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1 Ειςαγωγή
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο
θαη ησλ κλεκνλίσλ ζπληεινύληαη
ηεθηνληθέο αιιαγέο ζην πεξηερόκελν
ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ πνπ νδεγνύλ
ζηελ απνξξύζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
Γηάλλεο Κνπδήο1

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ γηλφκαζηε κάξηπξεο δηαθφξσλ
θαηαζηάζεσλ θαη θαηλνκέλσλ, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ηα νπνία έρνπλ
επηθέξεη ζεκαληηθέο, δνκηθέο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ
νηθνλνκία. Ζ θπξηαξρία ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, ε επξσπατθή νινθιήξσζε, ην
μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008, ε άλνδνο ηεο αθξνδεμηάο ζε φιν θαη
πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη ηα Μλεκφληα «νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο» απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ, ηα ζεκαληηθφηεξα παξαδείγκαηα.
Απφ φιν απηφ ην ζπλνλζχιεπκα, πνπ θαηαθέξλεη ζηγά-ζηγά λα ξηδψζεη ζην
θνηλσληθφ θαληαζηαθφ σο λφξκα θαη σο κνλαδηθή ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή έλαληη ζε
ρεηξφηεξεο θαηαζηάζεηο (there’snoalternative, πνπ ππνζηήξηδε ε M. Thatcher), ν
κεγάινο ρακέλνο θαίλεηαη λα είλαη ε εξγαζία. ηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, ε
νπνία εμειίζζεηαη δπζνίσλα γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θνηλσλίαο, επηθξαηεί ε
αλαζθάιεηα θαη ν θφβνο γηα ην κέιινλ. Οη κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο ζπξξηθλψλνληαη, ε
αλεξγία απμάλεηαη, ε αγνξά εξγαζίαο απνξξπζκίδεηαη, ε επειημία, κε αζθάιεηα ή
ρσξίο, επεθηείλεηαη θαη ηα επίπεδα θηψρεηαο ησλ αλζξψπσλ φιν θαη απμάλνληαη.
ηελ Διιάδα βιέπνπκε φηη, κε ην πξφζρεκα ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο θαη
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, εθαξκφδνληαη πνιηηηθέο, νη νπνίεο επηδεηλψλνπλ ηελ ήδε
δπζκελή θαηάζηαζε θαη πνπ, ππφ άιιεο ζπλζήθεο, δελ ζα ήηαλ ηθαλέο νχηε λα
θηάζνπλ ζην επίπεδν ηεο δηαβνχιεπζεο, πφζν κάιινλ λα γίλνπλ λνκνζεηηθέο
δηαηάμεηο θαη θαλφλεο. Σν ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα απηψλ είλαη νη αιιαγέο
πνπ επέθεξαλ ηα Μλεκφληα, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
λενθηιειεχζεξσλ δνμαζηψλ ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ ζε έλα ζπκππθλσκέλν θαη
ηαρχξξπζκν πξφγξακκα, κε ζθνπφ ηελ πεξεηαίξσ θεξδνθνξία θαη θπξηαξρία ηνπ
θεθαιαίνπ2.
ην «ζηφραζηξν» ησλ Μλεκνλίσλ, βαζηθνί ζηφρνη είλαη νη εξγαζηαθέο
ζρέζεηο θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, ή, κε άιια ιφγηα, ην ζχλνιν ηεο κηζζσηήο
εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο. Με κεζφδνπο, φπσο ε (ζηελ νπζία) θαηάξγεζε ησλ
πιινγηθψλ πκβάζεσλ, ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηνπ εξγαηηθνχ
δηθαίνπ, πξαγκαηνπνηείηαη κία πξσηνθαλήο, γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, «επίζεζε»
1
2

(Κνπδήο, Ζ Δξγαζία ζην Απφζπαζκα θαηά ηελ Πεξίνδν ηεο Κξίζεο θαη ησλ Μλεκνλίσλ, 2015)
(Κνπδήο, Δξγαζία, Μλεκφληα θαη ε ππνηίκεζε ηνπ ξφινπ ηεο Δπξψπεο, 2016)
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ζηελ εξγαηηθή ηάμε, απφ ην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ δξψλησλ θαη ησλ δπλάκεσλ ηεο
αγνξάο. Ζ ζπξξίθλσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη ε απεηιή
ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ «εθεδξηθνχ ζηξαηνχ εξγαζίαο» έρνπλ κεηψζεη ηελ ηζρχ ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε ηέηνην επίπεδν, φπνπ ζην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο, θαληάδεη αδχλαην λα πξνζηαηεπηνχλ θαη λα δηεθδηθήζνπλ θαιχηεξεο
ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο.
ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κία πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο
απνξξχζκηζεο πνπ πθίζηαληαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ Διιάδα, κέζσ ησλ
Μλεκνλίσλ, κέζα απφ ην παξάδεηγκα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ζηελ Κξήηε. Ο
Σνπξηζκφο, σο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, κε
ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζην ΑΔΠ ηεο, θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη, εηδηθά ζε πεξηφδνπο
νηθνλνκηθήο χθεζεο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, νχησο ψζηε λα θξαηεζεί ζε βηψζηκα
επίπεδα ε νηθνλνκία. Βαζηθφ εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα απηή είλαη νη αιιαγέο ζηνπο
φξνπο εξγαζίαο ησλ Δ ησλ μελνδνρνυπαιιήισλ ζην Ν. Ζξαθιείνπ απφ ην 2010
κέρξη ζήκεξα.
ην πξψην κέξνο ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο θαη ε
ηζηνξηθή ηεο πνξεία κέρξη ζήκεξα, κε ζθνπφ λα γίλεη αληηιεπηή ε ηδηαίηεξε ζεκαζία
πνπ έρεη γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία, δηαρξνληθά θαη ζήκεξα. ην επφκελν
κέξνο ζα παξνπζηαζηεί ε έλλνηα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ε ζεσξεηηθή ζπδήηεζε
πνπ ηελ πεξηβάιιεη, θαζψο θαη κεγάιν κέξνο ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ
έρνπλ πξνηαζεί γηα απηήλ. πκπιεξσκαηηθά, γίλεηαη κία θαηαγξαθή ησλ ζεσξηψλ
πνπ έρνπλ ππνζηεξηρζεί γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνλ 20ν αηψλα γηα λα ππάξρεη
κία πην ζθαηξηθή άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο.
ην ηξίην κέξνο ζα αλαιπζεί ε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ησλ εξγαζηαθψλ
ζρέζεσλ ζηελ Διιάδα θαη κία πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε κεξηθψλ βαζηθψλ ελλνηψλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παξφλ πφλεκα. Σέινο ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ, σο
έλα βαζκφ, ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ζηελ
Κξήηε, φπσο ε εμέιημε ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο
απνξξχζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ δεηλψλ ησλ Μλεκνλίσλ.
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2 Η Έννοια τησ Εργαςία
2.1 Ειςαγωγή
…ε ηδηνθηεζία ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο ηνπ,
ηελ νπνία θαηέρεη θάζε άλζξσπνο,
είλαη ε πην ηεξή θαη απαξαβίαζηε,
αθνύ είλαη ην πξσηαξρηθό ζεκέιην
θάζε άιιεο ηδηνθηεζίαο.
AdamSmith3

Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ (αλ φρη ε
ζεκαληηθφηεξε) είλαη ε επγαζία4. Ζ ζεκαζία ηεο κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηα δηάθνξα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξεη. Κάπνηα απφ απηά, φπσο αλαθέξεη ν Giddens
(2009, ζζ. 416-417), είλαη:








Μηζζόο: ηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο ηεο θνηλσλίαο, ην άηνκν είλαη
αδχλαηνλ λα δήζεη ρσξίο ρξήκαηα. Καη απηφ δηφηη, ζε αληίζεζε κε
πξνλεσηεξηθέο/παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο, ν άλζξσπνο δελ είλαη απηάξθεο,
αιιά ρξεηάδεηαη ην ρξήκα, σο κέζν αληαιιαγήο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
βαζηθψλ (θαη φρη κφλν) αλαγθψλ ηνπ κέζσ ησλ αγαζψλ πνπ αγνξάδεη.
Οξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ: Γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ κία ζηαζεξή, θαλνληθή
απαζρφιεζε, ε εκέξα ηνπο νξγαλψλεηαη κε βάζε απηή. Παξφηη θάηη ηέηνην
θαληάδεη (θαη κάιινλ είλαη) δεζκεπηηθφ, ή θαη θαηαπηεζηηθφ, πξνζδίδεη κία
αίζζεζε ρξνληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. ε αληηδηαζηνιή, έλαο άλεξγνο
βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηελ αλία, σο επαθφινπζν ηνπ άπιεηνπ
πεξηζζεπνχκελνπ ρξφλνπ.
Πνηθηιία θαη δξαζηεξηόηεηα: Ζ εξγαζία, φζν κνλφηνλε, ηξέρνπζα ή αλνχζηα
κπνξεί λα δείρλεη, παξέρεη ζην άηνκν ηελ δπλαηφηεηα ηφζν ηεο ελαζρφιεζεο,
ζε κία δξαζηεξηφηεηα, δηαθνξεηηθήο απφ απηή ηνπ ζπηηηνχ ή ηνπ ειεχζεξνπ
ρξφλνπ ηνπ (θαη άξα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη ηεο αλίαο πνπ αλαθέξζεθε
παξαπάλσ), φζν θαη ηεο βάζεο γηα ηελ απφθηεζε θαη άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ
δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, κε απνηέιεζκα ηελ δηνρέηεπζε ηεο
ελεξγεηηθφηεηαο ελφο αλζξψπνπ πάλσ ζε έλα αληηθείκελν.
Πξνζσπηθή ηαπηόηεηα: Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν ηα άηνκα λα
απηνπξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα, ιφγσ ηεο

SmithA., Έξεπλα γηα ηε θχζε θαη ηηο αηηίεο ηνπ Πινχηνπ ησλ Δζλψλ, Βηβιίν Η, Κεθ. 2 ν, Μέξνο 2ν,
(2000), Αζήλα: εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, ζ. 183, φ.α. ζην Λεμηνπξηψηεο, (2016),Διεπζεξία ηεο
Δξγαζίαο,Academia.edu, ζ. 1, εηζήγεζε ζπγγξαθέα ζην 15ν πλέδξην ηεο Δηαηξείαο Δξγαηηθνχ
Γηθαίνπ θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε γεληθφ ηίηιν «χληαγκα θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο: 40 ρξφληα
κεηά», πνπ έιαβε ρψξα Ζξάθιεην Κξήηεο, 14 θαη 15 Μαΐνπ 2016.
4
Σόζν ε αζηηθή όζν θαη ε καξμηζηηθή θνηλσληνινγία ζηελ θιαζζηθή ηνπο παξάδνζε ζπκκεξίδνληαη ηελ
άπνςε πσο ε εξγαζία είλαη ην θεληξηθό θνηλσληθό γεγνλόο (Offe, 1993, ζ. 207)
3

7



θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο πνπ ηνπο πξνζδίδεη. Ηδηαίηεξα νη άλδξεο επεξεάδνληαη
άκεζα απφ ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο ή φρη ζηα νηθνλνκηθά ηεο νηθνγέλεηαο.
Κνηλσληθέο ζρέζεηο: Ο εξγαζηαθφο ρψξνο είλαη ζπρλά πξφζθνξν έδαθνο
δεκηνπξγίαο ζηελψλ ζρέζεσλ θηιίαο. Ζ απνκάθξπλζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ
εξγαζία ηνπ ελδερνκέλσο λα πεξηνξίζεη ηνλ θνηλσληθφ ηνπ θχθιν.

