του, τους θεσμούς του, 
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το μορφωτικό του επίπεδο, τις αντιλήψεις του για τις σχέσεις του με τους άλλους 

ανθρώπους.  

Βέβαια σε διακηρύξεις διεθνών οργανισμών και κρατών τονίζεται η ανάγκη για 

σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρεπείας στην εργασία αλλά τις περισσότερες 

φορές οι διακηρύξεις αυτές αποδεικνύονται υποκριτικές. Η πραγματικότητα δείχνει 

πως ο σύγχρονος άνθρωπος ενδιαφέρεται περισσότερο και επιδιώκει με κάθε τρόπο 

να αποκτήσει πλούτο και δύναμη γιαυτο δεν διστάζει να παραβιάσει ανθρωπινά 

δικαιώματα να εκμεταλλευτεί συνάνθρωπους του, να ασκήσει βία σε βάρος τους, να 

διαπράξει αδικίες ακόμα και εγκλήματα. Μερικές φορές μάλιστα φτάνει σε τέτοιο 

σημείο ανηθικότητας ώστε να προσπαθεί αναίσχυντα να δικαιολογήσει τις 

απάνθρωπες ενεργείς του επικαλούμενος την ελευθέρια, την δικαιοσύνη, την 

δημοκρατία και αυτά ακριβώς τα δικαιώματα του ανθρώπου που παραβιάζει. 

Εξαιτίας της άρρηκτης σχέσης των δικαιωμάτων αυτών με την δικαιοσύνη και την 

ελευθέρια έχουν βαθύτατα ηθικό περιεχόμενο. Γιαυτο όσο περισσότερο 

περιφρονούνται σήμερα οι ηθικές αξίες όσο περισσότερο ανήθικος γίνεται ο 

άνθρωπος τόσο περισσότερο συχνά και έντονα πραγματοποιούνται φαινόμενα 

καταπατήσεις των δικαιωμάτων του τόσο στην εργασία όσο και στην τηλεργασία.  

Όσο εκλείπει ο σεβασμός αναμεσά στους ανθρώπους, τόσο κυριαρχεί η μισαλλοδοξία 

και ο φανατισμός, όσο πιο σπάνια γίνεται η αλληλεγγύη, τόσο επικρατεί ο 

ανταγωνισμός και η εκμετάλλευση, όσο πιο ιδιοτελείς γίνεται ο άνθρωπος, τόσο 

συχνότερα γίνονται τα φαινόμενα κοινωνικής αναλγησίας , η φτώχια, η απαιδευσιά, 

οι διακρίσεις. Ωστόσο τα φαινόμενα αυτά οφείλονται και στην πολιτική που 

ακολουθούν τα σύγχρονα κράτη στις προτεραιότητες που θέτουν, στους θεσμούς που 

έχουν, στις διεθνείς σχέσεις που επικρατούν. Τυπικά όλα είναι δημοκρατικά. Η 

πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Η προπαγάνδα, η δημαγωγία και ο 

λαϊκισμός περιορίζουν την ελευθέρια και τις επιλογές του πολίτη. Οι ισχυροί γίνονται 

ασύδοτοι συμπεριφέρονται αλαζονικά και συχνά για να επιβάλλουν την θέληση τους, 

προτιμούν τον αυταρχισμό και την βία από τον διάλογο, την συναίνεση και τον 

σεβασμό που έχουν όλοι οι άνθρωποι και οι λαοί. Έτσι δικαιώματα για ελευθέρια, 

αξιοπρέπεια, αξιοκρατία, ισονομία, ισοπολιτεία, και ασφάλεια καταστρατηγούνται.   



51 
 

Τέλος όσο δεν θα υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί και να περιοριστεί η ασυδοσία των 

ισχυρών τα ανθρωπινά δικαιώματα, δυστυχώς, θα παραβιάζονται, αν έτσι επιβάλλει 

το συμφέρον τους.  
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