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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το αντικείμενο της εργασίας, τα ερευνητικά ερωτήματα κι η γενική δομή του κειμένου συγκροτήθηκαν κι αποσαφηνίστηκαν μέσα από μια σειρά μακρών συζητήσεων με τον επιβλέποντα
τη διπλωματική, Νίκο Σερντεδάκι. Προσπάθησα να μην παρακούσω εντελώς τις συμβουλές και
τις παρατηρήσεις του, αν και η φυσική μου τάση είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Ως προς το
μεθοδολογικό κομμάτι, οφείλω τα μέγιστα στον Γιώργο Τσιώλη και τις ωραίες κουβέντες που
είχαμε, είτε εντός είτε εκτός του μαθήματός του για τις ποιοτικές μεθόδους κοινωνικής έρευνας.
Γενικότερα οι επισημάνσεις και τα σχόλια των τριών μελών της επιτροπής, της Στέλλας Ζαμπαρλούκου και των δύο προαναφερθέντων, ήταν πάντα στη σωστή κατεύθυνση. Τους ευχαριστώ και
τους τρεις.
Για διάφορους λόγους, το οτι κατάφερα να τελειώσω αυτό το μεταπτυχιακό είναι ένα μικρό
θαύμα. Το οφείλω αυτό στο σύνολο των ανθρώπων που στελεχώνουν το Πρόγραμμα. Υπήρξαν
εξαιρετικά υποστηρικτικοί σε όλα τα επίπεδα.
Από τους συμφοιτητές θέλω να κάνω ξεχωριστή μνεία στην φίλη μου τη Βιργινία, για χίλια
δυο πράγματα που τα ξέρει πολύ καλά και δε χρειάζεται να τα παραθέσουμε εδώ.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ, τέλος, στον Πέτρο, την Μαίρη και τον Ιωσήφ για την υπομονή τους,
την αντοχή στις παραξενιές μου και τη γενικότερη στήριξή τους στα πάντα. Είναι μια υπέροχη
οικογένεια κι είμαι πολύ περήφανος που ‘μαι το μαύρο της πρόβατο.
*
Προς τους συναδέλφους και συντρόφους που διαβάζουνε ετούτες τις γραμμές:
Σας ευχαριστώ για όλα. Ραντεβού στους δρόμους.
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Στην Ειρήνη
για όλους τους λόγους του κόσμου.
Στον Μανόλο,
έναν εκλεκτό συγκάτοικο.

Και στην Μυρσίνη,
που ξενυχτάει εδώ δίπλα...
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην εργασία αυτή, θα σας περιγράψω τις διαδικασίες που οδήγησαν στο να στηθούν σωματεία στους χώρους δουλειάς που κυριαρχούνται από τις λεγόμενες “επισφαλείς” σχέσεις εργασίας. Θα μελετήσουμε τη δομή των σωματείων αυτών, τις κινηματικές τους πρακτικές και δραστηριότητες, τη σχέση, τέλος, που αναπτύσσουν με το επίσημο, θεσμικό συνδικαλιστικό κίνημα.
Στο ερώτημα του γιατί καταπιάστηκα με αυτό το θέμα, υπάρχουν αρκετές απαντήσεις, άλλες
εύκολες, άλλες πιο δύσκολες. Πρώτα πρώτα θα απαντούσα: γιατί μου είναι αρκετά απλό. Μεγάλο
μέρος του υλικού βρίσκονταν ήδη στο προσωπικό μου αρχείο, οι πληροφορητές είναι πρόσωπα
γνωστά που μας συνδέουν σχέσεις εμπιστοσύνης, επιπλέον είχα μια αρκετά καλή εποπτική εικόνα των πολιτικών συνθηκών και των διεργασιών που οδήγησαν στη συγκρότηση των σωματείων
της επισφάλειας. Ακόμα, με ανησυχεί κάπως η όχι ιδιαίτερα εντατική -αναντίστοιχη, σίγουρα,
της έκτασης του φαινομένου- ενασχόληση της ακαδημαϊκή κοινότητας γύρω από το ζήτημα των
επισφαλών σχέσεων εργασίας: Το μεγαλύτερο μέρος του παραγόμενου υλικού είναι είτε κατά
παραγγελίαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EurActiv, 2008) ή άλλων ιδρυμάτων ( βλ. π.χ. AlphaBank,
2005) (δηλαδή ρητά στοχοπροσανατολισμένο στην κατεύθυνση της εξεύρεσης παρεμβατικών
λύσεων σε μια δεδομένη κατάσταση της αγοράς εργασίας) ή, αλλιώς, προέρχεται από περιθωριακά έντυπα (Blaumachen, 2006; Mitropoulos, 2005; Tarri & Vanni, 2005). Εχουμε, δηλαδή, από
την μια μεριά έναν ακραία αποϊδεολογικοποιημένο λόγο, “διαχειριστικό” θα μπορούσε να πει
κανείς, αφετέρου μια -λιγότερο ή περισσότερο- προπαγανδιστική αντιμετώπιση του θέματος,
με προϊδεασμούς που ενίοτε συσκοτίζουν ολοκληρωτικά το προς εξέταση αντικείμενο.
Λιγότερο εύκολη είναι η απάντηση στο ερώτημα: Αξίζει τον κόπο;
Αυτή η περίφημη επισφάλεια, αυτό το σκιάχτρο που απλώνει τη σκιά του πάνω από κάθε
λέξη, κάθε φράση της εργασίας μου, είναι άραγε πραγματικό φαινόμενο, άξιο παρατήρησης, ή
μήπως είναι ιδεολόγημα μιας διπλής, αντιθετικής ανάγνωσης των σύγχρονων εργασιακών σχέ11

σεων; Από την μια μεριά οι Διαχειριστές Ανθρωπίνων Πόρων αναζητούν απάντησή στο ερώτημα: Τι συμβαίνει στον εργαζόμενο όταν επιβληθεί ένα μοντέλο ευέλικτων εργασιακών σχέσεων
στην επιχείρησή του; Από την άλλη οι “Αναλυτές των Δεινών του Καπιταλισμού”, αναζητούν το
νέο επαναστατικό υποκείμενο, καθώς, όπως υποστηρίζουν, η φιγούρα του βιομηχανικού εργάτη
τείνει να καταστεί μουσειακό έκθεμα. Κοινό συμπέρασμα και των δύο προσεγγίσεων – αν και
εκκινούν από την εντελώς αντίθετη αφετηρία, είναι πως ο επισφαλώς εργαζόμενος όντως υφίσταται, ως υποκείμενο παρατηρήσιμο, μετρήσιμο και κατατάξιμο.
Αν λοιπόν ισχύουν τα παραπάνω, τότε εύλογα θα αναμένει κανείς να εντοπίσουμε το αποτύπωμα της επισφάλειας στις κοινές πρακτικές, στις συλλογικές δράσεις που αναλαμβάνουν τα
υποκείμενα της επισφαλούς εργασίας. Υφίσταται κάποιας μορφής διαφοροποίηση στον τρόπο που συγκροτούνται και δρουν τα σωματεία της επισφάλειας, σε σχέση με τα παραδοσιακά
σωματεία; Ή μήπως αυτό που μας εκπλήσσει στην πρακτική τους, είναι απλά το “νεαρό” των
δομών τους, το ότι δεν πρόλαβαν να αναπτύξουν τις συνήθεις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις;
Το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματολογίας της εργασίας αυτής ασχολείται με το παραπάνω
ερώτημα. Εκεί είναι το δικό μου στοίχημα: να καταδείξω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο
τύπο συγκρότησης συλλογικών μορφωμάτων στους εργασιακούς χώρους, μορφωμάτων που τα
ειδικά χαρακτηριστικά τους προέρχονται από και συνδέονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασιακής συνύπαρξης των επισφαλώς εργαζομένων, τη διαμόρφωση δικτύων αλληλεγγύης και
συνεργασίας, ίσως ακόμη την διαμόρφωση μιας συλλογικής ταυτότητας και κουλτούρας του
βιωμένου κόσμου της επισφάλειας.
Στο κεφάλαιο 2 θα επιχειρήσουμε μια σύντομη αναδρομή στις διαδικασίες ανάπτυξης του
συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα, εστιάζοντας κυρίως στις εξελίξεις των τελευταίων 20
ετών. Έπειτα (κεφάλαιο 3) θα εξετάσουμε την έννοια της επισφάλειας όπως μας παραδίδεται
από τη βιβλιογραφία και τις θεωρητικές μελέτες πάνω σε αυτή. Αξιοποιώντας τα δεδομένα που
θα προκύψουν, θα ορίσουμε το αντικείμενο της έρευνάς μας, τον επισφαλώς εργαζόμενο και τα
σωματεία που ιδρύει, αντιπαραβάλλοντάς τα μορφώματα αυτά με τα αντίστοιχα του θεσμικού”παραδοσιακού” συνδικαλιστικού κινήματος. Στο κεφάλαιο 4, θα αναπτύξουμε την ταυτότητα
και την μεθοδολογία της έρευνας. Στο κεφάλαιο 5, θα προχωρήσουμε στη χαρτογράφηση των
Σωματείων Επισφαλώς Εργαζομένων (ΣΕΕ) που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο.Παράλληλα, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τις ποιοτικές τους διαφοροποιήσεις σε σχέση με
το παραδοσιακό εργατικό κίνημα, ως προς τα οργανωτικά μοντέλα και το ρεπερτόριο δράσης
που χρησιμοποιούν. Στο κεφάλαιο 6 θα τεθεί το κυρίως ερευνητικό ερώτημα, θα αναζητηθεί η
12

μορφή των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα ΣΕΕ και τις υψηλόβαθμες συνδικαλιστικές οργανώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον συχνά αντιφατικό και πολλαπλό τους χαρακτήρα.
Τέλος, θα επιχειρήσουμε μια αποτίμηση των παραπάνω, διατυπώνοντας ερωτήματα που αφορούν στο μέλλον του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα.
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2. Η ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΎ ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ ΜΕΤΆ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΠΟΛΊΤΕΥΣΗ.
2.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή στις διαδικασίες συγκρότησης του
συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα του 19ου αιώνα ήταν μια χώρα κυρίως αγροτική. βασικές παραγωγικές μονάδες
ήταν τα τσιφλίκια στην ύπαιθρο και οι μικροβιοτεχνίες στις πόλεις. Το 1875, λίγα χρόνια πριν την
ίδρυση των πρώτων εργατικών σωματείων, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της μεταποίησης
ήταν μόλις 4.800. Στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα, οι εξαρτημένοι μισθωτοί σε
ορυχεία και βιομηχανίες δεν αντιπροσώπευαν παρά το 10% του ενεργού πληθυσμού (Σακελλαρόπουλος, 1991).
Τα πρώτα αμιγώς εργατικά σωματεία ιδρύθηκαν το 1879 στη Σύρο και ανέπτυξαν σημαντική
απεργιακή δραστηριότητα. Στα επόμενα χρόνια αντίστοιχα σωματεία θα ιδρυθούν σε όλη τη
χώρα. Οι απεργίες της εποχής εκείνης ήταν βίαιες και συχνά αιματηρές, δεν έιχαν όμως γενικότερο πολιτικό αντίκτυπο: η απειρία των συνδικαλιστών, η απουσία ιδεολογίας ικανής να συσπειρώσει την εργατική τάξη και το κοινωνικο-οικονομικό κλίμα εξηγούν ίσως το αποσπασματικό των
εργατικών κατακτήσεων στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. (Κατσορίδας, 2008)
Μόνο μετά το 1905-1910 δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη σταδιακή ανάπτυξη του
εργατικού κινήματος, με τη διάδοση των σοσιαλιστικών ιδεών και τις προοδευτικές κοινωνικές
μεταρρυθμίσεις της εποχής, που εισήγαγε στην Ελλάδα το Κόμμα Φιλελεύθερων του Ελευθέριου Βενιζέλου. Έως το 1918 ιδρύθηκαν δεκάδες εργατικά σωματεία κι έγιναν οι πρώτες απόπεiρες οριζόντιας και κάθετης οργάνωσής τους. Το 1918, ο Βενιζέλος, για λόγους εσωτερικής και
κυρίως εξωτερικής πολιτικής ήρε το στρατιωτικό νόμο, διευκολύνοντας την ίδρυση πανελλήνιας
συνομοσπονδίας των εργατικών σωματείων. Έτσι, στις 21 Οκτωβρίου 1918 ιδρύεται η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), με πλειοψηφία των βενιζελικών στη διοίκησή της, αλλά
14

με βασική της αρχή την πάλη των τάξεων (Κουκουλές, 1997) 1.Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των
μισθωτών εργατών αύξανε συνεχώς, φτάνοντας -εν έτει 1928- τα 663.800 άτομα (25,5% του
ενεργού πληθυσμού). Τα χρόνια του μεσοπολέμου σφραγίστηκαν από οξύτατες κοινωνικές συγκρούσεις. Οι απεργίες ήταν σκληρές και επίμονες, συχνά οι εργατικές εκδηλώσεις βάφονταν με
αίμα (Ιωάννου, 1989).
Ταυτόχρονα, στους κόλπους της εξουσίας, οικονομικής και πολιτικής, διαμορφώνονταν αντικομμουνιστικά αισθήματα ως αποτέλεσμα της επικράτησης της Οκτωβριανής Επανάστασης και
της γενικότερης αναταραχής που προκάλεσαν οι εξεγέρσεις της περιόδου 1918-20 σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Η προσπάθεια ελέγχου του συνδικαλιστικού κινήματος γενικεύτηκε κατά τη δεκαετία του ’20, με πιο κραυγαλέο παράδειγμα την αποπομπή των αριστερών συνδικαλιστών από
το Δ΄ συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε. τον Μάιο του 1928 και την πρόσδεση της στην αντι-κομμουνιστική
Συνδικαλιστική Διεθνή του Άμστερνταμ (Κατσορίδας, 2008). Στο εξής, η ΓΣΕΕ, μοναδική επίσημη
εκπρόσωπος των μισθωτών εργατών, θα είναι υποχείριο της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας. Από
τη διοίκησή της θα παρελάσουν συνεργάτες στρατών κατοχής και δικτατόρων, πράκτορες ξένων
κυβερνήσεων, υφυπουργοί Εργασίας2 (Κουκουλές, 1984)!
Ως μοναδική ασυνέχεια στην πορεία αυτή αξίζει να αναφέρουμε την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της γερμανικής Κατοχής. Η απαγόρευση κάθε μορφής συλλογικής διεκδίκησης αλλάξε τελείως τα πλαίσια μέσα στα οποία αναπτύσσεται η δράση των εργατικών
οργανώσεων. Οι συνθήκες ήταν αντίξοες, το καθεστώς στηριγμένο στην τρομοκρατία και τη
βαρβαρότητα, η οικονομία καταληστευμένη από τον κατακτητή. Όμως, υπό την καθοδήγηση
του παράνομου Ε.Ε.Α.Μ. (Εργατικού ΕΑΜ), θεσπίστηκαν λαϊκά συσίτια, απετράπη η πολιτική
επιστράτευση Ελλήνων εργατών, ενισχύθηκαν οι αντιστασιακές οργανώσεις. “Το Εργατικό ΕΑΜ
ήταν η πραγματική ΓΣΕΕ κατά τη διάρκεια της εποχής”, γράφει ο Κατσορίδας. Πράγματι, η τότε
επίσημη κορυφαία συνδικαλιστική οργάνωση, μετονομασθείσα σε ΕΣΕΕ (Εθνική ΣΕΕ) από την
κυβέρνηση Μεταξά, συνεργάζονταν με τον κατακτητή (Κατσορίδας, 2008). Κατά τη γνώμη μας,
υπό το γερμανικό ζυγό γράφτηκε η χρυσή σελίδα του ελληνικού εργατικού κινήματος. ακολουθούμενη, σε μια ακόμα τραγική ειρωνεία της Ιστορίας, από το απόλυτο σκότος της εμφυλιοπολεμικής περιόδου. Η ακραία πόλωση των ετών 1945-1949 καθιστά ανώφελη οποιαδήποτε συ-

1. Σύμφωνα με τον Γ. Κουκουλέ ο Βενιζέλος επέλεξε τη διευκόλυνση της ίδρυσης της Γ.Σ.Ε.Ε όχι μόνο γιατί επιθυμούσε τον έλεγχο «από τα πάνω» του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά και για να αποκρούσει την επιρροή Σέρβων
και Βούλγαρων σοσιαλιστών στους Έλληνες εργάτες.
2. Συνέβη κι αυτό: ο υφυπουργός Εργασίας του Μεταξά, Αρ. Δημητράτος, ήταν ταυτόχρονα και πρόεδρος της ΓΣΕΕ!
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ζήτηση γύρω από οργανωμένες εργατικές κινήσεις της εποχής. Στο 8ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ (1946)
επικράτησαν οι αριστεροί αντιπρόσωποι, η εκλεγμένη όμως διοίκηση ανατράπηκε δικαστικά.
Μέχρι την μεταπολίτευση, στα θεσμικά αναγνωρισμένα συνδικάτα θα κυριαρχήσουν δυνάμεις
προσκείμενες στους νικητές του εμφυλίου, η κύρια δραστηριότητα των οποίων θα είναι η αστυνόμευσή του εργατικού κινήματος, καθώς και η απομάκρυση κάθε λογής «αντεθνικών» στοιχείων (Ιωάννου, 1989).
Ενδιαφέρον έχει η μεταπολεμική (μέχρι τη δικτατορία του 1967) απεργιακή δραστηριότητα
των μισθωτών: σε στοιχεία που παραθέτει ο Χ. Ιωάννου , παρατηρούμε ότι οι απεργίες της δεκαετίας του ‘50 (όπου υπάρχουν στοιχεία) ήταν σποραδικές. Τη δεκαετία του ’60, όμως, υπάρχει
σημαντική αύξηση σε όλα τα μεγέθη μέτρησής τους. Είναι χαρακτηριστικό το ότι, ενώ για τα χρόνια 1953-62 κατά μέσο όρο χάνονταν 79,6 μέρες εργασίας το χρόνο για κάθε 1.000 μισθωτούς, ο
αριθμός αυτός στα χρόνια 1963-66 θα ανέβει σε 360,9 μέρες ανά 1.000 μισθωτούς. Τα αιτήματα
των απεργιών αυτών ήταν μικτά (οικονομικά-πολιτικά), αντικατοπτρίζοντας το γενικότερο πολιτικό κλίμα της εποχής(Ιωάννου, 1989).
Ακολουθεί το σκότος της Χούντας: αν και οι πολιτικές διεργασίες της εποχής είναι εξαιρετικά σημαντικές (κι εν πολλοίς, συνέβαλλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του μεταπολιτευτικού
σκηνικού, μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα κι η συνδικαλιστική δραστηριότητα), τα εργατικά ζητήματα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Σε όλο το πολιτικοκοινωνικό φάσμα, το πολιτειακό ζήτημα
μονοπωλεί το ενδιαφέρον τόσο των υποκειμένων, όσο και των συλλογικοτήτων, νόμιμων και
παράνομων, εντός ή εκτός του Ελλαδικού χώρου.

2.2 Εξελίξεις στους κόλπους της συνδικαλιστικής ηγεσίας μετά το
1974. Εργοστασιακός συνδικαλισμός στη δεκαετία του ‘70 και η
ύφεσή του μετά το 1985.
Στο πρώτο συνέδριο της ΓΣΕΕ μετά την μεταπολίτευση (1976) επικράτησαν και πάλι οι “εθνικόφρονες” της ομάδας Καρακίτσου – Παπαγεωργίου. Μέχρι την έλευση του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, το 1981, λίγα πράγματα θα αλλάξουν στη σύνθεση των διοικήσεων των κορυφαίων συνδικαλιστικών οργανώσεων, τουλάχιστο σ’ επίπεδο ιδεολογικής συγκρότησης (Ζαμπαρλούκου,
1997). Έχουμε όμως δύο συμβάντα, σ’ εκείνη την ταραγμένη δεκαετία του ‘70, που άλλαξαν
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δραματικά τη πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι οι
βάσεις τόσο της κινηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα έκτοτε, όσο και οι προσπάθειες αυτοοργάνωσης σε σωματεία βάσης, δηλαδή τα, σε κινηματικό επίπεδο, θεμέλια αυτού που σήμερα
είναι το αντικείμενο της εργασίας μας, τέθηκαν σ’ εκείνα τα χρόνια.
Το πρώτο συμβάν είναι η ψήφιση του νόμου 330/19763. Σε μια τεταμένη ήδη, από πολιτικής άποψης, ατμόσφαιρα4, ο Υπουργός Εργασίας Λάσκαρης φέρνει προς ψήφιση νομοσχέδιο,
το οποίο ορίζει ασφυκτικά πλαίσια άσκησης του δικαιώματος της απεργίας και γενικότερα της
συνδικαλιστικής δράσης (Κουκουλές & Τζανετάκος, 1986). Η απεργιακή κινητοποίηση της 24ης
και 25ης Μάη έχει πρωτοφανή επιτυχία από άποψης μαζικότητας. Στις 25 Μαίου θα ξεσπάσουν συγκρούσεις στο κέντρο των Αθηνών, όπου σκοτώνεται μια γυναίκα (την πάτησε “αύρα”),
άλλοι τρεις νοσηλεύονται με τραύματα από πυροβόλα όπλα, δεκάδες αστυνομικοί και πολίτες
τραυματίζονται, 190 προσάγονται και 37 συλλαμβάνονται (Αυτόνομη Πρωτοβουλία Πολιτών,
1983). Ο Τύπος της εποχής και όλος ο πολιτικός κόσμος μιλούν για προβοκάτσια. Το ίδιο και οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες, ακόμη και οι προσκείμενες στο ΚΚΕ5 - παρά το γεγονός ότι οι οικοδόμοι,
προσκείμενοι στη συνδικαλιστική του παράταξη (ΕΣΑΚ), πρωτοστάτησαν στις συγκρούσεις. Η
απεργία του Μαΐου και ο δυναμισμός των απεργών, όμως, καθιστούν εμφανές πως η συνδικαλιστική δράση έχει ξανακατέβει στο δρόμο, έπειτα απ’ τα “πέτρινα χρόνια” της δικτατορίας.
Το δεύτερο συμβάν (ίσως ακόμα σημαντικότερο απ’ το πρώτο) είναι η ίδρυση εργοστασιακών σωματείων μετά το 1974, σε αρκετές βιομηχανίες της Ελλάδας. Γράφει ο Κατσανέβας:

“Η αύξηση σε μέγεθος ενός σημαντικού αριθμού μεταποιητικών εκμεταλλεύσεων (σ.τ.σ.: μετά
την πτώση της χούντας), ευνόησε τη συγκέντρωση όλων των απασχολούμενων σε μια επιχείρηση, στο
ίδιο πρωτοβάθμιο σωματείο. Έτσι, με την έξαρση της οργανωμένης εργατικής δράσης μετά το 1974,
τα επιχειρησιακά σωματεία αποδείχτηκαν ως η πιο κατάλληλη μορφή πρωτοβάθμιας οργάνωσης στην
ιδιωτική βιομηχανία, που αποτελούσε “παρθένο έδαφος” για τη συνδικαλιστική δραστηριότητα” (Κατσανέβας, 1994).

3. Του νόμου που θα καταργούσε την πάλη των τάξεων (!) - σύμφωνα με την εμπνευσμένη δήλωση του Υπουργού
Λάσκαρη.
4. Την πρωτομαγιά του ‘76 πέθαναν ο Αλέκος Παναγούλης σε τροχαίο ατύχημα (εκδοχή που τότε αμφισβητήθηκε
έντονα) κι ο μαθητής Σιδέρης Ισιδωρόπουλος, παρασυρθείς από αυτοκίνητο ενώ τον κυνηγούσαν αστυνομικοί για
να τον συλλάβουν για παράνομη αφισσοκόλληση.
5. Οι του ΚΚΕ, βέβαια, ακόμα για προβοκάτσια μιλούν, όποτε συμβαίνει κάτι δυσάρεστο!
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Είναι χαρακτηριστικό πως ο συγγραφέας κρίνει σκόπιμο να επισημάνει ότι αυτό που ονομάζουμε πρωτοβάθμια σωματεία, είναι περισσότερο γνωστό ως “εργοστασιακά”.
Η καινοτομία των εργοστασιακών σωματείων, όμως, δεν εξαντλούνταν στην ίδρυση συνδικάτων σε επίπεδο επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Οργανωτικά υιοθέτησαν μορφές άμεσης
δημοκρατίας, καθστώντας τις γενικές συνελεύσεις ως τον κυρίαρχο τρόπο λήψης αποφάσεων,
όπως επίσης και τη λογική της ευελικτης δράσης σε ό,τι αφορά το κυρίαρχο ρεπερτόριο δράσης
τους. Για πρώτη φορά είχαμε καταλήψεις εργασιακών χώρων, αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες
με συνελεύσεις σε εβδομαδιαία βάση και κινητοποιήσεις που αξιοποιούσαν στοιχεία της παραγωγικής δομής της επιχείρησης, στρέφοντάς τα εναντίον της εργοδοσίας (Κατσορίδας, 2008). Τα
στοιχεία αυτά θα τα ξανασυναντήσουμε, παραλλαγμένα βέβαια λόγω διαφορετικών συνθηκών,
στα πρωτοβάθμια σωματεία που θα μελετήσουμε παρακάτω.
Στις αρχές του ’80, με την έλευση της πρώτης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, έγιναν σοβαρές προσπάθειες αποχουντοποίησης των σωματείων, θεσπίστηκαν υποτυπώδεις μορφές εργατικής
συμμετοχής σε κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, ενώ ψηφίστηκαν εργατικοί νόμοι που χαρακτηρίζονταν από σχετικά προοδευτικό χαρακτήρα (Ζαμπαρλούκου, 1997).
Όμως, οι προαναφερθείσες μεταρρυθμίσεις όπως και ο έλεγχος των συνδικάτων από τους συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, καθώς και η γενικότερη αποφόρτιση της πολιτικής ζωής επέφεραν την
άμβλυνση της απεργιακής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 [20.933.506
χαμένες ώρες εργασίας το 1980, μόλις 6.523.896 (Κουκουλές, 1997) το 1988]. Αντίθετα, στα χρόνια 1990-1993, λάθη τακτικής της Νέας Δημοκρατίας (που εν τω μεταξύ είχε αντικαταστήσει
στην κυβέρνηση το καταρρέον υπό το βάρος σκανδάλων σοσιαλδημοκρατικό κόμμα) καθώς και
πλήθος άλλων παραγόντων έδωσαν παροδική ώθηση προς τα πάνω στους δείκτες της συνδικαλιστικής δράσης.
Εν έτει 1993, το ΠΑΣΟΚ ξανακερδίζει τις εκλογές και σχηματίζει κυβέρνηση υπό τον Α. Παπανδρέου. Η αριστερή ρητορική, όμως, έχει κοπάσει. Το νέο όραμα των εκσυγχρονιζόμενων σοσιαλδημοκρατών αποτυπώνεται σε μια ιδιότυπη μορφή κρατικού παρεμβατισμού , με επιρροές
από νεο-κορπορατιστικα πρότυπα. Διαδικασίες «Κοινωνικου Διαλόγου» εγκαινιάζονται και προβάλλονται πανταχόθεν (Δασκαλάκης, 1995). Η Ευρωπαϊκή Κεντροαριστερά ξανα-καταργεί την
πάλη των τάξεων (αυτή τη φορά δια στόματος Τονι Μπλερ) στη βάση διευρυμένων μηχανισμών
δημιουργίας κοινωνικής συναίνεσης. Τα συμβάντα της περιόδου αυτής, καθώς και της δεκαετίας που ακολουθεί, θα τα μελετήσουμε ξεχωριστά, σε επόμενο υποκεφάλαιο.
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Συνοπτικά, η συνδικαλιστική πυκνότητα στην περίοδο 1974-2000 παρέμεινε σχετικά σταθερή σε απόλυτους αριθμούς. Το 2000 συμμετείχαν σε σωματεία περί τους 770.000 εργαζόμενους,
επί συνολικού εργατικού δυναμικού που ανέρχονταν περίπου στα 4.000.000 εργαζόμενων. Η
σταθερότητα αυτή είναι, όμως, παραπλανητική, δεδομένου ότι οφείλεται κυρίως στη διόγκωση
του αριθμού των συνδικαλιζομένων στον δημόσιο τομέα, με παράλληλη μείωση της συνδικαλιστικής πυκνότητας στον ιδιωτικό (Κουζής, 2006). Στο ευρύτερο δημόσιο το ποσοστό συνδικαλισμού πολύ συχνά υπερβαίνει το 90% - ενώ στις ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν ξεπερνά το 15%
(Κατσορίδας, 2001).
Μέχρι τώρα εστιάσαμε κυρίως στην κινηματική δραστηριότητα των συνδικάτων. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια μικρή παύση σ’ αυτή τη συλλογιστική, για να δούμε τον μηχανισμό συλλογικών διαπραγματεύσεων που βρίσκεται εν ισχύι στην ελληνική επικράτεια. Εκτιμώ ότι η αναφορά αυτή είναι αναγκαία, στο βαθμό που η κινηματική δραστηριότητα βρίσκεται σε άμεση αλληλεπίδραση με τους θεσμικούς τρόπους διαβούλευσης των λεγόμενων “κοινωνικών εταίρων”.

2.3 Το θεσμικό πλαίσιο της συνδικαλιστικής δράσης: Συλλογικές
διαπραγματεύσεις. Συλλογικές συμβάσεις. Ο ρόλος του κράτος.
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα διεξάγονται μέσα στο γενικό θεσμικό πλαίσιο
που ορίζει ο νόμος 1876/1990 «Περί ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων»�. Καρπός της
Οικουμενικής Κυβέρνησης, συγκεντρώνοντας δηλαδή τη συναίνεση ενός ευρύτατου φάσματος
πολιτικών δυνάμεων, αντικατέστησε τον παρωχημένο νόμο 3239/1955 -προς μεγάλη ανακούφιση των περισσότερων εργατολόγων. Πράγματι, όπως θα δούμε παρακάτω, οι ρυθμίσεις του
1990 έδωσαν μια νέα δυναμική στο ελληνικό σύστημα εργασιακών σχέσεων κι απεδείχθησαν
απόλυτα σύμφωνες με τις ανάγκες της οικονομίας για ταχύρρυθμο εκσυγχρονισμό6. Προσθήκες
και τροποποιήσεις στο ν. 1876/1990 έγιναν με τους ν. 2224/1994, 2336/1995 και 2874/2000.
Τέλος, με το προεδρικά διατάγματα υπ’ αριθ. 147 και 198/90, ιδρύθηκε ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) και καθορίστηκαν οι λειτουργίες και αρμοδιότητές του. Όπως
6. Ένας καχύποπτος αναγνώστης θα μπορούσε να παρατηρήσει ότι το «εκσυγχρονισμένο» σύστημα εργασιακών
σχέσεων της δεκαετίας του ’90 δεν παρήγαγε παρά ανεργία στο 11,8% του ενεργού πληθυσμού (υπολογισμοί της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το τέλος του 1999) και μηδενικές- σχεδόν- αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα του
Έλληνα μισθωτού, την ίδια ώρα που η κερδοφορία των μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων ξεπέρασε το 32% επί
του κεφαλαίου τους.
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προβλέπεται από το σχετικό νόμο, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις συμμετέχουν τρία μέρη:
Οι εργατικές οργανώσεις, οι εργοδοτικές ενώσεις και το κράτος.
Ο τρόπος συμμετοχής των εργατικών οργανώσεων ακολουθεί τη γενικότερη δομή του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Όπως γνωρίζουμε, τα συνδικάτα δραστηριοποιούνται σε
τρία επίπεδα. Στο πρωτοβάθμιο επίπεδο συναντάμε τοπικά, επιχειρησιακά/εργοστασιακά και
επαγγελματικά σωματεία. Τα σωματεία αυτά δεν είχαν, μέχρι το 1990, δικαίωμα σύναψης συλλογικών συμβάσεων, παρά μονάχα σε ειδικές κατ’ εξαίρεσιν περιπτώσεις (Ιωάννου, 1989). Ο ν.
1876/1990, όμως, αναγνωρίζει διευρυμένο ρόλο στο επιχειρησιακό σωματείο, παρέχοντάς του
τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης με τον εργοδότη και υπογραφής συλλογικής σύμβασης. Σ’ ένα
δεύτερο επίπεδο υπάρχουν οι Ομοσπονδίες (με διευρυμένο ρόλο, μιας και συνάπτουν τις ομοιοεπαγγελματικές και κλαδικές συμβάσεις) και τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα. Τέλος, το τριτοβάθμιο -εθνικό- επίπεδο, είναι η Γ.Σ.Ε.Ε., της οποίας αρμοδιότητα είναι η σύναψη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
(Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας), η οποία ισχύει για το σύνολο των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας. Τα συμφέροντα των υπαλλήλων του Δημοσίου στο
τριτοβάθμιο επίπεδο εκπροσωπεί η ΑΔΕΔΥ, η οποία όμως δεν παίρνει μέρος σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, μιας και οι όροι εργασίας των μισθωτών που έχουν συνάψει συμβάσεις εργασίας Δημοσίου Δικαίου καθορίζονται μονομερώς από το κράτος-εργοδότη (Zambarloukou, 2006).
Διαφορετική είναι η δομή των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών. Χαρακτηριστική είναι η απουσία κεντρικής κορυφαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης (αντίστοιχης της Γ.Σ.Ε.Ε.).
Στο διάλογο με την τελευταία, στη διαπραγμάτευση για την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δηλαδή, κατέρχεται ο Σύλλογος Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), μέλη του οποίου είναι περιφερειακές και κλαδικές οργανώσεις καθώς και μεμονωμένες μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις. Επίσης μέλη του Σ.Ε.Β.
είναι και ορισμένα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν μεν στο Δημόσιο, αλλά εκμεταλλεύονται τα κενά της σχετικής νομοθεσίας. Άλλες κλαδικές εργοδοτικές οργανώσεις είναι
η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος,
η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών κ.ά., οι οποίες αναλαμβάνουν τη διαπραγμάτευση σε κλαδικό
επίπεδο (Οργανισμός Μεσολαβησης και Διαιτησιας, 2009).
Ως προς το κράτος, τέλος, μία από τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις που επέφερε η ψήφιση του ν. 1876/90, σε σχέση με το προϋπάρχον καθεστώς, ήταν η αναγνώριση της ανάγκης
«μεσολάβησης και διαιτησίας στις συλλογικές διαφορές εργασίας». Μεσολάβηση και διαιτησία
σήμαινε, πριν το 1990, επιβολή ρυθμίσεων και κανόνων από τα Διοικητικά Διαιτητικά Δικαστή-
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ρια, τα οποία ήταν υπό τον απόλυτο έλεγχο του κράτους. Ο νέος νόμος, όμως, προέβλεψε την
ίδρυση αυτόνομων οργανισμών, οι οποίοι θα αναλάμβαναν τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων.
Ο κεντρικός οργανισμός μεσολάβησης και διαιτησίας, είναι ο ΟΜΕΔ. Χρηματοδοτούμενος
από τις εισφορές της Εργατικής Εστίας, διοικείται από εκπρόσωπους της Γ.Σ.Ε.Ε., της εργοδοσίας, του Υπουργείου Εργασίας και Πανεπιστημιακούς. Οι δικαστές-μεσολαβητές, οι οποίοι
λαμβάνουν τις αποφάσεις, έχουν τριετή θητεία και είναι ειδικά ενημερωμένοι για τα εργατικά
θέματα. Οι διαδικασίες μεσολάβησης και διαιτησίας λειτουργούν βάσει ενός ευαίσθητου και
πολύπλοκου συστήματος, το οποίο διασφαλίζει την αμεροληψία των αποφάσεων και την καλή
πίστη των διαπραγματευόμενων (Δασκαλάκης, 1995). Στον ΟΜΕΔ μπορούν να προσφύγουν μονομερώς τόσο οι οργανώσεις των εργατών, όσο και και της εργοδοσίας, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας στην απευθείας διαπραγμάτευση.
Εδώ πρέπει να προστεθεί ότι ο νομοθέτης του 1990 διατήρησε την – κάπως απαρχαιωμένη
– διαδικασία «συμφιλίωσης», η οποία γίνεται με μέριμνα του Υπουργείου Εργασίας και λειτουργεί μάλλον ανταγωνιστικά προς τον ΟΜΕΔ και την ευρύτερηφιλοσοφία της ανεξάρτητης
μεσολάβησης. Πάντως, το μεγαλύτερο μέρος των διενέξεων παραπέμπεται στον ΟΜΕΔ, ενώ η
«συμφιλίωση» χρησιμεύει κυρίως σε περιπτώσεις ατομικών διαφορών, τις οποίες ο τελευταίος
δεν αναλαμβάνει (Δουκάκης, 1988).
Μία ακόμη ενδιαφέρουσα μεταβολή που επέφερε ο ν. 1876, είναι η ουσιαστική διεύρυνση
του περιεχομένου των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Όπως γράφει ο Δ. Δασκαλάκης,

“[...]…έχουν διαμορφωθεί θεσμικά δεδομένα τα οποία έχουν επιτρέψει τη διεύρυνση του αντικειμένου και του περιεχομένου των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να καταστεί εφικτό, εργαζόμενοι και
εργοδότες - ως άμεσα ενδιαφερόμενοι – να έχουν πλήρη εποπτεία του συνόλου των ουσιαστικών και
διαδικαστικών θεμάτων που τους αφορούν και το κυριότερο, να επιδιώκουν την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων”. (Δασκαλάκης, 1995: σελ.251)

Πράγματι, ο νόμος του 1990 επέφερε μια βαθύτατη αλλαγή στο πνεύμα που διέπει τις εργασιακές σχέσεις. Οι σχέσεις εργοδοσίας-συνδικάτων έπαυσαν να θεωρούνται μόνιμη πηγή διαφορών και διενέξεων, των οποίων τη διευθέτηση αναλάμβανε η συλλογική διαπραγμάτευση
-και κατ’ επέκταση η συλλογική σύμβαση. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα θέματα τα οποία ετίθεντο
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υπό διαπραγμάτευση ήταν αυτά που κατ’ εξοχήν εθεωρούντο αιτίες συγκρούσεων. δηλαδή, το
μισθολογικό και οι ώρες εργασίας.
Με το ν.1876/90, αναγνωρίστηκε στα συνδικάτα ένας διευρυμένος συμμετοχικός ρόλος στη
ρύθμιση των ζητημάτων που ανακύπτουν στο χώρο της δουλειάς. Η συλλογική διαπραγμάτευση
εμπλουτίστηκε με μεγάλη ποικιλία θεμάτων τα οποία μπορεί ξεκινουν από το ωράριο εργασίας,
τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, την κοινή δράση εργοδοτικών-εργατικών οργανώσεων σε
επιμέρους προβλήματα (π.χ. η ίδρυση του Λ.Α.Ε.Κ.) και φτάνουν μέχρι και σε προτάσεις προς το
κράτος για ζητήματα κοινωνικής πολιτικής (Σπυρόπουλος, 1992).
Αυτά ίσχυαν μέχρι σήμερα. Δυστυχώς τα χαρακτηριστικά του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι υπό αίρεση και επαναδιαπραγμάτευση, επί το χείρον, σε ό,τι αφορά τους
μισθωτούς. Βάσει των πληροφοριών που διαρρέουν από το Υπουργείο Απασχόλησης (Μέγας,
2010) , η τρόϊκα ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ φέρεται να πέτυχε να περιληφθεί στο πακέτο αλλαγών που ετοιμάζονται για τις εργασιακές σχέσεις η ακύρωση της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής σε
αυτόν από μέρους των συνδικάτων7. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εργατικές οργανώσεις χάνουν ένα σημαντικό μοχλό θεσμικής πίεσης για υπογραφή ή ανανέωση συλλογικής σύμβασης,
σε περίπτωση που ο εργοδότης αρνηθεί να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις. Εκτιμάται ότι αυτό
το μέτρο θα διευκολύνει την καθήλωση των μισθών στα σημερινά επίπεδα, για το διάστημα της
επόμενης τριετίας, τουλάχιστον.
Επίσης, ένα άλλο ανησυχητικό νέο είναι πως στο πακετο θα προβλέπεται και η δυνατότητα
οι κλαδικές ή τοπικές συμβάσεις να περιέχουν δυσμενέστερους για τον εργαζόμενο όρους από
αυτούς που συμφωνήθηκαν στην ΕΓΣΣΕ. Μέχρι σήμερα, ίσχυε μόνο το αντίθετο, δηλαδή οι κλαδικές μπορούσαν μόνο να βελτιώνουν τη θέση του εργαζομένου, σε μισθολογικά ή άλλα ζητήματα. Αν αυτά επιβεβαιωθούν, τότε σαφώς δικαιώνονται όσοι μιλούν για ουσιαστική κατάργηση
των συλλογικών συμβάσεων (Κουκιάδης, 2010).
Η αλήθεα είναι ότι αυτό που προοιωνίζονται τα νέα μέτρα δεν είναι τόσο η απευθείας ακύρωση του μηχανισμού συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά αφενός η απόσυρση του κράτους
από τον ρυθμιστικό ρόλο που προέβλεπε γι’ αυτό ο ν. 1876/90, αφετέρου η κατάργηση του
“δικτύου ασφαλείας” που συνιστούσε η ΕΓΣΣΕ για το σύνολο των εργαζομένων. Ο συνδυασμός
των δύο θα σημάνει μια αλλαγή κολοσσιαίων διαστάσεων στο νεοκορπορατιστικό μοντέλο βιομηχανικής “δημοκρατίας” που είχε εφαρμοστεί τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα �. Είναι
7. Εντέλει η τελική απόφαση επ’ αυτού αναβλήθηκε για το 2011.
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ίσως πρόωρο να αναζητά κανείς να περιγράψει συνέπειες ρυθμίσεων που ακόμα βρίσκονται στο
επίπεδο φημολογίας, θα ήθελα να κλείσω όμως την παρούσα παράγραφο με μια παρατήρηση.
Ενδεχομένως, η απόσυρση του κράτος από το ρυθμιστικό ρόλο του μεσολαβητή και διαιτητή,
να υποχρεώσει τα πρωτοβάθμια σωματεία να αναπροσαρμόσουν το διεκδικητικό πλαίσιο και
το ρεπερτόριό τους. Εάν η οδός της συνεννόησης φραγεί, ποιός άλλος δρόμος μένει στα σωματεία πέραν της βιομηχανικής δράσης, της βίας, ή της απειλής χρήσης αυτής; Σε αυτό το πλαίσιο, σωματεία που ήδη έχουν ένα σκληρό διεκδικητικό πλαίσιο, οι ριζοσπαστικότερες δηλαδή
οργανώσεις, ενδεχομένως να βρεθούν με συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι συνδικάτων με πιο
μετριοπαθές ρεπερτόριο.