Ωο έλλνηα, ε εξγαζία θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ. Απφ ηελ κία
ππάξρεη ε ακεηβφκελε απαζρφιεζε (κηζζσηή εξγαζία), δειαδή ε λνκηθά
θαηνρπξσκέλε ζρέζε πνπ δηέπεη έλα εξγαδφκελν, πνπ πνπιάεη ηελ εξγαηηθή ηνπ
δχλακε, σο θνξέαο απηήο, θαη έλα εξγνδφηε, θάηνρν ησλ κέζσλ παξαγσγήο, πνπ
αγνξάδεη ηελ εξγαηηθή δχλακε ηνπ πξψηνπ, ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, κε
ζθνπφ ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Απφ ηελ άιιε, ε κε ακεηβφκελε
εξγαζία, ε νπνία πνιιέο θνξέο δελ απνηππψλεηαη ζηαηηζηηθά σο απαζρφιεζε,
εμαθνινπζεί λα είλαη εξγαζία, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε επηζθεπή ελφο πνδειάηνπ απφ
ηνλ ίδην ηνλ θάηνρφ ηνπ ή ε νηθηαθή απαζρφιεζε (Giddens, 2009, ζ. 417).
Πνιινί νξηζκνί έρνπλ πξνηαζεί γηα ην ηη είλαη εξγαζία. Δκθαλίδεηαη σο ε
ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ ή θαη σο ε
δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηε θύζε όπνπ ν
άλζξσπνο κε ηελ δξάζε ηνπ κεζνιαβεί, ξπζκίδεη θαη ειέγρεη ηελ αληαιιαγή ηεο ύιεο
κεηαμύ απηνύ θαη ηεο θύζεο (Θενδσξάηνπ, 1999, ζ. 19).
Ζ πνιπζεκία ηεο εξγαζίαο κπνξεί εμίζνπ λα εληνπηζηεί ζηελ δηεπηζηεκνληθή
κειέηε ηεο έλλνηαο θαη ηελ ηζηνξηθή ηεο εμέιημε. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ νηθνλνκηθή
επηζηήκε, ε εξγαζία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηξεηο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, καδί κε
ην θεθάιαην θαη ηε γε, θαη νη νπνίνη, φηαλ ζπλδπαζηνχλ, παξάγνπλ αγαζά ή
ππεξεζίεο (Θενδσξάηνπ, 1999, ζ. 19). Αθφκε, εληνπίδεηαη ζηελ επηζηεκνληθή
βηβιηνγξαθία ν θιάδνο ηεο ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, ελψ άιιεο επηζηήκεο πνπ
αζρνινχληαη κε ηελ εξγαζία είλαη ε λνκηθή, ε θνηλσληνινγία θ.α. (Γαζθαιάθεο,
2011, ζ. 33).
ηε ζπλέρεηα επηρεηξείηαη κηα ραξηνγξάθεζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο
έλλνηαο ηεο εξγαζίαο, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζηνλ
ζχγρξνλν θφζκν. Κπξίσο, φκσο, γηα νπνηαδήπνηε ελαζρφιεζε θαη κειέηε ησλ
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζζεί πνην είλαη ην λόεκα, ην
πεξηερόκελν, νη κνξθέο θαη ν ξόινο ηεο εξγαζίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή θνηλσλία
(Γαζθαιάθεο, 2011, ζ. 36)
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2.2 Η Ιςτορική Εξέλιξη τησ Εργαςίασ
Ζ εξγαζία δελ απνηειεί κηα α-ηζηνξηθή θαη ζηαζεξή έλλνηα ζηελ αλζξψπηλε
ηζηνξία. Έρεη κεηαβιεζεί αλά ηνπο αηψλεο, κε απνηέιεζκα ηελ ζεκαζία πνπ ηεο
πξνζδίδεηαη λνεκαηηθά ζήκεξα (βι. νξηζκνχο πνπ πξνηάζεθαλ παξαπάλσ)θαη ηελ
νξγαλσηηθή κνξθή πνπ παίξλεη.
Δθθηλψληαο απφ ηελ Αξραία Διιάδα, παξαηεξεί θαλείο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ
έλλνηα ηεο εξγαζίαο, θπξίσο ζηηο δχν κεγάιεο πφιεηο-θξάηε (Αζήλα θαη πάξηε),
αιιά κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο. Σν ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο ήηαλ
δοςλοκηηηικό, κε απνηέιεζκα ε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία λα γίλεηαη απφ ηνπο δνχινπο,
νη νπνίνη ζεσξνχληαλ εκπνξεχκαηα, πξάγκαηα, ρσξίο (εζηθή) αμία, πνπ καδί κε ηελ
εξγαζία ηνπο απνηεινχζαλ πξντφληα ηεο ηφηε νηθνλνκίαο. Παξ’ φια απηά νη Αξραίνη
Έιιελεο δελ έβιεπαλ ππνηηκεηηθά ηελ ίδηα ηελ εξγαζία, παξά κφλν ηνπο
εξγαδφκελνπο (δηφηη, σο επί ησλ πιείζησλ, ήηαλ δνχινη), αθνχ, αληίζεηα, ειεχζεξνη
ηερλίηεο πνπ εθηεινχζαλ θαη ζσκαηηθή εξγαζία, ήηαλ απνδέθηεο ζεβαζκνχ. Ζ ίδηα,
ζρεδφλ, αληίιεςε θαη ην ίδην ζχζηεκα νξγάλσζεο (δνπινθηεηηθφ), ζπλερίζηεθε θαη
ζηελ Ρσκατθή Απηνθξαηνξία (Θενδσξάηνπ, 1999, ζ. 23).
Μεγάιε επίδξαζε, ζηελ αληίιεςε ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ εξγαζία, είρε ν
Υξηζηηαληζκφο. Ο Υξηζηφο ήηαλ ν ίδηνο μπινπξγφο θαη δηάιεμε γηα καζεηέο ηνπ, θαηά
θχξην ιφγν, εξγαδφκελνπο (π.ρ. ςαξάδεο). Ζ εξγαζία, νπφηε, ρεηξσλαθηηθή θαη
πλεπκαηηθή, θαζψο θαη νη θνξείο ηεο, αξρίδνπλ λα απνθηνχλ κία ζεηηθή ζεκαζία
(θαζψο επινγνχληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απφ ηνλ Θεφ), ζηα πιαίζηα, φκσο, πάληα ηεο
ππνρξέσζεο ηνπ αλζξψπνπ λα εξγάδεηαη (Θενδσξάηνπ, 1999, ζζ. 24-25).
Αθνινχζσο, θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ην θεοςδαπσικό ζχζηεκα νξγάλσζεο
ηεο θνηλσλίαο, ην νπνίν ζηεξηδφηαλ ζηελ ζρέζε ηδηνθηεζίαο ηνπ θενπδάξρε κε ηελ γε
θαη ηνπο εξγαδφκελνχο ηεο (δοςλοπάποικοςρ). Ήηαλ νη απινί αθηήκνλεο, θπξίσο
θαηά ηνλ Μεζαίσλα, νη νπνίνη, αλ θαη δελ απνηεινχζαλ νη ίδηνη ηδηνθηεζία, ήηαλ ξεηά
ζπλδεδεκέλνη κε ηελ γε πνπ θαιιηεξγνχζαλ (ζε πεξίπησζε πψιεζεο ηεο γεο απφ ηνλ
έλα θενπδάξρε ζηνλ άιιν, νη δνπινπάξνηθνη κεηαβηβάδνληαλ θαη εθείλνη ζηνλ λέν
θχξην ηεο γεο). Δίρε θπξηαξρήζεη δειαδή κία πξνζσπηθή ζρέζε εμάξηεζεο
(Γαζθαιάθεο, 2011, ζ. 48).
Ο θφζκνο, απφ ηνλ 18ν αηψλα πεξίπνπ θαη κεηά, αιιάδεη ξαγδαία. Ζ δηηηή
επαλάζηαζε5 (ε αζηηθή, Γαλλική Δπανάζηαζη θαη ε βξεηαληθή, θπξίσο,
Βιομησανική Δπανάζηαζη) κεηαβάιιεη ηελ θνηλσλία απφ θενπδαξρηθή ζε
αζηικοθιλελεύθεπη καπιηαλιζηική. ηελ Μεγάιε Βξεηαλία κία πιεζψξα
γεγνλφησλ θαη ζπγθπξηψλ (κεηαμχ άιισλ ν Αγγιηθφο εκθχιηνο, νη Νφκνη γηα ηελ
Πεξίθξαμε ησλ Γαηψλ6θαη ε ηερλνινγηθή άλζεζε πνπ γλσξίδεη ηφηε ν θφζκνο) σζεί
ηελ νηθνλνκία ζε «αλάπηπμε θαη απνγείσζε». ηελ Γαιιία αλαδχεηαη ε αζηηθή ηάμε
5

Γηα έλα νξηζκφ ηνπ ηη είλαη επαλάζηαζε βι. (Giddens, 2009, ζ. 655). Με ηελ επξεία ηεο έλλνηα, φκσο,
επαλάζηαζε είλαη θάζε κεγάιε θαη ξηδνζπαζηηθή αιιαγή, φπσο π.ρ. ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε
6
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηθξάμεηο βι. (Moore, 1984, ζζ. 40-50)
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σο θπξίαξρε θαη δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθή θαη ηελ ηδενινγία ηνπ «λένπ θφζκνπ», ζε
αληηδηαζηνιή κε ην παιαηφ θαζεζηψο7.
Ζ εκθάληζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, φκσο, δελ ήξζε ελ ξηπή νθζαικνχ. Δίλαη κία
δπλακηθή, αζπλείδεηε δηαδηθαζία, πνπ θξάηεζε κεξηθνχο αηψλεο. Ζ αξρή, κε ηελ
κνξθή ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, εληνπίδεηαη ζηελ εκθάληζε ησλ ζςνηεσνιών,θαηά
ησλ Μεζαίσλα, ζηηο πφιεηο8, πνπ απνηέιεζαλ ηελ επαλαζηαηηθή δύλακε γηα ηελ
αλαηξνπή ηεο θενπδαξρηθήο ηάμεο πξαγκάησλ(Γαζθαιάθεο, 2011, ζ. 48), δηφηη, ζε
ηνχην ην ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, ν κάζηνξαο θαηείρε ηα κέζα παξαγσγήο
θαη ην ρψξν παξαγσγήο θαη εξγαζίαο, θαη ήηαλ ν ίδηνο θνξέαο εξγαηηθήο δχλακεο,
ζπκβάιινληαο ζηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θάηη πνπ δελ ζπλέβαηλε
παιαηφηεξα ζε ηέηνηα θιίκαθα (Rubin, 1993, ζ. 30).
Δλ ζπλερεία, κία απφ ηεο βαζηθφηεξεο εμειίμεηο γηα ηελ εδξαίσζε ηνπ
θαπηηαιηζκνχ ππήξμε ε εκθάληζε θαη εδξαίσζε ηνπ μεπκανηιλιζμού ή εκπνξηθνχ
θεθαιαίνπ (16νο θαη 17νο αη). Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίνδν φπνπ νη θενπδάξρεο θαη νη
ζπληερλίεο αξρίδνπλ λα παξαθκάδνπλ θαη λα ράλνπλ ηελ δχλακή ηνπο, δίλνληαο
παξάιιεια ψζεζε ζην εκπφξην. Απηφ εθθξάζηεθε κε δχν ηξφπνπο: ην απνηθηαθφ
εκπφξην, πνπ δηεμαγφηαλ αλάκεζα ζε απνηθηαθέο ρψξεο (Αγγιία, Πνξηνγαιία,
Ηζπαλία θ.α.) θαη ηηο απνηθίεο ηνπο, πξνζθέξνληαο κεγάια ρξεκαηηθά θεθάιαηα
ζηνπο, εγθεθξηκέλνπο απφ ην θξάηνο, εκπφξνπο, θαη ην εγρψξην, εζληθφ εκπφξην, ην
νπνίν γηα πξψηε θνξά ήηαλ δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί, κε ηελ ειεχζεξε, σο έλα
βαζκφ, κεηαθίλεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Ο κεξθαληηιηζκφο δεκηνχξγεζε ηελ
λέα εκπνξηθή, αζηηθή ηάμε, ε νπνία ζέινληαο λα εδξαησζεί αθφκε πεξηζζφηεξν
νηθνλνκηθά, επέθηεηλε ηηο εκπνξηθέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζην εμσηεξηθφ, κέζσ ηνπ
εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ, κε ηελ λνκνζεηηθή, πάληα, ζπλαίλεζε ηνπ θξάηνπο. Γηα λα ην
πεηχρεη φκσο απηφ, ιφγσ, ηεο κεγάιεο πνζφηεηαο εκπνξεπκάησλ πνπ ρξεηάδνληαλ,
επέλδπζε αξρηθά ηα ρξήκαηά ηεο ζηελ νηθνηερληθή βηνηερλία (ή νηθηαθφ ζχζηεκα
θαπηηαιηζηηθήο βηνκεραλίαο), αληηθαζηζηψληαο ζηγά-ζηγά κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο
ζπληερλίεο. Έηζη, δεκηνπξγείηαη ε ηάμε ησλ εμαξηεκέλσλ εξγαηψλ ρεηξνηερλίαο
(πξψηκε εξγαηηθή ηάμε), πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ηερλίηεο θαη ηνπο καζεηεπφκελνχο
ηνπο, θαη ε νπνία δηαρσξίδεηαη απφ ηα κέζα παξαγσγήο, ηα νπνία παιαηφηεξα θαηείρε
(Rubin, 1993, ζζ. 32-36).
εκαληηθή παξαηήξεζε ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ε ζηελή ζπκκαρία πνπ
αλαπηχρζεθε αλάκεζα ζε αζηηθή ηάμε θαη κνλάξρε, ζρέζε αιιειεμάξηεζεο θαζψο ε
θάζε πιεπξά ηεο ζπκκαρίαο ρξεηαδφηαλ ηελ άιιε γηα λα δπλακσζεί (ε πξψηε ζηνλ
νηθνλνκηθφ θαη ε δεχηεξε ζηνλ πνιηηηθφ ηνκέα). Ζ λεαξή, αζηηθή ηάμε παξείρε ζηνλ
κνλάξρε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε θαη ην ζηέκκα ηελ βνήζεζε ζηελ πάιε ηεο ελαληία
ζηα πξνλφκηα θαη ηνπο γαηνθηήκνλεο, κέζσ κέηξσλ, επλντθψλ γηα ηελ θαπηηαιηζηηθή
νηθνλνκία (κεθξαληηιηζηηθέο πνιηηηθέο). Άξα, εχινγα, ε πεξίνδνο πνπ αλαθέξεηαη,
7

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δχν επαλαζηάζεηο βι. ελδεηθηηθά (Hobsbawm, 2015)
Οη ζπληερλίεο απνηεινύληαλ από ηνπο κάζηνξεο-αξρηηερλίηεο, ηνπο ζπληερλίηεο θαη ηνπο καζεηεπόκελνπο
θάπνηαο ηέρλεο(Γαζθαιάθεο, 2011, ζ. 48), θαη δηέπνληαλ απφ απζηεξνχο θαλφλεο πνπ ξχζκηδαλ ηελ
παξαγσγή θαη εμάιεηθαλ ηνλ αληαγσληζκφ (Rubin, 1993, ζ. 30)
8
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έρεη ραξαθηεξηζηεί σο επνρή ηνπ εκπνξηθνχ θεθαιαίνπ ή επνρή ηεο απφιπηεο
κνλαξρίαο (Rubin, 1993, ζζ. 36-38).
Ζ κεηεμέιημε ηεο νηθνηερλίαο ήηαλ νη μανιθακηούπερ, δειαδή
ζπγθεληξνπνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο, πνπ είρε
δεκηνπξγήζεη ν επηρεηξεκαηίαο. Ζ παξαγσγή πιένλ, ζε αληίζεζε κε ην νηθφζηην
ζχζηεκα, ηεινχληαλ ζε έλα εληαίν ρψξν, θαη φρη απφ ην ζπίηη. Ζ πιήξεο εθκεράληζε
δελ είρε επηηεπρζεί αθφκε, νπφηε ε παξαγσγή ήηαλ ζε ζρεηηθά κέηξηα επίπεδα θαηά
θχξην ιφγν, εμαηηίαο θαη ηεο θπξηαξρίαο ηεο ρεηξνηερληθήο εξγαζίαο 9. Ζ αλάπηπμε ηεο
ηεσνολογίαρ, κε ηελ εθεύξεζε ηεο αηκνκεραλήο ην 1774 από ηνλ Watt ζηελ Βξεηαλία
θαη ηελ εθαξκνγή ηεο σο κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο είρε σο απνηέιεζκα ηελ
Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε (Θενδσξάηνπ, 1999, ζ. 26),δεκηνπξγψληαο ηα βηνκεραληθά
εξγνζηάζηα κεγάιεο θιίκαθαο. Πιένλ ν θαπηηαιηζκφο εηζέξρεηαη ζε επίπεδα καδηθήο
παξαγσγήο, θαη άξα κεγάιεο ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ.
Ζ εγθαζίδξπζε ηνπ βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ θαη ε πξψηε θάζε ηεο
Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο“βνήζεζε” ζηελ αξηζκεηηθή αχμεζε ηεο επγαηικήρ
ηάξηρ. Πιένλ, φπνηνο δελ άλεθε ζηελ αξηζηνθξαηία (κεηεμέιημε ησλ θενπδαξρψλ) ή
ζηελ αζηηθή ηάμε (θάηνρνη-ηδηνθηήηεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο)10, ήηαλ
αλαγθαζκέλνο11 λα κεηαθηλεζεί απφ ηελ χπαηζξν ζηηο αλαπηπζζφκελεο πφιεηο
(Heywood, 2010, ζ. 257) θαη λα πνπιά ηελ εξγαηηθή ηνπ δχλακε γηα λα θαιχπηεη ηηο
βαζηθέο ηνπ αλάγθεο, θαζψο ε εξγαζία είλαη ην κνλαδηθφ “εκπφξεπκα” πνπ κπνξεί λα
αληαιιάμεη ζηα πιαίζηα ηεο “ειεχζεξεο” αγνξάο εξγαζίαο. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κία ηέηνηα ζπλαιιαγή12, ε εξγαηηθή δχλακε, αιιά θαη ην πξντφλ
πνπ παξάγεη δελ αλήθνπλ ζηνλ εξγάηε, αιιά ζηνλ θαπηηαιηζηή (Γαζθαιάθεο, 2011,
ζ. 49).
Οη πξψηνη θιαζζηθνί πνπ αζρνιήζεθαλ επηζηεκνληθά κε ηελ εξγαζία
επηθέληξσζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία. Πσο, δειαδή, κε ηελ
πξνζσπηθή, ρεηξσλαθηηθή θπξίσο, εξγαζία ν άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε λα
νηθεηνπνηείηαη θάηη ην θνηλφ γηα φινπο, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν· δειαδή ηε γε. Ο Σδνλ
Λνθ, ζηελ ζεσξία ηνπ πεξί ηδηνθηεζίαο, ππνζηεξίδεη φηη ε εξγαζία είλαη κέζν
ηδηνπνίεζεο ηεο γεο, αθνχ θάηη θνηλφ (γε) αλακεηγλχεηαη κε θάηη αηνκηθφ (πξνζσπηθή
εξγαζία πάλσ ζηε θχζε). Με απηφ ηνλ ηξφπν δηθαηνινγεί θαη λνκηκνπνηεί ηελ
αηνκηθή ηδηνθηεζία θαη ηνλ απνθιεηζκφ φισλ ησλ άιισλ απφ απηήλ σο δηθαίσκα πνπ
έρνπλ φινη νη άλζξσπνη, θαη, άξα, θάηη ην αγαζφ, εθφζνλ είλαη θνηλφ, ζε αληίζεζε κε
ηα, πξνλεσηεξηθά, πξνλφκηα13.
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Ζ εκθάληζε ηεο καληθαθηνχξαο ζεκαηνδφηεζε ηελ κνξθή ηνπ βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ, φπσο
αλαθέξεη ν Rubin(1993, ζ. 202), σο εμήο: δηαίξεζε ηελ θνηλσλία ζε κία ηάμε βηνκήραλσλ θαπηηαιηζηώλ
θαη κία ηάμε κηζζσηώλ εξγαδνκέλσλ θαη επέβαιε ηελ θπξηαξρία ηεο παξαγσγήο κεγάιεο θιίκαθαο πνπ
βαζίδεηαη ζηνλ θαηακεξηζκό εξγαζίαο.
10
Μεηαμχ άιισλ ηάμεσλ, φπσο θαη ν θιήξνο
11
“Οηθνλνκηθφο εμαλαγθαζκφο”
12
Ζ αληαιιαγή ηεο εξγαηηθήο δχλακε γηα νξηζκέλν ρξφλν, έλαληη θάπνηαο ακνηβήο
13
Γηα ηελ ζεσξία πεξί ηδηνθηεζίαο βι. κεηαμχ άιισλ (Sabine, 1980, ζζ. 572-574) θαη (ΑγγειίδεοΓθηνχξαο, 2005, ζζ. 130-146)
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Πεξίπνπ 100 ρξφληα κεηά ν Άληακ κηζ γξάθεη ηνλ «Πινχην ησλ Δζλψλ»,
φπνπ θαη εηζάγεη γηα πξψηε θνξά σο επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηελ Πνιηηηθή
Οηθνλνκία. Κεληξηθφ ηνπ εξψηεκα ζην έξγν απηφ είλαη ε αηηία ηνπ πινπηηζκνχ ησλ
εζλψλ, ηνπ νπνίνπ ε απάληεζε εληνπίδεηαη ζηελ κίνηζη ηυν παπαγυγικών
δςνάμευν ηηρ επγαζίαρ14, ε νπνία εκθαλίδεηαη θαη σο ζθνπφο ηνπ αληηθεηκέλνπ (ηνπ
πινχηνπ). Ωο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ν κηζ νξίδεη ηεο εξγαζία, ην θεθάιαην θαη ηνπο
γαηνθηήκνλεο, ηηο νπνίεο δχν ηειεπηαίεο ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ν Καξι Μαξμ ζα ηηο
νλνκάζεη «λεθξή» εξγαζία15.
Μία ελδηαθέξνπζα νπηηθή ηεο εξγαζίαο, κέζσ ηεο θξηηηθήο ηνπ
θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, δίλεη ε μαπξιζηική θευπία. Ο Μαξμ ζηα γξαπηά ηνπ
κηιάεη γηα αλλοηπίυζη θαη ςπεπαξία. Ωο πξνο ηελ πξψηε, ζεσξεί φηη ε
εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο νδεγεί ζηελ απαλζξσπνπνίεζε θαη
απξνζσπνζπνίεζή ηεο, δειαδή ηεο απνμέλσζεο ηνπ εξγάηε από ην πξντόλ ηνπ κόρζνπ
ηνπ, κέζσ ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, θαη άξα από ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό σο
δεκηνπξγηθό θαη θνηλσληθό όλ. ρεηηθά κε ηελ δεχηεξε, ζεσξεί φηη κφλν ε εξγαζία θαη
ν κφρζνο παξάγνπλ νηθνλνκηθέο αμίεο16, ελψ ε λεθξή εξγαζία, ηεο αζηηθήο ηάμεο, φρη.
Έηζη, ε εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο απφ ηνπο θαπηηαιηζηέο θαη ε απφζπαζε
ππεξαμίαο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο δεκηνπξγεί ην θέξδνο, κε απνηέιεζκα ε νη εξγάηεο
λα ακείβνληαη ιηγφηεξν απφ φζν αμίδεη ν κφρζνο ηνπο17.