2.4 Σημεία τομής και ρήξης από το 1990 έως και σήμερα.
Κινηματική δραστηριότητα των εργαζομένων.
Επέλεξα να αφιερώσω ένα ξεχωριστό υποκεφάλαιο στα μείζονα κινηματικά συμβάντα της
περιόδου 1990-2010. Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμάται η μικρο-ιστορία των διεργασιών
εντός του συνδικαλιστικού κινήματος, ούτε ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται η δυναμική
της διαντίδρασης των σωματείων με την κοινωνία. Όμως εκτιμώ ότι συγκεκριμένα κινηματικά
συμβάντα συμπυκνώνουν επαρκώς τις προαναφερθείσες διεργασίες και τις αποκαλύπτουν στη
δημόσια θέα, ενίοτε με ακραίους τρόπους, όπως π.χ. έγινε στο σχέδιο Γιαννίτση του 2001 (Della
Porta, 2008). Τούτη η λογική, από τους “κόμβους” των ιστορικών διαδρομών και προς τα πίσω,
διατρέχει την εργασία αυτή στο σύνολό της.
Τον Απρίλιο του 1990, ο Κων. Μητσοτάκης έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Στην τριετή διακυβέρνησή του, στα ζητήματα της οικονομίας, των
εργασιακών σχέσεων και του ασφαλιστικού ακολούθησε μια πολιτική που χαρακτηρίστηκε “νεοφιλελεύθερη”. Οι σημαντικές “μεταρρυθμίσεις” της περιόδου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
τον νόμο Σιούφα (1992) για το Ασφαλιστικό και τις προσπάθειες ιδιωτικοποίησης των ΟΤΕ, ΑΓΕΤΗΡΑΚΛΗΣ και ΕΑΣ. Η προσπάθεια μετοχοποίησης του ΟΤΕ και εκχώρησης του management σε
ξένο επενδυτή, απέτυχε κυρίως λόγω εσωτερικών αντιδράσεων στη Ν.Δ., αλλά και του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών που δημιούργησαν βαρύ πολιτικό κλίμα (Ραβανός, 2008). Η
ΑΓΕΤ-Ηρακλής πωλήθηκε εντέλει σε ιταλική εταιρεία.
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Η πλέον σημαντική, για την έρευνά μας, προσπάθεια ιδιωτικοποίησης ήταν αυτή της ΕΑΣ, της
εταιρείας που διαχειρίζονταν τα αστικά λεωφορεία στην Αθήνα. Η απεργία των εργαζομένων
ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1992, όταν ανακοινώθηκε η απόφαση να περάσουν τα λεωφορεία
στα χέρια ιδιωτών (κατά τα πρότυπα των υπεραστικών ΚΤΕΛ, με κρατική επιδότηση ίση με την
τιμή εκάστου ενός εισιτηρίου). Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με μια μεγάλη πορεία στο κέντρο
των Αθηνών, εν μέσω της θερινής ραστώνης και συνεχίστηκαν με την απεργία διαρκείας, την
κατάληψη του αμαξοστάσιου του Βοτανικού, που έγινε θέατρο διαρκών συγκρούσεων μεταξύ
απεργών και αστυνομικών, τα θρυλικά “ξεβρακώματα” των απεργοσπαστών που προσπαθούσαν να αγοράσουν λεωφορείο, τα σπασίματα, τέλος, λεωφορείων που είχαν περάσει σε χέρια
ιδιωτών. Οι κινητοποιήσεις κράτησαν 18 μήνες, μέχρι την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη,
ενώ οι αστικές συγκοινωνίες πέρασαν και πάλι στα χέρια του κράτους, αμέσως μετά την επάνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία (Μαργωμένου, 1998).
Το κρίσιμο σε αυτή την υπόθεση είναι το ρεπερτόριο το οποίο χρησιμοποίησαν οι εργαζόμενοι της ΕΑΣ για να προωθήσουν τα αιτήματά τους. Το ρεπερτόριο αυτό περιελάμβανε κατ’
ουσίαν όλα τα μέσα συνδικαλιστικής κινηματικής δράσης που έχουμε υπόψη μας για την μεταπολεμική περίοδο (Νέδος, 2008). Ανάμεσα σε άλλα ξεχωρίζουν: (α) καταλήψεις εργασιακών
χώρων, (β) απεργίες, (γ) διαπόμπευση απεργοσπαστών, (δ) διαδηλώσεις και συγκρούσεις με
την αστυνομία, (ε) καταστροφή παραγωγικών μέσων8. Επιπλέον, ένα από τα χαρακτηριστικά της
κινητοποίησης αυτής ήταν ότι αξιοποίησε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρείχε η ίδια η
εργασιακή διαδικασία. Αυτό βεβαίως δεν είναι καινοτομία για το εργατικό κίνημα (βλ. π.χ. πρόσφατες κινητοποιήσεις σε εργοστάσια ατσαλιού της Ισπανίας, όπου οι απεργοί κατασκεύασαν
οδοφράγματα με τη χρήση φύλλων ατσαλιού που παρήγαγε το εργοστάσιό τους!), όμως για τα
ελληνικά δεδομένα, η πληρότητα του ρεπερτορίου και η εφευρετικότητα των απεργών οπωσδήποτε άφησε το σημάδι της στην κληρονομιά του συνδικαλιστικού κινήματος. Θα ξανασυναντήσουμε τον παραπάνω προσανατολισμό σε κινητοποιήσεις επισφαλώς εργαζομένων.
Ακολουθεί η σχετική νηνεμία των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, 1993-2003. Το αξιοσημείωτο συμβάν της περιόδου εκείνης είναι η διαμάχη κυβέρνησης – συνδικάτων σχετικά με τις προτάσεις
Γιαννίτση για το ασφαλιστικό. Τον Απρίλιο του 2001, εμφανίστηκαν στον ημερήσιο τύπο δημο8. Παιδάκι τότε, έφηβος, υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας μιας επίθεσης σε ιδιωτικοποιημένο λεωφορείο, στην Ηλιούπολη. Το λεωφορείο σταμάτησε στη στάση για να πάρει κόσμο, νύχτα, κι απ’ το πουθενά πετάχτηκαν 10 περίπου
άτομα που προκάλεσαν φθορές με σφυρία, λοστάρια, στο όχημα. Σπάσανε τα φανάρια και τα τζάμια του λεωφορείου, έπειτα εξαφανίστηκαν πάλι στο σκοτάδι. Οι επιθέσεις εκείνης της εποχής αποδώθηκαν (σωστά, μάλλον – αν
και τα δικαστήρια έκριναν αντίθετα) σε οργανωμένο σχέδιο των συνδικαλιστών της ΕΑΣ).
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σιεύματα, τα οποία ανέφεραν σειρά προτάσεων για μεταρρυθμίσεις στο Ασφαλιστικό Σύστημα, προτάσεις που θα επέφεραν εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες στους εργαζόμενους κυρίως
ηλικίας 30-45 ετών. Οι ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ προκήρυξαν απεργία για την 26η Απριλίου, τα Μ.Μ.Ε.,
κυρίως οι μείζονες τηλεοπτικοί σταθμοί αλλά και οι συμπολιτευόμενες εφημερίδες στήριξαν τις
κινητοποιήσεις και η κυβέρνηση υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση, αποσύροντας τις προτάσεις και
ξεκινώντας διάλογο “από μηδενική βάση” (Καρέλιας, 2001). Η απεργία της 26ης ήταν σχεδόν
καθολική, ενώ η διαδήλωση εκείνης της ημέρας ήταν σίγουρα η μεγαλύτερη σε όγκο εργατική
κινητοποίηση από το 1981 και έπειτα.
Σ’ εκείνο το χρονικό σημείο επισφραγίστηκε η επιστροφή των συνδικάτων στο πολιτικό προσκήνιο, ως ισχυρού συνδιαμορφωτή και συμπαίκτη στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Η αρθρογραφία των ημερών επισημαίνει ότι οι εργατικές οργανώσεις βγαίνουν εξαιρετικά ενισχυμένες από τη διαμάχη με την Κυβέρνηση, και τις καλεί να δείξουν υπεύθυνο πρόσωπο στον κοινωνικό διάλογο που θα ακολουθουσε (Χριστοδουλίδου, 2001). Για πρώτη φορά μετά απο πολλά
χρόνια υποχωρήσεων ή συμβιβασμών, οι συνδικαλιστές προσήλθαν με αξιώσεις σε σύγκρουση
με την πολιτική ηγεσία, και πέτυχαν νίκη δια της κινηματικής οδού. Έκτοτε, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου γενικές απεργίες εντυπωσίασαν με την επιτυχία τους. Η γενική απεργία λοιπόν,
κατ’ εξοχήν συμβολικό μέσο κινηματικής δράσης, επανήλθε στο ρεπερτόριο των συνδικάτων ως
ουσιαστικός μοχλός πίεσης. Θα ήθελα να επισημάνω εδώ, ότι είχε προηγηθεί η περίοδος από τη
δεκαετία του 1990 και μετά, όπου θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα αποδυναμώνεται καθώς εισέρχεται σε μια περίοδο άμυνας. Μπορεί να έχουμε κάποιες δυναμικές
κινητοποιήσεις, οι οποίες οδηγούν και στην ανατροπή προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεων,
αλλά αυτές είναι αμυντικού χαρακτήρα που στόχο έχουν να προστατεύσουν κεκτημένα δικαιώματα, και δεν αφορούν νέες διεκδικήσεις.
Το τρίτο σημείο τομής το ζούμε τώρα. Είναι αδύνατον φυσικά να επιχειρήσει κανείς, όχι αποτίμηση, έστω απλή εκτίμηση της κατάστασης, δεδομένου ότι τα γεγονότα εκτυλίσσονται γύρω
μας με φρενήρεις ρυθμούς, όμως ορισμένες φορές αρκεί να οσφρανθεί κανείς τον αέρα γύρω
του για να καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει.
Η Στάβυ Σαλουφάκου, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ), διατυπώνει την άποψη ότι το συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτοφανή πρόκληση:
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“Η επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πρωτοφανής κι έχει να κάνει
με την απόφαση, τη σκληρή απόφαση της μονεταριστικής κεντρικής πολιτικής που ισχύει στην Ευρώπη
στο σύνολό της, ότι πρέπει να υπάρχει κατάρρευση του κοινωνικού κράτους. [...] Στην Ελλάδα ειδικά,
τα μέτρα που παρθήκαν και παίρνονται κάθε μέρα [...] δείχνουν να είναι αδυσώπητα για τους εργαζόμενους κι όχι απλά άδικα. Πιστεύω ότι όποιος ελπίζει ότι μ’ αυτά τα μέτρα θα βγούμε απ’ την κρίση,
αγνοεί την πραγματικότητα και δεν ξέρει ότι ανοίγει παραπάνω και βαθαίνει και η κοινωνική αδικία απο
πλευράς καταμερισμού του εισοδήματος στη χώρα, αλλά βαθαίνει πολύ περισσότερο και η οικονομική
κρίση για την ίδια τη χώρα, με ό,τι αυτό σημαίνει σαν συνέπειες για τους εργαζόμενους.”
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3. Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΦΆΛΕΙΑΣ
3.1. Ευέλικτη και ελαστική εργασία. Συμβάσεις έργου, Δελτία
παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), ενοικίαση εργαζομένων. Έκταση του
φαινομένου στην Ελλάδα και την Ε.Ε.. Νομοθεσία, πολιτική και
νομική συζήτηση.
Σήμερα, όλο και περισσότερο αποφεύγεται η αναφορά σε ελαστικότητα ή ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις. Κι αυτό πιθανότατα γιατί ο όρος έχει εξαιρετικά αρνητικές συνυποδηλώσεις
στο συλλογικό φαντασιακό, ή εμφανίζεται στενά συνδεδεμένος με μια σειρά κοινωνικών παθογενειών, σχετιζόμενων με την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και την μετα-βιομηχανική
κοινωνική στρωμάτωση9.
Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με τη διάρθρωση της αγοράς εργασίας στα κράτη-μέλη, μετά από συγκριτική έρευνα των επικρατούντων μοντέλων, κατέληξαν
να προτείνουν και να προκρίνουν το μοντέλο της flexicurity (σύζευξη των ακρωνυμίων της “ευελιξίας” και “ασφάλειας”) ως το πλέον δόκιμο για την εφαρμογή μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής στις εργασιακές σχέσεις. Η flexicurity βασίζεται στα πρότυπα του μοντέλου εργασιακών
σχέσεων της Δανίας, με το σκεπτικό ότι το εν λόγω σχήμα επέτυχε την μείωση της ανεργίας από
το 12% στο 5%, με ταυτόχρονη ετήσια αύξηση του μέσου μισθού κατά 2 με 3% (EurActiv, 2008).
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλιο απεδέχθη, τον Ιούλιο του 2007, την έκθεση Προτάσιεβιτς για την
ευελιξία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας (Ελευθεροτυπία, 2007) κι έτσι η flexicurity
έγινε επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκτοτε, επιτροπές και ομάδες εργασίας της
Ε.Ε. επιβλέπουν τη διαδικασία ενσωμάτωσης της κοινής πολιτικής στα νομοθετικά συστήματα

9. Μια ενδιαφέρουσα αντιστοιχία στην ελληνική πραγματικότητα, ήταν η υποκατάσταση του όρου “ιδιωτικοποίηση” της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με τον πολιτικά κομψότερο “αποκρατικοποίηση” των κυβερνήσεων Σημίτη κ.ε..
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των κρατών μελών και συντάσσουν εκθέσεις προόδου [βλ. εντελώς ενδεικτικά το (Mission for
Flexicurity, 2008)].
Στην Ελλάδα με σειρά νομοθετικών διατάξεων και παρεμβάσεων έχει επιχειρηθεί η εισαγωγή και ρύθμιση ευέλικτων μορφών εργασιακών σχέσεων. Η κρισιμότερη – ίσως – παρέμβαση
σχεδιάζεται τις ημέρες που γράφεται το παρόν κεφάλαιο, με το νομοσχέδιο Λοβέρδου για τις
εργασιακές σχέσεις. Το νομοσχέδιο αυτό, καρπός της προεκλογικής υπόσχεσης του ΠΑΣΟΚ “να
μπει τάξη στις εργασιακές σχέσεις, την επιτομή της βίας, του αυταρχισμού και της απορρύθμισης”10, ψηφίστηκε στις 04/05/2010. Οι αλλαγές που προτείνονται δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς στις ημέρες που ακολούθησαν ενεργοποιήθηκε η συμφωνία με την τρόικα Ε.Ε.-Ε.Κ.Τ.-Δ.Ν.Τ.,
για χορήγηση οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα, μέρος της οποίας ήταν και πακέτο μέτρων
περαιτέρω βίαιης απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.
Πιο κάτω θα μελετήσουμε το νομικό πλαίσιο της ευέλικτης εργασίας στην Ελλάδα, όμως
πρώτα θα ήθελα να δούμε το θεωρητικό της πλαίσιο, όπως μας παραδίδεται από τη διεθνή
βιβλιογραφία. Η ευέλικτη-ελαστική εργασία, λοιπόν, εμφανίστηκε ως όρος και ζητούμενο στις
αρχές της δεκαετίας του ‘80, ξεσηκώνοντας πυρετώδεις συζητήσεις σχετικά με τις συνέπειες
που θα επέφερε στις εργασιακές σχέσεις. Η πλέον παραδοσιακή κατάταξη των μορφών της,
βασίζεται στην τυπολογία του Atkinson, την οποία σας παραθέτω: (α) Εξωτερική αριθμητική ευελιξία (περιλαμβάνει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου, καθώς και το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο προσλήψεων και απολύσεων. (β) Εσωτερική αριθμητική ευελιξία (ελαστικοποίηση
του εργάσιμου χρόνου, μερική απασχόληση, κυλιόμενο ωράριο). (γ) Λειτουργική ευελιξία (περιλαμβάνει το οργανόγραμμα και την κατανομή καθηκόντων εντός της επιχείρησης, καθώς και
το βαθμό στον οποίο δραστηριότητες της επιχείρησης εκχωρούνται σε εξωτερικούς συνεργάτες.
(δ) Μισθολογική ευελιξία (ο βαθμός στον οποίο ατομικές συμβάσεις και απευθείας συμφωνίες
μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου υποκαθιστούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις) (Atkinson,
1984).
Κατά τη γνώμη μου η ως άνω τυπολογία έχει λειτουργική μόνο αξία, μας επιτρέπει δηλαδή
να κάνουμε έναν δόκιμο διαχωρισμό των υπό εξέταση φαινομένων σε θεσμικό/νομικό επίπεδο,
ελάχιστη όμως είναι η δυνατότητα απευθείας συσχετίσεων με τα δικά μας ζητούμενα. Μπορούμε, πάντως, να συγκροτήσουμε ένα σύστημα σημείων στο χάρτη της εργασιακής σχέσης, σημεί-

10. Απόσπασμα της Ομιλίας του Υπουργού Εργασίας επί των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης,
18/10/2009 (έμφαση δική μου).
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ων που διαρκώς θα επανέρχονται στο υπόλοιπο της εργασίας. Διακρίνουμε τους εξής τέσσερις
άξονες:
− τρόποι έναρξης και λήξης της εργασιακής σχέσης
− βαθμός αναγνώρισης του εξαρτημένου χαρακτήρα της σχέσης εργασίας και του κατά πόσον
η εργασία αυτή καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες (συνδέεται άμεσα με το παραπάνω)
− ρύθμιση του εργάσιμου χρόνου
− ρύθμιση του τρόπου υπολογισμού της αμοιβής
Το σύστημα αυτό, όπως είναι προφανές, είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, τα δε στοιχεία του
βρίσκονται σε έντονη αλληλεξάρτηση. Τόσο οι νομικές, όσο και οι πολιτικές ή ακαδημαϊκές συζητήσεις τείνουν να το αντιμετωπίζουν ως όλον, οι παρεμβάσεις δηλαδή που προτείνονται, σε
επίπεδο πολιτείας ή επιχείρησης, σπάνια εστιάζουν σε ένα μόνο σημείο της εξίσωσης. Από κοινωνιολογικής άποψης, η παρατήρηση αυτή δεν στερείται ενδιαφέροντος, στο βαθμό που μαζικές μετατροπές των μοντέλων συγκρότησης των σχέσεων εργοδότη-εργαζόμενου, πιστοποιούν,
αφενός, αλλαγές στην οργανωσιακή κουλτούρα των οικονομικών οργανισμών κι αφετέρου καθολικές μετατοπίσεις στην πρόσληψη της έννοιας της εργασίας, από μέρους του υποκειμένου.
Ως προς τον πρώτο άξονα, λοιπόν, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρείται μια διπλή παρέμβαση, αφενός διευκόλυνσης των ομαδικών απολύσεων, αφετέρου μείωσης του κόστους του τερματισμού της ατομικής σύμβασης, είτε μέσω της μείωσης της αποζημίωσης απόλυσης, είτε με άρση άλλων αποτρεπτικών ρυθμίσεων(Κουζής, 2008a). Στο ελληνικό παράδειγμα,
οι απολύσεις είναι ουσιαστικα ελεύθερες στις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, ενώ
σε αυτές που απασχολούν πάνω από 200 άτομα, το ποσοστό επιτρεπόμενων απολύσεων έχει
καθοριστεί στο 2% και μέχρι τριάντα άτομα κατ’ ανώτατο όριο τον μήνα11. Αυτά ίσχυαν προ της
επέλασης της τρόϊκας, καθώς με βάση τα προαναγγελθέντα απ’ το Υπουργείο Απασχόλησης,
αναμένεται το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 4%, με παράλληλη μείωση της αποζημίωσης και
καταβολή της σε 6 μηνιαίες δόσεις (Κοκκαλιάρη, 2010)12.
Σε ό,τι αφορά στο βαθμό αναγνώρισης του εξαρτημένου χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, τα
πράγματα εδώ είναι κάπως θολά. Αφενός γνωρίζουμε ότι στην ελληνική περίπτωση, η αναγνώ11. Προεδρικό διάταγμα 3397/1111, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β2445/14.12.2009.
12. Λίγο πριν την παράδοση του τελικού κειμένου, οι ρυθμίσεις αυτές ψηφίστηκαν στη Βουλή, ως τροπολογία στο
Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο.
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ριση της σχέσης ως εξαρτημένη εργασία έχει πολύ κρίσιμες συνέπειες σε ό,τι αφορά στην προστατευτική μέριμνα της πολιτείας έναντι του εργαζόμενου (Γεωργακοπούλου & Κουζής, 1996),
αφετέρου διακρίνει κανείς ένα έντονα ιδεολογικό φορτίο στην απάντηση περί του τι ακριβώς
σημαίνει σχέση εξαρτημένης εργασίας. Είναι πολύ χαρακτηριστική η παρέμβαση του εκδότη
Πατάκη στο διάλογο για το νομοσχέδιο “Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις”, που ψηφίστηκε αυτές τις ημέρες στη Βουλή. Σε επιστολή του που δημοσιεύτηκε στον
Τύπο, ο Πατάκης γράφει, μεταξύ άλλων:

“Για ένα εκδοτικό οίκο η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως επιμελητές ή διορθωτές
κτλ., είναι σύνηθες και αναγκαίο φαινόμενο, γιατί κάθε εργασία ενώ συνδέεται με την έκδοση ενός
συγκεκριμένου βιβλίου, δεν είναι συνεχής διότι διακόπτεται με την παρεμβολή των συγγραφέων, των
ατελιέ, που είναι εξωτερικοί συνεργάτες. Τούτο σημαίνει ότι όσο ασχολείται με ένα βιβλίο ο συγγραφέας ή το ατελιέ, ο επιμελητής ή διορθωτής πρέπει να περιμένει, δηλαδή να διακόψει τη δική του εργασία και να την συνεχίσει όταν και οι υπόλοιποι συντελεστές είναι έτοιμοι κάτι που δεν συνάδει με την
εξαρτημένη μορφή εργασίας.[...] Όσο για τους μεταφραστές, συμβαίνει να είναι πολλές φορές ειδικοί
επιστήμονες ή άτομα που ασχολούνται από χόμπι με το έργο αυτό, έτσι ώστε δεν θέτουν συγκεκριμένο
χρονικό περιθώριο στην ολοκλήρωση της δουλειάς τους, αφού η συγκεκριμένη εργασία παρεμβάλλεται
μεταξύ των άλλων απασχολήσεων τους, με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση μιας μετάφρασης να διαρκέσει
πολλές φορές παραπάνω από ένα έτος.” (Επιστολή Πατάκη προς τον Τύπο, 19/04/2010)

Από την άλλη μεριά, ο Μ.Μ., μεταφραστής στο επάγγελμα και μέλος του Σωματείου “Σύλλογος Μεταφραστών, Επιμελητών, Διορθωτών” (ΣΜΕΔ), δεν αρνείται ότι ακόμα και μέσα στους
κόλπους των εργαζομένων στον εκδοτικό κλάδο υφίστανται αυτές οι αντιφάσεις.

“Το πρώτο μέλημα θα πρέπει να είναι η καταγραφή, άμα δεν ξέρουμε για τι πράμα συζητάμε, για
τι συνθήκες εργασίας, δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα [...]. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των μεταφραστών που δουλεύουν σε συνθήκες εξαρτημένης εργασίας, αλλά δεν έχουν την προστασία του εργατικού
δικαίου, τα δικαιώματα που τους αναλογούν, ποιοί είναι όμως αυτοί, πόσοι είναι;...”

Σημειώνεται ότι διακεκηρυγμένος στόχος του εν λόγω σωματείου είναι η υπογραφή συλλογικής σύμβασης, όπου φυσικά θα αναγνωρίζεται ο εξαρτημένος χαρακτήρας της μεταφραστικής
ή επιμελητικής εργασίας.

30

Είναι αναμφίβολο πάντως ότι έχουν υπάρξει καταχρήσεις από την εργοδοτική πλευρά (τόσο
στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα) στη σύναψη επαγγελματικών σχέσεων, υπεργολαβιών, συμβάσεων έργου κλπ, έναντι της ρητής αναγνώρισης παροχής εξαρτημένης εργασίας
από μέρους του εργαζόμενου. Στο δημόσιο το ζήτημα των χιλιάδων “συμβασιούχων” χρονίζει κι
επανέρχεται από καιρού εις καιρόν στην επικαιρότητα. Στον ιδιωτικό τομέα, το φαινόμενο εντοπίζεται σε συγκεκριμένους κλάδους με διάφορες μορφές: (α) εργαζόμενοι που εμφανίζονται
ως “συνεργάτες – ελεύθεροι επαγγελματίες” με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, (β) σύναψη επαναλαμβανόμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, (γ) ενοικίαση εργαζομένων από τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας.
Οι πρόσφατες εξελίξεις σ’ αυτό το πεδίο, με βάση το νόμο Λοβέρδου που ψηφίστηκε εντέλει
στις 04/05/2010, έχουν ως εξής:
− Μετά το πέρας εξαμήνου συνεχούς παροχής υπηρεσιών με δελτίο στον ίδιο εργοδότη, μπορεί να υποστηριχθεί από μεριάς εργαζόμενου ότι υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας (μέχρι τώρα δεν υπήρχε όριο, αλλά ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τεκμηριωθεί δικαστικά
η εξαρτημένη εργασία – θα πρέπει να αναμείνουμε κάποιο χρονικό διάστημα, για να δούμε
πώς θα επηρεάσει η αλλαγή αυτή τις δικαστικές αποφάσεις)
− Μετά το πέρας 18μήνου συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, η σύμβαση του ενοικιαζόμενου εργαζόμενου μετατρέπεται σε αορίστου κι η ενοικίαση παύει (εδώ ο Λοβέρδος
άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό, στην περίπτωση όπου μεσολαβήσει κενό 45 ημερών εντός
του 18μήνου – ούτως ή άλλως η κατάσταση στο πεδίο της ενοικίασης είναι πραγματικά μεσαιωνική, όπως θα μας περιγράψουν παρακάτω εργαζόμενοι που δουλεύουν σε αυτό το
καθεστώς).
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι, παρά τις αισιόδοξες εξαγγελίες της κυβέρνησης, μάλλον
το ζήτημα θα παραμείνει ανοιχτό για αρκετά χρόνια ακόμη.
Στον τρίτο άξονα (ρύθμισης του χρόνου εργασίας), εμπειρικές έρευνες καταδεικνύουν ότι σε
ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στο βαθμό εισδοχής και την μορφή
της μερικής, κυλιόμενης ή εκ περιτροπής απασχόλησης. Στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, η ελαστικότητα στο χρόνο εργασίας εμφανίζεται επαρκώς ρυθμισμένη από μέρους της
πολιτείας (Wallace, 2003). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πάλι, καθώς και σε ορισμένες -νεοεισελθείσες
στην Ε.Ε.- χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ, η απουσία κρατικής παρέμβασης προωθεί πιο
άναρχες λογικές, με το διευθυντικό/εργοδοτικό δικαίωμα και τις ατομικές συμβάσεις να αποτε31

λούν τον κύριο παράγοντα ρύθμισης(Wallace, 2003). Επίσης, παρατηρείται χάσμα μεταξύ Βορρά
και Νότου: στις χώρες της μεσογειακής λεκάνης, η ευελιξία του εργάσιμου χρόνου απαντάται σε
πολύ μικρότερο βαθμό απ’ ότι στις υπόλοιπες (Chung, Kerkhofs, & Ester, 2007). Η Ελλάδα ανήκει
σε αυτές, όμως και εδώ -όπως και παντού- η ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας παρουσιάζει
αυξητικές τάσεις (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2008).
Τέλος, ως προς τη ρύθμιση του τρόπου υπολογισμού της αμοιβής, έχουμε περιγράψει ήδη
παραπάνω το γενικό πλαίσιο συλλογικής διαπραγμάτευσης, καθώς και τις δραματικές μεταβολές που αναμένεται να επιφέρουν τα σχεδιαζόμενα μέτρα απορρύθμισής τους. Το μοντέλο που
προτείνεται είναι αυτό της ατομικής, απευθείας διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, στη βάση ενός γενικού πλαισίου που θα τίθεται σε εθνικό ή κλαδικό επίπεδο.
Η κριτική που ασκήθηκε, όλα αυτά τα χρόνια, στο αίτημα για ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων ήταν εντονότατη σε όλα τα επίπεδα. Οι κριτικές εστιάστηκαν στην αναποτελεσματικότητα της ελαστικοποίησης σε σχέση με τους παραδεδεγμένους της στόχους (Θεοχαράκης, 2002), στην μονομερή επί το χείρον μεταβολή των συνθηκών εργασίας (Delcourt, 1985),
στην κοινωνική απορρύθμιση που επιφέρει η διάρρηξη του εργασιακού status quo (Herrmann,
2006)., στην αδυναμία εφαρμογής του μοντέλου της flexicurity σε χώρες όπου το κράτος πρόνοιας δεν έχει ισχυρή παράδοση (Κουζής, 2008b). Η βιβλιογραφία που παραθέτω είναι εντελώς
ενδεικτική, οι έρευνες και τοποθετήσεις που έχουν δημοσιευτεί είναι πραγματικά αμέτρητες.
Είναι αλήθεια όμως, πως το κυρίως θέμα της εργασίας μου, η επισφάλεια, είναι αδύνατον
να μελετηθεί έξω από το πλαίσιο της ελαστικής εργασίας. Για να υπάρξουν επισφαλώς εργαζόμενοι, θα πρέπει να υφίσταται ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις.
Αν όμως έχουν έτσι τα πράγματα, πώς μπορεί να εξηγήσει κανείς το ότι η εμφάνιση του όρου
“επισφάλεια” προηγήθηκε της ελαστικής εργασίας;
Το ερώτημα αυτό, μεταξύ άλλων, θα μας απασχολήσει στο επόμενο κεφάλαιο. Προτού φτάσουμε εκεί, όμως, ζητώ την άδεια από τον αναγνώστη, να παρεμβάλλω ένα σύντομο ιντερλούδιο στην περί επισφάλειας συζήτηση, για να εκθέσω την άποψή μου για τη βιβλιογραφία και τις
παραπομπές στις επιστημονικές εργασίες.
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3.2 Το “νέο προλεταριάτο”. Επισφαλείς σχέσεις εργασίας και
επισφαλώς εργαζόμενοι. Το υποκείμενο της επισφάλειας.
Ανάπτυξη της έννοιας μέσα στα κινήματα.
Ένας απ’ τους πλέον διαδεδομένους μύθους στη φιλολογία περί “επισφάλειας”, είναι πως
η έννοια προηγείται της εμφάνισης του αιτήματος ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων
(Mitropoulos, 2005). Υποστηρίζεται ότι αυτό που ονομάσαμε αργότερα precariousness μπορεί
να εντοπιστεί, εν σπέρματι, στις θεωρίες περί άρνησης της εργασίας, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα
δημοφιλείς στα τέλη της δεκαετίας του ‘70, σε κύκλους αυτόνομων μαρξιστών στην Ιταλία και
αλλού (Frassanito-network, 2005). Μια – ακόμα πιο ακραία – εκδοχή φέρει το εργοδοτικό αίτημα περί ελαστικοποίησης να αναπτύσσεται ακριβώς σε απάντηση της απροθυμίας των νεαρών
προλετάριων να ενταχθούν στο σχήμα της οχτάωρης/πενθήμερης εργασίας, καθώς και της όξυνσης των εργατικών αγώνων της εποχής (Neilson & Rossiter, 2008).
Μ’ οσοδήποτε ζωηρό ενδιαφέρον κι αν αναψηλαφίσει κανείς τις περίεργες εκείνες εποχές,
εκτιμώ ότι τριάντα χρόνια μετά, είναι αδύνατον να υποστηριχθούν με πειστικό τρόπο επιχειρήματα σαν και τα παραπάνω. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι οι άγριες απεργίες κι οι καταλήψεις εργοστασίων κατά τη διάρκεια των “μολυβένιων χρόνων” τρόμαξαν σε τέτοιο βαθμό την εργοδοτική πλευρά, ώστε να φέρει στο τραπέζι τόσο μεγαλόπνοα σχέδια αναδιάταξης της εργασιακής
εμπειρίας, η πολυπλοκότητα του φαινομένου της ευελιξίας είναι τέτοια, ώστε μόνη η βούληση
ενός εκ των εμπλεκόμενων μερών σαφώς δεν αρκεί για να επιβάλλει τόσο μείζονος κλίμακας
μεταρρυθμίσεις.
Υπάρχει ένα ακόμα time-lapse που είναι άξιο αναφοράς: Τα κινήματα των πρεκάριων13 ξεπήδησαν στην Ηπειρωτική Ευρώπη στις αρχές του 2000, μέσα και γύρω απ’ τις δράσεις της λεγόμενης “αντι-παγκοσμιοποίησης”. Το ιστορικό υψηλό της δράσης τους εντοπίζεται στα χρόνια
μεταξύ 2004-2006, όταν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων συμμετείχαν στις EuroMayDays, ενώ
οι οπαδοί του San Precario, προστάτη άγιου των επισφαλώς εργαζομένων διοργάνωναν λιτανείες σε σουπερμάρκετ και γραφεία πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι ακαδημαϊκοί που αφιερώνουν
το χρόνο τους στην μελέτη της κοινωνιολογίας της εργασίας και των κοινωνικών κινημάτων,