2.3 Η Σύγχρονη Διάςταςη και Πραγματικότητα τησ Εργαςίασ
Ζ εξγαζία, σο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο δσήο
ηνπ αλζξψπνπ, έρεη πεξάζεη απφ πνιιά ζηάδηα αλά ηνπο αηψλεο (φπσο πξνζπάζεζα
λα θαηαδείμσ επηγξακκαηηθά παξαπάλσ), θαηαιήγνληαο ζηε ζεκεξηλή κνξθή ηεο,
πνπ ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ζε επφκελν θεθάιαην. ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα
επηρεηξεζεί κία πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ζηα πεδία πνπ ζα ζθηαγξαθεζνχλ θαη κία
ζρεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη πιένλ ε κηζζσηή-ακεηβφκελε
εξγαζία, ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία εθαηφ ρξφληα, κε ηδηαίηεξε επηθέληξσζε ζηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.
ηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ην ζχλνιν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο δελ
απνιάκβαλε ηα δηθαηψκαηα πνπ δηεθδίθεζε θαη θαηνρχξσζε γηα ηελ ίδηα ζην
πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Ννκνζεηηθέο πξνζηαζίεο φπσο ην 8σξν, ε πεληαήκεξε εξγαζία
αλά εβδνκάδα θαηε Κνηλσληθή Πνιηηηθή, κεηαμχ άιισλ, θάληαδαλ νπηνπίεο ηνλ 19ν
αηψλα γηα ηνλ κέζν εξγαδφκελν. Αιιά ην εξγαηηθφ θίλεκα θαηάθεξε κε ηηο επηδηψμεηο
14

Γηα ηνλ κηζ, κφλν ε εξγαζία δεκηνπξγεί πινχην
Γηα κία ιεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή ηεο ζεσξίαο ηνπA. Smith, βι. (Rubin, 1993, ζζ. 197-277)
16
Απηή ηε ζεσξία πεξί αμίαο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πξψηνο ν AdamSmith, ιέγνληαο φηη ε πνζόηεηα
εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα απνθηεζεί ή λα αγνξαζηεί σο αληάιιαγκα ελόο δεδνκέλνπ εκπνξεύκαηνο, είλαη
ην κέηξν ηεο αμίαο απηνύ ηνπ εκπνξεύκαηνο (Rubin, 1993, ζ. 241)
17
Βι. κεηαμχ άιισλ (Heywood, Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή, 2010, ζ. 88) θαη (Heywood, 2007, ζζ. 240242)
15
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θαη ηνπο αγψλεο ηνπ λα θαιπηεξεχζεη θαηά πνιχ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη δσήο
ηεο πνιπάξηζκεο εξγαηηθήο ηάμεο.
εκαληηθή θαηάθηεζε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ήηαλ ην Κξάηνο Πξφλνηαο.
Απηφ απνηειεί, βέβαηα, θαη έλα παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη δηεθδηθήζεηο
ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην θξάηνο θαη ηελ αζηηθή ηάμε γηα ηελ
επηβνιή ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ, ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο,
ηελ δηαζθάιηζε ηελ θνηλσληθήο εηξήλεο θαη ηελ πεξαηηέξσ ζπζζψξεπζε ηνπ
θεθαιαίνπ ηεο αζηηθήο ηάμεο18, πξνο φθεινο ηεο ηειεπηαίαο19.
Γπζηπρψο, φκσο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηα εξγαηηθά θαη θνηλσληθά
δηθαηψκαηα έρνπλ ηεζεί εθ λένπ ππφ εμέηαζε, απφ ζπγθεθξηκέλνποθχθινπο ηηο
νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο. Ζ πηνζέηεζε ηνπ
λενθηιειεπζεξηζκνχ σο θπξίαξρε ηδενινγία ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ
δπηηθψλ θνηλσληψλ (θαη φρη κφλν), δηαθξαηηθψλ ελψζεσλ (φπσο ε ΔΔ) θαη δηεζλψλ
νξγαληζκψλ δηαθφξσλ κνξθψλ θαη πεξηερνκέλνπ (φπσο ην ΓΝΣ), θηάλεη σο ζηνηρείν
γηα λα θαηαδείμεη ηελ κεηνλεθηηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ε εξγαζία έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ
ζε επίπεδν ζπλαζπηζκνχ δπλάκεσλ θαη δηαζηαχξσζεο ζπκθεξφλησλ.
Πιένλ, ζηηο κέξεο καο, ε αλεξγία βξίζθεηαη πην ςειά απφ θάζε άιιε θνξά
κεηαπνιεκηθά, νη εξγαδφκελνη πιήξνπο απαζρφιεζεο ηείλνπλ λα γίλνπλ κεηνςεθία,
νη επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο θεξδίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο ζηελ
δηαηχπσζε ηεο εκεξήζηαο αηδέληαο νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θχθισλ,
νη κηζζνί έρνπλ κεησζεί θαη εμαθνινπζνχλ λα κεηψλνληαη δξακαηηθά, νη θνηλσληθέο
ζπληάμεηο θαη ηα θνηλσληθά επηδφκαηα είηε θαηαξγνχληαη είηε δίλνληαη «επηιεθηηθά»
θαη σο θάηη ην ληξνπηαζηηθφ20, ε πηνζέηεζε πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο πνιιψλ
ηαρπηήησλ θαληάδεη απφ πνιινχο σο κία ζσζηή θαη ξεαιηζηηθή ιχζε ζην
επνλνκαδφκελν «πξφβιεκα» ηνπ «θφζηνπο εξγαζίαο».
Ζ παξαπάλσ θαηάζηαζε δελ απνηειεί «έλα αλαγθαίν θαθφ» ζηα πιαίζηα ηεο
εμφδνπ ηεο Διιάδαο απφ ηελ δίλε ησλ Μλεκνλίσλ θαη ηελ θξίζε. Δίλαη κία
ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα απνξξχζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, εγθαζίδξπζεο θαη
επέθηαζεο ηεο επηζθάιεηαο θαη ηεο αλαζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ γίλεηαη ζηα
πιαίζηα ηεο «αληαγσληζηηθφηεηαο» ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ
εθζπγρξνληζκνχ ησλ θξαηψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο, φζνλ αθνξά ηηο
ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο ΔΔ, ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’80 ζε παγθφζκην επίπεδν,
θαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’90 ζηελ Διιάδα.
Πξηλ ηηο πεηξειατθέο θξίζεηο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ηελ δηεζλνπνίεζε ηνπ
θεθαιαίνπ, θπξηαξρνχζε παγθνζκίσο ην θευλζηαλφ νηθνλνκηθφ κνληέιν θαη ην
18

Π.ρ. ν θνξληηζκφο ρξεηάδεηαη ηελ καδηθή θαηαλάισζε γηα ηελ καδηθή παξαγσγή, κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο θαηαλαισηψλ κε κηζζνχο ηθαλνχο λα αγνξάδνπλ ηα πξντφληα ηνπ.
19
Ζ παξαπάλσ ηνπνζέηεζε απνηειεί κία αληίιεςε ηεο καξμηθήο ζεσξίαο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο βι. (Βεληέξεο, 2015, ζζ. 139-143).
20
Πξφθεηηαη γηα ηνλ ζηηγκαηηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ θνηλσληθήο πξφλνηαο, σο αξλεηηθφ θαηλφκελν γηα
ηελ θνηλσλία. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην FSA θαη ην PROWRAζηηο ΖΠΑ ππφ ηνλ
Clinton (Diller, 1998)
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παξεκβαηηθφ πξφηππν θξάηνπο, ην νπνίν ζην δίιεκκα πιεζσξηζκφο-αλεξγία
επηθεληξψλεηαη ζην λα επηιχζεη ην πξφβιεκα ηελ αλεξγίαο21, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο
ελεξγνχο δήηεζεο, αθφκα θαη αλ νη άλζξσπνη άλνηγαλ αζθφπσο ηξχπεο ζηε γε, φπσο
εηθάδεηαη φηη είπε ν Keynes. ε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ν θνξληηζκφο απνηέιεζε, ηελ
ίδηα πεξίνδν ηελ βαζηθή νξγαλσηηθή δνκή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. ηα
πιαίζηα, φκσο, ηνπ κνλεηαξηζκνχ σο καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή, πνπ αληηθαζηζηά
ηνλ θευλζηαληζκφ, θαη ησλ λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ, ην βάξνο δίλεηαη ζηνλ
πιεζσξηζκφ θαη ζηελ «ππεξάζπηζε» ηνπ ρξήκαηνο, θαη κάιηζηα ζηελ πξνζθνξά
απηνχ, κε ξπζκηζηή ην νηθνλνκηθφ εξγαιείν «επηηφθην», θαη ηελ ζηαζεξνπνίεζε
απηνχ, ε νπνία επηηπγράλεη ζηε ζπλέρεηα θαη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ επηηνθίσλ, κε
νπνηνδήπνηε, απ’ ν,ηη θαίλεηαη, θφζηνο. Σα κεηαηευινξηθά ζπζηήκαηα νξγάλσζεο ηεο
εξγαζίαο εκθαλίδνληαη σο «απάληεζε» ζηελ κνλνηνλία ηεο εξγαζίαο ησλ
εξγνζηαζίσλ, κε αξθεηέο «επειημίεο» σο ζπζηαηηθά ηνπο.Έλα απφ ηα «φπια» ηνπ
(κνλεηαξηζκνχ) είλαη ε ιηηφηεηα, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ Διιάδα, κέζσ ησλ
Μλεκνλίσλ.
πσο αλέθεξα θαη ζηελ εηζαγσγή, ζηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κία
πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαη κία πξσηνγελή αλάιπζε ηεο
θξηζηαθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί απφ ην 2008 θαη κεηά, κε έκθαζε ζηελ
ειιεληθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, θαη ηδηαίηεξα ζηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ησλ
Μλεκνλίσλ κε επίθεληξν αλάιπζεο ηηο λέεο εξγαζηαθέο ζρέζεηοζηνλ ηνπξηζηηθφ
θιάδν. Έρνληαο, φκσο, σο βαζηθφ εξγαιείν παξαηήξεζεο θαη αλάιπζεο ηελ εξγαζία,
είλαη δφθηκν λα γίλεη κία εηζαγσγηθή ζπδήηεζε πεξί ηνπ ηη είλαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο,
ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν θαη πνηεο είλαη νη θχξηεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο
εξγαζίαο, ηα ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ 100 ρξφληα.

21

Βι. θακπχιε Phillips ελδεηθηηθάαπφ (Γεδνπζφπνπινο, Ζ Κξίζε ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο: ΡχζκηζεΔπειημίεο-Απνξξχζκηζε, 2004, ζζ. 293-354)
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3 Εργαςιακέσ Σχέςεισ
3.1 Ειςαγωγή
Ο θαζέλαο, αθόκα θαη εθείλνη πνπ δε κειέηεζαλ
πνηέ ην ζέκα, θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ ελζηηθησδώο
κε ηη έρνπλ λα θάλνπλ νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο.
Έρνπλ λα θάλνπλ κε ζπλδηθάηα, κάλαηδεξ
θαη ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε
RichardMarsden22

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην επηζηεκνληθφ πεδίν ησλ εξγαζηαθψλ
ζρέζεσλ έρεη γλσξίζεη ηδηαίηεξε άλζηζε. Απηφ νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν, αθελφο
ζηελ λεαξή ηνπ ειηθία, θαζψο απφ ην 1950 πεξίπνπ θαη εληεχζελ δηαρσξίδεηαη σο
επηζηεκνληθφο θιάδνο, θαη άξα ην ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο είλαη
κεγάιν, αθνχ ππάξρεη εχθνξν έδαθνο γηα κειέηε θαη ελαζρφιεζε, θαη αθεηέξνπ απφ
ηνλ μερσξηζηφ ξφιν πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα,
αθνχ ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα εξγαηηθήο θαη αζηηθήο ηάμεο γίλνληαη φιν θαη
πην νξαηά.
Πξνηνχ γίλεη ε δηάθξηζε απηή, πνιιέο επηζηήκεο είραλ αζρνιεζεί κε ην πεδίν
ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (θαη πνιιέο απφ απηέο ζπλερίδνπλ κέρξη θαη ζήκεξα). Γη’
απηφ ην ιφγν αληηκεησπίδνληαη (νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο) σο έλα πνιπεπηζηεκνληθφ,
αιιά θαη δηεπηζηεκνληθφ πεδίν ζεσξεηηθήο δηεξεχλεζεο, κε πνιιέο ζεκαηηθέο θαη
πνηθίιεο πιεπξέο. Δλδεηθηηθά, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο αλαιχνληαη ππφ ην πξίζκα ηεο
λνκηθήο επηζηήκεο (σο ε λνκηθά θαηνρπξσκέλε ζρέζε ηνπ εξγνδφηε κε ηνλ
εξγαδφκελν), ηεο ςπρνινγίαο (κε ηελ έλλνηα ηεο ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο), ηεο
θνηλσληνινγίαο, ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο, ησλ νηθνλνκηθψλ θ.α.(Μνζρνλάο &
Κνληφξδνο, 2004, ζ. 17)
Οη δπζθνιίεο πνπ εληνπίδεη θαλείο κειεηψληαο ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο,
εκθαλίδνληαη ήδε απφ ηελ απνηχπσζε ηνπ φξνπ, θαη θαη’ επέθηαζε ηελ απφδνζή ηνπ
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αγγιηθφο φξνο πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηελ βηβιηνγξαθία
είλαη industrialrelations, παξ’ φιν πνπ ζηηο κέξεο καο θαληάδεη αλαρξνληζηηθφο, αθνχ
ην πεξηερφκελφ ηνπ δείρλεη απφ ηε κία ηηο ζρέζεηο πνπ επηθξαηνχλ θπξίσο ζηελ
βηνκεραλία θαη απφ ηελ άιιε ηελ βαζηά ζχλδεζή ηνπ κε ηηο ζρέζεηο ζπλδηθάησλεξγνδνηψλ. Μία ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηνπ φξνπ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ γηα ηηο
αγγινζαμνληθέο ρψξεο, πνπ θεξδίδεη έδαθνο κε ηνλ θαηξφ θαη πνπ ππάξρεη απφ ηηο
αξρέο ηεο αλάπηπμεο ηνπ πεδίνπ, είλαη ε έλλνηα employmentrelations (ζε αθξηβή
κεηάθξαζε «ζρέζεηο απαζρφιεζεο»), ε νπνία δίλεη πεξηζζφηεξν έκθαζε ζε
καθξννηθνλνκηθά δεηήκαηα, ζην κάλαηδκελη θηι.(Καξαθηνπιάθε, 2012, ζζ. 26-28)
22

(1982), Industrial Relations: A Critique of Empiricism, Sociology
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Αθφκε κία ζεσξεηηθή δπζθακςία ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ σο δηαθξηηφο
επηζηεκνληθφο θιάδνο είλαη ε δπζθνιία νξηζκνχ. Με άιια ιφγηα, είλαη δχζθνιν λα
θαζνξηζηεί, εθ πξψηεο φςεσο, ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ θαη λα θαηαλνεζεί πιήξσο
θαη ζε βάζνο ην αθξηβέο αληηθείκελν ηνπ πεδίνπ, ή αθφκα θαη θαηά πφζν δηέπεηαη απφ
απηνλνκία θαη ρξεζηκνπνηεί ηδία ζεσξεηηθά εξγαιεία. Σν εξψηεκα πνπ εχινγα ζέηεη
ε Καξαθηνπιάθε (2012) θαη ζπλνςίδεη σο έλα βαζκφ ηελ παξαπάλσ ζπδήηεζε είλαη
ην αλ «κπνξνύκε λα κηιάκε γηα κηα ζεσξία ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ».

3.2 Οριςμόσ Εργαςιακών Σχέςεων
Έρνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θαη κε βάζε ηελ εθηελή
βηβιηνγξαθία γηα ηα ζεσξεηηθά δεηήκαηα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, έρνπλ πξνηαζεί
πιεζψξα νξηζκψλ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ην αληηθείκελν. Ζ χπαξμε απηή θαζ’ απηή
ησλ πνιιψλ νξηζκψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ πεγάδεη, αξρηθά, απφ ηελ ίδηα ηελ
επηζηεκνληθή θχζε ηνπ πεδίνπ. ληαο έλαο ζεσξεηηθφο επηζηεκνληθφο θιάδνο, είλαη
δχζθνιν λα ππάξμεη κία γεληθή ζπκθσλία γηα ην ηη είλαη «εξγαζηαθέο ζρέζεηο».
Δπίζεο, ε παξαπάλσ θαηάζηαζε δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν, αλ αλαινγηζηεί
θαλείο πφζν ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ζηηο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο, κεηαμχ άιισλ, ην
εξεπλεηηθφ ππφβαζξν ηνπ κειεηεηή θαη ε ηδενινγηθή ηνπ πξνδηάζεζε.
Αθφκε κία παξάκεηξνο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ ζεσξεηηθή ζπδήηεζε πεξί
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη ε έιιεηςε κίαο ζεσξίαο κεγάιεο θιίκαθαο πνπ λα εμεγεί
ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην αληηθείκελν. ια ηα ζεσξεηηθά ζρήκαηα πνπ
έρνπλ πξνηείλεη κέρξη ζηηγκήο νη κειεηεηέο ηνπ πεδίνπ, φπσο θαη ην ζρήκα ηνπ
Dunlop, είλαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε middlerangetheoriesθαηά Merton. Δπίζεο ε
πνιπεπηζηεκνληθφηεηα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, πνπ πξναλαθέξζεθε, ζεσξείηαη
απφ αξθεηνχο σο κεγάιν αξλεηηθφ ηνπ πεδίνπ, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπ
ζηεξήζεη αθφκα θαη ηελ ηδηφηεηα ηεο δηαθξηηήο επηζηήκεο. Παξ’ φια απηά ν (Adams,
1988)ππνζηεξίδεη φηη «… είλαη ηόζν έλα επηζηεκνληθό πεδίν, όζν θαη κία επηζηήκε
δηθαησκαηηθά δηαθξηηή».
Μηα αθφκε ζεκείσζε πνπ πξέπεη λα γίλεη ήδε απφ ηελ αξρή ηεο αλάιπζεο
ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, είλαη ν δπηζκφο ηεο έλλνηαο σο πξνο ηελ ρξήζε ηεο, ηφζν
ζηελ καθξνζθειή βηβιηνγξαθία, φζν θαη ζην παξφλ πφλεκα. Με ηνλ φξν εξγαζηαθέο
ζρέζεηο ελλνείηαη είηε ν επηζηεκνληθφο θιάδνο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, είηε ην
αληηθείκελν απηνχ, δειαδή νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνλ εξγαδφκελν,
πνπ πνπιάεη ηελ εξγαζηαθή ηνπ δχλακε, θαη ηνλ εξγνδφηε, πνπ ηελ αγνξάδεη θαη
θαηέρεη ηα κέζα παξαγσγήο, ζε κία παξαγσγηθή κνλάδα (π.ρ. εξγνζηάζην) ή ζε κία
θνηλσλία (π.ρ. νη ζπγθξνχζεηο επαγγεικαηηθψλ, εξγαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη
εξγνδνηηθψλ).
Δθηφο ηεο ζρέζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηνλ εξγνδφηε, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο
ελδηαθέξνληαη επίζεο λα θαηαγξάςνπλ, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηα
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αληίζεηα, κεηαμχ ηνπο, ζπκθέξνληα θαη ηνλ ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ ησλ δχν βαζηθψλ
«παηθηψλ» πνπ έξρνληαη ζε αληηδηαζηνιή ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ. ια ηα παξαπάλσ
ζπλδένληαη κε ην αλ γίλεηαη ρξήζε ηεο έλλνηαο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ππφ ηελ
ζηελή ή ηελ επξεία ζεκαζία ηνπ φξνπ. Γειαδή αλ ελλνείηαη (αλαθεξφκελνο θαλείο
ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο) ε ζρέζε απηή θαζ’ απηή αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο ή
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηελ θνηλσλία, σο ππνζχζηεκα απηήο, ε
αιιειεπίδξαζε κε ζεζκνχο, φπσο ην θξάηνο, νη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο, ην λνκηθφ
πιαίζην (π.ρ. εξγαηηθφ δίθαην) θ.ν.θ.
πσο έρεη αλαθεξζεί ζπλζεκαηηθά παξαπάλσ, ε βηβιηνγξαθία γηα ηηο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο είλαη γεκάηε απφ νξηζκνχο, νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα
πξνζδηνξίζνπλ ην αθξηβέο αληηθείκελν ηνπ πεδίνπ. Έλα κηθξφ δείγκα απηψλ είλαη νη
εμήο23:


«Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο είλαη ηζνδύλακεο κε όιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο», ηνπ
Chamberlain (1960),
 «Δξγαζηαθέο ζρέζεηο είλαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ηηο παξαγσγήο», ηνπ Cox (1971),
 «Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ έλα ζύλνιν θαηλνκέλσλ, ηόζν εληόο
όζν θαη εθηόο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαζνξηζκό θαη ηε
ξύζκηζε ηεο ζρέζεο απαζρόιεζεο», ηνπ Salomon (2000),
 «Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο σο ε θνηλσληθή ξύζκηζε ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο», ηνπ
Hyman (1995),
 «Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο κειεηνύλ ηηο ζρέζεηο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμύ ησλ
εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ», ηνπ Laffer (1974)
 «Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο είλαη ην ζύλνιν ησλ ζρέζεσλ πνπ δηακνξθώλνληαη κεηαμύ
ηξηώλ θαηεγνξηώλ δξώλησλ: ησλ δεκνζίσλ αξρώλ, ησλ κηζζσηώλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ηνπο, ησλ εξγνδνηώλ θαη ησλ νξγαλώζεσλ ηνπο», ησλ Bevort θαη
Jobert (2008)
Δθ πξψηεο φςεσο νη παξαπάλσ νξηζκνί θαίλνληαη ίδηνη, ή, ηνπιάρηζηνλ, φηη
θηλνχληαη ζηα ίδηα πιαίζηα, αιιά νη δηαθνξέο ηνπο θαη νη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ηνπο
θαηαδεηθλχνπλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηελ δπζθνιία αθξηβήο πεξηγξαθήο ηνπ πεδίνπ
ησλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ. Καηαξράο, ε εμεηδίθεπζή ηνπο ηνλίδεη θαη δηαθνξεηηθά
ζηνηρεία θάζε θνξά, εθείλα πνπ ζέιεη ν θάζε κειεηεηήο λα θαηαδείμεη. Έηζη, νη δχν
πξψηνη είλαη θαη νη πην επξείο, νη ακέζσο δχν επφκελνη εμεηδηθεχνληαη σο έλα βαζκφ
θαη νη δχν ηειεπηαίνη είλαη νη πιένλ εηδηθνί.
Αιιά θπξίσο ην πεξηερφκελν ησλ νξηζκψλ είλαη πνπ θάλεη ηνλ θαζέλα
μερσξηζηφ θαη εκθαλίδεη ηα ζεκεία εθείλα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ ν θάζε
εξεπλεηήο ζέιεη λα θσηίζεη. Γηα ηνλ Chamberlain, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο απνηεινχλ
κία νκπξέια πνπ θαιχπηεη θάζε ηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία, ελψ ν Cox
αλαδεηθλχεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία,
θαη ζεσξεί φηη απηέο είλαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο. ε αληηδηαζηνιή κε απηνχο, νη
23

Ζ θαηαγξαθή ησλ νξηζκψλ έγηλε απφ ην (Καξαθηνπιάθε, 2012, ζζ. 23-25)
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Salomon θαη Hyman εηδηθεχνπλ πεξηζζφηεξν ην αληηθείκελν. Ο πξψηνο κηιάεη γηα
εξγαζηαθά θαηλφκελα, αλεμάξηεηα εάλ ζρεηίδνληαη ε φρη κε ηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία, αιιά πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ ξπζκηζηηθή δηαδηθαζία, φπσο ν
θνηλσληθφο δηάινγνο, ελψ ν δεχηεξνο, αλ θαη δίλεη ζρεδφλ ηελ ίδηα ζεκαζία ζηηο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ην θάλεη απφ κία πην καξμηζηηθή ζθνπηά.
Κιείλνληαο κε ηελ πεξηγξαθή θαη επεμήγεζε ησλ νξηζκψλ γηα ηηο εξγαζηαθέο
ζρέζεηο νη δχν ηειεπηαίνη επηθεληξψλνληαη θαη εηδηθεχνληαη ζρεδφλ πιήξσο ζηελ
πιεπξά ηεο ζπιινγηθήο εξγαζηαθήο δηαπξαγκάηεπζεο, κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη νη
Bevort θαη Jobert εληνπίδνπλ, αξρηθά, ζαλ έλα αθφκε κέξνο ηνπ «δηαιφγνπ» απηνχ
θαη ην θξάηνο, θαη επίζεο θάλνπλ ιφγν γηα εθπξνζψπνπο θαη νξγαλψζεηο, θαη φρη
απεπζείαο γηα εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο αληίζηνηρα, γεγνλφο πνπ πξνζηδηάδεη
πεξηζζφηεξν ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν.
Βέβαηα ηδηαίηεξε βαξχηεηα νθείινπκε λα δψζνπκε θαη ζην έηνο δηαηχπσζεο
ηνπ θάζε νξηζκνχ, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπγθείκελν (context) θαη ηελ
ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ θιάδνπ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, δίλεη παξαπάλσ ζηνηρεία
γηα ηνλ θάζε νξηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, αλέθεξα φηη ζε δχν νξηζκνχο (ησλ Salomon
θαη Bevort-Jobert), γίλεηαη, έκκεζα, ιφγνο ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν. Απηφ ζα ήηαλ
άηνπν ζαλ ηζρπξηζκφο αλ δελ ππήξρε ε γλψζε ηνπ έηνπο ζπγγξαθήο ησλ νξηζκψλ,
δειαδή ρξνληθνί πεξίνδνη φπνπ ην πξνθείκελν θνηλσληθφ θαηλφκελν είλαη δηαθξηηφ
κέξνο θαη ηδηαίηεξα επηθνξηηζκέλε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο, θαη
άξα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν, πιένλ, ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ δπηηθψλ
θνηλσληψλ.
Αληί επηιφγνπ ζηελ ζπδήηεζε πεξί νξηζκνχ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ζεσξψ
πξνηηκφηεξν λα παξαζέζσ έλαλ εθηελέζηεξν θαη πην πεξηγξαθηθφ νξηζκφ απφ ηελ
δηεζλή βηβιηνγξαθία, ν νπνίνο, θαηά ηελ γλψκε κνπ, πεξηγξάθεη πιεξέζηεξα ην πεδίν
θαη θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο εξεπλεηηθήο ελαζρφιεζεο ηηο πιεπξέο ηνπ
αληηθεηκέλνπ πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη κειέηεο:
«Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο είλαη ε δηεπηζηεκνληθή κειέηε ηεο ζρέζεο απαζρόιεζεο,
κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ. Πξνζπαζνύλ λα
θαηαλνήζνπλ ηηο δπλάκεηο νηθνλνκηθνύ, θνηλσληθνύ, πνιηηηθνύ, ςπρνινγηθνύ θαη
νξγαλσηηθνύ ραξαθηήξα πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρέζε απαζρόιεζεο, ηνπο ζηόρνπο, ηηο
ζπκπεξηθνξέο, ηηο πξαθηηθέο, ηηο κνξθέο νξγάλσζεο εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ, ηηο
αηηίεο θαη επηπηώζεηο ησλ αηειεηώλ θαη ησλ κε-πξνζαξκνγώλ ζηε ζρέζε απαζρόιεζεο
πνπ επεξεάδνπλ δπζκελώο ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθόηεηα, ηηο αξρέο δηθαηνζύλεο ζηνπο
ρώξνπο εξγαζίαο θαη ηελ αηνκηθή επεκεξία θαη ηηο πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο πνπ
κπνξνύλ λα επηιύζνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα24»