13. Ο όρος από την ιταλική λέξη precario. Ως lavoro precario ήδη από τη δεκαετία του 1980 θεωρούνταν η προσωρινή, μη μόνιμη απασχόληση.
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ενδιαφέρθηκαν για την επισφάλεια14 ακριβώς τη στιγμή όπου τα κινήματα των επισφαλώς εργαζομένων περιέπεφταν σε ύφεση και κρίση (Carrico, 2007). Οι Nielson και Rossiter αποδίδουν
τη χρονική αναντιστοιχία στην εν γένει “χρονοκαθυστέρηση” εξέτασης των κοινωνικών φαινομένων απ’ τους ερευνητές. Χωρίς να διαφωνώ με την παραπάνω άποψη, θα ήθελα να προσθέσω
ότι το εκ των υστέρων ενδιαφέρον των κοινωνικών επιστημόνων καταδεικνύει πως πίσω απ’
την έννοια της επισφάλειας υπάρχει ουσιαστικό περιεχόμενο, το οποίο εκτείνεται πέρα από
τις οξείες απολήξεις της εκάστοτε επικαιρότητας. Το περιεχόμενο αυτό, όμως, το συνεισέφεραν
στην έννοια όχι οι φιλόδοξοι scholars, αλλά τα ίδια τα κινήματα, μέσα από τη δράση και τις θεωρητικές τους συνεισφορές.
Τρίτο σημείο προβληματισμού: Ο όρος “επισφάλεια” αποδίδει στα ελληνικά τόσο την
precarity (η οποία περιγράφει επισφαλείς σχέσεις εργασίας) όσο και την precariousness (αναφέρεται σε μια ευρύτερη θέαση των κοινωνικών σχέσεων και των συνθηκών ζωής του υποκειμένου, τόσο μέσα, όσο κι έξω από το χώρο εργασίας). Αν και η διάκριση είναι χρήσιμο να υπάρχει,
η αλήθεια είναι πως μικροί γλωσσολογικοί σχολαστικισμοί αυτού του τύπου ίσως μας ανοίγουν
δρόμους βαθύτερης κατανόησης των υπό εξέταση συμβάντων. Το ότι επελέγη, κατά την μεταφορά ενός όρου από την μία γλώσσα στην άλλη, να συγχωνευτούν δύο έννοιες σε μία, ενδέχεται
να δεικνύει ότι τα σημαινόμενά τους έχουν ήδη συγχωνευτεί στην πραγματικότητα.
Η επισφάλεια, λοιπόν: “μια εν εξελίξει διαδικασία μετατροπής των όρων εργασίας προς
την κατεύθυνση μεγαλύτερης ευελιξίας” (Carrico, 2007)15. Αν δεχτούμε αυτόν τον ορισμό, τότε,
πράγματι, το φαινόμενο που περιγράφουμε έχει το ίδιο περιεχόμενο με την ελαστικοποίηση
των εργασιακών σχέσεων. Αλλάζει όμως η εστίαση. Η επισφάλεια είναι η ευελιξία, ιδωμένη από
τη σκοπιά του εργαζόμενου. Τοιουτοτρόπως μεταβάλλονται κι οι συνυποδηλώσεις που ακολουθούν την εννοιολόγηση. Οι επισφαλείς σχέσεις εργασίας δεν είναι μόνο ιδεότυποι ρύθμισης του
τμήματος της παραγωγικής διαδικασία που αφορά στη σχέση εργαζόμενου – εργοδότη, ούτε
ανήκουν αποκλειστικά στα εγχειρίδια οργανωσιακής κουλτούρας των επιχειρήσεων. Πρώτα και
κύρια αναφέρονται στις δυσμενείς επιπτώσεις της ελαστικότητας πάνω στον ίδιον τον εργαζόμενο. Οι τρόποι με τους οποίους συγκροτείται η δυσμενής επιπτώση, έχουν ήδη αναλυθεί σε
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
. Ως προς το κινηματικό κομμάτι. Θεωρητικές αναφορές στην επισφάλεια, ως precariousness ή με τη χρήση άλλων
όρων, συναντά κανείς ήδη από τη δεκαετία του ‘80 και μέχρι σήμερα, με σημαντικότερες πιθανόν τις εργασίες των
Castells (Castells, 2000), της Butler -με εντελώς διαφορετικό απ’ της παρούσης εργασίας περιεχόμενο (Butler, 2009),
και φυσικά του Bourdieu ο οποίος, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ‘90 ξιφουλκεί εναντίον της flexploitation
(ευέλικτης εκμετάλλευσης) (Bourdieu, 1999).
15. Μετάφραση δική μου. Ο όρος casualisation τον οποίο χρησιμοποιεί ο Carrico δεν έχει αποδωθεί στα ελληνικά,
παρά μόνο περιφραστικά.
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κάποιο βαθμό (αν και όχι με την προσήλωση που θα ανεμένετο) στα κινηματικά γραπτά. Μεταξύ
άλλων, έχουν καταγραφεί σε ατομικό επίπεδο, η επιδείνωση των όρων της δουλειάς εν γένει
(Wilsdon & Gaspaire, n.d.), η μείωση του εισοδήματος που προκύπτει απ’ την απορρύθμιση
της εργασιακής σχέσης (Μαμπρούκι, 2007), η αναδιάταξη των συσχετισμών ισχύος προς όφελος του εργοδότη (Kolinko, 2003). Σε συλλογικό επίπεδο, καταγγέλεται η περαιτέρω όξυνση των
κοινωνικών διαχωρισμών (Nobil Ahmad, 2008) και καταγράφονται (από τους πιο μετριοπαθείς
σχολιαστές) οι προκλήσεις που προκύπτουν για την κοινωνική πολιτική του κράτους πρόνοιας
(Herrmann, 2006).
Πέραν αυτών, οι κινηματίες παρέδωσαν στους ακαδημαϊκούς16 κατευθυντήριες γραμμές
για τον περαιτέρω εμπλουτισμό της έννοιας, σηματοδότες πάνω στους χάρτες που θα μας βοηθήσουν να πάμε παραπέρα. Ορισμένοι αναφέρθηκαν στο χρονικό πεδίο αυτού που νοούμε
ως επισφάλεια. Αντίθετα με την κυρίαρχη άποψη που θέλει την επισφαλή εργασία ίδιον της
μετα-φορντικής, μετα-βιομηχανικής περιόδου κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, υποστηρίχθηκε
ότι στην πραγματικότητα η επισφάλεια είναι πάγιο χαρακτηριστικό της καπιταλιστικής κοινωνικο-οικονομικής οργάνωσης, με μοναδική εξαίρεση το σύντομο διάστημα της κυριαρχίας του
φορντισμού και του κράτους πρόνοιας (Neilson & Rossiter, 2008). Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε
ένας προβληματισμός για το κατά πόσον η επισφάλεια αφορά αποκλειστικά στις εργασιακές
σχέσεις. Οι λιγότερο τυπικές μορφές απασχόλησης επιφέρουν μια βίαιη εισβολή του κόσμου της
εργασίας σ’ αυτό που είχαμε συνηθίσει να ονομάζουμε “ιδιωτική σφαίρα” ή ελεύθερο χρόνο
(Grimm & Ronneberger, 2007). Υπό προϋποθέσεις, η εισβολή αυτή μπορεί να είναι και ευκαιρία
να διαρραγούν καταπιεστικά μοντέλα οργάνωσης κοινωνικών σχέσεων, όπως είναι παραδείγματος χάριν η πατριαρχική πυρηνική οικογένεια (Fantone, 2006). Τέλος, διατυπώθηκε το κρισιμότατο, κατά τη γνώμη μου, ερώτημα, των τρόπων με τους οποίους βιώνεται η precariousness
από τους απόκληρους των ευρωπαϊκών μητροπόλεων, τους μετανάστες και τους κατοίκους των
γκέτο (Μαμπρούκι, 2007).
Στις παραπάνω αναγνώσεις της επισφάλειας μπορούμε να διακρίνουμε τρεις άξονες, πάνω
στους οποίους εκτιμώ ότι θα κινηθεί η έρευνα τα επόμενα χρόνια. Και οι τρεις αναφέρονται σε
εξωτερικές όψεις του φαινομένου της επισφάλειας:
16. Είναι βέβαια συζητήσιμο το κατά πόσον ερευνητές σαν τους Gill και Pratt, την Mattoni ή και τον ...υπογράφοντα
ακόμα, θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι το ενδιαφέρον τους για την επισφάλεια υπαγορεύεται από καθαρά επιστημονική περιέργεια, ας το δεχθούμε συμβατικά όμως, μιας και η συγγραφή ένος paper ή η σύνταξη μιας διπλωματικής εργασίας σε υποχρεώνει ούτως ή άλλως να λάβεις υπόψη σου παραμέτρους ριζικά διάφορες σε σχέση με
ένα κείμενο το οποίο απευθύνεται “στο κίνημα”.
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− Εξωτερική ως προς το χωροχρονικό πλαίσιο. Αν η επισφαλής εργασία δεν είναι καινοφανές
σύμπτωμα των ημερών μας, τότε ποιές συγκρίσεις θα πρέπει να γίνουν, με ποιές εποχές, με
ποιούς τόπους; Ποιό είναι το νήμα που συνδέει τον σημερινό εργαζόμενο στο call center με
τους Ινδούς υπηρέτες στις πάλαι ποτέ αποικίες του Ηνωμένου Βασιλείου;
− Εξωτερική ως προς το εργασιακό περιβάλλον. Ποιές θα είναι οι συνέπειες της περαιτέρω
ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων, σε μια κοινωνία γενικευμένης επισφάλειας;
Πώς θα επηρεάσει η διάχυση του εργασιακού χωροχρόνου τη συγκρότηση της καθημερινής
ζωής των ανθρώπων.
− Εξωτερική ως προς το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο των επισφαλώς εργαζομένων και την
ευρύτερη κοινωνική στρωμάτωση. Μέσα από ποιές διαδικασίες συντίθεται αυτό που ονομάσαμε precariousness; Είναι ίδιον αποκλειστικα των όρων απασχόλησης; Ή πρέπει να διευρύνουμε την αναζήτησή μας στο κοινωνικό background του εργαζόμενου που καταλαμβάνει
την επισφαλή θέση εργασίας;
Τα τρία αυτά ερωτημάτα μας οδηγούν κατευθείαν στο επόμενο: ποιό είναι εντέλει το υποκείμενο της επισφάλειας; Η προφανής απάντηση είναι ότι επισφαλώς εργαζόμενος είναι αυτός
που κερδίζει τα προς το ζην σε συνθήκες ευέλικτων/ελαστικοποιημένων σχέσεων εργασίας. Ας
αναδιατυπώσουμε το ερώτημα: μπορούμε να ανιχνεύσουμε με τους ίδιους όρους, με τα ίδια
αναλυτικά εργαλεία, το σύνολο των εργαζομένων που βρίσκονται υποκείμενοι σε ευέλικτες εργασιακές σχέσεις;
Πιθανότατα όχι. Με ιδιαίτερα ξεκάθαρο τρόπο, η βιβλιογραφία επισημαίνει την προσοχή
μας στο γεγονός του ότι η επισφαλής εργασία είναι μια έννοια-ομπρέλα, που περικλείει πολύ
διαφορετικές μεταξύ τους κατηγορίες εργαζομένων (Fantone, 2006). Από τους μετανάστες που
εργάζονται σε καθεστώς ημι-παρανομίας στις φτωχογειτονιές του Λονδίνου (Nobil Ahmad,
2008), μέχρι τους προγραμματιστές της Silicon Valley (Benner, 2003) ή τους σχεδιαστές μόδας
των Ευρωπαϊκών μητροπόλεων (Vishmidt, 2005), υφίστανται σημαντικές διαφοροποιήσεις, τις
οποίες δεν επιτρέπεται να αγνοήσει ο ερευνητής. Όπως θα φανεί στις σελίδες που ακολουθούν,
αυτοί που, στις αρχές του 2000, ανέπτυξαν κινηματική δραστηριότητα εισάγοντας στο προσκήνιο την ιδέα της επισφαλούς εργασίας, αποτελούν ένα πολύ συγκεκριμένο τμήμα των επισφαλώς εργαζομένων. Η έννοια της επισφάλειας, από κινηματική άποψη, αναπτύχθηκε πάνω σε μια
ιδιαίτερη πολιτική παράδοση και σε χώρους με συγκεκριμένους εργασιακούς και κοινωνικούς
συσχετισμούς.
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3.3 Κινητοποιήσεις των επισφαλώς εργαζομένων σε διεθνές
επίπεδο.
Η κινητοποίηση που συμβολικά συμπυκνώνει τις δραστηριότητες ενάντια στην precarity σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η EuroMayDay, διαδήλωση που λαμβάνει χώρα κάθε πρωτομαγιά
σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Η εκδήλωση διοργανώθηκε για πρώτη φορά στο Μιλάνο το
2001, από το 2004 κι έπειτα εξαπλώθηκε εκτός Ιταλίας κι άγγιξε το peak της το 2006 με πάνω
από 300.000 συμμετέχοντες σε 20 ευρωπαϊκές πόλεις. Έκτοτε η εξάπλωσή της περιορίστηκε,
συνεπεία διασπάσεων και αποχωρήσεων ορισμένων απ’ τις οργανώσεις που συμμετείχαν και
συρρίκνωσης ή παύσης λειτουργίας ορισμένων άλλων. Το 2010, MayDay parade διοργάνωσαν
13 πόλεις, οι περισσότερες εκ των οποίων στον άξονα Νότου – Βορά που ενώνει το Μιλάνο με
το Αμβούργο (EuroMayDay Network, 2010). Στο Μιλάνο, οι διοργανωτές ισχυρίζονται ότι συμμετείχαν περί τα 120.000 άτομα. Στην Ελλάδα έγινε μια προσπάθεια διοργάνωσης αντίστοιχων εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη περί τα 2005-2006, από άτομα και συλλογικότητες του ευρύτερου
αντιεξουσιαστικού χώρου, χωρίς όμως να υπάρξει συνέχεια. Η συζήτηση για την επισφάλεια
στην Ελλάδα παραμένει σε φιλολογικό επίπεδο, ενώ κινηματική δραστηριότητα – κατά κάποιον
τρόπο – στην παρούσα φάση αναπτύσσουν μόνο συνδικαλιστικές ομάδες της Αριστεράς, με τη
διοργάνωση κάποιων εκδηλώσεων, ομιλιών και συζητήσεων γύρω απ’ την έννοια της επισφάλειας.
Η εκδήλωση EuroMayDay εντάσσεται στην ευρύτερη παράδοση των parades, δημόσιων εκδηλώσεων εορταστικού χαρακτήρα που επαναλαμβάνονται μέσα στο χρόνο σε σταθερή ημερομηνία, με στόχο περισσότερο την κατασκευή, διατήρηση ή αναπροσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα ενός συλλογικού κινηματικού μνημονικού, παρά την άμεση απόκριση σε κάποιο συμβάν
της επικαιρότητας (Armstrong & Crage, 2006). Οι EuroMayDays γίνονται συνοδεία μουσικής, με
φορτηγά που μεταφέρουν ηχητικό εξοπλισμό, δεν χαρακτηρίζονται από βίαια συμβάντα, αναπτύσσεται όμως στο περιθώριό τους ένα ρεπερτόριο συμβολικών ακτιβισμών, όπως είναι οι
εισβολές σε σουπερ – μάρκετ, οι περιφορές / λιτανείες του San Precario, υποτιθέμενου προστάτη-αγίου των επισφαλώς εργαζομένων, κ.λ.π.. Σε γενικές γραμές ρητός στόχος των διοργανωτών
είναι η ανανέωση των εκδηλώσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά, με στοιχεία κινηματικής δράσης που σηματοδοτούν ρήξη με την παραδοσιακή φόρμα της πορείας διαμαρτυρίας.
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Οι οργανώσεις “precarity webring”17 και της EuroMayDay έχουν κατά καιρούς συμμετάσχει
σε εκδηλώσεις που εντάσσονται στο ευρύτερο κίνημα της αντι-παγκοσμιοποίησης18, διοργανώνουν συνέδρια και συσκέψεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έχουν εμπλακεί σε αυτόνομες
ακτιβιστικές ενέργειες (εκτός του πλαισίου της Πρωτομαγιάς δηλαδή) όπως ήταν η “Serpica
Naro”, μια ψεύτικη επίδειξη μόδας στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου (2005), η εμφάνιση του
San Precario συνοδεία “μοναχών” και “παπάδων” σε καταστήματα και επιχειρήσεις της Ιταλίας
το 2004, η δημόσια παρουσίαση της “εταιρείας” ADEHO από τη φάμπρικα ΥΦΑΝΕΤ στα εγκαίνια
της ΔΕΘ (Θεσσαλονίκη, 2006).
Ενδιαφέρον επίσης έχει το οπτικοακουστικό υλικό που συνοδεύει τις EuroMayDay Parades.
Στις αφίσες, τα αυτοκόλλητα και τις ιστοσελίδες των οργανωτών συναντά κανείς προχωρημένη
αισθητική γραφικού σχεδιασμού, επηρεασμένη τόσο απ’ τη “σχολή” που έφτιαξε ο προκλητικός
Banksy, όσο κι απ’ την γραφιστική αισθητική του Web 2.0, του ιντερνετικού προτύπου δηλαδή
που στη βάση της σύλληψής του έχει τη διάδραση.
Το οργανωτικό πλαίσιο (όπως προκύπτει από τα παραπάνω αλλά και από τη βιβλιογραφία)
μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι εκδηλώσεις των ομάδων που αναφέρονται στην επισφάλεια
και το πρεκαριάτο ως συλλογικό υποκείμενο, περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία (De Sario, 2007):
1.	 Δικτυακού τύπου οργάνωση των συλλογικοτήτων, χωρίς ιεραρχική δομή.
2.	 Συνελευσιοκεντρικό μοντέλο οργάνωσης των επιμέρους συλλογικοτήτων.
3.	 Χρήση των νέων τεχνολογιών για οργανωτική δουλειά χωρίς η φυσική εγγύτητα ή επαφή
να είναι προαπαιτούμενο.
Στο κινηματικό ρεπερτόριο των οργανώσεων αυτών μπορεί κανείς να διακρίνει τα εξής ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά (Blackout, 2006; Blaumachen, 2006; Fantone, 2006; Kolinko, 2003;
Mattoni, 2008; Tarri & Vanni, 2005; Vishmidt, 2005; Μίμης, 2005):
1.	 Μερικη ρήξη με τα παραδοσιακά μοντέλα εργατικής κινητοποίησης. Είναι χαρακτηριστικό πως καμία απολύτως απ’ τις διεθνείς εκδηλώσεις δεν αναπτύσσει το απεργιακό πρόταγμα ως δόκιμο για τους σκοπούς του κινήματος, ενώ απαντώνται ταυτόχρονα γενικευ17. Πολυεθνικό δίκτυο οργανώσεων οι οποίες μελετούν την επισφάλεια και οργανώνουν εκδηλώσεις εναντίον της.
18. Παραδείγματος χάριν, στις παράλληλες εκδηλώσεις του People’s Global Action το 2004 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, όπου και συνετάχθη το -τρόπον τινά- μανιφέστο τους, η “Διακήρυξη του Middlesex για το Ευρωπαϊκό
Πρεκαριάτο” (Eurogeneration Insurgent, 2004), στο Ροστόκ το 2007 ενόψει της συνόδου των G8, στο Άαχεν το 2008
ενάντια στη συνάντηση Μέρκελ-Σαρκοζύ κ.α. (EuroMayDay Network, 2010).
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μένες προσπάθειες ανανέωσης του παραδοσιακού ρεπερτορίου “συγκέντρωση-πορεία
διαμαρτυρίας”. Για τους εργασιακούς χώρους προτείνονται κυρίως εναλλακτικές μέθοδοι
αποφυγής της εργασίας ή άμβλυνσης των εργασιακών ρυθμών, με μικρής κλίμακας σαμποτάζ και παρεμπόδισης της παραγωγικής διαδικασίας [βλ. (Kolinko, 2003)].
2.	 Εκτενής χρήση εναλλακτικών, κοινωνικοποιημένων ή ανοιχτών media για την προπαγάνδιση του κινήματος και την ιδεολογική του πλαισίωση. Παράλληλη απαξίωση ή αδιαφορία για τα θεσμικά και παραδοσιακά media.
3.	 Έμφαση στο διεθνισμό, στο αίτημα για οριζόντια οργάνωση πέρα από τα σύνορα των
επιμέρους χωρών, με ανάδειξη του μεταναστευτικού ζητήματος και της αντίθεσης στην
πολιτική της “Ευρώπης – Φρούριο” (Fortress Europe).
4.	 Επιρροές από το κίνημα του Culture Jamming, την ομάδα Luther Blissett και άλλους που
σχετίστηκαν με προσπάθειες εκτροπής της φορντικής και μετα-φορντικής πολιτισμικής
σημειολογίας. Η χρήση συμβολικών αναπαραστάσεων δεν περιορίζεται στην εκτροπή
των ήδη υπαρχόντων, αλλά αποβλέπει και σε διαδικασίες ταυτοτικής – συνειδησιακής
συγκρότησης αυτού που οι κινηματίες ονομάζουν πρεκαριάτο.
5.	 Εξαιρετικά περιορισμένη και στοχοπροσηλωμένη χρήση βίαιων πρακτικών. Το σημείο
αυτό γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι οι οργανώσεις και τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στα κινήματα της επισφάλειας, στις “λοιπές” τους δραστηριότητες
έχουν πολλάκις αναλάβει βίαιη δράση (κυρίως σε εκδηλώσεις της αντι-παγκοσμιοποίησης).
Εχουμε λοιπόν ένα νεανικό και νεωτερίζον διεθνικό κίνημα, του οποίου το κέντρο δράσης συναντάται στον ιταλικό βιομηχανικό Βορρά και στη Γερμανία. Το κίνημα αυτό είναι στενά συνδεδεμένο με τη σύντομη (αλλά εντυπωσιακή) διαδρομή του κινήματος της αντι-παγκοσμιοποίησης.
Ο πληθυσμός των μελών του αποτελείται κυρίως από νεαρούς εργαζόμενους σε συνθήκες επισφάλειας, αλλά και φοιτητές και ακτιβιστές (Mattoni, 2008) και το περιεχόμενο του είναι ξεκάθαρα ευρω-κεντρικό (ελάχιστες είναι οι δράσεις που έχουν καταγραφεί εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης). Τέλος, το κίνημα αυτό ειναι εξω-θεσμικό, με την έννοια του ότι, παρόλο που επίκεντρο
του ενδιαφέροντός του είναι οι εξελίξεις στους χώρους εργασίας, σε καμία περίπτωση δεν έχει
καταγραφεί άμεση διασύνδεσή του με τον παραδοσιακό συνδικαλισμό ή με άλλου τύπου εργατικές οργανώσεις.
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3.4 Προς μια κοινωνία γενικευμένης επισφάλειας;
Το κίνημα των precarious workers οπωσδήποτε είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, τόσο στο επίπεδο της συγκρότησής του όσο και ως χωνευτήρι παλαιότερων και πιο πρόσφατων κινηματικών
παραδόσεων της ηπειρωτικής Ευρώπης. Ευλόγως τράβηξε τα βλέμματα και του δικού μας συναφιού: Έχω υπόψη μου δύο διδακτορικά που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ιταλία,
άλλο ένα στη Γαλλία, ενώ πιθανότατα κι άλλα βρίσκονται καθ’ οδόν.
Όμως επιχείρημα της παρούσης εργασίας είναι ότι οι μεταβολές που επιφέρει η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων στα κινήματα κι ιδίως στο πεδίο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι αλλαγές στις οργανωτικές δομές και τα κινηματικά ρεπερτόρια που επιβάλει η διαρκής
αύξηση των ανθρώπων που εργάζονται σε καθεστώς επισφάλειας εκτείνονται πέραν των υποκειμένων και των οργανώσεων που επικαλούνται την επισφάλεια ως πρόταγμα της κινηματικής
τους δράσης.
Κανένα από τα μορφώματα που θα εξετάσουμε παρακάτω, άτυπα ή θεσμικά σωματεία κι
οργανώσεις επισφαλώς εργαζομένων, δεν στηρίζει την ατζέντα του στην έννοια της precarity
ή της precariousness. Όμως, εντοπίζουμε μια διπλή διείσδυσή της στις κινηματικές πρακτικές
και τα οργανωτικά μοντέλα. Αφενός ορισμένες από τις υπό μελέτη συλλογικότητες, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, έχουν αξιοποιήσει την κινηματική εμπειρία της EuroMayDay και των
πέριξ αυτής οργανώσεων. Αφετέρου, όλες ανεξαιρέτως έχουν υποχρεωθεί από τα πράγματα
να λάβουν υπόψη τους τις ειδικές συνθήκες εργασίας των μελών τους. Ακόμα και απλές δραστηριότητες, όπως π.χ. ο προγραμματισμός των συνελεύσεων ή των συναντήσεων των ομάδων,
προσαρμόζονται στα καινούρια δεδομένα. Μια απ’ τις καινούριες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τηλεφωνικών κέντρων, η “Πρωτοβουλία εργαζομένων στα τηλεφωνικά
κέντρα – no dial zone”, για να φέρουμε ένα παράδειγμα, δεν έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συναντήσεων. Η συνεννόηση γίνεται μέσω μιας mailing list. Όπως ανέφερε η Χ., μέλος της
πρωτοβουλίας:

“Πέφτει μια πρόταση, κι αν πάνω από 5-6 άτομα δηλώσουν διαθεσιμότητα, το προχωράμε.”
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Αυτό που θα έμοιαζε αδιανόητη προχειρότητα σε παλαιότερες εποχές, σήμερα εμφανίζεται
ως αναγκαιότητα που προκύπτει από τα κυλιόμενα ωράρια όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων
σε τηλεφωνικά κέντρα, των δυνάμει συμμετεχόντων στη συλλογικότητα.
Υποστηρίζω, λοιπόν, ότι η επισφάλεια διαχέεται εκτός των χώρων εργασίας, προς άλλες
όψεις της κοινωνικής δραστηριότητας και συνύπαρξης. Λίγο παραπάνω αναφερθήκαμε σε εξωτερικές μορφές επισφάλειας, σχετιζόμενες με το χωροχρονικό πλαίσιο, την καθημερινότητα του
επισφαλώς εργαζομένου, το κοινωνικοοικονομικό του background. Είναι δύσκολο βέβαια – και
σίγουρα όχι στόχος της εργασίας μας – να αναδειχθούν οι αιτιώδεις συσχετίσεις, που θα μας
επέτρεπαν να χαρτογραφήσουμε στο σύνολό της αυτή τη διάχυση. Είναι όμως ρητός μας στόχος, και ταυτόχρονα μεθοδολογικό σημείο-κλειδί για την έρευνά μας, να εντοπίσουμε το αποτύπωμα της επισφάλειας πάνω στα κινηματικά, συνδικαλιστικά μορφώματα που αναπτύσσονται
στους χώρους της επισφαλούς εργασίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθεί το δεύτερο μέρος
της εργασίας, η εμπειρική έρευνα που έχουμε διεξάγει την τελευταία διετία.

3.5. Ορισμός του επισφαλώς εργαζόμενου, του Σωματείου
Επισφαλώς Εργαζομένων και αντιπαραβολή αυτού με τα επίσημα
- θεσμικά συνδικαλιστικά μορφώματα.
Βασιζόμενος στα παραπάνω, θα ήθελα να συγκροτήσω μια ομάδα ορισμών που θα μας φανούν χρήσιμοι για την ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων. Ως επισφαλώς εργαζόμενο, λοιπόν,
ονομάζουμε τον εργαζόμενο ο οποίος δουλεύει σε συνθήκες ελαστικής εργασίας, με οποιανδήποτε απ’ τις 4 μορφές που περιγράψαμε παραπάνω κι αν εμφανίζεται αυτή. Συνηθέστατα, οι
μορφές ευελιξίας είναι συμπληρωματικές και συναπαντώνται στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον.
Ιδιαίτερα οι εξωτερικές και εσωτερικές μορφές αριθμητικής ευελιξίας, είναι πρακτικά αδύνατον
να διαχωριστούν ή να εφαρμοστούν “εν μέρει”.
Το Σωματείο Επισφαλώς Εργαζομένων (ΣΕΕ) είναι το πρωτοβάθμιο (επιχειρησιακό ή κλαδικό)
Σωματείο που ιδρύεται σε εργασιακούς χώρους όπου επικρατούν επισφαλείς εργασιακές σχέσεις. Αναγνωρίζω ότι η αποστροφή “επικρατούν επισφαλείς εργασιακές σχέσεις” ενδέχεται να
είναι κάπως θολή. Ως εκ τούτου, κριτήριο για το αν είναι ΣΕΕ ή όχι κάποιο σωματείο αποτελούν
δύο παράγοντες: (α) σημαντικό μέρος των μελών του να είναι επισφαλώς εργαζόμενοι και (β)

41

στην ατζέντα του να συναντάμε ζητήματα που άπτονται της ευελιξίας στους χώρους εργασίας.
Το κριτήριο της πληθυσμιακής σύνθεσης είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί εμπειρικά. Κι αυτό γιατί στα ΣΕΕ, ακριβώς λόγω της προσπάθειάς τους να μην γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στους
“μόνιμους – με τυπική σχέση εξαρτημένης εργασίας” και τους “επισφαλείς” εργαζόμενους, αρνούνται να καταγράψουν στοιχεία που να τεκμαίρουν ποιό μέλος τους δουλεύει με ελαστική εργασία και ποιό όχι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών.
Σε ερώτησή μου στον γραμματέα του ΔΣ, Β., για το πόσοι είναι οι επισφαλώς εργαζόμενοι, μέλη
του Σωματείου, αυτός απάντησε: “Πολλοί”. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια, έστω ενδεικτική, καταμέτρηση.
Μολαταύτα, στις περιπτώσεις σωματείων όπως είναι το ΣΒΕΟΔ (Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου), ΠΕΚΟΠ (Παναττική Ένωση Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού),
των Σωματείων στα τηλεφωνικά κέντρα και άλλων, δεν υφίσταται αμφιβολία. Λόγω των ειδικών
εργασιακών συνθηκών των μελών τους, το σύνολο αυτών είναι επισφαλώς εργαζόμενοι. Στις
υπόλοιπες περιπτώσεις, αξιολογήσαμε κυρίως το δεύτερο κριτήριο, της θέσης δηλαδή που κατέχουν στην ατζέντα τους τα ζητήματα της επισφάλειας.
Ως προς τον έτερο πόλο της έρευνας, το “επίσημο – θεσμικό” συνδικαλιστικό κίνημα, χρησιμοποιώ αυτον τον όρο για να περιγράψω τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις του
εργατικού κινήματος. Πιο συγκεκριμένα, την ΓΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), μιας
και η έρευνα έλαβε χώρα στην Αθήνα. Εκτιμώ ότι υφίστανται σημαντικές διαφοροποιήσεις στα
οργανωτικά μοντέλα και το κινηματικό ρεπερτόριο των δύο πόλων. Οι διαφοροποιήσεις αυτές
θα αναδειχθούν στο κεφάλαιο 5, όταν, μελετώντας τα ΣΕΕ που λειτουργούν στην Ελλάδα, θα
διακρίνουμε κάποια κεντρικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης και της δράσης τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά, όπως θα διαβάσετε, ομοιάζουν σε εντυπωσιακό βαθμό με τα όσα ήδη σημειώσαμε για τις κινητοποιήσεις των επισφαλώς εργαζομένων στην Ευρώπη. Η διαφορά είναι
ότι στην ελληνική περίπτωση, την οποίαν εξετάζουμε, η αναφορά των σωματείων στους όρους
“επισφάλεια”, “precarity”, “πρεκαριάτο” κ.λ.π., δεν αποτελεί αναγκαία ούτε ικανή προϋπόθεση
προκειμένου να τα εντάξουμε στα ΣΕΕ.
Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι τα ΣΕΕ είναι υποσύνολο της κίνησης Συντονισμού των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, έχουν μάλιστα πρωτοστατήσει στην ίδρυση και λειτουργία του συντονιστικού αυτού. Υφίσταται κι εδώ μια ειδοποιός διαφορά: τα μη-ΣΕΕ πρωτοβάθμια ελέγχονται στο
σύνολό τους από τη Ριζοσπαστική Αριστερά (ΣΥΡΙΖΑ ή εξωκοινοβουλευτική) κι ουσιαστικά είναι
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πολιτικοί οι λόγοι που τους οδηγούν στον εκτός-ΓΣΕΕ συντονισμό. Αντίθετα, στα ΣΕΕ συναντά κανείς μικτές διοικήσεις, χωρίς απαραίτητα διακριτή πολιτική ταυτότητα. Η επιλογή της οριζόντιας
δικτύωσης είναι στρατηγική οργανωτική απόφαση του σωματείου κι όχι κομματική γραμμή.
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4. ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ – ΠΗΓΈΣ ΤΟΥ
ΥΛΙΚΟΎ.
4.1. Γενική περιγραφή της έρευνας
Η έρευνα που ακολουθεί εστιάζεται στην μελέτη των μορφών που παίρνει η ένταξη των
Σωματείων Επισφαλώς Εργαζομένων (ΣΕΕ) στο θεσμικό/επίσημο συνδικαλιστικό κίνημα. Εν
πρώτοις, θα παρουσιάσουμε τα κυριότερα ΣΕΕ που έχουν ή είχαν στο πρόσφατο παρελθόν
αναπτύξει κινηματική δραστηριότητα. Θα εστιάσουμε στα οργανωτικά τους χαρακτηριστικά
(δομή, αριθμός μελών, ποσοστό μελών που εργάζονται σε καθεστώς επισφάλειας, όταν το
ποσοστό αυτό είναι διαθέσιμο, μηχανισμοί λήψης αποφάσεων, καταστατικό, συμμετοχή σε
δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις), καθώς και στο κινηματικό τους
ρεπερτόριο (προγραμματισμένες και τελεσθείσες κινηματικές δράσεις, επικοινωνιακά μοντέλα,
συντονισμός και ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων). Η ανάπτυξη των παραπάνω θα γίνεται σε
αντιπαραβολή, όπου αυτό είναι εφικτό, με την αντίστοιχη οργανωτική δομή και δραστηριότητα
των παραδοσιακών συνδικαλιστικών μορφωμάτων. Ιδιαίτερα στο δομικό σκέλος της ανάλυσης,
θα προσπαθήσουμε να μην εγκλωβιστούμε σε μια απλή, συμβατική ανάγνωση των όσων
προβλέπονται στα καταστατικά των οργανώσεων. Στόχος είναι να αναγνώσουμε τους τρόπους
με τους οποίους οι καταστατικές διατάξεις εφαρμόζονται στην καθημερινότητα των σωματείων
και των μελών τους και να αναγνωρίσουμε τυχόν διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στην πορεία
αυτή.
Ολοκληρώνοντας αυτό το στάδιο, θα επιχειρήσουμε μια τριπλή σχεσιακή σύγκριση:
Εστιάζοντας σε τρία κομβικά σημεία της κινηματικής δραστηριότητας των ΣΕΕ, θα μελετήσουμε
τη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στα ΣΕΕ και τις θεσμικές συνδικαλιστικές οργανώσεις (τη
ΓΣΕΕ και το ΕΚΑ). Η ΓΣΕΕ και το ΕΚΑ επιλέχθηκαν ως έτερος πόλος, γιατί είναι αυτά ακριβώς τα
μορφώματα με τα οποία τα μέλη κι οι ηγεσίες των ΣΕΕ είναι σε διαρκή επαφή και διάδραση.
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Οι τρεις στιγμές, τα τρία συμβάντα που θα μελετηθούν είναι τα εξής:
1.	 Η χρεωκοπία της Altec Telecoms (Σεπτέμβριος 2008 – Ιανουάριος 2009). Σε αυτήν την
περίπτωση, το νεοσύστατο – τότε – σωματείο εργαζομένων της Altec Telecoms, ζήτησε τη
συμπαράσταση και την αλληλεγγύη των όμορων τηλεπικοινωνιακών σωματείων για να
διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας και την καταβολή των δεδουλευμένων των μελών του. Τα
σωματεία συνέστησαν ένα πρόχειρο συντονιστικό. Το ΕΚΑ -κυρίως- και σε δεύτερο βαθμό η
ΓΣΕΕ προσέτρεξαν επίσης σε υποστήριξη των εργαζομένων. Οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν
μεταξύ των εμπλεκόμενων ΣΕΕ και των παραδοσιακών οργανώσεων ήταν σχέσεις
συνεργασίας.
2.	 Η περίπτωση της Κούνεβα (Δεκέμβριος 2008 – Άνοιξη 2009). Η επίθεση εναντίον της
Κούνεβα έγινε εν μέσω της νεανικής εξέγερσης του Δεκέμβρη 2008. Τα ΣΕΕ σχεδόν
αμέσως σχημάτισαν μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης και προχώρησαν σε σειρά δράσεων
και εκδηλώσεων συμπαράστασης, προβάλλοντας παράλληλα ισχυρή επιχειρηματολογία
εναντίον των ελαστικών σχέσεων εργασίας στον κλάδο της καθαριότητας. Αντίθετα, η ΓΣΕΕ
επέδειξε νωθρή στάση, παρότι η βαρβαρότητα του συμβάντος και η συγκυρία έμοιαζαν
ιδανικές για να αναδειχθεί το θέμα στην επικαιρότητα. Οι σχέσεις ΣΕΕ-ΓΣΕΕ έχουν εδώ
σαφώς συγκρουσιακό χαρακτήρα, με πύρινες ανακοινώσεις να εκδίδονται εκατέρωθεν και
ανταγωνιστικές δραστηριότητες να λαμβάνουν χώρα.
3.	 Το τρίτο σημείο που θα εξετάσουμε ανήκει στο σήμερα και είναι μια σειρά διεργασιών
σε εξέλιξη. Τα επαχθή μετρα που επιβάλλει η κυβέρνηση στο ασφαλιστικό και εργασιακό
πεδίο, αποτέλεσμα της συμφωνίας για δανεισμό από την τρόικα ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ, συνάντησαν
την άμεση αντίδραση των συνδικάτων. Τόσο οι ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, όσο και τα πρωτοβάθμια
σωματεία που διατηρούν μια σχετική οργανωτική αυτονομία προχώρησαν σε σειρά
απεργιακών και άλλων κινητοποιήσεων. Εν πρώτοις, ο ξυλοδαρμός του Παναγόπουλου και
η κριτική της Αριστεράς προς τη ΓΣΕΕ για κυβερνητικό συνδικαλισμό, έδειχναν ότι πρόκειται
να παρακολουθήσουμε ένα ακόμη επεισόδιο καθαρής σύγκρουσης. Όμως, κάτω απ’ την
επιφάνεια της ειδησεογραφίας, υφίστανται πυρετώδεις διεργασιες μεταξύ των ΣΕΕ και των
θεσμικών οργανώσεων, των οποίων ο χαρακτήρας είναι σημαντικά διαφορετικός σε σχέση
με τα προφανή. Στόχος της τρίτης ανάλυσης είναι να καταδείξει την πολυπλοκότητα των υπό
παρατήρηση φαινομένων, επισημαίνοντας πως μια αφαιρετική, μονοπροσανατολισμένη
ανάγνωσή τους είναι δυνατόν να αποδειχθεί εντελώς παραπλανητική.
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Το ερευνητικό ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί στην μία περίπτωση έχουμε συνεργασία,
στην άλλη σύγκρουση, ενώ στην τρίτη περίπτωση υφίσταται ποικιλομορφία σχέσεων, συχνά με
αντιθετικό μεταξύ τους χαρακτήρα; Εκτιμώ ότι, αναζητώντας απάντηση σε αυτά, θα μπορέσουμε
να παρουσιάσουμε ένα γενικό σχεδίασμα της πολλαπλότητας των μορφών με τις οποίες τα ΣΕΕ
εντάσσονται στο ευρύτερο συνδικαλιστικό κίνημα.
Για την ανάλυση των παραπάνω αντλούμε στοιχεία από τις κοινωνιολογικές θεωρίες περί
κοινωνικών κινημάτων. Αναφερθήκαμε ήδη εν συντομία στην κοινωνιολογία των μείζονων
συμβάντων του Sewell. Σύμφωνα με αυτήν, κρίσιμα κινηματικά γεγονότα συμπυκνώνουν
διεργασίες που είχαν λάβει χώρα στο προηγούμενο διάστημα, αναδιαμορφώνοντας παράλληλα
το πεδίο και τις προϋποθέσεις της νοηματικής συγκρότησης των όσων θα επακολουθήσουν
(Sewell, 1996). Επιπλέον, αξιοποιώντας τους αναφερόμενους στη βιβλιογραφία άξονες
τοποθέτησης των σωματείων, ανάλογα με το οργανωτικό τους μοντέλο και τις κεντρικές τους
επιλογές ως προς το ρεπερτόριο δράσης, τα τοποθετούμε στο διπλό άξονα “μαχητικότητας
– μετριοπάθειας” (Crouch, 1982) και “οργανωτικού μοντέλου – εξυπηρετητικού μοντέλου”
(Fantasia & Voss, 2004; de Turberville, 2004). Ο άξονας “μαχητικότητας – μετριοπάθειας”
αναφέρεται κυρίως στα χρησιμοποιούμενα μέσα (βαθμός έντασης της βιομηχανικής δράσης,
απεργιακοί δείκτες κ.ο.κ.). Το “οργανωτικό μοντέλο” αφορά σε οργανωτικές προσπάθειες που
εκπορεύονται από πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στο χώρο δουλειάς και προσιδιάζει στις
πρακτικές των πρωτοβάθμιων σωματείων που δεν έχουν ισχυρή σύνδεση με τις ανώτερες
βαθμίδες οργάνωσης του συνδικαλιστικού κινήματος. Το “εξυπηρετητικό μοντέλο” αφορά σε
πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε υψηλόβαθμα κλιμάκια του κινήματος και, στην περίπτωση
της Ελλάδας, συνήθως αναφέρεται σε μεσολαβητικές πρωτοβουλίες ή κινήσεις πίεσης των
Εργατικών Κέντρων, των Ομοσπονδιών ή και της ίδιας της ΓΣΕΕ, ακόμα (Oxenbridge, 2000).
Προσπάθησα να έχω μια κριτική και συνθετική ματιά στο θεωρητικό οπλοστάσιο που μας
παραδίδεται από τη βιβλιογραφία, πρώτον γιατί ο προσανατολισμός της εργασίας δεν είναι
καθαρά θεωρητικός και, δεύτερον, γιατί δεν τεκμαίρεται από τα ευρήματα της έρευνας ότι
κάποια απ’ τις παραδεδεγμένες θεωρίες μπορεί να εξηγήσει εξ ολοκλήρου τα συμβαίνοντα στο
συνδικαλιστικό πεδίο της Ελλάδας του σήμερα.
Ως προς το μεθοδολογικό κομμάτι, η γενική στρατηγική της έρευνας αντλεί από δύο
παραδόσεις της έρευνας των κοινωνικών κινημάτων: Την μελέτη περίπτωσης αφενός (Snow
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&Trom, 2002), τη συγκριτική ανάλυση αφετέρου19. Η συγκριτική ανάλυση βασίζεται σε σχεδιασμό
μέγιστης ομοιότητας των μονάδων ανάλυσης (della Porta, 2008) , και επελέγη μικρός αριθμός Ν
περιπτώσεων, προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμβάθυνση. Δυστυχώς οι
χρονικοί περιορισμοί και το όριο στο μέγεθος του υπό παράδοση κειμένου δεν μας επιτρέπουν
να εξαντλήσουμε το θέμα μας. Τέλος, τα ερευνητικά ερωτήματα, όπως προκύπτουν από τη
γενική παρουσίαση της έρευνας είναι τόσο περιγραφικά20, όσο κι επεξηγηματικά.
Στην μελέτη περίπτωσης είναι σχεδόν αυτονόητη πρακτική ο τριγωνισμός (triangulation) των
επιμέρους ερευνητικών μεθόδων και τεχνικών. Αποδεχόμενος κι εγώ με τη σειρά μου ότι η κάθε
τεχνική άντλησης εμπειρικών δεδομένων έχει τα μειονεκτήματά της, ακολούθησα αυτήν την
οδό, επιλέγοντας να συνδυάσω επιτόπια παρατήρηση, ημι-δομημένες συνεντεύξεις και συλλογή
αρχειακού υλικού. Η εργασία μου βασίζεται σε ποιοτικού τύπου έρευνα. Όπου ήταν αναγκαίο
όμως, έγιναν ποσοτικοποιήσεις δεδομένων, σε μικρότερο βαθμό δυστυχώς απ’ ό,τι θα ήθελα.
Θα σας παρουσιάσω τις μεθόδους ξεχωριστά εν πρώτοις, κατόπιν θα αναφερθώ στη διαδικασία
της σύνθεσης των ευρημάτων και τις μεθοδολογικές δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία.