24

Kaufman (1993), The Origins and Evolution of the Field of Industrial Relations in the United
States,φπ.α.ζην(Καξαθηνπιάθε, 2012, ζζ. 28-29)
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3.3 Η Ιςτορική Αναδρομή των Εργαςιακών Σχέςεων25
Αλ θαη κηα ζπδήηεζε πεξί εξγαζίαο γεληθφηεξα κπνξεί λα γίλεη θαη γηα ηα
αξραία ρξφληα, ε απαξρή ηεο ζπζηεκαηηθήο επηζηεκνληθήο αλάιπζεο ησλ εξγαζηαθψλ
ζρέζεσλ εληνπίδεηαη ζρεδφλ 200 ρξφληα πξηλ. Ζ δε απνθξπζηάιισζε ελφο δηαθξηηνχ
επηζηεκνληθνχ πεδίνπ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ γίλεηαη ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα, ζε
δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο γηα δηαθνξεηηθέο εζληθέο επηζηεκνληθέο ζρνιέο. Ζ αηηία
επηζηεκνληθήο, αιιά θαη θνηλσληθήο ελαζρφιεζεο κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνηθίιεη.
Απ’ ηε κία ππνζηεξίδεηαη φηη ήηαλ ε θνηλσληθή αληζφηεηα, ε εξγνδνηηθή ππεξεμνπζία
θαη νη θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ έδσζαλ ψζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ξηδνζπαζηηθψλ
ξεπκάησλ θαη θηλεκάησλ πνπ «βνήζεζαλ» ηελ αλάπηπμε ηνπ πεδίνπ. Απ’ ηελ άιιε
πνιινί ζεσξνχλ φηη ππεξίζρπζε ε πεπνίζεζε φηη ε θνηλσληθή αδηθία θαη ε
αληηπαιφηεηα εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ λα ιπζνχλ αλ επηζηήκεο θαη
πνιηηηθή εμνπζία ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ επεκεξία φισλθαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
Κνηλσληθνχ Εεηήκαηνο(Kaufman, 2004).
Παξ’ φια απηά, γίλεηαη ζαθέο φηη ε εμαζιίσζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο
εξγαηηθήο ηάμεο ππήξμαλ θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαζηαθψλ
ζρέζεσλ επηζηεκνληθά. Καη φπσο κπνξεί εχθνια θαλείο λα αληηιεθζεί, απηφ γίλεηαη
δπλαηφλ κφλν ζε πεξηνρέο κε αλεπηπγκέλν θαπηηαιηζκφ, φπνπ ην Δξγαηηθφ Πξφβιεκα
είλαη επδηάθξηην θαη ην εξγαηηθφ θίλεκα θάλεη ζηαδηαθά ηελ εκθάληζή ηνπ, φπσο ε
Μ. Βξεηαλία, νη ΖΠΑ, ε Γεξκαλία θ.α., ρψξεο θαπηηαιηζηηθέο, αιιά θαη
αλεπηπγκέλεο επηζηεκνληθά. Καη αθφκε έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ρσξψλ απηψλ
είλαη ε θπξηαξρία ζεκαληηθψλ ηδενινγηθψλ ξεπκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πεδίνπ
ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ26:




Ζ θιαζηθή θαη λενθιαζηθή πνιηηηθή νηθνλνκία, ππνζηεξηθηέο ησλ νπνίσλ
ήηαλ, κεηαμχ άιισλ, νη AdamSmith, DavidRicardo, J. S. Millθ.α.
Ζ καξμηζηηθή ζεσξία θαη ηδενινγία
Ζ γεξκαληθή ηζηνξηθή ζρνιή ησλ νηθνλνκηθψλ, ππνζηεξηθηέο ηεο νπνίαο
ππήξμαλ, κεηαμχ άιισλ, νη MaxWeber, GustavvonSchmollerθ.α.

3.3.1 Οι Πρώτεσ Θεωρητικέσ Προςεγγίςεισ των Εργαςιακών Σχέςεων
Παξ’ φιε ηελ αίγιε θαη ην κέγεζνο ησλ δχν πξψησλ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη
ην Μεγάιν Κξαρ ηνπ 1929, δελ ήηαλ παξά ε γεξκαληθή ηζηνξηθή ζρνιή πνπ επεξέαζε
πεξηζζφηεξν ηνπο πξψηνπο ζεσξεηηθνχο ησλ ακηγψο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ,
ηνποSidney θαη BeatriceWebb απφ ηελ Μ. Βξεηαλία θαη ηε ζρνιή ησλ ζεζκηθψλ
νηθνλνκνιφγσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Wisconsinζηηο ΖΠΑ, ησλ νπνίσλ νη
25

Ζ θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο
έγηλε, θπξίσο, απφ ην Καξαθηνπιάθε Υ., (2012), θεθ. 1.4 θαη 1.5, ζζ. 48-105
26
πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Καξαθηνπιάθε (2012, ζζ. 48-49)
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ζεσξεηηθέο ελαζρνιήζεηο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θξηηηθή ζηα πξψηα δχν
ξεχκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ(Καξαθηνπιάθε, 2012, ζ. 50).
Σν δεχγνο Webb27, ινηπφλ, αζπάδνληαλ ηηο ίδηεο ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο θαη ήηαλ
κέιε ηφζν ηεο Φαβηαλήο Κνηλφηεηαο, φζν θαη ηνπ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Αγγιίαο.
Γχναπφηαζεκαληηθφηεξαέξγαηνπο, θαη απφ ηα πξψηα ζρεηηθά κε ηε ζεσξία ησλ
εξγαζηαθψλ
ζρέζεσλ,είλαη
ηα:
Thehistoryofthetradeunionism
(1894)
θαηIndustrialDemocracy (1897). Βαζηθέο έλλνηεο πνπ απαζρφιεζαλ ηνπο Webbήηαλ
ν ζπλδηθαιηζκφο θαη ε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε (φξνο πνπ πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε
απφ ηελ BeatriceWebbην 1891).
Ωο πξνο ηα ζπλδηθάηα,θαη ην ζπλδηθαιηζκφ γεληθφηεξα, νη Webb πίζηεπαλ φηη
ήηαλ ππεχζπλα γηα ηελ θνηλσληθή κεηαξξχζκηζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ
νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο. Αλ θαη αζπάδνληαλ σο έλα βαζκφ ηηο καξμηζηηθέο ηδέεο,
πίζηεπαλ φηη ππάξρεη θη άιιε νδφο, πέξαλ ηεο επαλαζηαηηθήο. Δπίζεο ζεσξνχζαλ ηνλ
ζπλδηθαιηζκφ αξκφδην γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη επηβίσζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ, φπσο ηνλ κηζζφ, ηελ εκεξήζηα δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, ηελ πγηεηλή θαη
ηελ αζθάιεηά ηνπο θ.α., θαη αλαγλψξηζαλ ηξεηο κεζφδνπο ελεξγνχο παξέκβαζεο ζηα
παξαπάλσ πεδία: ηα ηακεία αιιεινβνήζεηαο, ηελ ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ
λνκνζεηηθή κεηαξξχζκηζε, θαη δχν ηξφπνπο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: είηε κε ηελ
έλλνκε θαηνρχξσζε θάπνησλ ειάρηζησλ νξίσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, είηε κέζσ
επηβνιήο πεξηνξηζκψλ γηα ηνπο εξγνδφηεο.
ια ηα παξαπάλσ πνπ ππνζηήξηδαλ νη Webb, δελ είραλ λα θάλνπλ κφλν κε
ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά κε ηελ θνηλσληθή βειηίσζε θαη νηθνλνκηθή
αλάπηπμε γεληθφηεξα. Βαζηθή πξννπηηθή ηoπ ζπλδηθαιηζκνχ ησλ Webb ήηαλ ε
βηνκεραληθή δεκνθξαηία, έλαληη ζηελ εξγνδνηηθή εθκεηάιιεπζε, ηφζν ζε
επηρεηξεζηαθφ, φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν.
Αλ θαη ην έξγν ηνπο δελ θαηάθεξε λα γίλεη θάπνηα «κεγάιε» ζεσξία γηα ηηο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ζεσξείηαη ηεξάζηηαο ζπκβνιήο θαζψο έδσζε ηα βαζηθά
κεζνδνινγηθά, αλαιπηηθά θαη ζεσξεηηθά εξγαιεία γηα ηνπο κεηαγελέζηεξνπο, φπσο,
κεηαμχ άιισλ, ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο θαη κειέηεο
ησλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη ηελ εηζαγσγή λέαο νξνινγίαο γηα ην πεδίν.
ηελ άιιε κεξηά ηνπ αηιαληηθνχ, ζπκπίπηεη ρξνληθά, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν,
αιιά θαη κεζνδνινγηθά κε ηνπο Webb, ε ακεξηθαληθή ζρνιή ηεο ζεζκηθήο
νηθνλνκηθήο, ε νπνία ζπζπεηξψζεθεζην Παλεπηζηήκην ηνπ Wisconsinθαη ηελ
Ακεξηθαληθή Οηθνλνκηθή Έλσζε28. Καηά θχξην ιφγν, πξφθεηηαη γηα έλα ξεχκα
νηθνλνκνιφγσλ, αληίζεησλ κε ην laissez-faire, πνπ επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηε
κέζνδν αληηκεηψπηζεο θαη πξνζέγγηζεο θάπνησλ πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, παξά ζε
κία νιηθή ηαχηηζε κεηαμχ ηνπο, κέζσ κίαο θνηλσληθνζεζκηθήο πξνζέγγηζεο. Οη
ππνζηεξηθηέο ηεο ζρνιήο απηήο, ζε αληίζεζε κε ηνπο Webb, απνδέρνληαη ηνλ

27
28

https://www.britannica.com/biography/Sidney-and-Beatrice-Webb
AmericanEconomicsAssociation, ενπνίαδξαζηεξηνπνηείηαηκέρξη θαη ζήκεξα
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θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θνηλσλίαο, ζέινληαο απιά λα
ηνλ βειηηψζνπλ, πξνο φθεινο φισλ.
Απηφ πνπ θάλεη ηελ ζεζκηθή νηθνλνκηθή ζρνιή ζθέςεο λα μερσξίδεη είλαη ε
επίκνλε κειέηε φισλ ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζία, θαη ε
αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπο σο πξνο απηήλ, ν ππεξθεξαζκφο ησλ ζηελψλ νξίσλ ησλ
νηθνλνκηθψλ, κε ηελ παξάιιειε παξαηήξεζε φισλ ησλ πηπρψλ ηνπ πξνβιήκαηνο
(νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, εζηθέο, ςπρνινγηθέο θ.α.) θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, φρη απιά ζηελ πεξηγξαθή ηνπο. ηφρνο ηεο ζεζκηθήο
ζρνιήο είλαη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηζφηεηα αλάκεζα ζε εξγαζία θαη θεθάιαην,
ε δηθαηνζχλε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ε ηζφηεηα ηζρχνο ζε πνιηηηθφ επίπεδν,
ζχκθσλα κε ηελ πινπξαιηζηηθή ζεσξία.
Κχξηνη ππνζηεξηθηέο ηεο ακεξηθάληθεο ζεζκηθήο ζρνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ
ήηαλ ν RichardEly, νJohnCommonsθαη ν SeligPerlman, νη νπνίνη δηαδνρηθά θαη
αληηζηνίρσο θαηείραλ ηελ έδξα ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Wisconsin θαη ν έλαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δάζθαινο ηνπ άιινπ. Παξ’ φια
απηά, φκσο, ν θαζέλαο επεξέαζε θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη πξνο δηαθνξεηηθή
θαηεχζπλζε ηελ ζεζκηθή ζρνιή, θξαηψληαο φκσο ζηαζεξέο ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο
δηδαρέο ηεο ζρνιήο.

3.3.2 Οι Βαςικέσ «Θεωρίεσ» Περί Εργαςιακών Σχέςεων
Ζ θιαζηθή πεξηνδνιφγεζε ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ εξγαζηαθψλ
ζρέζεσλ εληνπίδεη ηελ επφκελε πεξίνδν ζηηο δεθαεηίεο 1930-1950, ε επνλνκαδφκελε
θαη σο ρξπζή πεξίνδνο άλζεζεο ηνπ πεδίνπ, φηαλ θαη αλαπηχρζεθαλ ηα κεγαιχηεξα
ξεχκαηα ηνπ πεδίνπ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο (φπσο ε
καξμηζηηθή πξνζέγγηζε) δελ θαηαζθεπάζηεθαλ απνθιεηζηηθά γηα ηηο εξγαζηαθέο
ζρέζεηο, αιιά δηάθνξα κεγάια ζεσξεηηθά ξεχκαηα ζθέςεο αζρνιήζεθαλ κε ην πεδίν,
γη’ απηφ κηιάκε άιισζηε θαη γηα πξνζεγγίζεηο, παξά γηα ζεσξίεο.
Παξ’ φια απηά, νη απαξρέο ηεο πξψηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζα
αλαπηχμσ ζηελ ζπλέρεηα, ρξνλνινγνχληαη κία δεθαεηία πξηλ, κε εθθξαζηέο ηνπο
ππνζηεξηθηέο ηνπ πεδίνπ ηεο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ, ην νπνίν γηα θάπνηα ρξφληα
απνηέιεζε θνκκάηη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ζηε ζπλέρεηα φκσο απνθφπεθε απφ
απηέο, κεηνλνκαδφκελν ζε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (ή αλζξσπίλσλ πφξσλ).
Ζ πξνζέγγηζε απηή νλνκάζηεθε μονιζηική ή ενυηική θαη ζεκαληηθέο
πξνζσπηθφηεηεο πνπ ηελ ππνζηήξημαλ θαη ηελ αλέδεημαλ ήηαλ, κεηαμχ άιισλ, νη
EltonMayo, βαζηθφο ζεσξεηηθφο ηνπ Κηλήκαηνο ησλ Αλζξσπίλσλ ρέζεσλ (βι.
παξαθάησ ελφηεηα), θαη ClarenceHicks. Οη εθθξαζηέο ηεο ελσηηθήο πξνζέγγηζεο
ζπζπεηξψζεθαλ γχξσ απφ ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ (IRRA).
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Οη βαζηθέο παξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηηο εξγαζηαθέο
ζρέζεηο ραξαθηεξίζηεθαλ θηιεξγνδνηηθέο29θαη θηινθαπηηαιηζηηθέο θαη βξήθαλ
απήρεζε ζε πξννδεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηφδνπ, νη νπνίεο επέιεμαλ ηνλ
πξνλνηαθφ θαπηηαιηζκφ σο κνληέιν δηαρείξηζεο. Τπνζηήξηδαλ φηη ηα θαθψο θείκελα
ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηηο επνρήο δελ πήγαδαλ απφ ηηο ηπρφλ αηέιεηεο ηνπ
θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά απφ ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηνίθεζε ηεο εθάζηνηε
επηρείξεζεο, θαζηζηψληαο ηα εξγαζηαθά πξνβιήκαηα επζχλε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
κάλαηδκελη.
Ωο πξνο ηελ ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε θαη ηνλ ζπλδηθαιηζκφ, ε ελσηηθή
πξνζέγγηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ήηαλ θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηε. Οη
ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξνχζαλ φηη έπξεπε λα πξνσζεζεί ε βηνκεραληθή δεκνθξαηία,
αιιά φρη φπσο ηελ εμέθξαζαλ νη Webb, αιιά κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κε
ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θνηλήο εθπξνζψπεζεο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ ζε
επίπεδν επηρείξεζεο, θαη φρη επαγγέικαηνο, ηφπνπ θηι., ιφγσ ηεο πεπνίζεζεο φηη
κφλν ε δηακφξθσζε θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλθαη γηα ηηο δχν
πιεπξέο, ζα βειηίσλε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.
Βέβαηα, ε δηνίθεζε πξνζσπηθνχ δελ αγλννχζε ηελ χπαξμε αληηθξνπφκελσλ
ζπκθεξφλησλ, αιιά πίζηεπε φηη δελ είλαη αλαπφθεπθηε, είλαη επηδήκηα γηα φινπο,
ππνθηλείηαη απφ ηαξαρνπνηνχο θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο πξφβιεκα πξνο
επίιπζε, κέζσ, φπσο πξνείπα ηεο ελνπνίεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ. Ωο κνριφ
πινπνίεζεο θαη έθθξαζεο ησλ παξαπάλσ αληηιήςεσλ πξνηάζζεη ηελ δηνίθεζε
πξνζσπηθνχ (εμ νπ θαη ε νλνκαζία ηνπ πεδίνπ) θαη ην δηεπζπληηθφ κάλαηδκελη.
Ζ επφκελε πξνζέγγηζε ζεκαηνδνηεί κε ηελ εκθάληζή ηεο θαη ηελ ρξπζή
επνρή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, φληαο παξάιιεια θαη ίζσο ε πην δεκνθηιήο
αλάκεζα ζηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ πεδίνπ. Απηή δελ είλαη άιιε απφ ηελ
πλοςπαλιζηική, ε νπνία αληιψληαο ζηνηρεία (ζεσξεηηθά, ηδενινγηθά, νηθνλνκηθά
θ.α.) απφ ηνλ πινπξαιηζκφ30 θαη αληαλαθιψληαο ηα ζην πεδίν ησλ εξγαζηαθψλ
ζρέζεσλ, βξήθε πνιινχο ππνζηεξηθηέο, αλάκεζά ηνπο νη HughClegg, ClarkKerr,
JohnDunlop θ.α.
ε γεληθέο γξακκέο ε πινπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη ζηηο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο, φπσο θαη ζηελ πνιηηηθή, ππάξρνπλ πνιιά, αληηθξνπφκελα πνιιέο
θνξέο κεηαμχ ηνπο, ζπκθέξνληα. Ζ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ είλαη αλαπφθεπθηε,
αιιά φρη ζηξεβιή, ιφγν ηνπ πινπξαιηζκνχ ζπκθεξφλησλ, αμηψλ θαη ζηφρσλ πνπ
ππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία, θαη γίλεηαη αληηιεπηή κέζσ ηεο πξνψζεζήο ηνπο απφ
δηάθνξεο νκάδεο, φπσο ηα ζπλδηθάηα θαη νη εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο. Ζ
εμηζνξξφπεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ίζεο ηζρχνο πνπ
29

Οη θηιηθέο πξνο ηελ εξγνδνζία αληηιήςεηο κφλν ηπραίεο δελ είλαη, θαζψο νη εξεπλεηηθέο
πξνζπάζεηεο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο ελσηηθήο πξνζέγγηζεο ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ εξγνδφηεο, φπσο ν
JohnD. Rockefeller, ν νπνίνο ζπλείζθεξε ηα κέγηζηα ζην επηζηεκνληθφ έξγν ηνπ Hicks.
30
Ο πινπξαιηζκφο, σο ηδενινγηθφ-πνιηηηθφ ξεχκα, ππνζηεξίδεη φηη ζηελ θνηλσλία ππάξρνπλ δηάθνξεο
νκάδεο αηφκσλ κε δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη ζπκθέξνληα, ζπρλά αληίζεηα κεηαμχ ηνπο, ησλ νπνίσλ ε
ίζε ηζρχο δελ επηηξέπεη ζε κία απφ απηέο λα θπξηαξρεί έλαληη ησλ άιισλ.
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έρνπλ φιεο απηέο νη νκάδεο-νξγαλψζεηο ζηε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε θαη ζηελ
γεληθφηεξε πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Σέινο νη εξγαδφκελνη λννχληαη σο
αλζξψπηλα φληα, θαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη θαη λα
θαηνλνκάδνληαη.
Γχν βαζηθέο παξαιιαγέο εληνπίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο πινπξαιηζηηθήο
πξνζέγγηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηνπ Dunlop, ε
νπνία βξίζθεη ηδηαίηεξε απήρεζε ζηηο ΖΠΑ θαη πνπ απφ θάπνηνπο ζεσξείηαη σο
μερσξηζηή πξνζέγγηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ελψ, ζηελ Μ. Βξεηαλία, ε ρνιή
ηεο Ομθφξδεο είλαη απηή πνπ ζα «θπξηαξρήζεη» επηζηεκνληθά, σο βαζηθή ζπληζηψζα
ηεο πινπξαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο.
Ωο απάληεζε ζηηο πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο εκθαλίδεηαη, αλ θαη
θαζπζηεξεκέλα, ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε μαπξιζηική πξνζέγγηζε, κε θχξηα έθθαλζή
ηεο, κεηαμχ άιισλ, ηελ πνιηηηθή νηθνλνκία ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηνπ
RichardHyman. Ζ θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο
εληνπίδεηαη θαηά ηνλ ίδην, ηφζν ζηελ έιιεηςε ζαθψλ αλαθνξψλ απφ ηνλ ίδην ηνλ
Μαξμ γηα απηφ πνπ λνείηαη σο ακηγψο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, φζν θαη απφ ην πνιηηηθφ
θαη θνηλσληθφ θιίκα ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ (αληηκαξμηζκφο,
αληηθνκκνπληζκφο, νηθνλνκηθή επεκεξία, άλζεζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θηι.).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε καξμηζηηθή πξνζέγγηζε είλαη, φπσο θαη ζηελ
πινπξαιηζηηθή, κία αληαλάθιαζε ηεο καξμηζηηθήο ζεσξίαο θαη ζθνπηάο ζην πεδίν
ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Αξρηθά, ππνζηεξίδεη –κεηαμχ άιισλ- φηη νη εξγαζηαθέο
ζρέζεηο είλαη ηαμηθέο ζρέζεηο, κε φπνηα ραξαθηεξηζηηθά θέξεη καδί ηεο απηή ε άπνςε
(εθκεηάιιεπζε, εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θνθ.). Δπίζεο ζεσξεί ηελ
εξγαζηαθή δηαδηθαζία, σο θχξην κνριφ παξαγσγήο ππεξαμίαο, βαζηθφ ζηνηρείν θαη
νπηηθή γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε σο δνκηθή ζπληζηψζα
ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο. Σέινο, πξνζπαζεί λα επαλαθέξεη ζηελ ζπδήηεζε πεξί
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηελ ζχγθξνπζε ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ ζην επίπεδν ηεο
παξαγσγήο.
πσο ππνζηήξημαλ νη ξηδνζπάζηεο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ησλ εξγαζηαθψλ
ζρέζεσλ, ε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο είλαη βαζχηεξε απ’
φηη ππνζηεξίδνπλ νη άιιεο πξνζεγγίζεηο θαη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην
θνκκάηη ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ζρέζεο θαη λα
γίλεη ζαθέο φηη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο είλαη ξεηά ζπλδεκέλεο κε ηελ θχζε ηεο
θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο.
Σν 1975, ν Hymanδεκνζίεπζε ην έξγν ηνπ Δξγαζηαθέο ζρέζεηο: κία
καξμηζηηθή εηζαγσγή, ζην νπνίν πξνζπαζεί λα εηζάγεη ηελ καξμηζηηθή νπηηθή πεξί
εξγαζηαθψλ θαη πνιηηηθήο νηθνλνκίαο απηψλ, φπσο πξναλέθεξα. Αξρηθά μεθεχγεη
απφ ηελ ζηελή ζεζκηθή αλάιπζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη βιέπεηο επίζεο ηηο
πξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία. ε
απηφ ην ζεκείν είλαη πνπ εληνπίδεη θαη ην πιέγκα εμνπζίαο πνπ απιψλεηαη ζε φιεο ηηο
εξγαζηαθέο (πξνζσπηθέο) ζρέζεηο. Δπίζεο ππνζηεξίδεη φηη ε ηαμηθή δηαζηξσκάησζε
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πνπ ππάξρεη ζηελ θνηλσλία αληαλαθιάηαη θαη ζε επίπεδν επηρείξεζεο, κε φια ηα
επαθφινπζα πνπ ππνζηεξίδεη ε καξμίδνπζα ζθέςε, κε θχξηα έκθαζε ζηνλ έιεγρν
πάλσ ζηνπο εξγαδφκελνπο. Σέινο, φια ηα παξαπάλσ ηνλ νδεγνχλ ζηελ δηαπίζησζε
ηεο χπαξμεο δχν ηάμεσλ ζηελ θνηλσλία, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη απηνχο πνπ ε
ηδηνθηεζία ηνπο επηηξέπεη λα δνπλ απφ ηελ εξγαζία άιισλ (θάηη πνπ ν Μαξμ είρε
νλνκάζεη λεθξή εξγαζία).

3.4 Θεωρίεσ για την Οργάνωςη τησ Εργαςίασ
Αλαπφζπαζην, αιιά θαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο κειέηεο ησλ εξγαζηαθψλ –
θαη φρη κφλν- ζρέζεσλ είλαη ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. Πξψηκεο θνηλσληνινγηθέο
ζεσξίεο θαη επηζηεκνληθά ξεχκαηα αζρνιήζεθαλ κε ηελ αλάιπζε ηεο εξγαζηαθήο
δηαδηθαζίαο. Κνηλσληνιφγνη φπσο ν Μαξμ, ν Βέκπεξ θ.α. αζρνιήζεθαλ σο έλα βαζκφ
κε ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία κέζα ζε έλα
εξγνζηάζην, ζε κία επηρείξεζε, θνηηψληαο ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε απηήο. κσο, απφ
ηνλ 20ν αηψλα θαη κεηά, πνιιέο επηζηήκεο, φπσο νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ε ςπρνινγία
θηι. άξρηζαλ λα αζρνινχληαη κε ηελ εξγαζηαθή νξγάλσζε.
Ο πξψηνο πνπ αζρνιήζεθε, ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν, κε ηελ παξαηήξεζε,
δηεξεχλεζε θαη ζεκειίσζε ησλ νξγαλσηηθψλ θαη εξγαζηαθψλ δεηεκάησλ πνπ
πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία ήηαλ ν Taylor. Παξ’ φια απηά, δελ
επηθεληξψζεθε ζην ζέκα ζεσξεηηθά, θνηηψληαο, γηα παξάδεηγκα, ηα πξνβιήκαηα
εμνπζίαο ηεο νξγάλσζεο, αιιά επηζηεκνληθά, πξνζπαζψληαο λα ιχζεη ηα
θαζεκεξηλά, απιά, πξαθηηθά πξνβιήκαηα, εζηηάδνληαο ζηνλ κεκνλσκέλν εξγαδφκελν
θαη φρη ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο (φπσο π.ρ. ε ηαμηθή αλάιπζε ηνπ Μαξμ). Καη απηφ
έδσζε ην έλαπζκα γηα ηελ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε πνιιψλ ζεσξηψλ γηα ηελ
νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, πνπ ζα παξαηεζνχλ παξαθάησ(Γαζθαιάθεο, 2011, ζζ. 118120)
Ο FrederickWinslowTaylor (1856-1915), ινηπφλ, εξγαδφηαλ σο εξγάηεο ζην
εξγνζηάζην παξαγσγήο αθαηέξγαζηνπ κνιχβδνπ Bethlehem, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ
δηνίθεζε. ληαο ζε απηφ ην πφζην, πξνζπάζεζε λα βξεη ηξφπνπο νχησο ψζηε λα
απμεζεί ε παξαγσγή. Παξαηεξψληαο ζπρλά αγψλεο baseballζπλεηδεηνπνίεζε φηη αλ
νη παίθηεο επαλαιάκβαλαλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο, ε απνδνηηθφηεηά ηνπο
αλέβαηλε (timeandmotionstudy). Σελ ίδηα κέζνδν εηζήγαγε θαη ζηα βηνκεραληθά
εξγνζηάζηα.
Παξαηεξψληαο ιεπηνκεξεηαθά ηηο θηλήζεηο ησλ εξγαηψλ, έθαλε πεηξάκαηα κε
δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο θάζε θνξά ζην ίδην πφζην εξγαζίαο, ρξνλνκεηξψληαο θάζε
θνξά ηελ εξγαζία ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξαγφκελν πξνηφλ θαη απνηππψλνληαο πνηα
δηαδηθαζία είλαη ε γξεγνξφηεξε, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο
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παξαγσγήο θαη άξα ηνπ θέξδνπο31. Ηδηαίηεξε έκθαζε έδσζε ζηελ κείσζε ησλ
άζθνπσλ θηλήζεσλ θαη θαζπζηεξήζεσλ. Ζ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζε απηφ ην θνκκάηη
ηνπ ηεπινξηζκνχ ήηαλ φηη έβιεπε ηνλ εξγάηε σο έλα απιφ εξγαιείν ηεο παξαγσγήο32.
Ζ ζεσξία πνπ αλέπηπμε ν Taylorνλνκάζηεθε επηζηεκνληθή νξγάλσζε ηεο
εξγαζίαο ή επηζηεκνληθή δηνίθεζε (scientificmanagement)33ή ηεςλοπιζμόρ, φπσο
πξναλαθέξζεθε.
Πεξηιεπηηθά,
ην
επηζηεκνληθφ
κάλαηδκελη
ηνπ
Taylorεπηθεληξψλεηαη ζηνλ ξφιν ηεο δηνίθεζεο, ηνλ νξζνινγηζκφ θαη ηνλ ηππηθφ
έιεγρν. Τπνζηεξίδεη φηη ε δηνίθεζε πξέπεη λα είλαη δχζπηζηε σο πξνο ηνπο εξγάηεο,
θαζψο ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ζπκθεξφλησλ. Έηζη ε εξγαζία ρσξίδεηαη,
εκθαλέζηεξα απφ άιιεο θνξέο, ζε πλεπκαηηθή θαη ρεηξσλαθηηθή, κε ηελ δεχηεξε λα
θαηαιήγεη κνλφηνλε θαη λα ππνβαζκίδεηαη εζηθά, πξαθηηθά θαη κηζζνινγηθά, ελψ
ηαπηφρξνλα ε δηνίθεζε εμπςψλεηαη (Γαζθαιάθεο, 2011, ζ. 123).
Ζ εξγαηηθή-αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, πιένλ, θπξηαξρείηαη απφ θαλνληθφηεηα
θαη λνκνηέιεηα, ε νπνία ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ δηνίθεζε, σο ε θαιχηεξε κέζνδνο.
πσο ραξαθηεξηζηηθά ππνζηήξηδε ν Taylor, ππάξρεη έλαο θαιύηεξνο ηξόπνο
(onebestway), έλαο άξηζηνο ηξφπνο εθηέιεζεο θάζε εξγαζίαο. Καη’ επέθηαζε, θαη
θαζψο ν ηεπινξηζκφο βξίζθεη φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ππνζηεξηθηέο, θάζε εξγαζηαθή
ζέζε απνθηά ζπγθεθξηκέλα πξναπαηηνχκελα, δεμηφηεηεο θαη πξνζφληα. ε απηφ ην
ζεκείν εληνπίδεηαη θαη ε γξαθεηνθξαηηθή πιεπξά ηνπ ηεπινξηζκνχ, κέζσ, δειαδή,
ηεο θαλνληζηηθήο επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ βάζεη θξηηεξίσλ.
ην εμήο ν εξγάηεο δελ έρεη επηινγή γηα ην πψο ζα εθηειέζεη ηελ εξγαζία ηνπ,
θαζψο απηή απνηειεί πξνηφλ θαηεπζπλφκελσλ θηλήζεσλ θαη δηαθαηέρεηαη απφ
πξνβιεςηκφηεηα. Ζ εξγαζία, φπσο ζα ππνζηήξηδε θαη ν Μαξμ, έρεη θηάζεη ζηελ
θνξχθσζή ηεο σο πξνο ηελ αιινηξίσζε. Γηα λα γίλεη απνδεθηφ θάηη ηέηνην θαη γηα λα
πεξηνξηζηνχλ νη εληάζεηο θαη νη ελζηάζεηο αλάκεζα ζηελ εξγαηηθή ηάμε, ν
ηεπινξηζκφο εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ηελ πξηκνδφηεζε ησλ εξγαηψλ. Πέξαλ ηνπ
αξρηθνχ, ζπκθσλεκέλνπ κηζζνχ, ν εξγάηεο θεξδίδεη πιένλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα,
αλαινγηθά κε ην παξαγφκελν θαζεκεξηλά πξνηφλ (κηζζφο κε ην θνκκάηη).
Ίζσο ν κεγαιχηεξνο «νπαδφο» θαη ζίγνπξα απηφο πνπ κεηεμέιημε θαη
ηειεηνπνίεζε ηνλ ηεπινξηζκφ ήηαλ ν HenryFord (1863-1947). Ο ηδξπηήο ηεο
ακεξηθαληθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Fordππήξμε έλαο απφ ηνπο ιίγνπο αλζξψπνπο
ζηνλ θφζκν πνπ επεξέαζε ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ηνλ θαπηηαιηζκφ. Με ιίγα ιφγηα,
πξνζάξκνζε ηελ βαζηθή θηινζνθία ηνπ Taylor, δειαδή ηελ καδηθή παξαγσγή, ζηα
δεδνκέλα ηεο επνρήο θαη ηελ αλαδηακφξθσζε σο «καδηθή παξαγσγή κε καδηθή
θαηαλάισζε», αλαπηχζζνληαο ην κνληέιν νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο πνπ
νλνκάζηεθε θοπνηιζμόρ (FordH., MassProduction, EncyclopediaBritannica).
31