4.2. Ημι-δομημένες συνεντεύξεις
Στο διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2010, πήρα 13 συνεντεύξεις
από πληροφορητές – κλειδιά, μέλη και στελέχη τόσο των ΣΕΕ, όσο και των παραδοσιακών
συνδικαλιστικών οργανώσεων. Εξ αυτών, χρησιμοποιήθηκε υλικό από τις 9. Οι δύο είχαν
δοκιμαστικό χαρακτήρα, ενώ άλλες δύο δεν απέδωσαν αξιοποιήσιμο υλικό, λόγω της
λανθασμένης ή ανεπαρκούς συγκρότησης του ερωτηματολογίου από μέρους μου. Ως οδηγούς
για την επιλογή των συνομιλητών, τη συγκρότηση του ερωτηματολογίου, τη διενέργεια της

19. Σε ό,τι αφορά τη συγκριτική ανάλυση, η παραδοσιακή κοινωνιολογία την τοποθετεί μεθοδολογικά αποκλειστικά
στα πλαίσια μιας ιστορικής, διαχρονικής προοπτικής (Κυριαζή, 1999). Αντιθέτως, άλλοι ερευνητές δέχονται ότι η
σύγκριση ενδέχεται να είναι συγχρονική, να τοποθετεί κανείς σε αντίστιξη φαινόμενα που συμβαίνουν ταυτόχρονα,
πιθανόν και στον ίδιο τόπο, αλλά διακρίνονται μεταξύ τους σε θεωρητική κι αναλυτική βάση. Η della Porta ισχυρίζεται ότι και η μελέτη περίπτωσης μπορεί να είναι συγκριτική υπό προϋποθέσεις αρκεί να πλαισιώνεται από ένα
επαρκές θεωρητικό πλάισιο (della Porta, 2002).
20. Εκτιμώ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η περιγραφική διάσταση της έρευνας έχει ιδιαίτερη σημασία, στο
βαθμό που δεν υπάρχει καμία απολύτως προσπάθεια χαρτογράφησης των ΣΕΕ σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι μόνες
προσπάθειες που έχουν γίνει σε αυτήν την κατεύθυνση είναι από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2008),
με διαφορετικό όμως προσανατολισμό και χωρίς ιδιαίτερη συστηματοποίηση.
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συνέντευξης, την απομαγνητοφώνηση και την επιλογή των κατάλληλων αποσπασμάτων,
χρησιμοποίησα το σχετικό κεφάλαιο από το βιβλίο των Klandermans και Staggenborg (Blee &
Taylor, 2002), το βιβλίο της Κυριαζή για την κοινωνιολογική έρευνα (Κυριαζή, 1999), το βιβλίο
“Η έρευνα του πραγματικού κόσμου” (Robson, 2007), και άλλα ερευνητικά εγχειρίδια που είχα
στη διάθεσή μου. Εξαιρετικά σημαντικές ήταν οι συζητήσεις που είχαμε με τον κ. Τσιώλη, τόσο
εντός, όσο και εκτός του μαθήματός του “Ποιοτικές μέθοδοι κοινωνιολογικής έρευνας”
Ως προς το δείγμα που επελέγη, προτίμησα να πάρω συνεντεύξεις από πληροφορητές κλειδιά
για τρεις λόγους: Πρώτον, ο αριθμός των συνεντεύξεων που θα λαμβάνονταν ήταν μικρός. Άρα
περιθώρια για να συγκροτήσω ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του υπό μελέτη πληθυσμού, με
οποιαδήποτε τεχνική τυχαίας δειγματοληψίας, δεν υπήρχε. Δεύτερον, λόγω της συνδικαλιστικής
μου ιδιότητας είχα καλή γνώση του ποιοί μπορούν να συνεισφέρουν χρήσιμες πληροφορίες,
καθώς και ευκολία στο να τους προσεγγίσω. Τρίτον, η επιλογή πληροφορητών – κλειδιά είναι
δόκιμη σε περιπτώσεις όπου το αντικείμενο μελέτης είναι οργανωτικά ζητήματα των κινημάτων
(Blee & Taylor, 2002).
Πάντως, προσπάθησα όπου ήταν εφικτό να αναζητήσω μια σχετική ποικιλία στα κοινωνικά
και πολιτικά χαρακτηριστικά των συνομιλητών μου, σε ό,τι αφορά στο φύλο, την εκπαίδευση, την
εθνικότητα, το εάν είχαν παλαιότερα πολιτική δράση και την τωρινή πολιτική τους ταυτότητα.
Οι συνεντεύξεις είχαν διάρκεια από 25 λεπτά μέχρι δυόμιση ώρες. Η συγκρότηση του
ερωτηματολογίου έγινε σε δύο επίπεδα: Αρχικά, κατέγραψα τι ήθελα να μάθω από τους
πληροφορητές, για κάθε ερώτημα και υποερώτημα της έρευνας. Κατόπιν επέλεξα για τον κάθε
συνομιλητή ξεχωριστά ποιές ερωτήσεις ήθελα να του θέσω, στη βάση των γνώσεων και της
θέσης του στο συνδικαλιστικό κίνημα. Έτσι, ουσιαστικά κατασκευάστηκαν και συμπληρώθηκαν
13 διαφορετικά ερωτηματολόγια.
Οι συνεντεύξεις ελήφθησαν σε χώρους που ήταν οικείοι στους συνομιλητές: σε στέκια που
συχνάζουν, στο σπίτι ή το γραφείο τους. Ακολούθησα όσο πιστά ήταν δυνατό τις οδηγίες για τον
τρόπο διεξαγωγής μιας ημι-δομημένης συνέντευξης. Πριν να ανοίξω το μαγνητόφωνο είχαμε
πάντα μια ανοιχτή κουβέντα, περί ανέμων και υδάτων, για να σπάσει η αμηχανία, ενώ μετά το
τέλος των ερωτήσεων, άφηνα το μαγνητόφωνο ανοιχτό για μια “ελεύθερη συζήτηση”, όπου ο
συνομιλητής καλούνταν να αναπτύξει θέματα που είχαμε θίξει προηγουμένως αλλά πιθανόν
να μην περιλαμβάνονταν στις ερωτήσεις. Από αυτήν την ελεύθερη συζήτηση προέκυψαν πολύ
ενδιαφέροντα ευρήματα.
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Οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν εν μέρει, λόγω έλλειψης χρόνου. Στο τέλος της
εργασίας, στο παράρτημα, επισυνάπτεται cd με την ηχητική καταγραφή του συνόλου των
συνομιλιών. Για λόγους προστασίας των συνομιλητών, έχω αλλάξει τα αρχικά τους, με την
εξαίρεση ορισμένων που ρητά έδωσαν την άδεια να αναφερθώ ονομαστικά σε αυτούς, καθώς
και στο θεσμικό τους ρόλο.

4.3. Συμμετοχική παρατήρηση
Η συμμετοχική παρατήρηση ξεκίνησε τον Μάιο του 2008, όταν ιδρύθηκε το σωματείο
της Altec Telecoms και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Το ιδιόρρυθμό της τεκμαίρεται, εκτός
από την μεγάλη χρονική της διάρκεια κι από μία σειρά μεθοδολογικών “καινοτομιών”. Στην
πραγματικότητα, ήταν πολύ περισσότερο συμμετοχή, παρά παρατήρηση. Η θέση μου ήταν
τέτοια, ώστε στην πραγματικότητα ελάχιστα είχα κατά νου την εργασία που θα συνέτασσα
αργότερα. Άλλωστε τον Μάιο του 2008 δεν υπήρχε ούτε καν σχεδίασμα της παρούσης. Ως εκ
τούτων, δεν θα μπορούσε παρά να εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της καθοδηγούμενης από το
πεδίο συμμετοχικής παρατήρησης (field driven participant observation), με ό,τι μειονεκτήματα
αυτή συνεπάγεται (Klandermans & Staggenborg, 2002).
Πεδίο της συμμετοχικής παρατήρησης ήταν οι κινηματικές και οργανωτικές δραστηριότητες
των ΣΕΕ. Στην πρώτη υπό μελέτη περίπτωση (Altec Telecoms), ως πρόεδρος και συνιδρυτής του
σωματείου συμμετείχα σε όλες τις δραστηριότητες του σωματείου κι εχω πλήρη εποπτική εικόνα
της κατάστασης, των σχέσεων που αναπτύχθηκαν μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων,
των δράσεων που αναλήφθησαν και των στοχοθεσιών πίσω απ’ αυτές. Στη δεύτερη και την
τρίτη περίπτωση (Κούνεβα και μέτρα ΔΝΤ), συμμετείχα στο κινηματικό σκέλος των δράσεων ως
παρατηρητής αφενός κι αφετέρου ως μέλος μιας μη θεσμικά αναγνωρισμένης συνδικαλιστικής
οργάνωσης, της “Πρωτοβουλίας εργαζομένων στα τηλεφωνικά κέντρα – no dial zone”.
Σημειώσεις πεδίου δεν κρατήθηκαν με τον συνήθη τρόπο. Ως οιωνεί field notes χρησιμοποίησα
τις μακροσκελείς ενημερώσεις που συνέτασσα, σχεδόν καθημερινά, για λογαριασμό ενός
κλειστού φόρουμ στο διαδίκτυο. Επίσης, email που έστελνα σε φίλους. Τέλος, σημειώσεις και
γραπτές αναφορές προς μια κλειστή λίστα έμπιστων μελών του σωματείου της Altec Telecoms,
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για τα τεκταινόμενα σε συναντήσεις και κλειστές συσκέψεις με την εργοδοσία ή άλλους
συνδικαλιστές. Ήταν, δηλαδή, αφηγήσεις προς τρίτους.
Έχοντας υπόψη τα προβλήματα αυτά, απέφυγα να χρησιμοποιήσω τη συμμετοχική
παρατήρηση ως αποκλειστική πηγή για πληροφορίες και συμπεράσματα. Ως εκ τούτων την
αξιοποίησα μεθοδολογικά ως ελατήριο για να προσεγγίσω θέματα που έμοιαζαν ενδιαφέροντα,
ή για να συγκροτήσω το ερωτηματολόγιο των συνεντεύξεων.

4.4. Αρχειακό υλικό.
Η συλλογή του αρχειακού υλικού ξεκίνησε επίσης τον Μάιο του 2008. Με πιο συστηματικό
τρόπο έγινε από το Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι και σήμερα. Τρεις είναι οι κύριες πηγές του
υλικού που χρησιμοποιήθηκε:
1.	 Αρχείο ανακοινώσεων και δελτίων τύπου των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Προσωπικό
αρχείο του συγγραφέα. Η συλλογή του υλικού έγινε από ηλεκτρονικές πηγές: διευθύνσεις
email που έχουν εγγραφεί στις λίστες αλληλογραφίας των σωματείων, καθώς και τις
ιστοσελίδες και τα blogs αυτών των τελευταίων. Οι ανακοινώσεις ταξινομήθηκαν γύρω από
τρεις άξονες: (α) Γενικές – πολιτικές θέσεις των οργανώσεων. (β) Τοποθετήσεις των σωματείων
επί συγκεκριμένων συμβάντων. (γ) Διάλογος μεταξύ των οργανώσεων (απαντήσεις σε
αναφορές τρίτων).
2.	 Αρχείο μελών και καταστατικών των οργανώσεων. Η συλλογή του έγινε είτε απευθείας από
τα σωματεία, είτε μέσω του ΕΚΑ.
3.	 Αρχείο συμβάντων που καταγράφηκαν στις σελίδες του τύπου, ηλεκτρονικού και έντυπου,
θεσμικού, συμπαθούντος ή “εναλλακτικού”(Mattoni, 2009).
Ως προς το αρχείο ανακοινώσεων, αναγνωρίζεται εξαρχής ότι αυτές μας δίνουν μια μερική
εικόνα των θέσεων και των δράσεων που ανελήφθησαν από τα συνδικαλιστικά μορφώματα.
Αφενός δίνουν μια στατική εικόνα της θέσης των οργανώσεων (στο ρου του χρόνου είναι πιθανόν
οι θέσεις να αλλάξουν), αφετέρου αποτυπώνουν κάπως μηχανιστικά τη σύνθεση των απόψεων
εντός των σωματείων, αγνοώντας για παράδειγμα την ύπαρξη μιας ισχυρής μειοψηφίας με
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αντίθετη άποψη, όπως και την ίδια τη συνθετική διαδικασία, η οποία παρουσιάζει από μόνη της
ξεχωριστό ενδιαφέρον.
Ως προς το αρχείο συμβάντων, η επιλογή έγινε είτε για λόγους τεκμηρίωσης των κινηματικών
συμβάντων που καταγράφουμε, είτε ως προσπάθεια ανάδειξης λεπτομερειών που δεν είχαμε
υπόψη μας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή πάντως η χρήση της ειδησεογραφίας, δεδομένου ότι η
μεταγραφή και αναπαραγωγή των συμβάντων από τα media αναπόφευκτα επηρεάζεται από
παράγοντες όπως είναι η πολιτική στράτευση του μέσου, επιχειρηματικές και άλλες εξαρτήσεις,
καθώς και τη δυνατότητα (ή τη διάθεση) πρόσβασης του αρθρογράφου σε πρωτογενές υλικό21.
Τα πιο ενδιαφέροντα ή σημαντικά για την έρευνά μας ευρήματα από το αρχειακό υλικό,
επισυνάπτονται στο παράρτημα.

4.5. Triangulation: Τι αναζητήσαμε και πού.
Από τα παραπάνω πιστεύω καθίσταται προφανής η αναγκαιότητα του μεθοδολογικού
τριγωνισμού. Εάν είχαμε μείνει μόνο στις συνεντεύξεις, θα είχαμε συλλέξει είτε αποκλειστικά
προσωπικές πεποιθήσεις των μελών των οργανώσεων (χωρίς δυνατότητα γενίκευσης), είτε,
συνδυαστικά, την επίσημη θέση των σωματείων (από τους πληροφορητές που είναι φορείς
θεσμικού ρόλου στα μορφώματα που εκπροσωπούν). Η συμμετοχική παρατήρηση οπωσδήποτε
δεν μπορούσε να σταθεί επιστημονικά εν τω συνόλω, στο βαθμό που οι συνθήκες επέβαλαν
σειρά παρεκκλίσεων από την κανονικότητα των εγχειριδίων μεθοδολογίας. Το αρχειακό υλικό,
τέλος, από μόνο του περισσότερο συσκοτίζει τα υπό εξέταση φαινόμενα, παρά τα διαυγάζει – το
γιατί το περιγράψαμε ήδη.

21. Χαρακτηριστικά να αναφέρω εδώ ότι η media team του σωματείου της Altec Telecoms είχε εντοπίσει πως οι
εφημερίδες της κεντροαριστεράς με δυσκολία δημοσίευαν ειδήσεις από την κινητοποίησή τους, λόγω του ότι ο εργοδότης (Αθανασούλης) ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Όταν όμως αποφάσιζαν να δημοσιεύσουν κάτι, οι ειδήσεις που
δημοσιεύονταν απηχούσαν αποκλειστικά τη θέση του σωματείου: οι δημοσιογράφοι (αριστερού παρελθόντος οι
περισσότεροι) που κάλυπταν το εργατικό ρεπορτάζ υιοθετούσαν τις απόψεις των εργαζομένων, χωρίς να αναζητήσουν εκπροσώπους της εργοδοσίας. Αντίθετα, η συντηρητική “Καθημερινή” -και άλλες συντηρητικές εφημερίδεςδημοσίευσαν περισσότερα και εκτενέστερα άρθρα για την περίπτωσή, όμως πάντοτε φρόντιζαν να αντιπαραβάλλουν δηλώσεις εργαζομένων με την άποψη “κύκλων της διοίκησης”. Τα τηλεοπτικά κανάλια, από την άλλη, δημοσίευαν ρεπορτάζ μόνο όταν υπήρχε επαρκές θεαματικό περιεχόμενο (π.χ. συμπλοκές εργαζομένων – εργοδοτών)
που θα μπορούσε να στηρίξει την είδηση. Κι εκεί όμως, εντύπωση προκαλεί το ότι η θέση των δημοσιογράφων, το
στήσιμο του ρεπορτάζ ήταν ξεκάθαρα φιλεργατικό.
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Έτσι, επέλεξα μια συνθετική προσέγγιση των δεδομένων που προέκυπταν από την κάθε
τεχνική άντλησης υλικού. Η συμμετοχική παρατήρηση έδωσε τα σημεία στα οποία επέλεξα
να εστιάσω. Επίσης, βάσει αυτής συνετάχθηκαν τα ερωτηματολόγια. Χωρίς την μακροχρόνια
παρατήρηση, θα ήταν αδύνατο να εντοπιστούν οι πληροφορητές – κλειδιά και να γίνει μια
πρώτη αξιολόγηση της ακρίβειας των λεγομένων τους. Το κυρίως εμπειρικό υλικό, πάντως,
προέκυψε από τις συνεντεύξεις. Οι συνομιλητές μας όχι μόνο εξήγησαν πολλά ζητήματα που
στα αρχικά στάδια της έρευνας ήταν σκοτεινά, αλλά επιπλέον άνοιξαν κι οι ίδιοι αρκετά θέματα,
υποχρεώνοντάς μας σε αναστοχασμό και αναπροσαρμογές των επί χάρτου σχεδίων. Το αρχειακό
υλικό – τέλος – χρησιμοποιήθηκε κυριότατα για τεκμηρίωση και αναδιάταξη των δεδομένων
μέσα στο χώρο και το χρόνο, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι εφικτή η σύνθεση του τελικού
κειμένου, σε μια μορφή που θα είναι κατανοητή και στον μη-γνώστη της ιστορίας των ΣΕΕ.

4.6. Μεθοδολογικά προβλήματα – δυσκολίες.
Πέραν των γνωστών δυσκολιών που είναι αναγνωρισμένες στο πλαίσιο της κάθε μεθόδου
που χρησιμοποιήθηκε, υπήρξαν και μια σειρά προβλημάτων άμεσα σχετιζόμενων με τις
συνθήκες μέσα στις οποίες έγινε η έρευνα. Τα ταξινομώ εδώ περιληπτικά σε δύο υποκατηγορίες,
επισημαίνοντας παράλληλα και τους τρόπους με τους οποίους επιχειρήθηκε η επίλυσή τους:

1.	 Βαθμός εμπλοκής
Ο βαθμός εμπλοκής του ερευνητή ήταν εξαρχής δεδομένο ότι θα δημιουργούσε ζητήματα
προϊδεασμού τόσο του ίδιου του ερευνητή, όσο και των συνομιλητών έναντί του. Ευτυχώς για
εμάς, στη σύγχρονη κοινωνιολογία θεωρείται δεδομένη -κι ως ένα βαθμό, αποδεκτή- η ύπαρξη
τέτοιων ιδεολογικών προκαταλήψεων, στο μέτρο όπου αυτοί περιγράφονται κι επεξηγούνται
με σαφήνεια. Μολαταύτα, έγιναν προσπάθειες απεμπλοκής από ή υπερπήδησης ορισμένων
προβλημάτων που ανέκυπταν στο σχεδιασμό της έρευνας. Θα αναφέρω εδώ ένα παράδειγμα:
στο ερωτηματολόγιο προς τους εργαζόμενους στην Altec Telecoms, υπήρχε ένα σετ ερωτήσεων
όπου τους ζητούνταν να ασκήσουν κριτική στις αποφάσεις και τις διαδικασίες του σωματείου.
Με ορισμένους απ’ αυτούς τους εργαζόμενους είχα (και έχω) στενή προσωπική σχέση – με
άλλους η σχέση μας ήταν καθαρά επαγγελματική και δε συνεχίστηκε μετά την πτώχευση της
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εταιρείας. Μολαταύτα, όλοι είχαν μια εικόνα για μένα: στα μάτια τους ήμουν ο πρόεδρος του
Σωματείου που αποφάσισε ξαφνικά να κάνει ερωτήσεις. Έκρινα, λοιπόν ότι, προσεγγίζοντας
μόνο συναδέλφους με τους οποίους είχαμε τυπική σχέση, επιλογή που έμοιαζε λογική κατά τα
λοιπά, ήταν πιθανόν στο κομμάτι της συνέντευξης όπου θα τους ζητούνταν να ασκήσουν κριτική
στη δράση της οργάνωσής τους, να είναι πιο επιφυλακτικοί, φοβούμενοι ότι θα εκλάμβανα
την κριτική τους ως προσωπική μομφή. Έτσι, επέλεξα τρεις πληροφορητές από την Altec, δύο
φίλους και έναν μη-φίλο, και περίμενα όλος περιέργεια να ακούσω αν θα διαφοροποιούνταν
οι απόψεις τους ανάλογα με τη θέση τους έναντι του ερωτώντα. Τελικά, ούτε οι μεν, ούτε ο δε
εμφανίστηκαν ιδιαίτερα πρόθυμοι να καταγράψουν αρνητικά στοιχεία στην κοινή μας δράση!
Γιατί συνέβη αυτό; Δύο τα ενδεχόμενα: είτε η προσπάθεια υπέρβασης του “βαθμού εμπλοκής”
απέτυχε - είτε, επειδή η δράση του σωματείου ήταν σύντομη και στοχοπροσανατολισμένη, το
θετικό αποτέλεσμα της κινητοποίησης κατέστησε αδιάφορη την εκ των υστέρων κριτική στα
πεπραγμένα της συλλογικότητας. Ευελπιστώντας για το δεύτερο, δεν μένει παρά να ανησυχώ
για το πρώτο.

2.	 Απειρία
Απομαγνητοφωνώντας τις συνεντεύξεις, εντόπισα ορισμένα λάθη που έγιναν κατά τη χρονική
στιγμή της λήψης τους. Το ημι-δομημένο πλαίσιο της συνέντευξης επέβαλλε ορισμένες φορές
να ξεφεύγουμε απ’ την εκφώνηση της ερώτησης, όπως είχε καταγραφεί στο χαρτί, ή να είναι
απολύτως αναγκαίες διευκρινιστικές ερωτήσεις. Συνέβη, λοιπόν, να κάνω ερωτήσεις που ήταν
καθοδηγητικές ή κλειστού τύπου (απαντούμενες με “ναι” ή “όχι”), αν και ρητός στόχος κατά το
σχεδιασμό της έρευνας ήταν να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο.
Επίσης, όπως έγραφα παραπάνω, επελέγησαν για τη λήψη συνεντεύξεων τόποι που θα
έκαναν τους συνομιλητές να νιώθουν οικεία. Αυτά τα “σημεία οικειότητας” γενικά απέδωσαν
καρπούς. Είχα υπόψη μου τη δυσκολία του να αλλάξει η παράσταση που είχαν οι συνάδελφοι
στο μυαλό τους για μένα, από τον “σύντροφο”, “συνεργάτη” ή “φίλο” στον “ερευνητή”. Όμως
δεν αποφεύχθησαν κάποια προβλήματα. Στη συνέντευξη των Σ.Γ. και Α.Ν. (η οποία έγινε στο
μπαράκι όπου συχνάζουν), είχαμε παρεμβάσεις από τα διπλανά τραπέζια (!), ακροατών που
διαφωνούσαν με την οπτική των παιδιών σε κάποια ζητήματα. Επίσης, ο Σ. - μην έχοντας υπόψη
του πόσο θα διαρκούσε η συνέντευξη – είχε φέρει την κοπέλα του μαζί. Αυτή μετά από λίγο
βαρέθηκε, κάθισε σε διπλανό τραπέζι, με αποτέλεσμα να επισπεύσουμε τη λήξη της συνομιλίας
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μας. Αντίθετα, στη συνέντευξη του Β. από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών (ΣΜΤ), η οποία έγινε
στο σπίτι του και με άφθονο χρόνο στη διάθεσή μας, όλα κύλησαν ρολόϊ22. Αυτά, και αρκετά
ακόμη κωμικοτραγικά περιστατικά των αρχικών συνεντεύξεων, προσπάθησα να τα έχω κατά
νου στις επόμενες, αποφεύγοντας τις κακοτοπιές. Δεν μπορώ όμως να μην κλείσω την παρούσα
παράγραφο σημειώνοντας ότι η γοητεία της έρευνας, όπως και κάθε δημιουργικής διαδικασίας,
έγκειται ακριβώς σ’ αυτο το στοιχείο του απρόβλεπτου, στην τυχαιότητα των συμβάντων
που ανατρέπουν τους σχεδιασμούς. Με αυτήν την έννοια, ελπίζω ότι η σταδιακή απόκτηση
ερευνητικής εμπειρίας θα συμβάλλει στην εκλέπτυνση των προβληματισμών περί του “αν τα
έκανα όλα σωστά”, κι όχι στην εξεύρεση κάποιας “τελικής λύσης”, η οποία θα ‘χει απαντήσεις
για τα πάντα.

22. Επιπλέον διευκολύνθηκε η απομαγνητοφώνηση! Στη συνέντευξη στο μπαρ, άκουγα και ξανάκουγα την ίδια
πρόταση 10 φορές, δεδομένου ότι είχε καταγραφεί και ο θόρυβος.
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5. ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΊΑ ΕΠΙΣΦΑΛΏΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ (ΣΕΕ) ΣΤΗΝ
ΕΛΛΆΔΑ
5.1. Οι πρώτες προσπάθειες: ACS και Pizza Hut.
Θα ξεκινήσουμε την έρευνά μας στα Σωματεία Επισφαλώς Εργαζομένων με μια αναδρομή σε
δύο πρωτόλειες προσπάθειες συνδικαλιστικής οργάνωσης σε επιχειρήσεις κλάδων όπου μετέπειτα αναπτύχθηκε σημαντική δραστηριότητα: την ACS (εταιρεία ταχυμεταφορών) και την Pizza
Hut (εταιρεία επισιτισμού, μετέπειτα Food Plus όταν αγόρασε την αντιπροσωπεία του fast-food
KFC). Η προσπάθεια αυτή δεν γίνεται στα πλαίσια του σκεπτικού να συγκροτηθεί μια αρχαιολογία των ΣΕΕ, άλλωστε κάτι τέτοιο θα απαιτούσε συστηματική έρευνα άλλου τύπου, αλλά
περισσότερο να αναδειχθούν τα κύρια χαρακτηριστικά των σωματείων που αποκαλώ ΣΕΕ και
να επισημανθούν σημεία επαναλαμβανόμενα μέσα στο χρόνο, σε ό,τι αφορά στη δράση τους.
Το Σωματείο της ACS ιδρύθηκε το 1992, όμως παρέμεινε ουσιαστικά αδρανές μέχρι το
1997(Μπουμπούκα, 2008). Τότε, με την αφορμή τριών απολύσεων και λόγω του φόβου που
προκάλεσαν στους εργαζόμενους τα χρέη της επιχείρησης και η φημολογία για επικείμενο κλείσιμό της, το σωματείο δραστηριοποιήθηκε και προχώρησε σε απεργιακές κινητοποιήσεις (Ανώνυμος, 1997). Όπως ανέφεραν μέλη του Σωματείου σε επιστολή προς την εφημερίδα “Εργατική
Αριστερά”:

“Η κορυφαία στιγμή στην ιστορία του Σωματείου μας ήταν το Μάη του 1997. Η διοίκηση της ACS
προχώρησε σε τρεις αναίτιες απολύσεις. Η αντίδρασή μας ήταν άμεση και δυναμική. Την ίδια μέρα μετά
την κήρυξη 24ωρης Απεργίας όλα τα μέλη του σωματείου βρέθηκαν άμεσα έξω από τα κεντρικά γραφεία της ACS, που βρίσκονταν τότε στη Μεταμόρφωση και απαίτησαν την άμεση επαναπρόσληψη των
απολυθέντων συναδέλφων. Η διοίκηση της ACS αιφνιδιασμένη και τρομοκρατημένη από την ταχύτατη
και αποφασιστική αντίδρασή μας αναγκάστηκε να πάρει πίσω τις απολύσεις. Μετά από αυτή τη μέρα
τίποτα δεν ήταν ίδιο. Η ACS κατάλαβε ότι δεν μπορεί να δρα ανεξέλεγκτα γιατί απέναντί της έχει μια
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μαζική δύναμη αντίστασης στις αυθαίρετες ενέργειές της. Το σωματείο έχει καταφέρει μέχρι σήμερα
να έχει 450 μέλη στους 550 υπαλλήλους, να μην έχουμε απολύσεις, να μην έχουμε μαύρες υπερωρίες,
να υπογράφουμε καλύτερες συμβάσεις εργασίας στις ταχυμεταφορές, να κατακτήσουμε επιτέλους την
ειδικότητα ταχυμεταφορέας, ταχυδιανομέας, ενώ ο μισθός πρωτοδιόριστου να φτάνει μαζί με τα επιδόματα τα 930 ευρώ. (Γιαμπουράνης, 2007) .“

Αυτή ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη προσπάθεια συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης
σε χώρους όπου επικρατούν επισφαλείς σχέσεις εργασίας. Οι εργαζόμενοι που υπογράφουν
τα παραπάνω, αναφέρονται σε “450 μέλη στους 550 υπαλλήλους” εν έτει 2007. Στην πραγματικότητα, η ACS απασχολεί περί τα 3000 άτομα πανελλαδικά, σε μικρά υποκαταστήματα που
λειτουργούν με την μορφή του franchise, υποκαταστήματα που καλύπτουν το επαρχιακό δίκτυο
(Μπουμπούκα, 2008). Οι εργαζόμενοι αυτοί τύποις μπορούν να ενταχθούν στο επιχειρησιακό
σωματείο (ή στα κλαδικά που δραστηριοποιούνται στο χώρο), όμως η αλήθεια είναι ότι δεν
εντοπίσαμε καταγεγραμμένη συλλογική δράση σε μικρές εκμεταλλεύσεις.
Από τα παραπάνω προκύπτουν δύο πρώτα χαρακτηριστικά της οργανωτικής δομής των ΣΕΕ.
(1) Τα μέλη τους εργάζονται, σε μεγάλο ποσοστό, υπό το καθεστώς επισφάλειας – στη βάση των
τεσσάρων αξόνων που καταγράφηκαν παραπάνω,
(2) Η δράση τους εντοπίζεται κυρίως σε σημεία όπου υπάρχει συγκέντρωση πλήθους εργαζομένων (όχι σε μικρές εκμεταλλεύσεις).
Το σωματείο της ACS συνεχίζει μέχρι και σήμερα τη δράση του, συνεργαζόμενο με τα υπόλοιπα σωματεία που λειτουργούν στον κλάδο, είτε αυτά είναι κλαδικά (όπως το ΣΒΕΟΔ, το Σωματείο
Courier Ν. Αχαϊας “Η Ένωση”, κ.ο.κ.), είτε επιχειρησιακά (όπως της Speedex, για παράδειγμα).
Είναι αναγνωρισμένο από τον εργοδότη και υπογράφει επιχειρησιακή σύμβαση.
Σημαντικές διαφοροποιήσεις διακρίνουμε στην περίπτωση του Σωματείου “Σεβάχ” της Food
Plus, εταιρείας που διαχειρίζεται τις εμπορικές φίρμες Pizza Hut και KFC. Αυτό ιδρύθηκε περί τα
μέσα του 2002, εν κρυπτώ, συγκροτήθηκε σε σώμα αρχές του 2003 και βρέθηκε κατευθείαν στη
δίνη μιας σφοδρής πολιτικής και δικαστικής διαμάχης, μιας και η εργοδοσία απέλυσε ιδρυτικό
του μέλος, έσυρε στα δικαστήρια τους οργανωτές της επακολουθείσης απεργίας και προχώρησε
σε σειρά τρομοκρατικών και κατασταλτικών ενεργειών (Ο Ιός, 2003).
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Το σωματείο απάντησε με δημόσιο κάλεσμα σε αλληλεγγύη (Ανώνυμος, 2003). Αξιοποιώντας τις τότε νέες δυνατότητες που προσέφερε το Internet, συσπείρωσε γύρω του οργανώσεις,
συλλογικότητες και ανένταχτο κόσμο που ενδιαφέρονταν για τα εργατικά ζητήματα κι επέτυχε
να στηρίξει μια σειρά κινητοποιήσεων που περιελάμβαναν δυσφημιστικές -για την επιχείρηση- δημοσιεύσεις και αναρτήσεις, αποκλεισμούς καταστημάτων στην Αθήνα, απεργίες. Αναπτύχθηκε γρήγορα, η δράση του όμως ατόνισε στα χρόνια που ακολούθησαν, κυρίως λόγω της
αποχώρησης των ιδρυτικών μελών από την εργασία τους (Μαμπρούκι, 2007 – βλ. Εισαγωγή της
Εκδοτικής Ομάδας).
Τα ενδιαφέροντα σημεία σε αυτήν την περίπτωση είναι -συνεχίζω την αρίθμηση από τα προηγούμενα(3) Η χρήση εναλλακτικών επικοινωνιακών καναλιών για την προπαγάνδιση των αιτημάτων.
(4) Η κινητοποίηση μεγάλου αριθμού αλληλέγγυων για τη στήριξη των δράσεων.
(5) Η αξιοποίηση της κινητικότητας των συμμετεχόντων για την ανάληψη αποκεντρωμένων δράσεων, σε επιχειρήσεις όπου αντικειμενικά δεν υφίστανται μεγάλη πυκνότητα εργασιακού
πληθυσμού. Πάντως και εδώ παρατηρούμε ότι το κέντρο επιχειρήσεων ήταν μείζον αστικό κέντρο. Επιπλέον, άξιο διερεύνησης είναι το κατά πόσον η επισφάλεια των εργασιακών
σχέσεων μετατρέπεται σε επισφάλεια της συνδικαλιστικής δράσης. Ένα απ’ τα ερωτήματα
που απασχολεί έντονα όσους έχουν εμπλακεί σε αντίστοιχες διαδικασίες, είναι το πώς θα
παραχθούν δομές που θα επιτρέπουν ή θα ενθαρρύνουν την απεμπλοκή από προσωποπαγή
μορφώματα, κατά τέτοιον τρόπο ώστε η αποχώρηση της δραστήριας ηγετικής ομάδας δε θα
συνεπάγεται και την εξαφάνιση του μορφώματος23.
Τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά τοποθετούν εμφανώς τα υπό εξέταση σωματεία στην
πλευρά της μαχητικότητας, στον άξονα “μαχητικότητας – μετριοπάθειας”. Η απουσία αξιόλογων
εμπειρικών δεδομένων, μας αποτρέπει απ’ το να τα τοποθετήσουμε με εξίσου σαφή τρόπο στο
“οργανωτικό μοντέλο”, αν και οι ενδείξεις οδηγούν προς μιαν τέτοια επιλογή.