Ζ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηνλ ηεπινξηζκφ ήηαλ φηη νη κειέηεο πνπ έγηλαλ απνζθνπνχζαλ θαζαξά
ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, θαη φρη ζηελ θαηαλφεζε ηεο εξγαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη
ζπκπεξηθνξάο
32
Έληνλε θξηηηθή ζηνλ ηεπινξηζκφ άζθεζε ν Braverman, ν νπνίνο ηνλ ηαχηηζε κε ηνλ θαπηηαιηζκφ θαη
ηα ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ (Πεηξάθε, 2007, ζ. 22)
33
https://www.marxists.org/reference/subject/economics/taylor/principles/
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ε πξαθηηθφ επίπεδν, ν Fordεηζήγαγε ζηα εξγνζηάζηά ηνπ ηελ αιπζίδα
ζπλαξκνιφγεζεο (assemblyline), γηα πξψηε θνξά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1919.
Πξφθεηηαη γηα έλα ηκάληα, ν νπνίνο κεηαθέξεη ην παξαγφκελν πξνηφλ κπξνζηά απφ
θάζε εξγαδφκελν, κε απνηέιεζκα ν ηειεπηαίνο λα κελ ρξεηάδεηαη λα ζεθψλεη ηίπνηα
θαη λα κελ κεηαθηλείηαη, απνθεχγνληαο ηηο άζθνπεο θηλήζεηο θαη θαζπζηεξήζεηο. Ζ
εξγαζία, πιένλ, «έξρεηαη» ζηνλ εξγαδφκελν, θαη φρη ην αληίζεην, κε ηελ πξνθείκελε
κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο κέζσ ηνπ ηκάληα λα απνηειεί επζχλε ηεο ππεξεζίαο
κεηαθνξάο (πφζην εξγαζίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ).
Ζ ινγηθή ηνπ ηκάληα ζπλαξκνιφγεζεο είλαη κία πξνζαξκνγή ηεο «γξακκήο
παξαγσγήο» κία κέζνδνο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο πνπ εθαξκφζηεθε αξρηθά απφ ηνλ
EliWhitneyγηα ηελ παξαγσγή ηνπθεθηψλ ηνλ 19ν αηψλα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία
κεηαπνίεζεο ζέιεη ηα αληαιιάμηκα κέξε θάζε πξντφληνο λα πξνζηίζεληαη ζε απηφ κε
αιιεινδηαδνρηθφ ηξφπν, γεγνλφο πνπ, φπσο θαη κε ηνλ ηκάληα ζπλαξκνιφγεζεο,
απινπνηεί ηελ εξγαζία. Παξ’ φια απηά έρεη αζθεζεί έληνλε θξηηηθή ζηνλ θνξληηζκφ
γη’ απηφ ηνλ ιφγν, δηφηη ζεσξείηαη φηη αγλνεί ηηο ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη
ζπλαηζζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο θαη πξνζεγγίζεηο ηεο εξγαζίαο.
Παξ’ φιεο ηηο νκνηφηεηεο ηνπ θνξληηζκνχ κε ηνλ ηεπινξηζκφ, ππάξρεη κία
ζεκαληηθή εηδνπνηφο δηαθνξά. ε αληίζεζε κε ηνλ ηεπινξηζκφ πνπ αζρνιείηαη
απνθιεηζηηθά κε ηελ καδηθή παξαγσγή, ε νπνία, νξγαλσηηθά, απνηειεί απνθιεηζηηθή
επζχλε ηεο δηνίθεζεο, κέζσ ηεο ηερλνθξαηηθήο αληίιεςεο πνπ δεζπφδεη ζηελ
ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, ν θνξληηζκφο ελδηαθέξζεθε ζε βάζνο θαη κε ην ζθέινο ηεο
(καδηθήο) θαηαλάισζεο. Σν θνξληηθφ κνληέιν νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο κεηψλεη ην
θφζηνο παξαγσγήο ψζηε ην θφζηνο αγνξάο ηνπ ηειηθνχ εκπνξεχκαηνο λα είλαη ζε
ζρεηηθά, φζνλ ην δπλαηφλ, ρακειφηεξα επίπεδα, θαη αζρνιείηαη επίζεο θαη κε ηελ
πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο, επεξεάδνληαο ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ
θαηαλαισηψλ (δηαθήκηζε, marketing).
Καηά ηξφπν δηαδνρηθφ, ν εξγάηεο, πιένλ, δ’ απηφ ην ζηάδην ηνπ θαπηηαιηζκνχ
είλαη, εθηφο απφ θνξέαο εξγαηηθήο δχλακεο, θαη ελ δπλάκεη θαηαλαισηήο πνπ
εκπνξεχκαηνο, ην νπνίν ν ίδηνο παξάγεη. Απηφ, πνπ απνηειεί ηελ επηηνκή ηνπ
θνξληηζκνχ θαη ηεο καδηθήο θαηαλάισζεο, ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα επηηεπρζεί εθφζνλ
δελ εθαξκνδφηαλ ν θευλζηαληζκφο, ην θξάηνο δελ είρε αλαπξνζαξκνζηεί απφ θξάηνολπρηνθχιαθα ζε θξάηνο-πξφλνηαο θαη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα δελ κεηεμειηζζφηαλ
ζε απηφ πνπ νλνκάζηεθε «πξνλνηαθφο θαπηηαιηζκφο». Δλ θαηαθιείδη, αμίδεη λα
αλαθεξζεί φηη ν Fordαπαγφξεπε ζηνπο εξγαδφκελνπο λα νξγαλψλνληαη ζε ζπλδηθάηα,
γεγνλφο πνπ κέρξη θαη ζήκεξα εθαξκφδεηαη ζε θάπνηεο επηρεηξήζεηο ζηηο ΖΠΑ (π.ρ.
Walmart)
Παξ’ φιε ηελ απήρεζε πνπ βξήθαλ ν ηεπινξηζκφο θαη ν θνξληηζκφο,
ζεσξήζεθαλ ειιηπείο απφ θάπνηνπο ζεσξεηηθνχο, δηφηη ζηελ «εμίζσζε» ηεο
νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, παξέιεηπαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ, θπξίσο, ηελ ςπρνινγηθή
πηπρή ηνπ εξγαδφκελνπ. πσο αλαθέξζεθε ζπλζεκαηηθά παξαπάλσ, ν εξγάηεο ελφο
εξγνζηαζίνπ ην νπνίν νξγαλσλφηαλ βάζεη ηνπ θνξληηθνχ κνληέινπ, αληηκεησπηδφηαλ
σο άιιν έλα εξγαιείν ηεο παξαγσγήο, απνμελσλφηαλ πιήξσο απφ ηελ εξγαζία ηνπ
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θαη ην παξαγφκελν πξνηφλ θαη γεληθφηεξν ήηαλ απνδέθηεο ςπρνινγηθήο, θαη φρη κφλν,
πίεζεο.
Σν θελφ απηφ εληφπηζε θαη πξνζπάζεζε λα θαιχςεη πξψηνο ν HenryFayol
(1841-1925), ν νπνίνο ζεσξείηαη σο ν παηέξαο ηεο «ζεσξίαο ηεο
δηνίθεζεο»(Γαζθαιάθεο, 2011, ζζ. 136-137) θαη απηφο πνπ έβαιε ηεο βάζεηο γηα λα
αλαπηπρζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ε «ζεσξία ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ» (βι.
παξαθάησ). ε αληίζεζε κε ηνλ Taylor, πνπ επηθεληξψζεθε ζην κίθξν-επίπεδν ηεο
νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, ν Fayolαζρνιήζεθε κε ηελ νξγαλσηηθή ζεσξία ζε κάθξνεπίπεδν.
ηνβαζηθφεπηζηεκνληθφηνπέξγν
(GeneralandIndustrialManagement,
EnglishTranslation, Pitman, 1940) δηαηππψλεη 13 γεληθνχοθαλφλεο νη νπνίνη ζεψξεζε
φηη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο βαζηθφ πιαίζην ζπγθξφηεζεο ηεο νξγαλσηηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο.
πσο θαη ν Taylor, έδσζε ηδηαίηεξε βάζε ζηνλ νξζνινγηζκφ, ηφζν σο έλλνηα
αλάιπζεο ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, φζν θαη σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν εμήγεζεο
ηεο θαηά βνχιεζεο ηξνπνπνίεζεο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο. Με άιια ιφγηα, θαη ζε
πξαθηηθφ επίπεδν, αζρνιήζεθε κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ ηκεκαηνπνίεζε, ηνλ
θαηακεξηζκφ θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ επηκέξνπο έξγσλ θαη θαζεθφλησλ, ζε
ζεσξεηηθφ επίπεδν, θαη κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ έξγσλ θαη ηελ
απεξίζπαζηε αξκνδηφηεηα πνπ έδηλε ζηελ δηνίθεζε λα επηιχεη ηα ηπρφλ δεηήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ.
Λνηπέο έλλνηεο πνπ απαζρνινχλ ην ζεσξεηηθφ έξγν ηνπ Fayolείλαη ε εμνπζία,
ε πεηζαξρία, ν θαηακεξηζκφο, ζπληνληζκφο θαη εμεηδίθεπζε ηεο εξγαζίαο, ε
αληακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε κνληκφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ζεσξνχζε ηελ εμνπζία φρη πξνλφκην ησλ πξντζηακέλσλ, δειαδή ηεο εθάζηνηε ζέζεο,
αιιά εγεηηθφ ράξηζκα, πνπ κπνξεί λα αζθεζεί απφ ηνλ θαζέλα εξγαδφκελν, κε θχξην
ζθνπφ ηελ επίιπζε ησλ εληάζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ. ρεηηθά κε ηελ κνληκφηεηα, ηελ
εηζάγεη σο ςπρνινγηθφ ζηνηρείν εμνκάιπλζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ εξγαζηαθψλ
ζρέζεσλ θαη αθνζίσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ.
Ζ βαζηθή θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί ζην ζεσξεηηθφ έξγν ηνπ Fayolείλαη φηη
παξέκεηλε (ππεξβνιηθά) πξνζθνιιεκέλνο ζηελ ζεσξεηηθή ζπδήηεζε θαη αλάιπζε ηεο
νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, κε θχξηα αζρνιία ηνπ ηελ εμαγσγή θαη απνηχπσζε
αθεξεκέλσλ θαη ηππνπνηεκέλσλ αξρψλ, ρσξίο λα αζρνιείηαη κε ηπρφλ ηδηνκνξθίεο ή
εμαηξέζεηο.
Βαζηδφκελε ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Fayol, αλαπηχζζεηαη ε
Θευπία ηυν Ανθπυπίνυν σέζευν, κε θχξην εθπξφζσπφ ηεο ηνλ EltonMayo(18801949). Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή ζρνιή ζθέςεο ηεο νξγαλσηηθήο ζεσξίαο
ζηεξίρζεθε σο επί ησλ πιείζησλ ζε πιεζψξα πεηξακάησλ πνπ δηεμήρζεθαλ ζηα
πιαίζηα ηεο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, αξρήο γελνκέλεο
απφ ην εξγνζηάζην αληαιιαθηηθψλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ ηεο WesternElectricCo.
ζην πξνάζηην Hawthorn ηνπ Chicago. Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήγαγε ν
Mayoαπφ απηά ηα πεηξάκαηα ήηαλ φηη νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ,
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αιιά φρη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ
ςπρνινγία θαη ηελ δηάζεζε ηνπο (Γαζθαιάθεο, 2011, ζζ. 138-139).
Δπαλαιακβάλνληαο ζπλερψο παξφκνηα πεηξάκαηα νξγαλσηηθνχ ηχπνπ ζε
εξγνζηάζηα (κε ηελ βνήζεηα θαη άιισλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ, φπσο
εξσηεκαηνιφγηα, ζπλεληεχμεηο θ.ν.θ.), ε ζρνιή ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ ππνζηήξημε
φηη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (νξηδφκελε σο εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή) επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηξεηο παξάγνληεο (αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο): α)
ην πιηθφ ή θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, β) ηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη γ) ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα. Βαζηθή παξαδνρή ηεο πξνθείκελεο
ζεσξίαο είλαη φηη ν εξγαδφκελνο, εθηφο απφ ηηο πιηθέο αλάγθεο πνπ θαιείηαη λα
θαιχςεη κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ, ππάξρνπλ θαη άιιεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ ζπλεηδεηά
ή αζπλείδεηα (θαη επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ),
θνηλσληθφ-ςπρνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ (βι. παξαθάησ ζεσξία ησλ αλζξσπίλσλ
αλαγθψλ). Οη άλζξσπνη, σο θνξείο εξγαηηθήο δχλακεο, ζέινπλ λα ληψζνπλ ρξήζηκνη,
αλαγθαίνη ζε ν, ηη θάλνπλ θαηλα κεηέρνπλ ζε κία νκαδηθή πξνζπάζεηα (λα κελ
ληψζνπλ σο θάηη ην απνθνκκέλν, λα κελ ηνπο κεηαρεηξίδνληαη σο εξγαιεία).
Οη θνηλσληθφ-ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ
θέξλεη ζην θσο ε ζεσξία ηνπ Mayo, αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ
εξγαδνκέλνπ, ν νπνίνο πιένλ αληηκεησπίδεηαη θαη σο θνξέαο ζπλαηζζεκάησλ θαη
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Οη αλάγθεο πνπ εληνπίδνληαη ζε απηφλ, φπσο ε ζπκκεηνρή ζε
νκάδεο, ε ζπληξνθηθφηεηα, ε ςπρηθή ηθαλνπνίεζε, ε απηνεθηίκεζε, ε
δεκηνπξγηθφηεηα θ.α. είλαη ζε ζέζε λα δηθαηνινγήζνπλ ηφζν ηηο δηάθνξεο
απμνκεηψζεηο ζηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ, αιιά θαη ηελ κε νηθνλνκηθά νξζνινγηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ.
Καη ζε απηή ηε ζεσξία ε θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ήηαλ έληνλε. Αξρηθά,
ζεσξήζεθε φηη ν αλζξσπηζηηθφο ραξαθηήξαο θαη ηα θηιεξγαηηθά ζπκπεξάζκαηά ηεο
απνηεινχλ απιά έλα εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο,
αγλνψληαο πνιιέο δηαζηάζεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ σο θνηλσληθφ νλ. Δπίζεο επηθξίζεθε
επεηδή δελ πξνζπαζεί λα δεη ηηο γεληθφηεξεο δηαζηάζεηο θαη πηπρέο ηεο νξγαλσηηθήο
δνκήο θαη ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηελ θνηλσλία (π.ρ. εμνπζία, έιεγρνο), αιιά
επηθεληξψλεηαη ζην κηθξφθνζκν ηνπ εξγνζηαζίνπ. Σέινο, ε ζεσξία ησλ αλζξσπίλσλ
ζρέζεσλ αγλφεζε ηελ πνηθηιία ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ, αλ θαη βαζίζηεθε ζε απηέο,
κε ην ιάζνο απφ ηνπο επηθξηηέο ηεο λα εληνπίδεηαη ζην φηη ζεσξεί δεδνκέλε ηελ
χπαξμε θνηλψλ αλαγθψλ, κε ηνλ Maslowλα ηηο ηεξαξρεί κε ηελ κνξθή ππξακίδαο.
πσο έρεη γίλεη ήδε θαηαλνεηφ, νη δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηαιαλίδεηαη
ζπλερψο κε ην πψο κπνξεί λα απμεζεί ε παξαγσγή. ε απηφ ην εξψηεκα επηθεληξψλεη
ηελ πξνζνρή ηεο θαη ε θευπία ηυν ανθπυπίνυν αναγκών ηνπ AbrahamMaslow
(1908-1970). Με άιια ιφγηα δεηνχκελν ηεο δηνίθεζεο (θαη ηνπ Maslowελ
πξνθεηκέλσ) είλαη θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
Απηφ γίλεηαη δπλαηφλ κέζσ ηεο ππνθίλεζεο ησλ ηειεπηαίσλ κε ηελ ρξήζε θηλήηξσλ
πνπ ζα ηνπο σζνχλ λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο (Γαζθαιάθεο, 2011, ζζ. 157159).
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ηελ βαζηθή ηνπ ζεσξία, ν Maslow πξνζεγγίδεη, αξρηθά, ζεσξεηηθά ηελ
έλλνηα ησλ αλαγθψλ θαηαλαθέξεη φηη ν άλζξσπνο έρεη αλάγθεο, ζπλεηδεηέο θαη
αζπλείδεηεο. Ζ θάζε αλάγθε δεκηνπξγεί θίλεηξα, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο κέζν
ηθαλνπνίεζεο ηεο ίδηαο ηεο αλάγθεο. Σα θίλεηξα, κε ηελ ζεηξά ηνπο, νδεγνχλ ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ζηφρσλ, δειαδή ζηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο πνπ δεκηνχξγεζε ην
θίλεηξν αξρηθά. ηαλ, ηέινο, επηηεπρζεί ν ζηφρνο, δειαδή θαιπθζεί ε αλάγθε, ην
θίλεηξν παχεη λα πθίζηαηαη, δηφηη επηηέιεζε ην ξφιν γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε,
θαη δελ έρεη πιένλ ιφγν χπαξμεο.
Ζ βαζηθή παξαδνρή ηεο ζεσξίαο ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ είλαη φηη ν
άλζξσπνο είλαη έλα νλ πνπ πξνζπαζεί ζπλέρεηα λα θαιχπηεη θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο
αλάγθεο ηνπ. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη επαλαιακβαλφκελε, δνκηθά, θαζψο άπαμ θαη
εμππεξεηεζνχλ νη εθάζηνηε αλάγθεο, ν άλζξσπνο είηε εληνπίδεη άιιεο πξνο θάιπςε,
είηε αλαπηχζζεη πεξαηηέξσ ηηο ήδε ηθαλνπνηεκέλεο (π.ρ. αλ θάσ ζήκεξα, πξέπεη λα
θάσ θαη αχξην, άξα πξέπεη λα θαιχπησ ζπλερψο ηελ ζπγθεθξηκέλε αλάγθε).
Ο Maslow έθηαζε ηελ ζεσξία ηνπ έλα βήκα παξαθάησ, ηαμηλνκψληαο ηηο
αλζξψπηλεο αλάγθεο ζε κία ππξακίδα (βι.
εηθφλα 134), αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο
επηζπκίαο ή ηεο αλάγθεο γηα θάιπςε ηεο
θάζε νκάδαο αλαγθψλ. Έηζη ζηελ βάζε
βξίζθνληαη
νη
αλζξψπηλεο
αλάγθεο
θαησηέξνπ
επηπέδνπ
(θπζηνινγηθέο,
επηβίσζεο),
θαη
αλεβαίλνληαο
ζηελ
ππξακίδα Maslowεληνπίδνληαη νη αλάγθεο
πςειφηεξνπ επηπέδνπ (αζθάιεηα θαη
ζηγνπξηά,
θνηλσληθέο,
εθηίκεζεοΔικόνα 1. Η πςπαμίδα ηυν ανθπυπίνυν αναγκών
αλαγλψξηζεο, απηνπξαγκάησζεο).
Βαζηθφ θελφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο απνηειεί ε έιιεηςε εκπεηξηθψλ
ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο, ζρεηηθά κε ηελ ηεξάξρεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ αλαγθψλ.
Γηάθνξεο παξεκθεξείο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ, θαηέδεημαλ πνηθίινπο παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ, φπσο ν ηφπνο, ην θχιν, ε
πξνζσπηθφηεηα, ε κνξθή νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο θ.α. Παξά ηηο φπνηεο ειιείςεηο,
φκσο, ηεο ζεσξίαο ηνπ Maslow, επεξέαζε ζε αξθεηφ βαζκφ ηελ δηνίθεζε θαη ηελ
νξγάλσζε, ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ ζε πςειφηεξνπ επηπέδνπ αλάγθεο, κε ζθνπφ,
βέβαηα, ηελ κεγηζηνπνίεζε ηελ παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θέξδνπο.
Αθφκε κία ζεσξία πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη
επεξέαζε σο έλα βαζκφ ηελ δηνίθεζε είλαη ε θευπία X-Yηνπ
DouglasMcGregor(Γαζθαιάθεο, 2011, ζζ. 168-172). Πξφθεηηαη, νπζηαζηηθά γηα κία
πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο κνξθήο δηνίθεζεο, κε θχξην
γλψκνλα ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδνληαη νη άλζξσπνη απφ ηελ δηνίθεζε. Αλ θαη
επηθξίζεθε έληνλα γηα αζάθεηα, απνηέιεζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ βάζε γηα ηελ
34
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αλάπηπμε δηαθφξσλ ηερληθψλ νξγάλσζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο. Κεληξηθφ ξφιν ζηελ
ζπγθεθξηκέλε ζεσξία παίδεη ν εγέηεο, ν νπνίνο θαηά ηνλ McGregorέρεη θάπνηα
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο, ηα νπνία ηα ηαμηλνκεί ζε δχν θαηεγνξίεο,
ηελ Xθαη ηελ Y. ηηο ίδηεο θαηεγνξίεο ηνπνζεηνχληαη, αληίζηνηρα θαη θάπνηα δνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα νπνία ν εθάζηνηε Xή Yεγέηεο, ή ε εθάζηνηε
δηνίθεζε, ζεσξεί πσο έρνπλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζεσξία Xαληηζηνηρεί ζηελ απηαξρηθή δηαρείξηζε ησλ
εξγαδνκέλσλ απφ ηελ δηνίθεζε. Ο άλζξσπνο ζεσξείηαη φηη απερζάλεηαη ηελ εξγαζία
ηνπ θαη γη’ απηφ αλαδεηά ηξφπνπο λα ηελ απνθχγεη, θαη σο εθ ηνχηνπ ε δηνίθεζε
πξέπεη λα ην εμαλαγθάζεη λα δνπιέςεη κέζσ ηεο απεηιήο ή επηβνιήο ηηκσξίαο.
πκπιεξσκαηηθά, ε ζεσξία Xπηζηεχεη φηη ν άλζξσπνο πξνηηκάεη λα ηνλ δηεπζχλνπλ
απφ ην λα έρεη ειεπζεξία έξγνπ, δελ έρεη θηινδνμίεο θαη ην κφλν πνπ απνδεηά, ζε
ηειηθή αλάιπζε, είλαη ε αζθάιεηα.
Αληίζεηα, ε ζεσξία Yαπνηειεί ην παξάδεηγκα ζπκκεηνρηθήο δηαρείξηζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ απφ ηελ δηνίθεζε, ε νπνία ραίξεη κεγαιχηεξνπ βαζκνχ λνκηκνπνίεζεο,
απνδνρήο θαη ζπλεξγαζίαο. Αληηιακβάλεηαη ηνλ άλζξσπν σο ηθαλφ λα
απηνδηεπζχλεηαη θαη λα απηνειέγρεηαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
εθάζηνηε επηρείξεζεο. Γελ είλαη δεδνκέλν φηη ν άλζξσπνο απερζάλεηαη ηελ εξγαζία,
αιιά ε ηθαλνπνίεζε ή απφξξηςε απηήο είλαη απνηέιεζκα δηαθφξσλ παξαγφλησλ. Με
ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη επηβξάβεπζε, ν εξγαδφκελνο απνδίδεη θαιχηεξα θαη
κπνξεί λα αλαιάβεη πςειέο επζχλεο θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ παξαγσγή ηνπ.