23. Όταν οι ιδρυτές του Σωματείου Altec Telecoms αποχωρούσαμε από την εταιρεία, ζητήθηκε με πολύ έντονο
τρόπο από το σύνολο σχεδόν των συμπαραστατών μας, θεσμικών (ΕΚΑ, όμορα σωματεία) ή εξωθεσμικών (αριστερών και αναρχικών συλλογικοτήτων), να παραμείνουμε στην μητρική βάσει της ρύθμισης που είχαμε επιτύχει, στη
λογική του “να συνεχίσουμε τον αγώνα” στον κλάδο. Η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή. Πράγματι, ενώ στην
μητρική εταιρεία οι εργαζόμενοι είχαν μπει στη διαδικασία συγκρότησης ενός συνδικαλιστικού μορφώματος, οι
προσπάθειες ατόνησαν μετά από μερικούς μήνες. Σήμερα στον Όμιλο Altec δεν “κινείται φύλλο”, παρόλο που τα
προβλήματα στις εργασιακές σχέσεις παραμένουν οξυμένα.
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5.2. Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών
Το κλαδικό Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών (ΣΜΤ)24 ιδρύθηκε το 1999 στην Αθήνα. Αριθμεί
γύρω στα 2200 μέλη πανελλαδικά, αν και η δράση του είναι περισσότερο εστιασμένη στην Αττική. Στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη διοίκησης του Σωματείου, συμμετείχαν περί τα
1200 μέλη, ποσοστο που κρίνεται ικανοποιητικό δεδομένων των συνθηκών. Μέλη του είναι οι
Μηχανικοί κι οι Τεχνολόγοι όλων των κλάδων, οι Γεωλόγοι και οι Σχεδιαστές. Είναι αδύνατο να
διακριβώσει κανείς πόσα από τα μέλη του εργάζονται σε καθεστώς επισφάλειας, γιατί εκ του
καταστατικού του το Σωματείο αποφεύγει τη διάκριση ανάμεσα σε μισθωτούς που απασχολούνται με τυπικές σχέσεις εργασίας και αυτούς που εργάζονται σε καθεστώς “ελεύθερου επαγγελματία”, με υποκρυπτόμενη εξαρτημένη σχέση. Συγκεκριμένα, διαβάζουμε στο άρ. 5, παρ. 1 του
καταστατικού:

“ Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει κάθε εργαζόμενος τεχνικός απόφοιτος οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, ο οποίος εργάζεται κατά κύριο λόγο με σχέση εξαρτημένης εργασίας και ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής του (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, μηνιαίος μισθός, κατ’αποκοπή, ωρομίσθιος, τηλεργασία κλπ), και ανεξάρτητα από τον τυπικό χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης (σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών, κλπ) ή τον ασφαλιστικό φορέα, που εργάζεται
στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, θρήσκευμα, εθνικότητα ή ιθαγένεια.”

Αυτή η ιδιότυπη στάση του ΣΜΤ έναντι του διαχωρισμού των εργαζομένων βάσει του τυπικού χαρακτηρισμού της εργασιακής σχέσης, κάνει την περίπτωσή του εξαιρετικά σημαντική για
την έρευνά μας. Το Σωματείο επί χρόνια προσπαθούσε – κι εντέλει πέτυχε – την υπογραφή συλλογικής σύμβασης για τον κλάδο των Μηχανικών, σύμβασης. Η σύμβαση ρητά διευκρινίζει πως:

“...Θεωρείται ότι υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ως εκ τούτου υπάγεται στις διατάξεις
της παρούσας, ο εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και
καταβολής του και επιπλέον υποβάλλεται σε νομική εξάρτηση από τον εργοδότη που εκδηλώνεται με
το δικαίωμα του τελευταίου να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο
παροχής της εργασίας και να παρέχει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο εντολές και οδηγίες για την ορθή

24. Τα στοιχεία για τη συγκρότηση και τη δράση του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών μπορεί να τα βρει ο αναγνώστης στο site του Σωματείου, www.somtechnik.gr.
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εκπλήρωση της παροχής του, άσχετα αν ο εργοδότης ασκεί έμπρακτα το δικαίωμα αυτό ή αφήνει περιθώρια πρωτοβουλιών στον εργαζόμενο, εφόσον όμως η ευχέρεια αυτή δεν φθάνει μέχρι της κατάλυσης
της υποχρέωσης υπακοής στον εργοδότη και δημιουργίας αντίστοιχα δικαιώματος ελεύθερης από τον
έλεγχο του τελευταίου υπηρεσιακής δράσης.” (το πλήρες κείμενο της ΣΣΕ επισυνάπτεται στο παράρτημα).

Ο Β., μέλος της Διοίκησης του ΣΜΤ, σχολιάζει τα παραπάνω:

“Ήταν η πρώτη σύμβαση που συμπεριελάμβανε αυτούς που πληρώνονται με μπλοκάκι, που συμπεριελάμβανε ουσιαστικά όλους όσους δουλεύουν με εξαρτημένη σχέση μισθωτής εργασίας, ανεξάρτητα
απ’ τον τρόπο που πληρώνονται. Η σύμβαση ουσιαστικά επαναλαμβάνει τα όσα λέει η νομολογία για
την εξαρτημένη σχέση εργασίας. Η καινοτομία είναι ότι συμπεριελήφθη η νομολογία σε σύμβαση. Λέει
ότι εξαρτημένη σχέση εργασίας είναι αυτή που ο εργοδότης καθορίζει τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο
εργασίας του εργαζόμενου.”

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών ελέγχεται από μια συμμαχία σχημάτων και κομμάτων της
άκρας αριστεράς. Μειοψηφεί το ΚΚΕ. Έχει αναπτύξει έντονη κινηματική δράση τα τελευταία
χρόνια, στη λογική των 5 αξόνων που καταγράψαμε παραπάνω (στην παράγραφο για την ACS
και Pizza Hut), ενώ πρωτοστατεί πάντα στις προσπάθειες συντονισμού των πρωτοβάθμιων σωματείων έξω ή πέρα απ’ τις δομές του θεσμικού συνδικαλιστικού κινήματος. Μολαταύτα, μετά
την περιπετειώδη εγγραφή του στο ΕΚΑ25, σε συνεργασία με άλλα σωματεία που πρόσκεινται
στην άκρα αριστερά, κατέβηκαν στις εκλογές, πήραν ένα ποσοστό λίγο κάτω από 5% και κερδίσανε έδρα στο ΔΣ του Εργατικού Κέντρου, όπως επίσης και στη ΓΣΕΕ.
Ως προς το κινηματικό ρεπερτόριο, οι κύριες δράσεις του σωματείου είναι η συμμετοχή σε
απεργίες που προκηρύσσει η ΓΣΕΕ, σε μικρότερο βαθμό η προκήρυξη απεργιών από το ίδιο το
Σωματείο, εστιασμένες στα προβλήματα του κλάδου, οι παρεμβάσεις σε εργασιακούς χώρους
για ενημέρωση των συναδέλφων, τόσο για την ύπαρξη του Σωματείου όσο και για τις θέσεις του.
Από τα στοιχεία που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Σωματείου, φαίνεται ότι συμμετείχε
στο σύνολο των γενικών απεργιών που κήρυξε η ΓΣΕΕ τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Β. ανέφερε
ότι οι αυτόνομες απεργίες που κύρηξε το σωματείο δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένες, ως εκ
25. Το ΕΚΑ για χρόνια αρνιόταν να εγγράψει το ΣΜΤ ως μέλος του, με το σκεπτικό ότι το καταστατικό (του ΕΚΑ) δεν
προέβλεπε εγγραφή σωματείου του οποίου μέλη δεν είναι μισθωτοί.
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τούτου δεν είναι η πρώτη επιλογή του σωματείου τα τελευταία χρόνια. Επίσης, το μπλοκ με το
οποίο συμμετέχουν στην απεργιακή διαδήλωση, είναι εξαιρετικά πυκνό, μεγαλύτερο πιθανόν
από το συνολικό αριθμό των μελών του26. Τέλος δεν έχουν λείψει παρεμβάσεις σε περιπτώσεις
εξατομικευμένων και συλλογικών εργατικών διεκδικήσεων, είτε με τη μορφή υποστήριξης των
εργαζομένων σε νομικές διεκδικητικές διαδικασίες, είτε με συγκεντρώσεις αλληλεγγύης και διαμαρτυρίας σε χώρους εργασίας.
Σχετικά με τα παραπάνω, ο Β. Σχολιάζει σκωπτικά:

“Φαίνεται, σε ορισμένες εταιρείες, άμα πάμε, εώς και εξωγήινο. Υπάρχει σωματείο και ήρθε και
μας μοίρασε [προκήρυξη] και μας καλεί σε κάτι; Φαίνεται στους εργαζόμενους εώς και εξωγήινο. [...]
Κάνουμε κάποιες εξορμήσεις με κάποιες αφορμές. Ενόψει απεργίας, θα πάμε περισσότερες φορές, ενόψει υπογραφής συλλογικής σύμβασης θα πάμε πολλές φορές. Μιλάμε... έναν μέσο μήνα... να κάνουμε
10-15 [εξορμήσεις]. [...] Συνήθως πάμε 5-6 άτομα, εξαρτάται κι απ’ το μέγεθος της επιχείρησης. Σε πολύ
μεγάλες εταιρείες, βάζουμε τα δυνατά μας και μαζευόμαστε καμιά δεκαριά. Σε μικρότερες εταιρείες, ή
σε εταιρείες που έχουμε ξαναπάει και μας ξέρουν και ξέρουμε ότι δεν θα συναντήσουμε προβλήματα
[εννοεί από την εργοδοσία], εκεί μπορεί να πάμε και δύο“.

Από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι το Σωματείο ανήκει ξεκάθαρα στο οργανωτικό μοντέλο,
επιλέγοντας ταυτόχρονα μαχητικές δράσεις.

5.3. Τα Σωματεία Τηλεπικοινωνιών, ΣΒΕΟΔ, ΠΕΚΟΠ, κ.α. ΣΕΕ.
Δεν θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε ότι από το 2000 κι έπειτα, με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια, τα Σωματεία που σε μεγάλο βαθμό εκπροσωπούν ή αποτελούνται από επισφα-

26. Στη διαδήλωση της 5ης Μαίου 2010, υπολόγισα ότι στο μπλοκ του Σωματείου συμμετείχαν πάνω από 4.000
άτομα. Ορισμένοι εξ αυτών είχαν ενεργό συμμετοχή στις συγκρούσεις με την Αστυνομία. Από την επιτόπια παρατήρηση προκύπτει ότι η σύγκρουση δεν ήταν κεντρική επιλογή του σωματείου, αλλά προέκυψε από πρωτοβουλίες
ατόμων μη οργανικά σχετιζόμενων με αυτό. Ένα άλλο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον, είναι πως η ΕΛΑΣ έχει στοχοποιήσει συγκεκριμένα σωματεία, τα οποία θεωρεί “ριζοσπαστικά” και συστηματικά τους επιτίθεται, ακόμα κι όταν
δεν υφίσταται κανένας λόγος γι’ αυτό. Το στοιχείο ετούτο θα το ξανασυναντήσουμε πιο κάτω, στο ΣΒΕΟΔ και το
Σερβιτόρων – Μαγείρων. Αποτέλεσμα αυτής της “στρατηγικής έντασης” που καλλιεργείται από μέρους της Αστυνομίας, είναι τα Σωματεία να κατέρχονται σε διαδηλώσεις με ισχυρή περιφρούρηση, έλκοντας το ενδιαφέρον των
ΜΑΤ. Έτσι ο φαύλος κύκλος διαιωνίζεται, προς τέρψιν των βραδινών δελτίων ειδήσεων.
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λώς εργαζόμενους, αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Οι χωρικοί και χρονικοί περιορισμοί της
παρούσας εργασίας δεν μας επιτρέπουν μια εξαντλητική χαρτογράφηση του εν λόγω κλάδου
(άλλωστε τα στοιχεία που παραθέτουμε αναφέρονται σε ένα τοπίο δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο), προσδοκούμε όμως να καταγράψουμε, αν μη τι άλλο, τους κλάδους στους οποίους
αναπτύσσεται αξιόλογη δραστηριότητα συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων σε καθεστώς επισφάλειας. Τα Σωματεία που ακολουθούν χαρακτηρίζονται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο
βαθμό, από τα κριτήρια πληθυσμιακής σύνθεσης που περιγράψαμε παραπάνω, αναπτύσσουν
κινηματική δραστηριότητα στη βάση των 5 σημείων που εντοπίστηκαν ήδη από τις απαρχές του
συνδικαλισμού στους χώρους επισφαλούς εργασίας, ενώ ως προς το οργανωτικό μοντέλο, επιλέγουν να αντλούν τη νομιμοποίηση των πολιτικών και των δράσεών τους κυρίως από τις Γενικές
Συνελεύσεις των μελών τους.
Στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, συναντάμε τα επιχειρησιακά σωματεία της Wind, της
Vodafone, της Cosmote, του ομίλου Nokia-Siemens, των Εργαζομένων στα Τηλεφωνικά Κέντρα
του ΟΤΕ και της Forthnet. Τα κλαδικά σωματεία που καλύπτουν τους εργαζόμενους στον κλάδο
είναι κατά κύριο λόγο το ΣΕΤΗΠ (Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων στις εταιρείες Τηλεπικοινωνιών
και Πληροφορικής νομού Αττικής) και σε δεύτερο βαθμό το ΣΜΤ, το οποίο καλύπτει τους τεχνικούς που εργάζονται στα τηλεφωνικά κέντρα και στα κέντρα δικτύου των τηλεπικοινωνιακών
εταιρειών, ακόμα και αν αυτοί δεν αναγνωρίζονται ως τέτοιοι από την εταιρεία τους27. Ιδιαίτερα
ισχυρά είναι τα σωματεία σε Vodafone και Wind, τα οποία έχουν υπογράψει επιχειρησιακές
συλλογικές συμβάσεις με αποδοχές σημαντικά υψηλότερες απ’ τις γενικά παρεχόμενες στον
κλάδο. Επίσης κινηματικά δραστήριο είναι το ΣΕΤΗΠ, μολονότι στην πραγματικότητα δεν διαθέτει ισχυρή πληθυσμιακά συγκρότηση, καθώς υποστηρίζεται στις δράσεις του από το ΠΑΜΕ
(Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, προσκείμενο στο ΚΚΕ).
Στον κλάδο των ταχυμεταφορών (courrier) δραστηριοποιείται το κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων Ταχυδρομικών και Ταχυμεταφορικών Επιχειρήσεων Αττικής (ΣΕΤΤΕΑ), το αντίστοιχο του
νομού Θεσσαλονίκης, το σωματείο “Ένωση” του νομού Αχαΐας, τα επιχειρησιακά σε ACS και
Speedex και τέλος η ομοιοεπαγγελματική ΣΒΕΟΔ (Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου), σωματείο που ελέγχεται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και καλύπτει εργαζόμενους
δικυκλιστές τόσο σε εταιρείες courrier όσο και σε delivery (Δασκαλοπούλου & Πολίτη, 2010).

27. Είναι συνηθέστατο φαινόμενο στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι τεχνικοί να δηλώνονται ως “υπάλληλοι γραφείου” ή παρεμφερείς ειδικότητες, με προφανή στόχο να μην λαμβάνουν αυτοί όσα προβλέπονται από τη συλλογική σύμβαση του κλάδου τους, παρά να πληρώνονται με βάση την ΕΓΣΣΕ.
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Στον κλάδο του επισιτισμού, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων παραμένει ανασταλτικός
παράγοντας στο να σχηματιστούν επιχειρησιακά σωματεία. Για τον ίδιο λόγο, η εργοδοτική αυθαιρεσία επικρατεί, με την εισφοροδιαφυγή, την μαύρη εργασία, τα ωράρια – λάστιχο και την
καθυστέρηση καταβολής των όποιων αμοιβών να αποτελούν τον κανόνα. Υφίστανται όμως κλαδικά σωματεία Σερβιτόρων-Μαγείρων σε αρκετούς νομούς, με των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης να έχουν αναπτύξει αξιόλογη δράση τα τελευταία δύο χρόνια.
Στους εργαζόμενους σε εταιρείες καθαριότητας, ηγεμονική είναι η παρουσία της ΠΕΚΟΠ
(Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού). Αν και η πληθυσμιακή ισχύς του
Σωματείου δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη (γύρω στους 150 εργαζόμενους συμμετείχαν στις τελευταίες εκλογές), το σωματείο αυτό έχει ιστορικό πολύ αξιόλογων παρεμβάσεων στους χώρους
δουλειάς, ενώ μετά από την επίθεση στη γραμματέα του Σωματείου Κ. Κούνεβα, η δυναμική και
η επιρροή του αυξήθηκαν κατακόρυφα. Αντίστοιχο Σωματείο λειτουργεί και στο νομό Μαγνησίας.
Ακόμα, σε διάφορους κλάδους που χαρακτηρίζονται από αυξημένα ποσοστά εργασίας σε
συνθήκες επισφάλειας, γίνονται προσπάθειες συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων,
διαμέσου της συγκρότησης κυρίως κλαδικών σωματείων. Αναφέρουμε ενδεικτικά τον Σύλλογο
Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ), τον Σύλλογο Μεταφραστών, Επιμελητών
και Διορθωτών, καθώς και το Συνδικάτο Εργαζομένων στις εταιρείες του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών.
Εξ αυτών, τα Σωματεία Vodafone και Wind έχουν αναπτύξει έντονη απεργιακή δραστηριότητα. Ιδιαίτερα στη Wind, το πρόβλημα δανεισμού που αντιμετώπισε η εταιρεία επέφερε ένα
“φιλόδοξο” πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, το οποίο προέβλεπε outsourcing σε υπεργολάβους,
καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων, απολύσεις και εθελούσια έξοδο σημαντικού αριθμού
εργαζομένων. Σε απάντηση αυτών το σωματείο οργάνωσε 24ωρες απεργίες στις 14/7/2009,
03/09/2009 και 15/10/2009. Οι απεργίες ήταν εξαιρετικά επιτυχημένες, καθώς χαρακτηρίστηκαν από μαζική συμμετοχή και συνοδεύονταν από περιφρούρηση των εισόδων των κτιρίων.
Αποτέλεσμα των δράσεων ήταν η ανάκληση της απόλυσης μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου και
ο -ως ένα βαθμό- περιορισμός των βλαπτικών, για τους εργαζόμενους, επιπτώσεων της αναδιάρθρωσης της εταιρείας. Η Vodafone επίσης οργάνωσε απεργία στις 14/10/2009, ενάντια στο
outsourcing που σχεδίαζε η εταιρεία. Και οι δύο οργανώσεις συμμετέχουν στις γενικές απεργίες
που προκηρύσσει η ΓΣΕΕ. Όπως προβλέπει το καταστατικό τους, τα δύο σωματεία έχουν Διοι-
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κητικό Συμβούλιο με το συνήθη, για επιχειρησιακά σωματεία, βαθμό αρμοδιοτήτων, όμως στην
πράξη η νομιμοποίηση των δράσεών τους αντλείται από γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιούν πολύ πιο τακτικά απ’ τα καταστατικώς προβλεπόμενα. Για παράδειγμα, στο διάστημα
μεταξύ Απριλίου - Οκτωβρίου 2010, σε μια περίοδο πολύ πιο ήρεμη από εργασιακής άποψης,
σε σχέση με το φορτισμένο 2009, το σωματείο της Wind πραγματοποίησε τρεις γενικές συνελεύσεις, μια τακτική και δύο έκτακτες28.
Από την άλλη μεριά, το τηλεπικοινωνιακό κλαδικό σωματείο ΣΕΤΗΠ, προσκείμενο στο ΚΚΕ
και το ΠΑΜΕ, δραστηριοποιείται στους εργασιακούς χώρους μέσω των Σωματειακών του Επιτροπών, στη HOL, την Intracom, την Teleperformance και τον ΟΤΕ. Το ΣΕΤΗΠ συμμετέχει σε όλες
τις απεργιακές δραστηριότητες του ΠΑΜΕ, ενώ καλύπτει (ως κλαδικό σωματείο) απεργιακές κινητοποιήσεις όμορων τηλεπικοινωνιακών σωματείων, για να αποτρέψει ενδεχόμενο χαρακτηρισμό τους ως παράνομων ή καταχρηστικών. Ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των
επιχειρησιακών σωματείων είναι πως στις απεργιακές του δράσεις συμμετέχει μεγάλος αριθμός αλληλέγγυων και συμπαραστατών, επιτελώντας ρόλο “απεργιακής φρουράς” στις εισόδους
των επιχειρήσεων. Επίσης, το ΣΕΤΗΠ προσπαθεί να έχει καθημερινή παρουσία στις επιχειρήσεις όπου δραστηριοποιείται, με μοίρασμα προκηρύξεων και συζητήσεις με τους εργαζόμενους.
Οποιεσδήποτε διαφωνίες κι αν έχει κανείς με τον σαφώς κομματικά προσανατολισμένο συνδικαλισμό του Συνδικάτου, η αλήθεια είναι ότι συχνά τα μέλη του είναι υποχρεωμένα να δραστηριοποιούνται σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, με συνεχείς απειλές απόλυσης και βλαπτικές μονομερείς μεταβολές της εργασιακής τους σχέσης �. Το ΣΕΤΗΠ διοργανώνει σχετικά συχνά γενικές
συνελεύσεις του συνόλου των μελών του Σωματείου, ενώ σε πολύ τακτική βάση συναντήσεις
των σωματειακών επιτροπών. Μολαταύτα, το περιεχόμενο των συναντήσεων και συνελεύσεων
μονοπωλείται από την ατζέντα του ΠΑΜΕ. Ως εκ τούτων, ενώ στον άξονα “μαχητικότητας – μετριοπάθειας”, η μαχητικότητα είναι εμφανής, ως προς το “οργανωτικό – εξυπηρετητικό μοντέλο”
είναι δύσκολο να τοποθετηθεί.
Άφησα για το τέλος τα δύο σωματεία που βρίσκονται εγγύτερα στον αντιεξουσιαστικό χώρο,
το ομοιοεπαγγελματικό ΣΒΕΟΔ και το κλαδικό Σερβιτόρων – Μαγείρων και λοιπών εργαζομένων επισιτισμού, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτά τα τελευταία, λειτουργούν αποκλειστικά σε
μια συνελευσιο-κεντρική λογική, χωρίς σημαντικές αρμοδιότητες να παραχωρούνται στο Δ.Σ.
ή οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό εκπροσώπησης. Οι συνελεύσεις τους είναι τακτικότατες, περίπου μια φορά τον μήνα ή και συχνότερα, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις. Ως προς το κινη28. Τα στοιχεία αντλήθηκαν απ’ τις ιστοσελίδες του σωματείου Wind, http://www.pasetim.com/
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ματικό ρεπερτόριο, η μαχητικότητά τους είναι αξιοσημείωτη, καθώς στηρίζονται κυριότατα σε
καινοτόμες μορφές δράσης. Το ΣΒΕΟΔ κατά καιρούς καλεί τα μέλη του σε στάσεις εργασίας ή
απεργίες, όμως ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι μοτο-πορείες που πραγματοποιεί, καθώς και
ο ισχυρός μηχανισμός παρέμβασης σε ατομικές ή συλλογικές εργατικές διεκδικήσεις και προστριβές με την εργοδοσία. Το Σερβιτόρων – Μαγείρων έχει έναν ειδικό προσανατολισμό στην
καταπολέμηση της μαύρης εργασίας και των δυσχερών εργασιακών συνθηκών που αντιμετωπίζουν τα μέλη του. Τα δύο αυτά σωματεία δεν μπορούν να ενταχθούν στον άξονα “οργανωτικού
– εξυπηρετητικού μοντέλου” και μάλλον προσιδιάζουν περισσότερο σ’ έναν τρίτο τύπο οργάνωσης, τον οποίον ο Turner ( 2007) ονομάζει “σωματεία βάσης” και συσχετίζει με τα κινήματα της
αντι-παγκοσμιοποίησης.

5.4. Μη θεσμικά εγχειρήματα οργάνωσης και συντονισμού.
Εκτός από τα αναγνωρισμένα θεσμικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στους κλάδους
όπου επικρατεί η επισφαλής εργασία, υφίστανται και άτυπες πρωτοβουλίες, συλλογικότητες,
ομάδες εργαζομένων, μικρά συνήθως μορφώματα που κινούνται στις “παρυφές” του συνδικαλιστικού κινήματος και επιδιώκουν να παρεμβαίνουν στους χώρους εργασίας. Θεωρώ την παρουσία και τη δράση τους εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πολλές απ’ αυτές τις μικρές ομάδες λειτουργούν ως πρόπλασμα κατοπινών Σωματείων (πολλά απ’ τα ΣΕΕ ξεκίνησαν ως τέτοιες “πρωτοβουλίες”), καθώς αποτελούν πόλο έλξης, ζύμωσης και δραστηριοποίησης εργαζομένων του
κλάδου τους. Επίσης, λόγω της χαλαρής τους δομής και των ειδικών συνθηκών ανάπτυξής τους,
οι συλλογικότητες αυτές δοκιμάζουν στην πράξη καινοτόμα μοντέλα οργάνωσης και δράσης,
απόλυτα προσαρμοσμένα στις εργασιακές συνθήκες των μελών τους.
Ο εξωθεσμικός χαρακτήρας των υπό μελέτη ομάδων δυσκολεύει την προσπάθεια ανεύρεσης
εμπειρικού υλικού που θα μπορούσε να μας δώσει μια εικόνα του τρόπου που δομούνται και
λειτουργούν. Ένα επιπλέον πρόβλημα που συναντά ο ερευνητής είναι ότι λειτουργικοί ορισμοί
που κατά τα λοιπά έχουν το χαρακτήρα του αυτονόητου, χάνουν το νόημά τους όταν προσπαθούμε να τους εφαρμόσουμε πάνω στις μη θεσμικές συλλογικότητες. “Μέλη”, “στελέχη”, “ιδρυτικές/ηγετικές ομάδες” στην πραγματικότητα δεν υφίστανται εδώ. Στην ερώτησή μου για το αν
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συμμετείχε στην ιδρυτική ομάδα της συλλογικότητας “Διακόπτες”29, ο Γ. δυσκολεύονταν να απαντήσει. Μετά από αρκετή σκέψη, αποκρίθηκε:

“Ε, ναι, πήγα στις πρώτες συνελεύσεις.”

Ο ίδιος περιγράφει τις συνθήκες ίδρυσης της συλλογικότητας:

“Αυτή η ομάδα ξεκίνησε από τις αρχές του 2009. Κάπως βρεθήκαμε στην εξέγερση του Δεκέμβρη,
ή μάλλον στα τέλη της, μια ομάδα αντιεξουσιαστών ή αναρχικών, που βρεθήκαμε... είχαμε ως κοινό
παρονομαστή ότι δουλεύαμε στον ίδιο χώρο, στο χώρο του θεάματος. Και φτιάξαμε μια πρωτοβουλία
εργαζομένων σ’ αυτόν το χώρο.”

Η Χ., μας μιλάει για τη No Dial Zone, πρωτοβουλία εργαζομένων στα τηλεφωνικά κέντρα:

[είχαμε] “...τον ενθουσιασμό του “βρίσκεις κάποιον να πεις τον πόνο σου”... κάπως έτσι ξεκινήσε
αυτό το πράγμα, και ξεκίνησε να μεταβιβάζει κι ερεθίσματα, σε άλλον κόσμο που τον ενδιέφερε αυτή
η κατάσταση....”

...Και συνεχίζει, ως προς το οργανωτικό κομμάτι και τις δράσεις της ομάδας:

“Συνέλευση κάνουμε, δεν ψηφίζουμε, αλλά μέσα από το διάλογο προσπαθούμε να βρούμε τι μας
είναι πιο κοντινό, ώστε να ακολουθήσουμε αυτήν τη διαδρομή. [...] Εχουμε βγάλει κάποιες αφίσες που
τις κολλήσαμε στα τηλεφωνικά κέντρα, καλέσματα στην απεργία, διάφορα κείμενα που έχουν γραφτεί
και μοιραστεί πριν από απεργίες... Κι επίσης προσπαθούμε να μιλάμε με κόσμο, γιατί είναι κάπως “αόρατο” το θέμα των τηλεφωνικών κέντρων.”

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός πως οι άτυπες συλλογικότητες δεν τηρούν
απορριπτική στάση έναντι του θεσμισμένου συνδικαλιστικού κινήματος. Πιο αναλυτικά θα
29. Πρωτοβουλία εργαζομένων στο χώρο του θεάματος (τηλεόραση, κινηματογράφος, θέατρο, κ.λ.π.).
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δούμε το θέμα αυτό στο κεφάλαιο 7. Σε κάθε περίπτωση, το μειονέκτημα της μικρής δύναμης
και της απουσίας θεσμικής αναγνώρισης, προσπαθούν να το ισοσκελίσουν με προσπάθειες
συντονισμού της δράσης και αλληλοϋποστήριξής τους.

5.5. Προσπάθειες συντονισμού. Το συντονιστικό πρωτοβάθμιων
σωματείων. Θεματικά συντονιστικά. Το συντονιστικό σωματείων
τηλεπικοινωνιών.
Μία απ’ τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις των τελευταίων ετών, είναι η προσπάθεια συντονισμού των πρωτοβάθμιων σωματείων, έξω απ’ τους κόλπους του επίσημου συνδικαλιστικού
κινήματος, των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεών του. Το σκεπτικό των πρωτοβάθμιων είναι πως με αυτόν τον τρόπο αφενός αποφεύγεται το “καπέλωμα” από τις πιο συντηρητικές παρατάξεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και της ΓΣΕΕ, ενώ αφετέρου
επιτυγχάνεται η οριζόντια δικτύωση και διασύνδεση των εργατικών οργανώσεων , χωρίς τα γραφειοκρατικά κωλύματα που ανακύπτουν στις τυπικές δομές του θεσμικού εργατικού κινήματος.
Το Συντονιστικό Πρωτοβάθμιων Σωματείων λειτουργούσε άτυπα ήδη εδώ και μερικά χρόνια.
Μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και καθώς πάνω απ’ τη χώρα άρχισε να πλανάται
το φάντασμα του ΔΝΤ, οι προσπάθειες συντονισμού πήραν πιο μόνιμο χαρακτήρα, με αποκορύφωμα την πρώτη πανελλαδική συνάντηση των Πρωτοβάθμιων, η οποία πραγματοποιήθηκε
στις 25/04/2010 στο Πολυτεχνείο. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν πάνω από 30 σωματεία,
εξεδόθη κοινή ανακοίνωση και δελτίο τύπου και προγραμματίστηκαν δράσεις ενάντια στα κυβερνητικά μέτρα (aformi, 2010). Τα προβλήματα δεν λείπουν βέβαια, ούτε απ’ αυτές τις απόπειρες. Ο Β., γραμματέας του ΣΜΤ, το οποίο συμμετέχει στο Συντονιστικό, επισημαίνει κάποιες
δυσλειτουργίες:
Νομίζω ότι είναι μάλλον γραφειοκρατικό, επιπλέον επιδιώκει να το καπελώνει ο Συνασπισμός μόνιμα. Επίσης, εμείς, θα πρέπει να λειτουργούμε ως φράξια μέσα στο Συντονιστικό. Θα
πρέπει να γίνεται, νομίζω,και συμβαίνει. [...]Είναι δηλαδή, κάτι σαν συνάντηση κορυφής, δυστυχώς ναι. Θα μπορούσαμε βέβαια να πιέζουμε να γίνει πιο πολύ “βάσης”. Θα μπορούσαν να
γίνουν πράγματα σ’ αυτήν την κατεύθυνση.

66

Η προσπάθεια αυτή δείχνει να παίρνει πιο μόνιμο χαρακτήρα, στο βαθμό που έχει και αποδοχή από τον κόσμο. Σε όλες τις απεργιακές συγκεντρώσεις των τελευταίων μηνών, στην Αθήνα,,
το μπλοκ των πρωτοβάθμιων (το οποίο καλεί στο Μουσείο) είχε πολλαπλάσιους συμμετέχοντες
απ’ την επίσημη συγκέντρωση των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στο Πεδίον του Άρεως.
Θεματικά συντονιστικά – εστιασμένα σε συγκεκριμένα ζητήματα της επικαιρότητας, είχαν
δραστηριοποιηθεί και παλαιότερα. Συντονισμός είχε γίνει επ’ αφορμήν της ψήφισης του νόμου
Πετραλιά, για το Ασφαλιστικό, ενώ το Συντονιστικό Αλληλεγγύης στην Κούνεβα, συγκέντρωσε
τις υπογραφές περισσότερων απο 100 σωματείων και διοργάνωσε εντυπωσιακές σε όγκο διαδηλώσεις, καθώς και σειρά άλλων δράσεων.
Τέλος, αντίστοιχες προσπάθειες έχουν γίνει στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών. Προ διετίας,
με κάλεσμα του σωματείου της Altec Telecoms κι επ’ αφορμή της κρίσης που είχε ξεσπάσει
στην εταιρεία, οργανώθηκαν συναντήσεις με τη συμμετοχή των περισσότερων σωματείων του
κλάδου, επιχειρησιακών και κλαδικών, εκδόθηκαν κοινές ανακοινώσεις και προγραμματίστηκαν
δράσεις. Τότε, οι πολιτικές διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς και ο χαρακτήρας του
“κατεπείγοντος” που περιέβαλε την κινητοποίησή μας, δεν επέτρεψαν τη συνέχεια του εγχειρήματος. Πρόσφατα όμως, με πρωτοβουλία σωματείων από τον όμιλο Nokia – Siemens, καθώς
και του ΟΤΕ, ξεκίνησε νέος γύρος συνομιλιών. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι πως το Εργατικό Κέντρο Αθήνας στηρίζει τις ενέργειες αυτές, έχοντας βεβαίως τις δικές του στοχοθεσίες. Ο
Παναγιώτης Κουλουμπαρίτσης, οικονομικός γραμματέας του ΕΚΑ, προτείνει τη σύσταση Ομοσπονδίας Τηλεπικοινωνιών, που θα περιλαμβάνει τόσο τους εργαζόμενους του ΟΤΕ, όσο και των
υπόλοιπων ιδιωτικών εταιρειών:

“Το Εργατικό Κέντρο, από τότε που πρωτοξεκίνησε [η υπόθεση του συντονιστικού], προσπαθεί να
φέρει σε επαφή τα σωματεία. Δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ήταν ουσιαστικά
μονοπώλιο ο ΟΤΕ και δεν υπήρχαν οι υπόλοιπες εταιρείες... είναι κάτι που έγινε τα τελευταία χρόνια
[...]. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ πρόωρο να πει κανένας ότι θα γίνει μια Ομοσπονδία που θα έχει
μέσα και τους εργαζόμενους του ΟΤΕ και των εταιρειών τηλεφωνίας, όμως αυτό είναι ο στόχος. [...] Θα
πρέπει οι εργαζόμενοι να προσπαθήσουν να βρουν μια κοινή συνισταμένη ώστε να εκπροσωπούνται
και οι εργαζόμενοι από τις μικρές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν φωνή
μέσα σε μία μεγάλη ομοσπονδία.”
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6. ΟΙ ΣΧΈΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΎ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΎ
ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΕΕ
6.1. Συνεργασία: Η περίπτωση της Altec Telecoms.
Η Altec Telecoms ήταν εταιρεία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (πάροχος τηλεφωνίας και
internet), θυγατρική του ομίλου υψηλής τεχνολογίας Altec (λογισμικό, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, μεταπώληση). Το σωματείο της Altec Telecoms κατέθεσε
– εν κρυπτώ, για λόγους προστασίας των ιδρυτών – την αίτηση ίδρυσής του τον Μάιο του 2008.
Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, προτού αποκτήσει την τυπική νομιμοποίηση από το Πρωτοδικείο, έκανε την δημόσια εμφάνισή του, καλώντας τους εργαζόμενους σε Γενική Συνέλευση,
λόγω του ότι είχαν προκύψει σοβαρά οικονομικά προβλήματα στην εταιρεία και οι εργαζόμενοι
φοβήθηκαν πως θα επέρχονταν απολύσεις ή ακόμα και κλείσιμο της επιχείρησης. Πράγματι,
λίγο αργότερα η Altec Telecoms κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα30 και το Νοέμβριο αίτηση πτώχευσης. Η υποδοχή που επιφυλάχθηκε στο σωματείο από
τους εργαζόμενους ήταν επιφυλακτική. Ο Α., συνάδελφος στο τηλεφωνικό κέντρο, θυμάται:

“Το σωματείο οι συνάδελφοι το αντιμετωπίσανε ουδέτερα. “Εντάξει... και θα δούμε...” και αυτά
λέγανε. Έβλεπα όμως πάντα, όχι πάντα, στην αρχή έβλεπα... μιαν επιφυλακτικότητα.”

������������������������������������������������������������������������������������������������������
. Η “υπαγωγή στο άρθρο 99” είναι μια νομική διαδικασία που προβλέπεται από τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα
(ψηφίσθηκε το 2007). Βάσει αυτής, επιχείρηση που αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της, μπορεί να
προσφύγει στο Πτωχευτικό Δικαστήριο, αιτιολογώντας την αδυναμία πληρωμών και το δικαστήριο να αποφασίσει
υποχρεωτικό διακανονισμό των οφειλών σε ποσοστό τουλάχιστον 30% των χρεών, καθώς και ορισμό ειδικού
συμβούλου που θα εκπονήσει διετές σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης. Το άρθρο 99 θεωρήθηκε ιδιαίτερα
καινοτόμος πρωτοβουλία από μέρους του νομοθέτη, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει τύχει ουσιαστικής αξιοποίησης
από τις επιχειρήσεις.
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Ο ίδιος συμμερίζονταν τα αισθήματα των συναδέλφων του:

“Δεν το ‘βλεπα με άσχημο μάτι... απλά δεν το εμπιστευόμουνα. Δεν εμπιστευόμουνα ότι θα μπορούσε να βγει κάτι απ’ όλο αυτό το πράγμα... και γι’ αυτό ήμουν αρνητικός. Είναι ο στιγματισμός στους
εργοδοτικούς [...] ότι αυτός είναι του Σωματείου.”

Στις πρώτες γενικές συνελεύσεις δεν κατέστη εφικτό να παρθεί απόφαση κινητοποιήσεων.
Όταν όμως άρχισαν οι καθυστερήσεις πληρωμών κι επιπλέον έγινε εμφανές ότι η διοίκηση ψεύδονταν στους εργαζόμενους για τις μελλοντικές της ενέργειες, οι συνάδελφοί συσπειρώθηκαν
γύρω απ’ το σωματείο και ανέπυξαν κινηματική λογική. Πραγματοποιήθηκαν περί τις 25 γενικές
συνελεύσεις στο διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2008 και Ιανουαρίου 2009, με καθολική σχεδόν
συμμετοχή και εκτελέστηκαν οι εξής δράσεις:
(α) Παραδοσιακές:
- Απεργία διαρκείας η οποία αργότερα μετατράπηκε σε επίσχεση εργασίας.
- Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας και το Υπουργείο Απασχόλησης.
- Πολιτική και επικοινωνιακή πίεση μέσω συναντήσεων με πολιτικούς, συνδικαλιστικούς φορείς και προσφυγών στα αρμόδια Υπουργεία.
(β) Προσαρμοσμένες στην παραγωγική διαδικασία:
- Δίμηνη κατάληψη των κτιρίων της επιχείρησης, με περιφρούρηση του εξοπλισμού της.
- Παρακώλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με μικρής κλίμακας παρεμποδιστικές ενέργειες, που δημιουργούσαν όμως μεγάλη αναστάτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επίσης, η
απειλή σαμποτάζ χρησιμοποιήθηκε ως διαπραγματευτικό χαρτί στις διαπραγματεύσεις με
την εργοδοσία.
- Παρεμβάσεις στα συστήματα ασφαλείας της επιχείρησης και εκτροπή των λειτουργιών
τους για κινηματικούς σκοπούς.
- Κατάληψη του συνόλου των εκμεταλλεύσεων του Ομίλου Altec για μία περίπου εβδομάδα,
ενέργεια εξαιρετικά παράτολμη νομικά και περίπλοκη εκτελεστικά, η οποία όμως οδήγησε
στην υποχώρηση της εργοδοσίας και την υπογραφή συμφωνίας.
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Εντέλει, μετά από έξι περίπου μήνες αγώνα, επετεύχθη η ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων που είχαν τεθεί από τη Γενική Συνέλευση - ήτοι: εξόφληση του συνόλου των δεδουλευμένων, εξόφληση των αποζημιώσεων σε όσους εργαζόμενους επιθυμούσαν να αποχωρήσουν
και πρόσληψη όσων επιθυμούσαν να παραμείνουν στις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου.
Η επίσημη οργανωτική θέση του Σωματείου ήταν “όλη η εξουσία στη Γενική Συνέλευση”. Ως
ένα βαθμό αυτό κατέστη εφικτό, δεδομένου ότι συνελεύσεις γίνονταν τουλάχιστο μια φορά την
εβδομάδα, με σχεδόν καθολική συμμετοχή, οι αντιπρόσωποι στις συναντήσεις με τους συμπαραστάτες και τη διοίκηση εναλλάσονταν, ενώ συμμετοχή στις ακτιβιστικές ενέργειες είχε μεγάλος αριθμός εργαζομένων. Όπως περιγράφει ο Σ., μέλος του ΔΣ του Σωματείου:

“Σε επίπεδο αρχών θέλαμε ένα σωματείο το οποίο να μπορεί να είναι αμεσοδημοκρατικό. Στην
πράξη, επειδή εμείς ήμασταν στο ΔΣ, προσπαθήσαμε να το τηρήσουμε και να κάνουμε την ΓΣ να είναι
όργανο λήψης των αποφάσεων... και όντως καταφέραμε το σωματείο να ‘ναι αρκετά δημοκρατικό... στα
μέτρα του δυνατού, έτσι; Δεν ήμασταν σωματείο βάσης που είχε μέσα 100 και 200 στρατευμένους [...].
Το ΔΣ ρε παιδί μου ήταν... τυρί... όποιος ήθελε ερχότανε, όποιος ήθελε δεν ερχότανε... Στις συναντήσεις
με την διοίκηση, πήγαινε μια ο ένας, μια ο άλλος... δεν υπήρχε ποτέ κάτι σαν ηγεσία... Κάποιες φορές
όμως, πρέπει να γίνουνε πράγματα... όταν η μάζα δεν μπορεί, κάποιος πρέπει να τα κάνει. “

Αυτό το σημείο που θίγει ο Σ. είναι πολύ σημαντικό. Πράγματι, κατά τη γνώμη μου, το ζήτημα
της ανάθεσης δεν επιλύθηκε εξ ολοκλήρου. Συχνά η ηγετική ομάδα, άνθρωποι που εμπλέκονταν
κι αφιέρωναν περισσότερο χρόνο απ’ τους υπόλοιπους στα του σωματείου, χάραζαν την πολιτική γραμμή του, είτε μέσω των πιο συγκροτημένων θέσεών τους, είτε ακόμα και με τεχνικές διαμόρφωσης “κλίματος” υπέρ της μίας ή της άλλης άποψης. Οι δύο συνάδελφοι με τους οποίους
συνομίλησα εκφέρουν διαφορετική γνώμη:

Σ.: “Αυτό είχε να κάνει με το γεγονός ότι, δεν υπήρχε στη Συνέλευση, ότι αυτοί περιμένανε ούτως
ή άλλως κάποιος να τους αντιπροσωπεύσει... Κι όντως, πάντα εμείς πάντα χαράζαμε τη γραμμή... Αυτό
που εσύ μπορείς να κάνεις, είναι να δημιουργήσεις χώρους, οριζόντιους, που ο καθένας που θέλει να
συμμετέχει, να είναι σε θέση να το κάνει.”

Α.: “Ελεγες ότι πρέπει να κλείσουμε την Telecoms... κι είπε ο Γιώργος, αυτό δεν έχει καμία λογική...
Κι εγώ υποστήριξα... θυμάσαι που σου είπα, ρε Μάρκο, να κλείσουμε την Altec (σ.τ.σ.: εννοεί το σύνολο
των εγκαταστάσεων του ομίλου), όχι την Telecoms και συμφώνησες... κατάλαβες; Δηλαδή, ένιωσα ότι
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ήθελα να πω κάτι, ότι διαφωνώ σε κάτι, και τελικά αυτό πέρασε. [...] Έχοντας εικόνα από τις συνελεύσεις... παρουσιάζονταν οι θέσεις από σένα ή απ’ το Γιώργο, και έπειτα... αυτό που μου άρεσε ήταν που
έλεγες... εμπρός τώρα, μιλάτε, πείτε... ήταν δημοκρατικό ρε παιδί μου... ήτανε... το πετύχατε αυτό το
πράγμα. Εκ των υστέρων φάνηκε ότι αυτοί που θέλαν να συμμετέχουνε, μπορούσαν να συμμετέχουνε
και να εκφράσουν την άποψή τους.”

Κεντρική πολιτική επιλογή του Σωματείου ήταν – από την πρώτη στιγμή – το στήσιμο ενός δικτύου αλληλέγγυων που θα μπορούσαν να παράσχουν εφεδρείες σε κινηματικές δράσεις και να
ασκήσουν πολιτική πίεση σε όλα τα επίπεδα. Αξιοποιήθηκαν οι όποιες επαφές υπήρχαν με πολιτικούς χώρους από πρότερη πολιτική δράση31 , ενώ έγιναν ανοίγματα προς τις κεντρικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα της αριστεράς. Ιδιαίτερα θετική ήταν η ανταπόκριση από τα σωματεία των τηλεπικοινωνιών, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση,
το ΕΚΑ, το ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στήριξη προσέφεραν και τα σωματεία που πρόσκεινται στον
αναρχικό χώρο, καθώς και κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Για όλο το διάστημα
των κινητοποιήσεων, το σωματείο της Altec Telecoms προσκαλούσε σε συναντήσεις και διαβούλευση τα όμορα σωματεία. Εντέλει, σχηματίστηκε ένα άτυπο Συντονιστικό των Πρωτοβάθμιων
Σωματείων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, το οποίο εξέδωσε κοινή ανακοίνωση στήριξης
κι οργάνωσε τις δράσεις της τελικής φάσης της σύγκρουσης με την Διοίκηση, τον Δεκέμβριο του
200832. Το Συντονιστικό έγινε υπο την αιγίδα του ΕΚΑ και πλαισιώθηκε απ’ το μεγαλύτερο μέρος
των Σωματείων του κλάδου, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση.
Εντύπωση προκάλεσε η απόλυτη απουσία και αδιαφορία της ΓΣΕΕ. Εν αντιθέσει με το Εργατικό Κέντρο, το οποίο ενεπλάκη σε μεγάλο βαθμό, χωρίς να υπάρξουν προσπάθειες επιβολής
πολιτικών γραμμών ή θέσεων των μελών της Διοίκησής του, παρείχε δηλαδή, κατ’ ουσίαν, άνευ
όρων στήριξη, η ΓΣΕΕ περιορίστηκε σε μια τυπική παρουσία σε μια τριμερή συνδιάσκεψη με την
εργοδοσία και τον γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης – πέραν τούτου, ουδέν.
Ο Σ. σχολίασε το συμβάν δηκτικά:

“Ειδικά η ΓΣΕΕ... εντάξει, θυμάμαι εκεί στην Τριμερή, που βγήκαμε απ’ τα ρούχα μας μ’ αυτά που
ακούγαμε... Μας γύρισαν τα μάτια, ήτανε ... σαν παρέα, ήρθαμε να πούμε τις μαλακίες μας και να φύ-
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. Δύο από τους ιδρυτές είχαν επαφές με τον αναρχικό χώρο, ένας ακόμα ήταν μέλος ακροαριστερού κόμματος. Οι
υπόλοιποι, βέβαια, ήταν ένας χούλιγκαν της ΑΕΚ, ένας πρόσκοπος, μία σύζυγος αστυνομικού και ένας ...τραγουδιστής
όπερας!
���������������������������������������������
. Η ανακοίνωση επισυνάπτεται στο παράρτημα.
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γουμε. Ή ο νεοδημοκράτης της ΓΣΕΕ, που μου λέει: τι περιμένεις; πάρε τον καναπέ και φύγε. Πάρε ό,τι
προλαβαίνεις και φύγε.”

Και καταλήγει:

“Κοίτα, εγώ νομιζω, αυτό που είδα, είναι ότι ο θεσμικός συνδικαλισμός είναι νεκρός, ολοκληρωτικά,
από την άποψη... ότι κι οι άνθρωποι του ΕΚΑ π.χ., η Στάβυ, ο Κουλουμπαρίτσης, που δεν είναι απαραίτητα συνδικάλες, εργατοπατέρες... είναι η δομή του θεσμικού συνδικαλισμού, που δεν προσφέρει τίποτε.”

Για μιαν ακόμα φορά, διαφωνώ με την οπτική του: Το Εργατικό Κέντρο παρείχε την υποδομή
για να οργανωθούν και να στεγαστούν οι πρωτοβουλίες του σωματείου. Προσέφερε δε στήριξη
με όποιον τρόπο τους ζητήθηκε (παρουσία σε συνελεύσεις, συμβουλές, δικτύωση με media και
πολιτικούς).
Η πρόεδρος του ΕΚΑ, Στάβυ Σαλουφάκου, περιέγραψε τους άξονες γύρω απ’ τους οποίους
κινήθηκε το Εργατικό Κέντρο στην παρέμβασή του:

“Η συμμετοχή μας είχε να κάνει σε τέσσερις πυλώνες. Το ένα είναι η επαφή μας με το συνδικάτο
κι η διευκόλυνσή μας να παρουσιάσει τις θέσεις του. [...]. Το δεύτερο είναι να μπει η σφραγίδα του
Εργατικού Κέντρου κάτω απ’ τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, με ό,τι βαρύτητα μπορεί να δώσει αυτό...
ακόμα και σε περιπτώσεις όπου οι κινητοποιήσεις αυτές γινόντουσαν γνωστές στο ΕΚΑ στο δεκάλεπτο
πριν. [...]Το τρίτο ήταν να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με τα σωματεία τα υπόλοιπά μας, του
Εργατικού Κέντρου, για να αναπτυχθεί μια κίνηση αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους που εκείνη τη
στιγμή χάναν τη δουλειά τους. Και το τέταρτο ήταν να στηρίξουμε θεσμικά το αίτημά τους για [...] την
καλύτερη δυνατή διασφάλιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μπροστά στο φάσμα της ανεργίας
που ανοιγόταν μπροστά τους.”

Παρομοίως, και παρά τις δεδομένες επιφυλάξεις των ΣΕΕ έναντι των επίσημων συνδικαλιστικών ηγεσιών, οι συνάδελφοι από τα πρωτοβάθμια φάνηκαν ανοιχτοί έναντι της υποστηρικτικής δράσης του ΕΚΑ, στο βαθμό που δεν προϋπέθετε συγκεκριμένες πολιτικές γραμμές. Σε
αυτήν την περίπτωση, τα Σωματεία Επισφαλώς Εργαζομένων που ενεπλάκησαν στην υπόθεση
συνεργάστηκαν με τις θεσμικές συνδικαλιστικές οργανώσεις – το Εργατικό Κέντρο, για την ακρί72

βεια. Μπορεί κανείς να υποθέσει με σχετική ασφάλεια ότι το κρίσιμο της περίστασης (η Altec
Telecoms ήταν η πρώτη μεγάλη εταιρεία που πτώχευε σε συνθήκες κρίσης) έπαιξε ένα ρόλο στο
να καλυφθούν προσωρινά οι διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Παρομοίως οι πολιτικές πρωτοβουλίες που ελήφθησαν σε αυτήν την κατεύθυνση από το Σωματείο. Τέλος, οπωσδήποτε πρέπει να επισημάνει κανείς ότι οι καλές προσωπικές σχέσεις ανάμεσα στις ηγεσίες των
Σωματείων, οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, συνέβαλλαν στο να
υπάρχει θετικό κλίμα που εξυπηρετούσε την άρση των διαφωνιών που ανέκυπταν.
Αν δεχτεί κανείς με συσταλτικό τρόπο τη θεωρία κινητοποίησης πόρων, ορίσει δηλαδή τα
ΣΕΕ και τους κεντρικούς επίσημους συνδικαλιστικούς φορείς ως ανταγωνιστικές οργανώσεις
κοινωνικών κινημάτων, που μάχονται για την νομη των κινηματικών πόρων στα πλαίσια μιας
δεδομένης Βιομηχανίας Κοινωνικού Κινήματος (του συνδικαλιστικού, εν προκειμένω) (Edwards
& McCarthy, 2004), είναι δύσκολο να εξηγήσει τη συνεργασία των ΣΕΕ με το ΕΚΑ. Εκτιμώ πως, αν
ακολουθήσουμε την οπτική των McCarthy και Zald, στη συστράτευση των συμπαραστατών διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο η προοπτική του να επιτευχθεί μια πολιτική νίκη μείζονος σημασίας.
Εάν η κινητοποίηση στην Altec αποτύγχανε, το κόστος για τους εμπλεκόμενους (εκτός απ’ τους
ίδιους τους εργαζόμενους, φυσικά) θα ήταν μικρό. Εάν αντίθετα, η μάχη κερδίζονταν, η θετική συμβολή των συμπαραστατών θα μπορούσε να αξιοποιηθεί επικοινωνιακά και πολιτικά απ’
τους ίδιους. Εν ολίγοις, ενδεχόμενη νίκη θα παρήγαγε κινηματικούς πόρους προς χρήση όλων
των συμπαραστατών. Η θέση του σωματείου περί ανοιχτής συνεργασίας με τους πάντες, η μη
ξεκάθαρη πολιτική του στράτευση, απέκλειε το ενδεχόμενο να καρπωθεί μία μόνο συνιστώσα
του κινήματος το σύνολο των επίδικων της επιτυχίας. Σ’ αυτό το “win-win situation” ήταν αναμενόμενο να υπάρξει θετική, συνεργατική διάθεση των ΣΕΕ με το ΕΚΑ, παρά τις βαθιές πολιτικές
τους διαφωνίες.
Θα ήθελα να κλείσω το υποκεφάλαιο ετούτο με μια σύνοψη που έκανε ο Σ., επί των μέσων
που χρησιμοποιήθηκαν και των δομών που επελέγησαν:

“Δεν είχαμε κάποιον οδηγό, για το τι πρέπει να κάνουμε, αλλά... είχαμε τη διάθεση να κάνουμε ό,τι
χρειάζονταν. Αυτοί (σ.τ.σ: η Διοίκηση) ούτε φανταζόντουσαν για το πού μπορούσαμε να φτάσουμε.
Τίποτε δεν είναι ουσιαστικά αδύνατο... αν υπάρχουν άτομα έτοιμα να βγούμε μπροστά. Δεν ήμασταν
ένα σωματείο έμπειρων συνδικαλιστών, και λάθη πάρα πολλά γίνανε, δεν είχαμε κάποια γνώση, κάποια
εμπειρία, όμως τελικά αυτό μας βγήκε σε καλό...”
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6.2.Σύγκρουση: Η περίπτωση της Κούνεβα.
Τα γεγονότα της επίθεσης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, είναι γνωστά: Στις 22 Δεκεμβρίου
2008, εν μέσω της νεανικής εξέγερσης του Δεκέμβρη για τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, η
Κωνσταντίνα Κούνεβα, γραμματέας της ΠΕΚΟΠ, δέχεται επίθεση έξω από το σπίτι της στα Πετράλωνα από αγνώστους. Οι επιτεθέμενοι της ρίχνουν βιτριόλι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί
σοβαρότατα, να παραμορφωθεί και να κινδυνέψει να χάσει τη ζωή της (indy.gr, 2008).
Σχεδόν αμέσως διαμορφώνεται ένα κίνημα αλληλεγγύης, με πρωτοβουλία του σωματείου
της Κούνεβα και με συμμετοχή μεγάλου αριθμού πρωτοβάθμιων σωματείων από διάφορους
εργασιακούς χώρους. Πρωτοστατούν στη συμμετοχή τους το σύνολο – σχεδόν – των Σωματείων
Επισφαλώς Εργαζομένων. Στους μήνες που ακολουθούν, εκτός απ’ την προσπάθεια οικονομικής
και ηθικής στήριξης της συνδικαλίστριας, η “Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων για την
αλληλεγγύη στην Κούνεβα και την κατάργηση του δουλεμπορίου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα” διοργανώνει πορείες διαμαρτυρίας, παραστάσεις και καταλήψεις σε χώρους εργασίας που
προσλαμβάνουν ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού, καθώς και σειρά άλλων εκδηλώσεων (indy.gr,
2009). Παράλληλα, οι πιο “ακραίες” ομάδες του συνδικαλιστικού κινήματος προχώρησαν και
σε πιο βίαιες ενέργειες, όπως ήταν η επίθεση και καταστροφή των γραφείων της ΟΙΚΟΜΕΤ (εργοδότη της Κούνεβα), επιθέσεις στο Υπουργείο Απασχόλησης και σε σταθμούς του ΗΣΑΠ, ενώ
σημαντική ενέργεια ήταν και η τριήμερη κατάληψη αντιπληροφόρησης στα κεντρικά γραφεία
του ΗΣΑΠ από συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου33.
Στην περίπτωση της Κούνεβα, λοιπόν, έχουμε την εκδίπλωση ενός κινήματος όχι μόνο αλληλεγγύης, αλλά και προσπάθειας να αναδειχτούν μια σειρά θεμάτων που αφορούν στην επισφαλή εργασία. Το κίνημα αυτό αναπτύχθηκε από τα πρωτοβάθμια σωματεία, βασίστηκε σε
μια οριζόντια δομή συντονισμού και στο ρεπερτόριό του συμπεριέλαβε το σύνολο σχεδόν των
παραδεδεγμένων κινηματικών πρακτικών του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος.
Οι δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις του συνδικαλιστικού κινήματος ήταν επιδεικτικά απούσες από αυτό. Εν πρώτοις, φάνηκε ότι δεν ήταν σε θέση να ακολουθήσουν το
momentum των οργανώσεων που συνέστησαν το Συντονιστικό. Αυτό εξηγείται, ως ένα βαθμό,

33. Η ΟΙΚΟΜΕΤ, άμεσος εργοδότης της Κούνεβα, είχε πάρει με υπεργολαβία τις εργασίες καθαριότητας στους σταθμούς και τους συρμούς του ΗΣΑΠ. Ο ΗΣΑΠ κατηγορήθηκε τότε ότι έκλεινε τα μάτια στις μεσαιωνικές συνθήκες
εργασίας που επέβαλε η ΟΙΚΟΜΕΤ στους εργαζόμενούς της.
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με δεδομένο ότι τα μέλη των ΣΕΕ και των λοιπών πρωτοβάθμιων ήταν ήδη στο δρόμο λόγω της
εξέγερσης του Δεκέμβρη. Σ’ αυτήν την -έκρυθμη- χωροχρονική συνθήκη, ήταν αναμενόμενο οι
του Συντονιστικού να διευκολύνονται να κινητοποιήσουν τα μέλη τους, να επιλέγουν μια πιο “κινηματική” - σε αντίστιξη με θεσμικού τύπου παρεμβάσεις – αντίδραση, να ριζοσπαστικοποιούν
το ρεπερτόριό τους. Ο Β., μέλος της Διοίκησης του ΣΜΤ, αναγνωρίζει την επιρροή του Δεκέμβρη
στην μορφή που πήρε το κίνημα αλληλεγγύης στην Κούνεβα.

“Ναι, έχει κάποια σχέση. Δηλαδή, τα αντανακλαστικά του κινήματος ήταν οξυμένα [...], και όσον
αφορά τους πολιτικούς σχηματισμούς, τις πολιτικές παρατάξεις, και όσον αφορά τη συμμετοχή του κόσμου. [...] Ο μηχανισμός είναι ότι, όταν υπάρχει μια κινητοποίηση άλφα, ανεξάρτητα απ’ το θέμα, ο κόσμος, ανεξάρτητα από το βαθμό πολιτικοποίησης, μπαίνει στη διαδικασία να συμμετέχει σε συλλογικές
διαδικασίες... και φτάνει μέχρι τον οργασμό συζητήσεων για τους πιο πολιτικοποιημένους. Όλα αυτά...
νομίζω ότι παράγουνε... για να στο πω αλλιώς, τον Δεκέμβρη εμείς τον βιώσαμε ως εξέγερση [...], αυτό
και μόνο συνέγειρε τις συνειδήσεις εφ’ όλης της ύλης.”

Κάποια στιγμή όμως, το momentum του Δεκέμβρη εξαντλήθηκε – οι δράσεις ενάντια στις
εταιρείες καθαρισμού συνεχίστηκαν καθ’ όλην τη διάρκεια του 2009. Ήδη από τις πρώτες ημέρες των κινητοποιήσεων, είχε διαφανεί όχι μόνο πως αυτές γίνονταν εν τη απουσία της ΓΣΕΕ,
αλλά και ότι έμπαινε θέμα καταγγελίας του επίσημου – δομημένου συνδικαλιστικού κινήματος
από το κίνημα αλληλεγγύης. Μιλάει και πάλι ο Β., από το ΣΜΤ:

“Για την Κούνεβα, ήμασταν στα σωματεία που πρωταγωνίστησαν σ’ αυτό το συντονιστικό, το οποίο
ως προς τις υπογραφές έφτασε τα 100 σωματεία αν δεν κάνω λάθος, το οποίο διοργάνωσε, ίσως, τις
πιο μαζικές πορείες που έχουν διοργανωθεί ποτέ, εκτός κι ενάντια στη ΓΣΕΕ. [...] Ηταν ενάντια στη ΓΣΕΕ
η οποία είπε ότι τα σωματεία αυτά είναι “σφραγίδες”, η οποία “έκλασε” την υπόθεση της Κούνεβα κι η
οποία... εξάλλου, όπως θα ξέρεις κι εσύ... απασχολεί και καθαρίστριες με το καθεστώς της Κούνεβα. Η
ΓΣΕΕ λοιπόν είχε ξεκάθαρα εχθρική στάση. “

Ακόμα και το σωματείο της ΠΕΚΟΠ, το οποίο, όπως θα δούμε παρακάτω, είχε μέχρι τότε αρκετά καλές σχέσεις με τη Διοίκηση του ΕΚΑ, έβγαλε ανακοίνωση στην οποία κατήγγειλε τη στάση
της ΓΣΕΕ:
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“42 μέρες από την δολοφονική επίθεση κατά της Κωνσταντίνας και η ηγεσία της ΓΣΣΕ δεν κάνει
τίποτα ουσιαστικό για να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι που επιτρέπουν την δράση και την ασυδοσία των εταιριών που ενοικιάζουν ανθρώπους την αυγή του 21 αιώνα!!!
Για να αποσείσει μάλιστα τις τεράστιες ευθύνες της μερικές φορές συγκεκαλυμμένα άλλες απροκάλυπτα προσπαθεί να υπονομεύσει ή και να συκοφαντήσει την

«Παναττική Ένωση Καθαριστριών και οικιακού προσωπικού».
Όπως όταν αρνήθηκε να υπογράψει το υπόμνημα που συντάξαμε με τα αιτήματά μας και καταθέσαμε μαζί με την πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωματείων και συνδικαλιστών στο Γενικό Γραμματέα
του υπουργείου εργασίας.

Όπως όταν προχθές πριν απο την συγκέντρωση και πορεία των 58 σωματείων και του Κινήματος
Αλληλεγγύης προς την Κωνσταντίνα Κούνεβα «αποκήρυξε» την συγκέντρωση χωρίς μάλιστα να τους το
ζητήσει κανένας!

Όπως αρνείται μέχρι σήμερα να διαχωρίσει την θέση της από το εργοδοτικό σωματείο της ΟΙΚΟΜΕΤ και την υπονομευτική δράση του”. (Ανακοίνωση ΠΕΚΟΠ, 06/02/200934)

Στην αντίθετη κατεύθυνση, αλλά εξίσου δηκτικές ήταν και οι τοποθετήσεις των συνομιλητών
μου, από τη Διοίκηση του ΕΚΑ. Ο Παναγιώτης Κουλουμπαρίτσης, οικονομικός γραμματέας του
Εργατικού Κέντρου, επισημαίνει:

“Αδικήθηκε και το ΕΚΑ και στη συγκεκριμένη περίπτωση και η ΓΣΕΕ. Το Σωματείο της ΠΕΚΟΠ ιδρύθηκε μέσα στο ΕΚΑ και με τη βοήθεια του Εργατικού Κέντρου. [...] Κάποιοι ανακάλυψαν την Κωνσταντίνα
μετά την επίθεση σε βάρος της. Είναι πολύ άσχημο να σου πει κανείς ότι αδιαφορείς για την Κωνσταντίνα, όταν αυτό δεν είναι πραγματικότητα. [...] Όταν κάνεις κάποια κινητοποίηση, κι εσύ Μάρκο το ξέρεις,
ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Όχι όμως, οργανώνουμε κάτι και σας καλούμε, κι αν θέλετε
ελάτε.”

Κι η Στάβυ Σαλουφάκου, πρόεδρος, υπερασπίζεται την πολιτική του ΕΚΑ:

“Το Εργατικό Κέντρο ήταν αυτό που πρωταγωνίστησε για να φτιαχτεί σωματείο στο χώρο. Το σωματείο αυτό φτιάχτηκε το 1999, φτιάχτηκε με τη βοήθεια των στελεχών του Εργατικού Κέντρου. [...]

34
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Το σύνολο της ανακοίνωσης επισυνάπτεται στο παράρτημα.

Σταθήκαμε δίπλα του σε κάθε περίπτωση και συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα του. Ουσιαστικά επιβάλλαμε την παρουσία του σε ένα χώρο όπου κάποιοι έλεγαν “εκεί δεν πρέπει να υπάρχει σωματείο”
και “τι το θέλετε;”. Το ΕΚΑ λειτούργησε και στην προσπάθεια να γίνει απολύτως συνειδητό ότι η κοινή
πάλη των εργαζομένων δεν έχει να κάνει με χρώμα, φυλή, προέλευση, θρησκεία και ότι στο σωματείο
αυτό θα πρέπει να είναι γραμμένοι εξίσου οι εργαζόμενοι που προέρχονται... με ελληνική ιθαγένεια,
όπως και οι συνάδελφοί μας, ανεξάρτητα απ’ το ποιά χώρα προέρχονται και γιατί ήρθαν να δουλέψουν
στην Ελλάδα. Υπογράψαμε την πρώτη συλλογική σύμβαση εργασίας το 2000.
Να πω ότι πολλοί θα θέλαμε να μην υπάρχει καθόλου αυτός ο κλάδος εργασίας. Ως κλάδος εργασίας όμως, όχι ως κλάδος αντιπροσώπευσης. Όλοι μας θα θέλαμε να μην υπάρχει δουλεμπόριο. Πετύχαμε
μαζί με την Ομοσπονδία και κυρίαρχα με τις προτάσεις της ΠΕΚΟΠ, να φτιαχτεί μια παρέμβαση στο
θεσμικό πλαίσιο με τις δημόσιες παροχές, εννοώ με την παροχή έργου στις δημόσιες υπηρεσίες [...].”

Εχουμε λοιπόν εδώ μια ξεκάθαρη, πέραν κάθε αμφισβήτησης, σύγκρουση, μεταξύ των πρωτοβάθμιων σωματείων και του θεσμικού συνδικαλιστικού κινήματος. Πρέπει να ομολογήσω ότι
θεωρώ εξαιρετικά δυσερμήνευτη την συγκεκριμένη περίπτωση, τον τρόπο που αναπτύχθηκαν
οι σχέσεις μεταξύ των δύο πόλων. Στις συνεντεύξεις πήγα με τον προϊδεασμό ότι πίσω απ’ την
πολιτική σύγκρουση, υπήρχαν προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες, ή ακόμα προσωπικές πολιτικές στρατηγικές, οι οποίες με τις κατάλληλες ερωτήσεις στα κατάλληλα πρόσωπα θα αποκαλύπτονταν35. Έκανα λάθος. Δεν βρήκα τεκμήρια που να στηρίζουν αυτήν την άποψη. Τουναντίον,
η Κούνεβα φαίνεται ότι είχε ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, κι
επιπλέον όπως μου επισημάνθηκε μετ’ επιτάσεως στα “πέριξ” των συνεντεύξεων – και δεν έχω
λόγο να αμφισβητήσω την άποψη αυτή – ακόμα κι αν υπήρχαν προσωπικές στρατηγικές στα
πλαίσια του ΕΚΑ και της ΓΣΕΕ- δύσκολα αυτές θα μπορούσαν να μετατραπούν σε συλλογικές
πολιτικές αποφάσεις, τόσο λόγω των λεπτών ισορροπιών ανάμεσα στις διάφορες παρατάξεις,
όσο και του ακραίου χαρακτήρα του συγκεκριμένου συμβάντος. Πώς, λοιπόν, μπορούμε να εξηγήσουμε το ότι οι ίδιοι άνθρωποι, που τρεις μήνες πριν, στην υπόθεση της Altec Telecoms, συνεργάζονταν και χάραζαν κοινές γραμμές, λίγο καιρό μετά αντάλλαζαν πύρινες ανακοινώσεις και
καταγγελίες;
Εκτιμώ ότι η επίθεση των Πρωτοβάθμιων στη ΓΣΕΕ προετοιμάζονταν ήδη από καιρό και
στο δραματικό συμβάν της δολοφονικής απόπειρας εναντίον της Κούνεβα , βρήκε την αφορμή να εκτυλιχθεί. Στη συγκεκριμένη συγκυρία, υπήρχε πλούτος πολιτικών ευκαιριών τις οποίες
35. Στους πολιτικούς μας χώρους κυκλοφορούσε έντονα η φήμη ότι ο Παναγόπουλος, πρόεδρος της ΓΣΕΕ, είχε πολιτικές και προσωπικές σχέσεις συμφέροντος με τον ιδιοκτήτη της ΟΙΚΟΜΕΤ.

77

μπορούσε να αξιοποιήσει το Συντονιστικό για να προβάλει και να προτάξει ένα άλλο μοντέλο
συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης, ποιοτικά διάφορο από του θεσμικού συνδικαλιστικού
κινήματος. Στις 22/12/2008, ένα πλούσιο κινηματικό ρεπερτόριο δράσης (ακόμα και οι βίαιες
ενέργειες) ήταν ήδη νομιμοποιημένο κοινωνικά. Η κινητοποίηση των μελών είχε ήδη επιτελεστεί
μέσα στις ευρύτερα έκρυθμες συνθήκες του Δεκέμβρη. Η δυσκολία της ΓΣΕΕ και των Εργατικών Κέντρων να ανταποκριθούν στην ανάγκη άμεσης αντιδρασης στη δολοφονική επίθεση ήταν
δεδομένη. Σωστά λοιπόν εκτίμησαν τα πρωτοβάθμια ότι η συγκυρία ήταν κατάλληλη για να
προσεταιριστούν καινούριους συμμάχους, να προβάλλουν τη δράση τους επικοινωνιακά και να
μεταφέρουν την ατζέντα τους στην ημερήσια διάταξη του κεντρικού πολιτικού σκηνικού.
Αντιθέτως, το θεσμικό κομμάτι του εργατικού κινήματος φάνηκε ανήμπορο να επεξεργαστεί
τις ειδικές συνθήκες που επέβαλλαν οι περιστάσεις, πολύ περισσότερο δε να προσαρμόσει τις
ενέργειες και τις πρωτοβουλίες του σε μια θετική, για το ίδιο, κατεύθυνση36.

6.3. Κινητοποιήσεις ενάντια στα μέτρα κυβέρνησης – ΕΕ –ΕΚΤ ΔΝΤ.
Στο υποκεφάλαιο αυτό θα παραθέσω μία σειρά συμβάντων που έλαβαν χώρα στα πλαίσια των κινητοποιήσεων ενάντια στα μέτρα που σχετίζονται με την υπογραφή του Μνημονίου
μεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικας ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ. Με δεδομένο το ότι η απόσταση από τα
γεγονότα είναι σχεδόν μηδενική, θα ήταν μάταιο να επιχειρήσει κανείς μια γενικότερη αποτίμηση των επιπτώσεων της τρέχουσας συνθήκης στη συνδικαλιστική δραστηριότητα εν γένει.
Έτσι, ο στόχος της παραγράφου περιορίζεται στο να αναδείξει την πολυπλοκότητα των σχέσεων
που αναπτύσσονται ανάμεσα στα ΣΕΕ και την ηγεσία του θεσμικού συνδικαλιστικού κινήματος.

36. Θα ήθελα να σημειώσω εδώ, ότι τα όσα έγραψα παραπάνω ουδόλως εξαντλούν το θέμα Κούνεβα, ούτε αποσκοπούν στο να εξηγήσουν στο ολόκληρο τη στάση που κράτησαν οι άνθρωποι και οι συλλογικότητες που συμμετείχαν στο κίνημα αλληλεγγύης. Επίτηδες επέλεξα να αφήσω έξω από τη συζήτηση στοιχεία όπως η προσωπική και
συλλογική ηθική, το -πραγματικό- ενδιαφέρον για αξιοπρέπεια των εργαζομένων και βελτίωση των εργασιακών
συνθηκών, κ.α... Στην πρώτη συνέλευση που έγινε για το θέμα, οι άνθρωποι που συμμετείχαν, ανεξάρτητα από τον
πολιτικό χώρο απ’ όπου προέρχονταν, ξεχείλιζαν από οργή και θλίψη για το συμβάν. Στους μήνες που ακολούθησαν, τόσο οι συναγωνιστές της Κούνεβα όσο και οι συμπαραστάτες τους, επέδειξαν πρωτοφανή μαχητικότητα και
υποδειγματικά υπεύθυνη πολιτική στάση. Χωρίς να παραγνωρίζουμε αυτά, είμαστε υποχρεωμένοι να μείνουμε
προσηλωμένοι στο δικό μας θέμα, που είναι η σχέση μεταξύ των σωματείων επισφαλώς εργαζομένων και του θεσμικού συνδικαλιστικού κινήματος.
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Ακόμα κι αυτή η μινιμαλιστική προσέγγιση, όμως, συναντά δυσκολίες. Ενδέχεται στο εγγύς μέλλον ο ένας απ’ τους δύο πόλους (σύγκρουση/σύνθεση) να συρρικνωθεί μέχρι εξαφανίσεως. Θα
αναλάβω το ρίσκο, γιατί εκτιμώ ότι αυτή η φαινομενικά αντιφατική διπλή συσχέτιση έχει δομικό
χαρακτήρα, έχει τις ρίζες της δηλαδή σε δομικά στοιχεία τόσο των ΣΕΕ όσο και των “επίσημων”
κομματιών του εργατικού κινήματος, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται δραματικά
από τη συγκυρία. Στη βάση αυτών, προσδοκώ πως η παράγραφος αυτή θα προσφέρει μια ομαλή μετάβαση στο κεφάλαιο 7, όπου θα γίνει η αποτίμηση των όσων διαβάσαμε παραπάνω και
θα τεθούν ερωτήματα για το μέλλον.
Είδαμε, λοιπόν, τον Παναγόπουλο της ΓΣΕΕ να φεύγει υποβασταζόμενος από την απεργιακή συγκέντρωση, μετά απ’ τον προπηλακισμό που δέχτηκε από άλλους συμμετέχοντες. Είδαμε
επίσης τα πρωτοβάθμια να επιτίθενται στη συναυλία που διοργάνωναν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στην
πλατεία Κλαυθμώνος, με μπογιές και πέτρες, τη συναυλία να διακόπτεται και να ξεκινά πάλι
μετά από μισή ώρα, με μοναδικούς – πια – θεατές δύο διμοιρίες των ΜΑΤ. Η υπογραφή της νέας,
τριετούς ΕΓΣΣΕ από μέρους της ΓΣΕΕ έγινε δεκτή με αποδοκιμασίες και πύρινες ανακοινώσεις
από μέρους των Πρωτοβάθμιων – ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι οι ηγεσίες των συνδικάτων συνυπέγραψαν το Μνημόνιο.
Τα ΣΕΕ στο σύνολό τους σχεδόν συντάσσονται πολιτικά με την κίνηση των Πρωτοβάθμιων. Είναι αλήθεια ότι με όσους επισφαλώς εργαζόμενους μίλησα, δεν βρέθηκε ούτε ένας που να είχε
θετική γνώμη για το “παραδοσιακό” συνδικαλιστικό κίνημα. Ορισμένοι καταφέρθηκαν εναντίον
των ηγετικών στελεχών με βαριές εκφράσεις. Αν βγούμε όμως για λίγο από το πλαίσιο της ειδησεογραφίας ή της ρητορικής, θα παρατηρήσουμε ότι ταυτόχρονα με τις δημόσιες συγκρούσεις,
συμβαίνουν και κινήσεις συνεργασίας και σύνθεσης. Οι κινήσεις αυτές απολαμβάνουν ελάχιστης δημοσιότητας, όμως δεν παύουν να μεταβάλλουν το τοπίο του συνδικαλιστικού κινήματος.
Παραπάνω αναφέραμε την διακριτική στήριξη που παρέχει το Εργατικό Κέντρο στις προσπάθειες οικοδόμησης ενός Συντονιστικού Σωματείων Τηλεπικοινωνιών. Επίσης, το Εργατικό Κέντρο
ενέγραψε το ΣΜΤ ως μέλος του, ανοίγοντας έτσι την πόρτα στην άκρα αριστερά για να κερδίσει
έδρα τόσο στο ΔΣ του ΕΚΑ, όσο και στο αντίστοιχο της ΓΣΕΕ.
Η πρόεδρος του ΕΚΑ, Στάβυ Σαλουφάκου, εξηγεί ότι η κίνηση αυτή ήταν αναγκαία, αν και
αντίθετη με το καταστατικό του Εργατικού Κέντρου:
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“Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλη λύση, παρά να προσπαθήσουμε κι εμείς από την μεριά μας, να αναδομήσουμε το τυπικά δομημένο συνδικαλιστικό κίνημα κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε
εργαζόμενος, ανεξάρτητα απ’ τη μορφή της εργασιακής του σχέσης, να εκφράζεται μέσα από οντότητες
συνδικαλιστικές. Ήδη στο τελευταίο μας συνέδριο, ουσιαστικά, και το βάζω αυτό σε εισαγωγικά, χωρίς
να τηρήσουμε το καταστατικό μας, δεχτήκαμε σωματεία που ειχανε μικτά, εργαζόμενους και με μπλοκάκι και μισθωτή εργασία. Βέβαια, αν δεν προχωρήσουμε σε αλλαγή καταστατικού, δεν μπορούμε να
βασιζόμαστε στο ότι απ’ όλες τις παρατάξεις δεν θα πάει καμία να προσβάλει αυτήν την απόφαση.”

Ο Β., μέλος της Διοίκησης του ΣΜΤ, έχει διαφορετική άποψη για τη στοχοθεσία του Εργατικού Κέντρου:

“Η εγγραφή μας στο ΕΚΑ έγινε γιατί, το συνέδριο του ΕΚΑ έγινε στην καρδιά της ταραγμένης
περιόδου όπου είχαμε μπει στο ΔΝΤ, όπου γίνονταν πορείες και συγκρούσεις με την Αστυνομία και
λοιπά. Ακριβώς εκείνη την περίοδο, ήταν πολύ πιθανό να γίνει χαμός, ήταν η περίοδος όπου έγινε ο
ξυλοδαρμός του Παναγόπουλου και τα λοιπά. Νομίζω ότι οι του ΕΚΑ εκτιμήσανε τη συγκυρία [...], εκτιμήσανε όλα αυτά και αποφασίσανε να μας γράψουνε χωρίς πολλά-πολλά. Ο φόβος φυλάει τα έρημα.
Νομίζω ότι φοβηθήκανε.”

Και απαντά, τρόπον τινά, η Σαλουφάκου:

“Εμείς, μετά από 7 απεργίες που κάναμε απ’ το Δεκέμβρη μέχρι σήμερα, νομίζω, πρέπει να αναγνωρίσουμε ένα πράγμα: ότι το συνδικαλιστικό κίνημα δεν είναι σε θέση να δώσει όραμα στους εργαζόμενους. Άρα κάτι πρέπει να κάνει εσωτερικά, για να μπορέσει να συσπειρώσει. Δεν ξέρω αν σ’ αυτό
φταίει μια “γραφειοκρατική” λειτουργία, ή αν φταίει ότι όλοι πραγματικά είμαστε μουδιασμένοι απ’
την καινούρια πραγματικότητα, ή και τα δύο, πάντως κάτι φταίει. [...]Ένα απ’ τα μεγάλα προβλήματα
που έχει φτάσει το συνδικαλιστικό κίνημα μέχρι εδώ, είναι ότι ο καθένας μας συνήθως κοιτάει αν αυτός
που έρχεται μας βολεύει ή όχι στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Σε άλλες εποχές, των παχιών αγελάδων
και των εύκολων συμβάσεων, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σκεπτικό. Σήμερα θα πρέπει ο στόχος μας
να είναι το συνδικαλιστικό κίνημα να είναι ένα πολύ γερό εργατικό κίνημα.”

Εκτιμώ ότι στον παραπάνω “διάλογο”37 διατυπώνονται με σαφήνεια τα ερωτήματα τα οποία
θα αναπτύξουμε στο καταληκτικό κεφάλαιο.
���������������������������������������������������������������������������������������������������
. Ο διάλογος, φυσικά, δεν έγινε στην πραγματικότητα: Παρέθεσα σε αντιπαραβολή αποσπάσματα από τις
απομαγνητοφωνήσεις δύο ξεχωριστών συνεντεύξεων.

80

7. ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ - ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ
7.1. Συμπεράσματα.
Στις σελίδες που προηγήθηκαν κάναμε μια αναδρομή στη δυναμική του συνδικαλιστικού
κινήματος στην Ελλάδα, εστιάζοντας κύρια στις εξελίξεις της τελευταίας 20ετίας. Εντοπίσαμε
ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε ο εργατικός συνδικαλισμός, μέχρι και τη δεκαετία
του ‘80 ήταν ασφυκτικά ελεγχόμενος και περιορισμένος από σειρά κρατικών ρυθμίσεων. Η φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος, καθώς και η εμφάνιση του εργοστασιακού συνδικαλισμού,
επέβαλλε αλλαγή των στοχοθεσιών του κράτους. Σε πρώτο βαθμό, επετεύχθη ο έμμεσος έλεγχος του κινήματος, μέσω της επικράτησης των φιλοκυβερνητικών παρατάξεων στην ηγεσία της
ΓΣΕΕ. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘90, αναμορφώθηκε δραστικά το μοντέλο συλλογικών
διαπραγματεύσεων, σε μια νεο-κορπορατική κατεύθυνση. Το μοντέλο αυτό εξάντλησε τη δυναμική του και πλέον ψυχορραγεί, υπό το βάρος των συγκλονιστικών αλλαγών που επιφέρει η
παρουσία της τρόϊκας στο ελληνικό έδαφος.
Στο κεφάλαιο 3, παρουσιάσαμε τις αλλαγές που επιφέρει στις εργασιακές σχέσεις η ελαστικοποίησή τους κι επιχειρήσαμε μια τυποποίηση των μορφών επισφαλούςεργασίας. Η πολλαπλότητα των μορφών επισφάλειαςδυσχεραίνει το έργο του ερευνητή, στην αναζήτηση του
περιεχομένου του όρου “επισφαλώς εργαζόμενος”, καθώς και στην προσπάθεια διάκρισης του
τελευταίου ως υποκειμένου ποιοτικά διάφορου σε σχέση με τους μισθωτούς της φορντικής περιόδου καπιταλιστικής ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα, η έννοια της επισφάλειας συντίθεται
μέσα ένα νοηματικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε εντός των κινημάτων – έτσι, διαρκώς επιστρέφει
σε αυτά, είτε ως legacy είτε ως απλή αναφορά. Στραφήκαμε, λοιπόν, στις κινητοποιήσεις των
επισφαλώς εργαζομένων σε διεθνές επίπεδο, επιχειρώντας να καταγράψουμε και να τυποποιήσουμε ορισμένα στοιχεία της δράσης τους, με την προσδοκία ότι θα βρεθούν αντιστοιχίες με
την ελληνική πραγματικότητα. Χρησιμοποιώντας κατ’ αντιπαράσταση την διεθνή βιβλιογραφία
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και κινηματικές παραπομπές, επιχειρήσαμε να ορίσουμε τον επισφαλώς εργαζόμενο καθώς και
τα σωματεία μέσα στα οποία αυτός κινητοποιείται.
Στο κεφάλαιο 4 έγινε σύντομη αναφορά στα θεωρητικά μοντέλα πάνω στα οποία βασίστηκε
η έρευνα, καθώς και στις μεθοδολογικές επιλογές της. Ιδιαίτερη έμφαση δώθηκε στις δυσκολίες
που αντιμετωπίσαμε. Κατόπιν εστιάσαμε στο ελληνικό παράδειγμα προβαίνοντας σε μια καταγραφή των μορφωμάτων που δημιουργήθηκαν μέσα στους χώρους της επισφαλούς εργασίας ή
ανέδειξαν το ζήτημα της ελαστικοποίησης ως κρίσιμο για την πολιτική τους ατζέντα. Τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στο χώρο περιγράφηκαν και αναλύθηκαν με βάση την κινηματική τους δραστηριότητα και τα οργανωτικά μοντέλα που επιλέγουν. Εξ αυτών, επελέγησαν για
περαιτέρω διαπραγμάτευση ορισμένα των οποίων η συγκρότηση και λειτουργία παρουσιάζει
ξεχωριστό ενδιαφέρον. Τα περισσότερα σωματεία χαρακτηρίζονται περισσότερο από μαχητικότητα, παρά μετριοπαθή δράση. Όμως ο άξονας “οργανωτικού – εξυπηρετητικού μοντέλου” που
μας παραδίδει η βιβλιογραφία περί σωματείων δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στα
μορφώματα που μελετήσαμε. Κατά την εκτίμησή μας, η έρευνα θα πρέπει να στραφεί σε μια
κριτική ανασκόπηση της θεωρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα καινούρια δεδομένα.
Τέλος, μελετήσαμε τον δισυπόστατο χαρακτήρα των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα
στα Σωματεία Επισφαλώς Εργαζομένων και τις θεσμικά συγκροτημένες υψηλόβαθμες οργανώσεις του συνδικαλιστικού κινήματος. Στην μία περίπτωση σχεσιακής ανάλυσης, αναπτύχθηκαν
σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των ΣΕΕ και των παραδοσιακών συνδικάτων. Η συνεργασία αυτή
αποδώθηκε στην παράλληλη παρουσία ισχυρών ευκαιριών για πολιτικά οφέλη όλων των εμπλεκόμενων, με την παράλληλη απουσία απειλών για σημαντικά κόστη, σε περίπτωση ήττας του
αγώνα. Στη δεύτερη περίπτωση, τα θεσμικά συνδικάτα δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν
πειστικά στο ιδιαίτερα οξύ momentum, τόσο της ευρύτερης κινηματικής συνθήκης, όσο και
του ίδιου του γεγονότος που προκάλεσε την εργατική αντίδραση. Η σύγκρουση με τα ΣΕΕ ήταν
αναπόφευκτη. Στην τρίτη περίπτωση, τέλος, παρά τη διαφαινόμενη συγκρουσιακή συνθήκη,
κινήσεις συνεργασίας και ομαλής συνύπαρξης μεταξύ ΣΕΕ και παραδοσιακού συνδικαλισμού
λαμβάνουν χώρα, σ’ ένα δεύτερο επίπεδο διάδρασης. Στόχος της τρίτης ανάλυσης ήταν να αναδειχθεί η πολυπλοκότητα των υπό εξέταση φαινομένων. Μονοσήμαντες ερμηνείες είναι καταδικασμένες να διαψεύδονται από την πραγματικότητα, τουλάχιστο στο βαθμό που το τοπίο θα
παραμένει ρευστό, ως έχει σήμερα.
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7.2. Θα έχουν συνέχεια οι απόπειρες δημιουργίας Σ.Ε.Ε.;
Ένα πρώτο ερώτημα που αναπόφευκτα προκύπτει από τα παραπάνω, είναι το εάν θα υπάρξει συνέχεια στην προσπάθεια συνδικαλιστικής οργάνωσης στους χώρους της επισφάλειας.
Εκτιμώ ότι η απάντηση είναι θετική. Προχωρώντας λίγο παραπέρα, θα προσέθετα ότι όχι μόνο
θα συνεχίσουν να στήνονται οργανώσεις και συλλογικότητες, αλλά και ότι τα μορφώματα αυτά
στο ρου του χρόνου θα τείνουν να λαμβάνουν πιο επίσημο χαρακτήρα, εντασσόμενα στο θεσμικό συνδικαλιστικό κίνημα. Η άποψη αυτή δεν προκύπτει μόνο από τις αντικειμενικές συνθήκες
της δομής των εργασιακών σχέσεων. Είναι σχεδόν δεδομένο ότι η ελαστική εργασία στο μέλλον
θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους, θα πάρει καινοτόμες μορφές και θα συνεχίσει να απλώνεται πέραν του εργάσιμου χρόνου, στο σύνολο του βίου του εργαζόμενου. Εκτός αυτού, όμως,
διακρίναμε και τη βούληση των υποκειμένων να προχωρήσουν, ανάλογα με τις συνθήκες και τις
δυνατότητές τους, βεβαίως, σε περαιτέρω θεσμοποίηση των οργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν. Η Χ., μέλος της No Dial Zone, εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο θα επιθυμούσε να γίνει αυτό:

“Θα μ’ άρεσε ό,τι είναι να γίνει να προκύψει μέσα από τη διάθεση του κόσμου, ας πούμε αν είναι
να γίνει σωματείο, να γίνει μια συνέλευση που να κινεί τις διαδικασίες, όχι μαζευτήκαμε δέκα άνθρωποι
και είπαμε να φωνάξουμε κι άλλους, να κάνουμε σωματείο... να έχουμε σταθερή παρουσία σε πολλούς
χώρους... κι από κει και πέρα αν θέλει ο κόσμος να έχει μια άλλη νομιμοποίηση αυτό το πράγμα, αυτό
θα ήταν καλό.”

Ο Γ., πάλι, από τους “Διακόπτες”, εκτιμά ότι η συλλογικότητά του θα έπρεπε να συμμετέχει
στις δραστηριότητες του κλαδικού σωματείου του χώρου τους. Στην περίπτωσή τους, υπάρχουν
και απόψεις που καλούν στην αντίθετη κατεύθυνση:

“Υπάρχουνε συγκρούσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Η δικιά μου θέση, είναι ότι κάποιοι από μας θα
έπρεπε να είναι στην ΕΤΕΚΤ, κι αν μπορουμε να ανατρέψουμε αυτό το καθεστώς να το κάνουμε. Αλλοι
λένε ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση με αυτό το Σωματείο. [...]Όταν λες ότι πρέπει να λειτουργήσουμε πέρα από κομματικές παρατάξεις, τότε πρέπει να λες ότι θα κινηθούμε και πέρα από ιδεολογικά
εισαγωγικά.”
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Και από τον άλλον πόλο υπάρχει παρόμοια διάθεση. Η Στάβυ Σαλουφάκου, πρόεδρος του
ΕΚΑ, περιγράφει τις κινήσεις του φορέα της σε αυτήν την κατεύθυνση:

“Το άλλο που εμείς επιδιώκουμε είναι να έρθουμε σε επαφή ακόμα και με συλλογικότητες που δεν
ανήκουν στο δομημένο συνδικαλιστικό κίνημα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας άτυπος σύλλογος, και
έχει συμβεί αυτό, έχουν έρθει σε εμάς, ένας άτυπος σύλλογος από οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι
ουσιαστικά... δεν μπορούν να φτιάξουν σωματείο, εργάζονται σε πάρα πολλούς κλάδους, αλλά έχουν
κοινά εργασιακά προβλήματα... και ταυτόχρονα μπορεί να είναι σε πολλούς κλάδους. Είναι ένας σύλλογος απ’ αυτούς που, σε εισαγωγικά, είναι “παράνομοι” στην Ελλάδα [...]. Ήδη εμείς προσπαθούμε σε
αυτές τις περιπτώσεις, να δίνουμε και νομική βοήθεια από τις υπηρεσίες μας, και δυνατότητες τεχνικής
υποδομής όπου χρειάζονται και να τους εκπροσωπούμε σε Επιθεωρήσεις Εργασίας. [...] Δεν ρωτάμε
ποτέ εργαζόμενο αν είναι συνδικαλισμένος, εργαζόμενο που έρχεται σε εμάς. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
εμείς, όπου χρειάζεται, δίνουμε τη συνδικαλιστική ομπρέλα στήριξης των εργαζομένων. Εμείς θεωρούμε ότι όσο γνωρίζεις το συνδικαλιστικό κίνημα και βλέπεις ότι μπορεί να είναι χρήσιμο, τόσο περισσότερο τονώνεται η διάθεση να φτιάξεις σωματείο.”

7.3. Επίλογος. Μια διαλεκτική σχέση: Σύγκρουση και σύνθεση.
Προοπτικές αναζωογόνησης του Συνδικαλιστικού Κινήματος από
τα κάτω.
Είναι κοινά αποδεκτό ότι τα ΣΕΕ έχουν ανάγκη τη θεσμική αναγνώριση. Οι συνομιλητές μας
παραδέχονται ότι θεσμική αναγνώριση σημαίνει ευρύτερο πεδίο δυνατότητας παρέμβασης και
επέκταση του διεκδικητικού πλαισίου. Πώς να υπογράψεις συλλογική σύμβαση αν δεν έχεις
νομικά αναγνωρισμένη μορφή; Πέραν αυτού, η θεσμοποίηση ισχυροποιεί και επικυρώνει την
παρουσία του Σωματείου στις απευθείας διαπραγματεύσεις με τον εργοδότη. Ο Β., γραμματέας
του ΣΜΤ, εξηγεί το γιατί:

“Η σχέση μας με ΓΣΕΕ και ΕΚΑ είναι κακή, και τους αντιμετωπίζουμε με κάποια περιφρόνηση. Συμμετέχουμε όμως, γιατί... ας πούμε... άμα έχεις μέλος στη Διοίκηση του ΕΚΑ, μπορείς να παρεμβαίνεις σε
κάποια διένεξη... με απολυμένους, ας πούμε, σε διένεξη με τον εργοδότη. Μπορείς να πεις “συμμετέχει
και μέλος της διοίκησης του ΕΚΑ”.”
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Από την άλλη μεριά, το Εργατικό Κέντρο παραδέχεται ότι το δικό του μοντέλο συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης, δεν επαρκεί για να καλύψει τους εργαζόμενους, ούτε στο επίπεδο
της εκπροσώπησης, ούτε φυσικά στο επίπεδο των αναγκών που προκύπτουν για άμεση απόκριση σε έκτακτα συμβάντα της επικαιρότητας. Κατά κάποιο τρόπο, οι εκπρόσωποί του ομολογούν
την ανεπάρκεια των δομών τους και προσδοκούν σε ανανέωση μέσα απ’ τα ρεπερτόρια και τους
τρόπους συγκρότησης των ΣΕΕ. Όπως αναφέρει ο Παναγιώτης Κουλουμπαρίτσης:

“Κάποιοι βλέπουν αυτήν τη δουλειά, σε αυτούς τους χώρους, ως εποχιακή ή ευκαιριακή. Αυτό τους
κάνει να λένε, ότι εντάξει, για το λίγο χρονικό διάστημα που θα το κάνω, ας μην ασχοληθώ. Κάποιοι δεν
θέλουν να δουνε τον εαυτό τους να έρχεται αντιμέτωπος με ένα αφεντικό χωρίς να έχει συνδικαλιστική
προστασία. [...] Κι εμείς δεν έχουμε βρει τρόπο να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους ότι η ένταξή τους
π.χ. στο ΕΚΑ, θα είναι κάτι ωφέλιμο γι’ αυτούς. Να έρθουμε εμείς πιο κοντά τους, κι όχι να περιμένουμε
να απευθυνθούν... γιατί κι αυτοί έρχονται, όταν πια η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. [...]
Κανείς συνδικαλιστής και κανένα ΔΣ δεν είναι τίποτε, αν δεν έχει μαζί του τους εργαζόμενους. Αυτή τη
στιγμή γίνεται η προσπάθεια να πειστεί ο κόσμος να συμμετέχει σ’ έναν αγώνα έτσι ώστε να ανατρέψουμε αυτήν την κατάσταση. Κι αυτό ήταν το έλλειμμά μας ως τώρα.”

Εντοπίζουμε λοιπόν μια διπλή διαδικασία, συγκρουσιακή και συνθετική, διαδικασία συσχέτισης των μορφωμάτων που προκύψανε από τους χώρους της επισφαλούς εργασίας με το θεσμικό κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος. Θα ήταν κοντόφθαλμο να ελπίζει κανείς ότι η ένταξη των ΣΕΕ στο εργατικό κίνημα θα είναι ανέφελη, ότι δεν θα συνοδεύεται από συγκρούσεις,
συχνά οξύτατες. Όμως εκτιμώ ότι η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί, στο βαθμό που και οι δύο
μεριές αναγνωρίζουν την ανάγκη συνύπαρξης και συνεργασίας. Κλείνοντας αυτήν την εργασία,
θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους με τους οποίους μίλησα. Τα αποσπάσματα που
παραθέτω είναι η απάντησή τους στο ερώτημα “ποιό είναι το συνδικαλιστικό κίνημα που οραματίζεστε και τι προτίθεστε να πράξετε προκειμένου να το δείτε να υλοποιείται;”

Χ. (No Dial Zone): “Να μπορεί να υπάρχει μια συλλογικότητα και μια διαδικασία, που να μπορεί να
υποστηρίζεται από τα εργαλεία που έχουν κατοχυρωθεί από το εργατικό κίνημα στο παρελθόν... αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν και τα σωματεία, το πώς δομούνται και τα λοιπά...”

Κουλουμπαρίτσης (ΕΚΑ): “Πολύ θα ήθελα να έχουμε αρκετή από την αγωνιστικότητά τους, πολύ
θα ήθελα να έχουμε αρκετή από την ετοιμότητά τους να βγούν στο δρόμο μέσα σε ένα απόγευμα, θα
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ήθελα όμως να έχουν κι αυτοί την ικανότητα να κάτσουν σ’ ένα τραπέζι και να συζητήσουμε και να πούνε “αυτά θέλουμε. Αυτά είναι τα επιχειρήματά μας, έτσι βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Έχουμε κάποιες
ιδέες καλύτερες από σας. Καθίστε και βάλτε τις μαζί με τις δικές σας”. Αυτό είναι το καλύτερο.”
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ΙΝΤΕΡΛΟΥΔΙΟ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Εκκινώντας απ’ τη θέση ότι η μορφή ενός κειμένου συναρτάται άμεσα με
το περιεχόμενό του, με ασφάλεια συμπεραίνει κανείς ότι δεν πρέπει να περιμένουμε και πολλά από το περιεχόμενο των πανεπιστημιακών εργασιών, δεδομένου του πόσο μονότονη και μουντή είναι η μορφή την οποίαν θα πρέπει
να έχουν αυτές, βάσει της τρέχουσας ακαδημαϊκής νόρμας. Η συζήτηση περί
του κατά πόσον οφείλουν οι φοιτητές να θυσιάζουν, στο βωμό του “καλού
κι αξιόπιστου ερευνητή”, τη δυνατότητα να αφήσουν το λόγο και τη σκέψη
τους να πλανηθεί (για λίγο, έστω) έξω από τα ασφυκτικά πλαίσια του με-αρχήμέση-και-τέλος ακαδημαϊκού λόγου, είναι βεβαίως τεράστια.
Στο κείμενο ετούτο θα καταπιαστώ μονάχα με μιαν πτυχή του ζητήματος:
Τη βιβλιογραφία και τις παραπομπές σε αυτήν.
Δυστυχώς, όπως θα παρατηρήσατε ήδη, ο κανονισμός περί σύνταξης της
διπλωματικής εργασίας, με υποχρεώνει να χρησιμοποιήσω ένα εκ των επιστημονικά παραδεδεγμένων συστημάτων καταγραφής της βιβλιογραφίας και
παραπομπών σε αυτήν. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώ το στυλ της Αμερικάνικης
Κοινωνιολογικής Εταιρείας, καθώς και το λογισμικό Mendeley για την καλύτερη οργάνωση της βιβλιογραφίας μου.
Δυστυχώς, επίσης, ο φόβος μήπως βρεθώ κατηγορούμενος για plagiarism,
λογοκλοπή, υπεξαίρεση των ιδεών ή των γραπτών τρίτου, με υποχρέωσε να
γεμίσω το κείμενο με αυτές τις ακαλαίσθητες παρενθέσεις (ΤάδεΈφηΖαρατούστρα, 1885), τις τόσο αναμφίβολα καταστρέφουσες τη χαρά της ανάγνωσης
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(περιττό να επισημάνει κανείς ότι εκμηδενίζουν, παράλληλα, την όποια
χαρά της γραφής). Η άλλη εναλλακτική που μας προσφέρεται, θα ήταν να
κόβει κανείς το κείμενο στην μέση, πλημμυρίζοντάς το με footnotes. Εξίσου
απαίσιο, από αισθητικής άποψης. Σ’ αυτήν την υποχρέωση εκβαρβαρισμού
του κειμένου που με τόση αγάπη γράφω, αντιτίθεμαι, για λόγους τόσο “επιστημονικούς”, όσο και πολιτικούς.
Το σύστημα των βιβλιογραφικών παραπομπών είναι, τρόπον τινά, το χρηματιστήριο της Ακαδημαϊκής Οικονομίας. Ένας αφαιρετικός ανασχεδιασμός
του συστήματος θα μπορούσε να έχει ως εξής: Ο μικροπαραγωγός ακαδημαϊκός ακούραστα εκπονεί papers, άρθρα, εισηγήσεις, βιβλία. Το νόμισμα της
ακαδημαϊκής αγοράς είναι οι καταγεγραμμένες παραπομπές στο προϊόν του
παραγωγού μας. Η ανταλλαγή ολοκληρώνεται με την εξαργύρωση των νομισμάτων που συνέλεξε ο ερευνητής, με θέσεις σε ποικίλα ινστιτούτα κι ιδρύματα, ερευνητικά προγράμματα, κ.ο.κ.. Την ίδια στιγμή, οι referees των περιοδικών απονέμουν τα πιστοποιητικά τυποποίησης των παραγόμενων αγαθών,
οι Reference Banks αναλαμβάνουν την συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση
των τρεχουσών τιμών και αξιών, ενώ διάφορες άλλες εταιρείες συμπληρώνουν το παζλ διαμορφώνοντας ένα συνολικό πλαίσιο αποτίμησης του κύρους
του κάθε επιστήμονα.
Μέχρι και παραμάγαζα μπορεί να εντοπίσει κανείς, αυτοσχέδια νομισματοκοπεία όπου παράγεται πληθωριστικό χρήμα: “Κάνε μια παραπομπή σε
μένα στο άρθρο σου, να κάνω σ’ εσένα στο δικό μου”. Έτσι, διόλου σπάνιο
είναι το φαινόμενο να προσπαθεί κανείς να διαβάσει ένα paper και να αδυνατεί να ανασυγκροτήσει τον λόγο του συγγραφέα, καθώς μία στις δύο λέξεις
είναι παραπομπή στην ατέλειωτη βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος
του κειμένου.
Τέτοια είναι η εμμονή με τη συστηματοποίηση της αναφοράς στις πηγές,
ώστε συνηθίζεται να αγνοείται ακόμα και το σε ποιόν απευθύνονται η παραπομπή κι η βιβλιογραφία. Ίδια αναγκαιότητα διαγιγνώσκεται σε ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο που θα διαβάσουν πρωτοετείς φοιτητές, ίδια και σε μια
πανεπιστημιακή εργασία που θα τη διαβάσει μόνο ο επιβλέπων καθηγητής,
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ο οποίος φυσικά γνωρίζει πολύ καλύτερα απ’ το συγγραφέα τη διαθέσιμη βιβλιογραφία.
Τα παραπάνω είναι σχεδόν αυτονόητες διαπιστώσεις οποιουδήποτε έχει
μια στοιχειώδη επαφή με τους ακαδημαϊκούς κύκλους. Δυστυχώς ολοκληρωμένη αντιπρόταση δεν έχω (ακόμη) να καταθέσω, εκτός βεβαίως απ’ το αυτονόητο: κριτική σκέψη και συγκρότηση του εκάστοτε μοντέλου κατά περίπτωση, ανάλογα με το υπό εξέταση θέμα και την απεύθυνση του κειμένου. Ούτε
βέβαια υπάρχουν οι αντικειμενικές δυνατότητες να ξεκινήσει, από ετούτες τις
γραμμές, κάποιας μορφής “εξέγερση” ενάντια στην ακαδημαϊκή νόρμα. Ας
πούμε ότι, για την ώρα, θα προτιμήσω να πάρω απλά το πτυχίο μου, ευελπιστώντας ότι σε μελλοντικό χρόνο θα ‘ρθει η στιγμή που θα αναμετρηθούμε με
τους μηχανισμούς τυποποίησης του ακαδημαϊκού προϊόντος.
Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τις ενστάσεις αυτές ως αναπόσπαστο
μέρος της διπλωματικής μου εργασίας.

ΤΕΛΟΣ ΙΝΤΕΡΛΟΥΔΙΟΥ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΠΕΚΟΠ (06/02/09) για τη στάση της ΓΣΕΕ στο ζήτημα Κούνεβα
Ποιοι σακάτεψαν την Κωνσταντίνα Κούνεβα;
42 μέρες από την δολοφονική επίθεση και το σακάτεμα της Κωνσταντίνας Κούνεβα κι
όμως τα ανθρωποειδή που της επιτέθηκαν κυκλοφορούν ελεύθερα! Ίσως για να επιλέξουν το
επόμενο θύμα που θα στοχοποιήσουν και θα επιτεθούν.
42μέρες από την δολοφονική επίθεση κατά της Κωνσταντίνας Κούνεβα και οι
υπουργοί δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης δεν ευαισθητοποιήθηκαν να βγάλουν ούτε μια
ανακοίνωση για την πορεία των ερευνών, αν υποθέσουμε οτι γίνονται έρευνες για την αποκάλυψη
των ενόχων.
Ούτε βεβαίως ο αρχηγός της Αστυνομίας ή οι άλλοι αρμόδιοι κρατικοί παράγοντες.
Ποιά είναι άλλωστε η Κωνσταντίνα Κούνεβα ; Μια απλή καθαρίστρια είναι.
Αν συνέβαινε κάτι παρόμοιο σε έναν από τους «εντιμότατους κύριους ή κυρίες» θα έδιναν
συνεντεύξεις κάθε μισή ώρα. Θα ήταν πρώτη είδηση σε όλα τα κανάλια.
Ποιός όμως σακάτεψε την Κωνσταντίνα Κούνεβα; Ποιοί επιτέθηκαν στην γραμματέα
του σωματείου μας; Κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι αρμόδιοι; Γιατί δεν τους απευθύνετε
το εκκωφαντικό ερώτημα κύριοι καναλάρχες;
Ποιοί και γιατί οργάνωσαν την αντισυγκέντρωση στις 24 Νοέμβρη και προπηλάκισαν
την Κωνσταντίνα κυνηγώντας τη μέχρι την Ομόνοια;
42 μέρες από το σακάτεμα της Κωνσταντίνας Κούνεβα και οι εργολάβοι-δουλέμποροι
συνεχίζουν το θεάρεστο έργο τους. Παραμένουν ασύδοτοι και προσφέρουν στις υπηρεσίες τους
καλυπτόμενοι πίσω από ολόκληρο τον νομικό οπλοστάσιο που τους προστατεύει.
Η υπουργός απασχόλησης δεν έχει κάνει καμιά ενέργεια να το καταργήσει και να
τους αποπέμψει από τα υπουργεία, τα νοσοκομεία και τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου
τομέα.
Ένα σχεδόν μήνα μετά την κατακραυγή που ξεσηκώθηκε ευαισθητοποιήθηκε και
κάλεσε τη μάνα της Κωνσταντίνας που την συνόδευε η αντιπρόεδρος του σωματείου και η δικηγόρος

μας.
Παρά τις υποσχέσεις της όμως για ολόπλευρη συνδρομή, τις αποκλειστικές νοσοκόμες
τις πληρώνει η οικογένεια από τις συνδρομές του κινήματος αλληλεγγύης! Τελευταία
προθυμοποιήθηκε να τις πληρώσει η ΑΔΕΔΥ.
42 μέρες από την δολοφονική επίθεση κατά της Κωνσταντίνας και η ηγεσία της ΓΣΣΕ
δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό για να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι που επιτρέπουν την δράση
και την ασυδοσία των εταιριών που ενοικιάζουν ανθρώπους την αυγή του 21 αιώνα!!!
Για να αποσείσει μάλιστα τις τεράστιες ευθύνες της μερικές φορές συγκεκαλυμμένα
άλλες απροκάλυπτα προσπαθεί να υπονομεύσει ή και να συκοφαντήσει την
«Παναττική Ένωση Καθαριστριών και οικιακού προσωπικού».
Όπως όταν αρνήθηκε να υπογράψει το υπόμνημα που συντάξαμε με τα αιτήματά μας
και καταθέσαμε μαζί με την πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωματείων και συνδικαλιστών στο Γενικό
Γραμματέα του υπουργείου εργασίας.
Όπως όταν προχθές πριν απο την συγκέντρωση και πορεία των 58 σωματείων και του
Κινήματος Αλληλεγγύης προς την Κωνσταντίνα Κούνεβα «αποκήρυξε» την συγκέντρωση χωρίς
μάλιστα να τους το ζητήσει κανένας!
Όπως αρνείται μέχρι σήμερα να διαχωρίσει την θέση της από το εργοδοτικό
σωματείο της ΟΙΚΟΜΕΤ και την υπονομευτική δράση του.
Θέλουμε να το δηλώσουμε ξεκάθαρα προς κάθε κατεύθυνση:
Αποτελούμε οργανικό μέρος του εργατικού κινήματος και αυτή μας της ιδιότητα αλλά και την
αυτονομία μας δεν πρόκειται να την παραχωρήσουμε σε κανέναν. Ούτε θα επιτρέψουμε σε κανέναν
να μιλάει εξ’ ονόματός μας.
Η δράση της γραμματέως του σωματείου μας και η τραγική της σημερινή θέση δεν προσφέρεται
ούτε για πολιτική εκμετάλλευση, ούτε για πλυντήριο των ευθυνών καμιάς πλευράς και κανενός
φορέα.
Η ΓΣΣΕ δεν είναι φέουδο κάποιων προσώπων ούτε κάποιας πλειοψηφίας αλλά ανήκει
σε όλους τους εργαζόμενους και το εργατικό κίνημα. Απέναντι σε προσπάθειες προσχηματικής

πειθαρχίας σε «ανώτερα όργανα» εμείς θα επιμένουμε να πειθαρχούμε στις αξίες του εργατικού
κινήματος και του εργατικού πολιτισμού.
«Έκαστος εφ’ω ετάχθη»!
Τα ερωτήματα παραμένουν αμείλικτα: η Ηγεσία της ΓΣΕΕ αλλά και οι άλλες
συνδικαλιστικές οργανώσεις θα πρωτοστατήσουν έστω και τώρα στο ξεκίνημα ενός πανεργατικού
αγώνα που θα καταργήσει τις δουλεμπορικές εταιρίες ενοικίασης εργαζομένων και στην κατάργηση
όλου του αντεργατικού οπλοστασίου που τις κατοχυρώνει;
Θα διώξει δίνοντας το καλό παράδειγμα σαν την γυναίκα του Καίσαρα, τον εργολάβο
καθαρισμού που καθαρίζει τα γραφεία της ή θεωρεί ότι οι εργολάβοι είναι χρήσιμοι και απαραίτητοι
για την ίδια, όπως και οι πάνω από 50 εργαζόμενοι με τα προγράμματα stage που δουλεύουν
ανασφάλιστοι στις υπηρεσίες της;
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Έλληνες και μετανάστες,
Σας καλούμε να πυκνώσετε τις γραμμές του σωματείου μας και να διεκδικήσουμε όλοι
μαζί τα δίκαια αιτήματά μας. Σας καλούμε σε επαγρύπνηση και σε αγώνες μέχρι να δικαιωθούμε.
Μην υποκύπτετε στις απειλές και την εργοδοτική αυθαιρεσία.
Είναι ελάχιστοι και είμαστε χιλιάδες!
Ο αγώνας της Κωνσταντίνας δεν μπορεί και δεν θα πάει χαμένος. Η αποτρόπαια
πράξη εναντίον της ξεσήκωσε ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης που δεν θα κάνει πίσω αν δεν
δικαιωθούν οι στόχοι μας.
Ευχαριστούμε όλους τους εργαζόμενους, όλες τις συλλογικότητες οργανωμένες και
ανοργάνωτες στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την νεολαία που
απο την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε και συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο στο τεράστιο κίνημα
αλληλεγγύης που έχει δημιουργηθεί για την Κωνσταντίνα Κούνεβα.
Απαιτούμε :
* Να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι που σακάτεψαν την Κωνσταντίνα
Κούνεβα.
* Έξω οι εργολάβοι-δουλέμποροι από τις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

* Κατάργηση της ενοικιασμένης και ανασφάλιστης εργασίας.
* Κατάργηση ολόκληρου του νομικού οπλοστασίου που τα κατοχυρώνει.
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΕΒΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Σωματείο Εργαζομένων
Altec Telecoms

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στο Εργατικό Κέντρο
Αθήνας, μετά από πρόσκληση του Σωματείου Εργαζομένων στην Altec
Telecoms, κοινή σύσκεψη σωματείων και συνδικαλιστών από τον χώρο των
Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής.
Συμμετείχαν το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, το Συνδικάτο
Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, καθώς και
συνδικαλιστές και εργαζόμενοι από τις εταιρίες Wind, Vodafone, Forthnet,
και από την «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.».
Συμμετείχαν επίσης εργαζόμενοι από την ΔΙΕΚΑΤ, της οποίας η
διοίκηση έχει κινήσει διαδιακασίες πτώχευσης, με αποτέλεσμα και εκεί να
απειλούνται εκατοντάδες θέσεις εργασίες, μετά τις απολύσεις που
ανακοινώθηκαν στην Intracom και τη διαδικασία πτώχευσης της Altec
Telecoms.
Στη σύσκεψη διαπιστώθηκαν τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι εργαζόμενοι στον κλάδο και ιδιαίτερα το κύμα των απολύσεων και
απώλειας θέσεων εργασίας σχεδόν σε όλες τις εταιρίες.

Διατυπώθηκε η ανάγκη κοινού και συντονισμένου αγώνα των
συνδικαλιστικών οργάνων και όλων των εργαζομένων για την
απόκρουση της επίθεσης της εργοδοσίας, για την αποτελεσματική
υπεράσπιση και διεύρυνση των εργασιακών δικαιωμάτων, όπως
δείχνουν ήδη οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην Altec, η
μαζική 24ωρη απεργία στην Intracom και άλλες κινητοποιήσεις που
έχουν γίνει στον κλάδο.
Αποφασίστηκε το εξής πρόγραμμα δράσης:
 Έκδοση ανακοίνωσης και αφίσας, οι οποίες θα υπογράφονται από όσο
το δυνατόν περισσότερα σωματεία του κλάδου μας.
 Για την 24ωρη πανεργατικήπανελλαδική απεργία στις 10
Δεκεμβρίου: κοινές εξορμήσεις συνδικαλιστών και εργαζομένων στις
εταιρίες του κλάδου, καθώς και κοινή παρουσία στην απεργιακή
συγκέντρωση της ΓΣΕΕ εκείνη τη μέρα.
 Νέα κοινή σύσκεψη την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, με προσπάθεια
για όσο το δυνατόν πιο δευρυμένη συμμετοχή.
 Ανοιχτή εκδήλωση, με συμμετοχή εργαζομένων και σωματείων από
όλες τις εταιρίες του κλάδου (η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα).
Σωματείο Εργαζομένων Altec Telecoms
Πάτμου 14, 15123, Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας: 6936-575161 και 6937-103594
e-mail: swmateio.at@gmail.com

Σωματείο Εργαζομένων
Altec Telecoms
 Συγκέντρωση χρημάτων για την άμεση στήριξη
κινητοποιήσεων των εργαζομένων στην Altec Telecoms.

των

Τέλος, συζητήθηκε η ανάγκη μιας κοινής κινητοποίησης σε όλο τον
κλάδο και αποφασίστηκε αυτή η δυνατότητα να διερευνηθεί συγκεκριμένα
το αμέσως επόμενο διάστημα.

Αθήνα, 28.11.2008
Σωματείο Εργαζομένων Altec Telecoms
Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών

Σωματείο Εργαζομένων Altec Telecoms
Πάτμου 14, 15123, Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας: 6936-575161 και 6937-103594
e-mail: swmateio.at@gmail.com

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που
απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές
επιχειρήσεις της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και υπολοίπου
Περιφέρειας Αττικής.
Υπογράφτηκε στις 12/2/2008 συλλογική σύμβαση (Π.Κ. 10/ 6-03-2009),
αφενός από τους εκπροσώπους του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών και
αφετέρου από τους εκπροσώπους των Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών
Ανώτερης Τάξεως (ΣΤΕΑΤ), Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών
Εταιριών (ΣΑΤΕ), Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Πανελλήνιας Ένωσης
Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ), Πανελλήνιας
Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ), Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών
(ΣΕΓΜ), Ένωση Κατασκευαστών Κτηρίων (Ε.Κ.Κ.Ε).
Πεδίο Ισχύος
Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι τεχνικοί των Μελετητικών –
Εργοληπτικών και Κατασκευαστικών Τεχνικών Επιχειρήσεων της περιοχής
Αθηνών, Πειραιώς και υπολοίπου Περιφέρειας Αττικής, που απασχολούνται
με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με τις εξής ειδικότητες:
Α: Διπλωματούχοι Μηχανικοί Α.Ε.Ι., όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου
αναγνωρισμένης Ανώτατης Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με
αναγνωρισμένη ισοτιμία του διπλώματος σχολής εξωτερικού με επίσημη
αναγνωρισμένη ισοτιμία.
Β: Γεωλόγοι – Γεωπόνοι – Δασολόγοι – (Γεωτεχνικοί) Π.Ε, Περιβαντολλόγοι ΠΕ
και Πληροφορικής Π.Ε.
Γ: Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι. όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου
ανωτέρων σχολών τριετούς τουλάχιστον φοίτησης εσωτερικού ή εξωτερικού με
επίσημη αναγνωρισμένη ισοτιμία.
Δ: Εργοδηγοί – Σχεδιαστές και λοιποί Τεχνικοί 1) Πτυχιούχοι Τεχνικών Σχολών
Μ.Ε., απόφοιτοι ΙΕΚ και απόφοιτοι ΤΕΛ και 2) Εμπειροτέχνες όλων των πάρα
πάνω ειδικοτήτων.
Διευκρίνηση
Θεωρείται ότι υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ως εκ τούτου
υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας, ο εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό,
ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του και επιπλέον
υποβάλλεται σε νομική εξάρτηση από τον εργοδότη που εκδηλώνεται με το
δικαίωμα του τελευταίου να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς τον τόπο, τον
χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας και να παρέχει δεσμευτικές για τον
εργαζόμενο εντολές και οδηγίες για την ορθή εκπλήρωση της παροχής του,
άσχετα αν ο εργοδότης ασκεί έμπρακτα το δικαίωμα αυτό ή αφήνει περιθώρια
πρωτοβουλιών στον εργαζόμενο, εφόσον όμως η ευχέρεια αυτή δεν φθάνει μέχρι

της κατάλυσης της υποχρέωσης υπακοής στον εργοδότη και δημιουργίας
αντίστοιχα δικαιώματος ελεύθερης από τον έλεγχο του τελευταίου υπηρεσιακής
δράσης.
Αυξήσεις βασικών μισθών και ημερομισθίων
1. Οι βασικοί μισθοί των μηχανικών αυξάνονται από 1/1/ 2008 κατά 6% και
από 1/1/2009 κατά 6%.
2. Η ποσοστιαία αύξηση υπολογιζόμενη στους βασικούς μισθούς, σε αυτή τη
Συλλογική Σύμβαση εργασίας και στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια
πρέπει να προστεθεί στους καταβαλλόμενους μισθούς όλων των
ειδικοτήτων που καλύπτονται από αυτή και αμείβονται με μισθούς
μεγαλύτερης της Συλλογικής Σύμβασης, εφόσον οι εργαζόμενοι αυτοί δεν
λαμβάνουν καμία άλλη αύξηση από τον εργοδότη τους, κατά τη διάρκεια
του έτους, ίση ή μεγαλύτερη από το ποσοστό της παρούσας Συλλογικής
Σύμβασης.
3. Καθορίζεται νέα αναλογική σχέση μεταξύ των μισθολογίων των
παρακάτω κατηγοριών τεχνικών ως ακολούθως:
Α. Διπλωματούχοι Μηχανικοί Α.Ε.Ι 100%
Β. Γεωλόγοι – Γεωπόνοι – Δασολόγοι – (Γεωτεχνικοί) Π.Ε, Περιβαντολλόγοι ΠΕ
και Πληροφορικής Π.Ε. 93%
Γ. Μηχανικοί ΤΕΙ 83%
Δ1. Εργοδηγοί, Σχεδιαστές και λοιποί τεχνικοί 73%
Η παραπάνω διάταξη θα εφαρμοστεί σταδιακά ως εξής:
Από 1/1/2008 η κατηγορία Β 91%, κατηγορία Γ 81%, κατηγορία Δ1 71%
Από 1/1/2009 η κατηγορία Β 92%, κατηγορία Γ 82%, κατηγορία Δ1 72%
Από 31/12/2009 η κατηγορία Β 93%, κατηγορία Γ 83%, κατηγορία Δ1 73%
4. Όλοι οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων από το κράτος, Μέσων Τεχνικών
Σχολών, διετούς τουλάχιστον φοίτησης, οι οποίοι έχουν παράλληλα
απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου, κατατάσσονται στην
μισθολογική κλίμακα των πτυχιούχων Εργοδηγών – Σχεδιαστών –
Τεχνικών Μ.Ε., στο αμέσως επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από αυτό που
θα εντάσσονταν
Στην παρούσα ενσωματώνονται τα κατώτερα μισθολόγια όλων των ειδικοτήτων
που αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος.
Επιδόματα
Α. Επιδόματα όλων των ειδικοτήτων
1. Επίδομα γάμου
Στους έγγαμους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα
γάμου 10% επί του κάθε φορά ισχύοντος μισθού ή ημερομισθίου. Το επίδομα
αυτό δικαιούνται και οι χήροι-ες, οι διαζευγμένοι-ες, καθώς και οι άγαμοι
γονείς, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια ενός τουλάχιστον παιδιού.
2. Επιδόματα παιδιών

Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα
τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί. Το επίδομα αυτό χορηγείται για μεν τα
άρρενα μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους, για δε τα θήλεα μέχρι και το 20ο
έτος, εφ΄ όσον και στις δύο περιπτώσεις τα παιδιά δεν εργάζονται,
συντηρούνται από τον εργαζόμενο/ η και είναι άγαμα. Σε περίπτωση που τα
παιδιά σπουδάζουν σε σχολή που λειτουργεί με άδεια κρατικής αρχής ή σε
αναγνωρισμένη σχολή του εξωτερικού, το επίδομα αυτό καταβάλλεται, εφ΄
όσον το παιδί είναι άγαμο και δεν εργάζεται, μέχρι και τη συμπλήρωση του 25ου
έτους της ηλικίας του, ανεξαρτήτως φύλου. Με την επιφύλαξη εφαρμογής των
διατάξεων περί ΔΛΟΕΜ, παρέχεται στον εργαζόμενο το δικαίωμα όπως μέσα σε
δέκα πέντε (15) ημέρες από την πρόσληψη ή τη γέννηση του παιδιού
γνωστοποιήσει στον εργοδότη ότι επιλέγει την καταβολή σ΄ αυτόν του
επιδόματος παιδιού ή από τον εργοδότη ή από τον ΔΛΟΕΜ.
3. Επίδομα ξένης γλώσσας
Στους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων που κάνουν χρήση των γνώσεών
τους σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα κατά την εκτέλεση της εργασίας τους και
εφόσον κατά την πρόσληψή τους απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας ως
πρόσθετο προσόν, χορηγείται επίδομα 5% επί του βασικού κλιμακίου στο οποίο
ανήκει ο κάθε εργαζόμενος βάσει των ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας του. Η
επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας αναγνωρίζεται, σύμφωνα με την κρίση του
Εργοδότη, ή και με την προσκόμιση τίτλου σπουδών επιπέδου PROFICIENCY. Δεν
απαιτείται η προσκόμιση τέτοιου τίτλου, προκειμένου για πτυχιούχους σχολών
του
εξωτερικού
μέσης
ανώτερης
ή
ανώτατης
εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένης της μεταπτυχιακής. Το επίδομα χορηγείται στο ίδιο
ποσοστό έστω και αν ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί περισσότερες της μιας ξένης
γλώσσας.
4. Επίδομα Η/Υ
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα όλων των ειδικοτήτων, που για
την εκτέλεση της εργασίας τους κάνουν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή,
εργαζόμενοι μπροστά σε οθόνη οπτικής απεικόνισης, χορηγείται επίδομα
χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15%,
υπολογιζόμενο στον κάθε φορά ισχύοντα βασικό μισθό. Σε περίπτωση
απασχόλησης επί λιγότερες ώρες ημερησίως ή επί λιγότερες εργάσιμες ημέρες,
οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας μόνο
για όσο χρόνο απασχολούνται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή κατ΄ αναλογία.
5. Επίδομα χρήσης Ι.Χ. επιβατικού αυτοκίνητου
Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς που ύστερα από συμφωνία με τον
εργοδότη τους κάνουν χρήση του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου τους για τη μετακίνησή
τους για εκτέλεση υπηρεσίας, χορηγείται αποζημίωση που υπολογίζεται κάθε
μήνα, ίση με το 15 % της κάθε φορά ισχύουσας τιμής πώλησης του καυσίμου
που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό τους και με βάση τη σχετική απόδειξη του
πρατηρίου πετρελαιοειδών από το οποίο προμηθεύθηκε ο μισθωτός το καύσιμο.
Στα διανυόμενα κάθε ημέρα χιλιόμετρα, που κάθε επιχείρηση θα ορίσει ως όριο
με δική της απόφαση και θα αποζημιώνει, δεν περιλαμβάνονται τα από την
κατοικία του μισθωτού προς την έδρα της επιχείρησης ή τον τόπο εργασίας του
και αντίστροφα διανυόμενα χιλιόμετρα κάθε Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου.

6. Επίδομα εργοταξίου
Το προσωπικό που απασχολείται σε εργοτάξια δικαιούται επίδομα 10% επί του
βασικού κλιμακίου στο οποίο ανήκει βάσει ετών υπηρεσίας - προϋπηρεσίας για
όσο χρόνο παρέχει, με εντολή της εταιρείας, τις υπηρεσίες του στο εργοτάξιο.
Το επίδομα αυτό συμψηφίζεται με τυχόν χορηγούμενα επιδόματα για τον ίδιο
σκοπό ή με ανώτερες των συμβατικών καταβαλλόμενες αποδοχές.
7. Επίδομα ενοικίου
Στους υπαγόμενους στην παρούσα, που διαμένουν λόγω της εργασίας τους,
μακριά από τον τόπο της μονίμου κατοικίας τους, εφόσον δεν διαθέτουν δική
τους, ή αν πρόκειται περί έγγαμων δική τους ή της συζύγου τους κατοικία,
παρέχεται από τους εργοδότες κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στον τόπο
εργασίας τους. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν παρέχεται το παραπάνω
κατάλυμα, χορηγείται από 1/1/2008 επίδομα ενοικίου 275 ευρώ και από
1/1/2009 280 ευρώ.
Β. Επιδόματα κατά ειδικότητα
1. Διπλωματούχοι Μηχανικοί Α.Ε.Ι. - Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
1.1
Στους Διπλωματούχους Μηχανικούς Α.Ε.Ι. κατόχους
μεταπτυχιακού
τίτλου
επιπέδου
χορηγείται
επίδομα
μεταπτυχιακών
σπουδών
πανεπιστημιακού επιπέδου 10% επί του εκάστοτε βασικού του κλιμακίου
τους. Σε κατόχους διδακτορικού τίτλου επιπέδου χορηγείται επίδομα 13%
υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών και ημερομισθίων του κλιμακίου
στο οποίο ανήκει κάθε εργαζόμενος. Το επίδομα καταβάλλεται εφόσον η
διδακτορική του διατριβή είναι σχετική με το επιστημονικό πεδίο της
ειδικότητας απασχόλησης του εργαζόμενου και από το χρόνο της
κατάθεσης του σχετικού τίτλου στην επιχείρηση και όχι αναδρομικά από
την απόκτηση του. Εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων ανωτάτης
εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών επιπέδου
MASTER ή αντιστοίχου τίτλου σχετικού με το αντικείμενο απασχόλησης
τους, λαμβάνουν επίδομα 10% υπολογιζόμενο επί των νέων βασικών
ημερομισθίων του κλιμακίου στο οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόμενος. Το
επίδομα καταβάλλεται εφόσον η διδακτορική του διατριβή είναι σχετική
με το επιστημονικό πεδίο της ειδικότητας απασχόλησης του εργαζόμενου
και από το χρόνο της κατάθεσης του σχετικού τίτλου στην επιχείρηση και
όχι αναδρομικά από την απόκτηση του. Αυτονόητο είναι ότι όποιος
δικαιούται επίδομα διδακτορικού δεν δικαιούται ταυτόχρονα και επίδομα
μεταπτυχιακού τίτλου.
1.2
Στους Διπλωματούχους Μηχανικούς και τους απόφοιτους Α.Ε.Ι. που έχουν
υπευθυνότητα γενικού διευθυντή χορηγείται επίδομα 30% επί του
εκάστοτε βασικού του κλιμακίου τους.
1.3
Στους Διπλωματούχους Μηχανικούς και τους απόφοιτους Α.Ε.Ι. που έχουν
υπευθυνότητα τεχνικού διευθυντή χορηγείται επίδομα 20% επί του
εκάστοτε βασικού του κλιμακίου τους.
1.4
Στους Διπλωματούχους Μηχανικούς και τους απόφοιτους Α.Ε.Ι. που έχουν
υπευθυνότητα Επιβλέποντος έργου , χορηγείται επίδομα 25% επί του
εκάστοτε βασικού του κλιμακίου τους.

1.5

1.6

1.7

Στους Διπλωματούχους Μηχανικούς και τους απόφοιτους Α.Ε.Ι. που έχουν
υπευθυνότητα
προϊσταμένου
τμήματος
(μελετών,
κατασκευών,
επισκευών, παραγωγής, συντήρησης, εκμετάλλευσης, πωλήσεων,
προγραμματισμού, ποιοτικού ελέγχου, εκπαίδευσης προσωπικού) και
στους τεχνικούς ασφαλείας χορηγείται επίδομα 15% επί του εκάστοτε
βασικού του κλιμακίου τους.
Στους Διπλωματούχους Μηχανικούς Α.Ε.Ι. χορηγείται επίδομα πρώτης
ξένης γλώσσας σε ποσοστό 10% και για κάθε επιπλέον γλώσσα σε
ποσοστό 5%, εφόσον η επιχείρηση που απασχολεί τους εργαζόμενους
ζητεί σαν προϋπόθεση προσλήψεως τους την επαρκή γνώση μιας ή
περισσοτέρων ξένων γλωσσών ή αν η φύση της εργασίας τους επιβάλλει
την χρησιμοποίηση ξένων γλωσσών για την εκτέλεσή της.
Ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την απόκτηση του
διπλώματος του Ε.Μ.Π. ή άλλης σχολής αναγνωρισμένης ως ισότιμης από
το Ε.Μ.Π. ή την Ελληνική Πολιτεία. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με
βεβαίωση του ΤΕΕ.

2. Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι.
2.1 Για τους υπαγόμενους στην παρούσα πτυχιούχους Μηχανικούς, αποφοίτους
Τ.Ε.Ι. και των ισοτίμων προς αυτά σχολών, εφαρμόζονται όσον αφορά τους
τίτλους σπουδών, οι κείμενες διατάξεις (Ν.1404/83, Π.Δ. 388/89 και Π.Δ.
254/86).
2.2 Ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από της κτήσεως του πτυχίου
άσκηση του επαγγέλματος των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. και η υπηρεσία σε
οποιονδήποτε εργοδότη στην ειδικότητα. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με
πιστοποιητικό προηγούμενων εργοδοτών και η άσκηση αυτοτελούς
επαγγέλματος με βεβαίωση του αρμοδίου οικονομικού εφόρου ή άλλης αρχής,
που να βεβαιώνει το χρόνο της άσκησης αυτής.
2.3 Στους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι. χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής
εργασίας σε ποσοστό επί του βασικού μισθού ίσο με εκείνο που χορηγείται από
τον εργοδότη σε άλλους εργαζόμενους στους ίδιους χώρους όπου εργάζονται
αυτοί.
2.4 Στους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι. που έχουν υπευθυνότητα
προϊσταμένου τμήματος (μελετών, κατασκευών, επισκευών, παραγωγής,
συντήρησης, εκμετάλλευσης, πωλήσεων, προγραμματισμού, ποιοτικού ελέγχου,
εκπαίδευσης προσωπικού) και στους τεχνικούς ασφαλείας χορηγείται επίδομα
15 % επί του εκάστοτε βασικού του κλιμακίου τους.
2.5 Στους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι., οι οποίοι ορίζονται ως επιβλέποντες
έργου σύμφωνα με τον νόμο, χορηγείται επίδομα 25%.
3. Εργοδηγοί - Σχεδιαστές Δομικών Έργων, Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι,
Ναυπηγοί. Πτυχιούχοι τεχνικών σχολών Μ.Ε., απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και
απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Εμπειροτέχνες όλων
των παραπάνω ειδικοτήτων.
3.1 Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται, σε περίπτωση
γάμου, άδεια μετά πλήρων αποδοχών έξι ημερών. Η άδεια αυτή δεν
συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από τον ΑΝ 539/1945.

3.2 Ο χρόνος εργασίας των μισθωτών ορίζεται σε 40 ώρες, χωρίς μείωση των
αποδοχών.
3.3 Ως υπηρεσία ή προϋπηρεσία θεωρείται η ομοειδής που διανύθηκε στον ίδιο ή
σε άλλο εργοδότη, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση των προηγουμένων εργοδοτών.
3.4 Για τους εργοδότες που έχουν έδρα το Ν. Αττικής και απασχολούν τους
εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα καθιερώνεται συνεχές ωράριο
εργασίας.
3.5 Επίδομα επιβλέποντος έργου. Για τους Πτυχιούχους εργοδηγούς οι οποίοι
έχουν υπευθυνότητα επίβλεψης, συντονισμού ή διοίκησης προσωπικού
χορηγείται επίδομα 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται σε έναν Πτυχιούχο
Εργοδηγό ανά εργοτάξιο και εφόσον στο εργοτάξιο απασχολούνται
περισσότεροι των 100 εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων και του προσωπικού
των υπεργολαβικών επιχειρήσεων 100 τουλάχιστον ατόμων (ΣΣΕ 22.7.2004).
4. Προσωπικό Η/Υ
4.1 Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται
διάλειμμα μισής ώρας εργασίας, που δεν αφαιρείται από τα κατά περίπτωση
χρονικά όρια της εργασίας. Σ΄ αυτό όμως συμψηφίζεται κάθε διάλειμμα που
μπορεί να χορηγείται από οποιαδήποτε άλλη αιτία (από ελευθεριότητα, διάταξη
νόμου κλπ). (Απόφ. 15091/81 Υπ. Εργασίας - περί κήρυξης εκτελεστής της Δ.Α.
72/1981 ).
4.2 Ο χρόνος εργασίας κατά εβδομάδα μειώνεται από 41 σε 40 ώρες από
1.4.1983, χωρίς μείωση των αποδοχών. Από 1.1.1984 η 41η ώρα αμείβεται σαν
υπερεργασία με το αντίστοιχο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ποσοστό 25%.
4.3 Στους μισθωτούς που είναι πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής χορηγείται
επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 17%, υπολογιζόμενο στους βασικούς
μηνιαίους μισθούς που διαμορφώνονται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και
προϋπηρεσίας. Τέτοιο επίδομα σε ποσοστό 12% χορηγείται στους πτυχιούχους
Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
4.4 Για τον προσδιορισμό των αποδοχών προσμετράτε η προϋπηρεσία της
αυτής ειδικότητας του μισθωτού σε οποιοδήποτε εργοδότη (φυσικό ή νομικό
πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) αποδεικνυόμενη δια βεβαιώσεων των
προηγουμένων εργοδοτών υπολογιζόμενη από της καταθέσεως της
βεβαιώσεως. Επίσης για τον προσδιορισμό των αποδοχών προσμετράτε και η
υπηρεσία στον αυτό εργοδότη σε οποιαδήποτε ειδικότητα.
4.5 Οι εργαζόμενοι ως χειριστές - στριες, διατρητές-τριες και χειριστές-στριες
τερματικών
σταθμών
οι
οποίοι
προσβλήθηκαν
από
ασθένειες
:
τενοντοθηκίτιδες,
ελυτρίτιδες,
μόνιμη
ανύψωση
του
κατωφλίου
ακουστικότητας, σύνδρομο θορύβου, συναγερμικός ερεθισμός του νευροφυτικού
συστήματος των αδένων έσω εκκρίσεως, αγγειοσυστολή, πτώση της
αρτηριακής πιέσεως, επιβράδυνση της αναπνοής, επιληπτοειδείς σπασμούς,
εγκεφαλικές αιμορραγίες, μεταφέρονται αμέσως σε άλλο τμήμα της
επιχείρησης με τις ίδιες αποδοχές και τα ίδια επιδόματα εφόσον υπάρχει κενή
θέση.

4.6 Στις εργαζόμενες μητέρες απαγορεύεται η απασχόληση τη νύκτα. Νύκτα δε
καθορίζεται μεταξύ της δεκάτης εσπερινής ώρας και της έκτης πρωινής.
Θεσμικές ρυθμίσεις όλων των Ειδικοτήτων
1. Άδειες εργαζόμενων
1.1. Από 1.1.2000 εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών
στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων
ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25
εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας
εργασίας.
1.2. Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 προσαυξάνεται σε
έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο. Σε
περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια
με αποδοχές. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 23.5.2000 άρθρο 10) Η άδεια γάμου δεν
συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ
539/45.
1.3. Χορηγείται μία επιπλέον εβδομάδα αδείας στις εργαζόμενες μετά τον
τοκετό (άδεια λοχείας). Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας
αναπροσαρμόζεται κατ' αυτόν τον τρόπο σε δέκα επτά (17) εβδομάδες.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993.
1.4. Γονική άδεια ανατροφής παιδιού άνευ αποδοχών.
1.5. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών. Οι μητέρες εργαζόμενες
δικαιούνται για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται
για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα 2 ετών από τον
τοκετό, είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μια ώρα κάθε ημέρα,
είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία
ώρα κάθε ημέρα. Ύστερα από συμφωνία των μερών η μείωση του χρόνου
εργασίας μπορεί να ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα χρόνο μετά τον τοκετό.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί
εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η
εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να
προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον
εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού
και φροντίδας παιδιών. Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού
θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας (πλήρους απασχόλησης).
1.6. Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών Το δικαίωμα διακοπής της
εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της
μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών
σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς
παιδιών ηλικίας έως έξι ετών.
1.7. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών. Η άδεια του άρθρου 7 του
Ν.1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε
12 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία
παιδιά και πάνω.
1.8. Εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις του άρθρου 5 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993 για
τη μερική απασχόληση (ίση μεταχείριση στην επαγγελματική κατάρτιση,
στις κοινωνικές παροχές της επιχείρησης, ίση (αναλογική ) μεταχείριση
με τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και σύμβαση αορίστου
χρόνου ως προς την ετήσια άδεια, τις αποζημιώσεις, τα επιδόματα, τα
προγράμματα πρόσθετης κοινωνικής μέριμνας, ενημέρωση εκπροσώπων

εργαζομένων για τον αριθμό απασχολουμένων με μερική απασχόληση,
καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψης εργαζομένων με μερική
απασχόληση.
1.9. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και πάνω εργαζόμενους είναι
υποχρεωμένες να χορηγούν μέχρι και 14 ημέρες το χρόνο πρόσθετη
κανονική άδεια με αποδοχές σε αναλογία 1% του προσωπικού τους για
εκπαίδευση και επιμόρφωση των συνδικαλιστικών στελεχών.
1.10. Η άδεια συμμετοχής σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.
1346/83, όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της
12.4.1996 χορηγείται και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που
έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη
διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος,
προσαυξανόμενη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν
συνεχώς ή διακεκομμένα.
1.11. Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας.
1.12. Άδεια αιμοδοσίας: Στους εργαζόμενους που είναι εθελοντές αιμοδότες
και φέρουν τα σχετικά πιστοποιητικά αιμοδοσίας από κρατικά
νοσοκομεία, χορηγούνται 2 ημέρες άδεια μετ΄ αποδοχών, αρχόμενες τη
ημέρα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να
μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία και δεν μπορεί να εφάπτεται (πριν ή
μετά) επίσημων αργιών. Η ημερομηνία της αιμοδοσίας καθορίζεται μετά
από συμφωνία με την επιχείρηση απασχόλησης του εργαζόμενου.
2. Διάλειμμα εργασίας
Σε όσες επιχειρήσεις εφαρμοζόταν στο παρελθόν και συνεχίζει να εφαρμόζεται
εθιμικά διάλειμμα εργασίας, υπολογιζόμενο μέσα στο συνολικό χρόνο εργασίας
των 40 ωρών, μετατρέπεται σε δικαίωμα υπέρ των εργαζόμενων και συνεχίζει
να ισχύει, όπως ακριβώς εφαρμοζόταν.
3. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
3.1 Οι υπαγόμενες στην παρούσα επιχειρήσεις υποχρεούνται, μέσα σε δύο μήνες
από τη γνωστοποίηση της κατάθεσής της στο Υπουργείο Εργασίας, να
εφοδιάσουν τις οθόνες των χρησιμοποιούμενων από τους υπαγόμενους στην
παρούσα μισθωτούς ηλεκτρονικών υπολογιστών, με κατάλληλα απορροφητικά
φίλτρα διεθνών προδιαγραφών που η κυκλοφορία τους στην Ελληνική αγορά
έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Υγείας, Εμπορίου κλπ).
3.2 Οι υπαγόμενες στην παρούσα επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφοδιάζουν
τους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς που εργάζονται σε εργοτάξια,
εντός ή εκτός στεγασμένων χώρων, με τα μέσα που ορίζονται από το Ν.
1568/1985 Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α΄), καθώς και
από τα σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντα Διατάγματα, που κυκλοφορούν στην
Ελληνική Αγορά και είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.
4. Άδεια θανάτου συγγενούς
Σε περίπτωση απώλειας συγγενικού προσώπου Α’ βαθμού συγγενείας χορηγείται
άδεια μετά αποδοχών τριών (3) ημερών.
5. Εκτός έδρας αποζημίωση

Η εκτός έδρας αποζημίωση την οποία δικαιούνται οι εργαζόμενοι και έχει
καθιερωθεί με τις υπ΄ αριθμό 21091/1946 και 43739/4395/51 Υπουργικές
Αποφάσεις, προσδιορίζεται στο 1/20 του βασικού μηνιαίου μισθού για κάθε
εκτός έδρας διανυκτέρευση, εκτός των οδοιπορικών και λοιπών εξόδων
διαμονής για όλες τις ειδικότητες των εργαζόμενων που υπάγονται σε αυτή την
απόφαση.
Κοινή Επιτροπή Εργασίας
Τα µέρη συµφωνούν στην διάρκεια ισχύος της παρούσας να εξετάσουν µε κοινή
επιτροπή εργασίας που θα συστήσουν την δυνατότητα συλλογικών και κοινά
αποδεκτών ρυθµίσεων που να εξειδικεύουν και να βελτιώνουν α) το ισχύον
θεσµικό πλαίσιο περί προσωπικών δεδοµένων των εργαζοµένων στον χώρο
εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τα συµφέροντα επιχειρήσεων και εργαζοµένων,
β) την επιµόρφωση και επαγγελµατική κατάρτιση, την δια βίου μάθηση και την
συµµετοχή σε επιστηµονικές εκδηλώσεις των υπαγοµένων στην παρούσα.
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΔΑ ή τυχόν
ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα,
Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, διμερείς
συμφωνίες, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,
Πρακτικά συμφωνίας, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται από τις
διατάξεις της παρούσας.
Διάρκεια ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2008

Άρθρο της “Καθημερινής” (16/12/2008) – Κατάληψη στα γραφεία της Altec
Σε δεινή θέση περιήλθε ο όμιλος Altec
H ALTEC TELECOMS δεν προσήλθε για την υπογραφή συμφωνίας και οι εργαζόμενοι κατέλαβαν τα
γραφεία
Του Β. Μανδραβελη / vmandravelis@kathimerini. gr
Σε καθεστώς ομηρίας περιήλθε από χθες ο όμιλος Altec, μετά την αδυναμία της διοίκησης να
ικανοποιήσει τα συμφωνηθέντα με τους εργαζόμενους της Altec Telecoms. Oι τελευταίοι,
προχώρησαν από χθες το πρωί σε κατάληψη διαρκείας των γραφείων του ομίλου, καθώς, όπως
ανέφεραν οι ίδιοι, η διοίκηση της εταιρείας αποστασιοποιήθηκε απ’ όσα είχαν συμφωνηθεί τις
προηγούμενες ημέρες. Σαν αποτέλεσμα, η εταιρεία χθες δεν λειτούργησε και πλέον είναι αμφίβολο
αν θα λειτουργήσει και σήμερα, καθώς όπως αναφέρουν οι 80 περίπου εργαζόμενοι της εταιρείας,
είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν την κατάληψη των γραφείων του ομίλου.
Την περασμένη Παρασκευή, οι εργαζόμενοι της Altec Telecoms και η διοίκηση της εταιρείας,
προσήλθαν για την υπογραφή συμφωνίας, η οποία προέβλεπε α) την αποζημίωση των
δεδουλευμένων σε όσους απολυθούν και όσους παραμείνουν στην εταιρεία και β) τη διατήρηση των
θέσεων εργασίας σε όσους επιθυμούν να παραμείνουν (είτε απορροφώμενοι στον όμιλο, είτε
παραμένοντας στην Altec Telecoms, η οποία θα μετατραπεί σε call center).
Η συμφωνία κόστους περίπου 300.000 ευρώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων της Altec
Telecoms, κ. Κ. Βογιατζόγλου, δεν υπογράφηκε τελικά, καθώς η διοίκηση της Altec, επικαλέσθηκε
προβλήματα ταμειακής ρευστότητας. «Ο θυμός είναι μεγάλος, καθώς είμαστε απλήρωτοι από τον
Νοέμβριο και μπροστά μας έχουμε Χριστούγεννα», λέει ο κ. Βογιατζόγλου. «Πολλοί από εμάς δεν
έχουμε χρήματα να περάσουμε τις γιορτές», πρόσθεσε.
Σαν συνέπεια οι περίπου 80 εργαζόμενοι που έχουν απομείνει, προχώρησαν χθες σε κατάληψη της
έδρας της εταιρείας, μη επιτρέποντας μάλιστα, ακόμη και την πρόσβαση στους εργασιακούς χώρους
του προσωπικού ασφαλείας της επιχείρησης.
Η διοίκηση της Altec φέρεται να προσπαθεί να επιλύσει τον «γόρδιο δεσμό» της Altec Telecoms,
χωρίς όμως επιτυχία. Σχετικά με την αδυναμία της να υπογράψει τη σχετική συμφωνία, επικαλείται
την άρνηση τράπεζας ν’ αποδεσμεύσει τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση - μια χρηματοδότηση η

οποία για τις παλιές ημέρες της Altec θα ήταν αστεία. Δείχνει όμως το πρόβλημα ρευστότητας που
αντιμετωπίζει.
Από την άλλη πλευρά, περίπου 50 εργαζόμενοι φέρεται να έχουν απολυθεί από τη θυγατρική της
Microland, οι οποίοι έφυγαν λαμβάνοντας τα δεδουλευμένα και τις νόμιμες αποζημιώσεις τους. Οι
τελευταίοι χαρακτηρίζονται ως τυχεροί δεδομένου ότι είχαν να πληρωθούν από τον περασμένο
Σεπτέμβριο. Πλέον το προσωπικό της Microland περιορίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε
λιγότερο από 20 άτομα, τα οποία και αποτελούν τον σκληρό πυρήνα της επιχείρησης.

Σωματείο Εργαζομένων
Altec Telecoms
Αθήνα,15-12-2008
ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ (;) ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου επρόκειτο να υπογραφεί η συμφωνία
μεταξύ των εργαζομένων της Altec Telecoms και των εκπροσώπων του
Ομίλου Altec. Η συμφωνία στην οποίαν είχαμε έρθει προέβλεπε:
-Διασφάλιση των θέσεων εργασίας σε όσους εργαζόμενους
επιθυμούν να παραμείνουν στην εταιρεία.
-Πληρωμή όλων των νόμιμων και δεδουλευμένων σε όλους
τους εργαζόμενους της εταιρείας.
Δυστυχώς, όμως, η Διοίκηση του Ομίλου για ακόμη μία φορά μας
εξαπάτησε. Η υπογραφή της συμφωνίας ανεβλήθη επ' αόριστον, με το
πρόσχημα ότι η τράπεζα μπλόκαρε τα χρήματα με τα οποία επρόκειτο να
εξοφληθούν τα δεδουλευμένα μας. Κι αυτό μας ανακοινώθηκε εν είδει
“αιφνίδιας εξέλιξης” την ημέρα της υπογραφής της συμφωνίας, ενώ είχαμε
δώσει στη Διοίκηση περιθώριο δύο εβδομάδων προκειμένου να
συνταχθεί το τελικό κείμενο, να συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες και να
βρεθούν οι πόροι για να υλοποιηθεί το – αμοιβαία συμφέρον και για τις δυό
πλευρές – σχέδιο λύσης.
“Ίσως σήμερα, ίσως τη Δευτέρα, ίσως σε 10 μέρες” ήταν η απάντηση
που πήραμε απ' τους αμήχανους εκπροσώπους της Διοίκησης, όταν τους
ρωτήσαμε πότε προβλέπουν να ξεμπλοκαριστούν τα χρήματα. Ίσως, πάλι,
να μας κοροϊδεύουν περιμένοντας την μέρα όπου θα βγει η απόφαση του
Πτωχευτικού Δικαστηρίου, οπότε και θα χαθούν όλες οι θέσεις εργασίας
όπως και τα δεδουλευμένα μας.
Επειδή λοιπόν με τα “ίσως” δε γεμίζει η κατσαρόλα ούτε εξοφλούνται
οι λογαριασμοί,
σήμερα 15/12/2008 προχωρήσαμε σε κατάληψη διαρκείας
των γραφείων τoυ Ομίλου Altec, μέχρις ότου ο κ. Αθανασούλης κι
οι λοιποί μεγαλομέτοχοι του Ομίλου αποφασίσουν να

Σωματείο Εργαζομένων Altec Telecoms
Πάτμου 14, 15123, Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας: 6936-575161 και 6937-103594
e-mail: swmateio.at@gmail.com

Σωματείο Εργαζομένων
Altec Telecoms
ξεμπλοκάρουν το πορτοφόλι τους και να πληρώσουν στους
εργαζόμενούς τους τα από τον νόμο προβλεπόμενα.

Σωματείο Εργαζομένων Altec Telecoms
Πάτμου 14, 15123, Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας: 6936-575161 και 6937-103594
e-mail: swmateio.at@gmail.com

ANAKOINΩΣΗ για τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ – ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
150 εργαζόμενοι στην εταιρία ALTEC TELECOMS του Ομίλου ALTEC, συμφερόντων του γνωστού
επιχειρηματία Αθανασούλη, κινδυνεύουν άμεσα να βρεθούν στον δρόμο. Η διοίκηση της εταιρίας έχει καταθέσει
αίτηση πτώχευσης, ενώ έχει απειλήσει τους εργαζόμενους ότι θα σταματήσει να τους πληρώνει.
Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε όλο τον κλάδο. Στη Lannet, παραμένουν απλήρωτοι
για μήνες. H Intracom ανακοίνωσε εκατοντάδες απολύσεις. Στη Vodafone, πάνω από 100 θέσεις εργασίας χάθηκαν
το καλοκαίρι με εκβιαστικές «αποχωρήσεις» εργαζομένων. Στη Wind, χάνονται θέσεις εργασίας από την μετατροπή
ιδιόκτητων καταστημάτων σε franchise και την μη ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου.Ανάλογα προβλήματα
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις εταιρείες Teledome, Siemens, Vivodi, ΔΙΕΚΑΤ με την απώλεια των
δεδουλευμένων και τις χαμένες θέσεις εργασίας.
Στις εταιρείες πληροφορικής οι συμβολικές αυξήσεις, η μη πληρωμή των υπερωριών και των επιδομάτων είναι
πια καθεστώς. Ο εργάσιμος χρόνος έχει επιμηκυνθεί σε ολόκληρο το 24ωρο και με διάφορες μορφές.
Κυριαρχούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας (επινοικίαση εργαζόμενων, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αμοιβή με
δελτίο παροχής υπηρεσιών).
Όλα τα προηγούμενα χρόνια, με την πολιτική της «απελευθέρωσης της αγοράς», που ακολούθησαν όλες οι
κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής συσσώρευσαν τεράστια κέρδη, οι περισσότερες
πήραν κρατικές επιδοτήσεις και προγράμματα, τα στελέχη τους έγιναν golden boys με μπόνους εκατομμυρίων
ευρώ. Παράλληλα, προωθούσαν τη μισθολογική λιτότητα, την ελαστικοποίηση-διάλυση των εργασιακών σχέσεων,
τη δίωξη του συνδικαλισμού. Τώρα ζητάνε από τους εργαζόμενους νέες «θυσίες» στο όνομα της οικονομικής
κρίσης!
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Ο ανταγωνισμός των εταιριών του κλάδου δεν πρέπει να μεταφερθεί ανάμεσά μας. Πρέπει να σταθούμε με τη
μεγαλύτερη δυνατή ενότητα και αλληλεγγύη. Κάθε χαμένη θέση εργασίας είναι πλήγμα για όλους μας και για όλους
τους εργαζόμενους, τραβάει στον πάτο όλα τα δικαιώματά μας (μισθοί, ωράρια, συλλογικές συμβάσεις,
σταθερότητα της εργασίας κλπ.).
Οι εργαζόμενοι στην ALTEC έχουν ήδη προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, με απεργία και κατάληψη των χώρων
της εταιρίας. Στην Intracom πραγματοποιήθηκε 24ωρη απεργία στις 20/11, με σχεδόν καθολική συμμετοχή των
εργαζόμενων. Κινητοποιήσεις έχουν γίνει και σε άλλες εταιρίες του κλάδου (Lannet, Wind κα.).
Η ενότητα και ο αγώνας, η εμπιστοσύνη στις δικές μας δυνάμεις, είναι το μόνο όπλο μας. Με αποφασιστικούς
αγώνες, με απεργίες, διαδηλώσεις και καταλήψεις, όλοι μαζί μπορούμε να αποκρούσουμε την επίθεση της
εργοδοσίας, να υπερασπίσουμε και να διευρύνουμε τα δικαιώματά μας.
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Να μην κλείσει η ALTEC TELECOMS και καμία άλλη εταιρεία.
Να μη χαθεί καμία θέση εργασίας, να μη γίνει καμία απόλυση.
Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους.
Άμεση πληρωμή όλων των δεδουλευμένων.
Αυξήσεις στους μισθούς και ανθρώπινα ωράρια εργασίας.
Οι τηλεπικοινωνίες να είναι δημόσιο αγαθό και να γίνουν αποκλειστικά δημόσια περιουσία.
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