3.4.1 Τα Μετατευλορικά Μοντέλα Οργάνωςησ τησ Εργαςίασ35
Ωο κνληέια νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ζηελ βηνκεραληθή επηρείξεζε νξίδεηαη έλα
ζύλνιν αξρώλ πνπ δηέπνπλ ηε δηαίξεζε θαη εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε
(Πεηξάθε, 2007). Μέζσ ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ γίλεηαη ζαθέο ηφζν ηη ελλννχκαη
φηαλ ιέκε γηα νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη κνληέια απηήο, φζν θαη ην ηη, ζε γεληθέο
γξακκέο, νξίδεηαη σο θνξληηθφ κνληέιν νξγάλσζεο. Καη επηπξφζζεηα, βάζεη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαδεηθλχεη (θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, ηξφπνο εθηέιεζεο
ησλ επηκέξνπο έξγσλ, εηδίθεπζε θ.α.), είκαζηε ζε ζέζε λα εληνπίδνπκε θνηλέο κνξθέο
νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, θαηαηάζζνληάο ηηο ζε επξχηεξα
κνληέια (π.ρ. θνξληηθφ).
Έλαο δφθηκνο ζρνιηαζκφο ησλ κνληέισλ νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο
εξγαζίαο θηλείηαη ζε 4 επίπεδα. Σν πξψην είλαη ε νπηηθή απφ ηελ πιεπξά ηεο
παξαγσγήο, δειαδή νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο εληφο ηνπ εξγνζηαζίνπ, ε νξγάλσζε ηεο
εξγαζίαο, ε δηαδηθαζία παξαγσγήο θ.α. Σν δεχηεξν ελδηαθέξεηαη γηα ηελ
θαηαλάισζε, εάλ είλαη καδηθή θαη ηα ηδηαίηεξα δηαθνξνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο.
Δπίζεο εμεηάδεηαη ε λνκηθή δηάζηαζε ησλ κνληέισλ παξαγσγήο (αλ ππάξρνπλ
35
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ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ην NewDealθ.α.) θαη, ηέινο, ν βαζκφο παξέκβαζεο
ηνπ θξάηνπο, φπσο ε θνηλσληθή πνιηηηθή, νη εξγαζηαθέο ζπκβάζεηο θαη νη δεκφζηεο
επελδχζεηο.
ηελ ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχλ θάπνηα απφ ηα κνληέια νξγάλσζεο ηεο
εξγαζίαο πνπ νλνκάζηεθαλ κεηαηεπινξηθά, δηφηη εκθαλίζηεθαλ ζε χζηεξν ρξφλν απφ
ην κνληέιν πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Taylorθαη δηαθέξνπλ δνκηθά απφ απηφ, θαη
ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη κεηά, φηαλ θαη ην θεπλζηαλφ κνληέιν
νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκίαο άξρηδε ζηγά-ζηγά λα θηάλεη πξνο ην ηέινο ηνπ. Απηά είλαη
ην ηαπσληθφ κνληέιν ηεο απέξηηηεο παξαγσγήο, ην ζνπεδηθφ κνληέιν ηεο
ζηνραζηηθήο παξαγσγήο, ην ακεξηθαληθφ κνληέιν ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ην
γεξκαληθφ κνληέιν ηεο πςειήο εηδίθεπζεο.
Σελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ε ηαπσληθή βηνκεραλία, πξνζπαζψληαο λα γίλεη
αληαγσληζηηθή ζηελ παγθφζκηα αγνξά, αλαδήηεζε ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο
ησλ πξντφλησλ ηεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πςειέο απνδφζεηο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ
παξαγσγηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα, θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ. Ζ αλαδήηεζε
απηή δεκηνχξγεζε ην ιαπυνικό μονηέλο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, ην νπνίν εζηίαδε
ζηελ απέξηηηε παξαγσγή. Με άιια ιφγηα, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ είλαη
ην κεδακηλφ ή κεδεληθφ απνζεκαηηθφ εκπνξεπκάησλ (stock), κεηελ παξαγσγή λα
ελαξκνλίδεηαη κε ηελ δήηεζε ηεο αγνξάο (παξαγγειίεο). Ζ δηαδηθαζία απηή
νλνκάζηεθε just-in-timeπαξαγσγή (kanban).
Σν ηαπσληθφ πξφηππν ραξαθηεξίδεηαη απφ δεκνθξαηία εληφο ηνπ
εξγνζηαζίνπ, κέζσ ηεο κεζφδνπ bottom-upιχζεηο, θαη πνιπεηδίθεπζε ησλ
εξγαδνκέλσλ36, κε ζπλερήο ελαιιαγή ζηηο εξγαζηαθέο ζέζεηο, θάηη πνπ νλνκάζηεθε
θχθινο πνηφηεηαο (kaizen). Σν εξγνζηάζην ρσξίδεηαη ζε κηθξέο νκάδεο37,
αληαγσληζηηθέο, σο έλα βαζκφ, κεηαμχ ηνπο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο θαηέρεη
δεζπφδνπζα ζέζε ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία θαη ην πξνηφλ.Βαζηθφο εθπξφζσπνο ηνπ
ηαπσληθνχ κνληέινπ νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο ήηαλ ε απηνθηλεηνβηνκεραλία
Toyota. Αθφκε κία δηαθνξά κε ηνλ ηεπινξηζκφ είλαη φηη ην ηαπσληθφ πξφηππν πξψηα
εθαξκφζηεθε ζηελ πξάμε θαη κεηέπεηηα ζεσξεηηθνπνηήζεθε απφ ηνπο κεραληθνχο
πνπ εξγάδνληαλ βάζεη απηνχ38.
Σν επφκελν, θαηά ηπραία ζεηξά αλαθνξάο, κνληέιν νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο
θαη ηεο παξαγσγήο είλαη ην ζοςηδικό(ή ζθαλδηλαβηθφ) ηηρ ζηοσαζηικήρ
παπαγυγήρ, ην νπνίν εθαξκφζηεθε, θαηά θχξην ιφγν, απφ ην εξγνζηάζην ηεο
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Volvoζηελ Οπληεβάια ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ήηαλ κία
πξαθηηθή απνηχπσζε ησλ επεμεξγαζηψλ ηεο θνηλσληθφ-ηερληθήο ζρνιήο ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ Σάβηζηνθ ηνπ Λνλδίλνπ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 (απ’ φπνπ θαη πήξε ην
φλνκά ηνπ).
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Με ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζή ηνπο
Γνκηθφ ζηνηρείν πνπ ην δηαθνξνπνηεί απφ ηελ γξακκή παξαγσγήο ηνπ θνξληηθνχ κνληέινπ
38
Σν βηβιίν ηνπ Ohno, πνπ πεξηγξάθεη θαη αλαιχεη ην κνληέιν γξάθηεθε ην 1978
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Σν ζπγθεθξηκέλν νξγαλσηηθφ πξφηππν δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Taylorθαη ηνλ
Ford,κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ηεο αιπζηδσηήο παξαγσγήο. Αλη’ απηνχ, κία κηθξή
νκάδα εξγαδνκέλσλ (ζπλήζσο 2-4) ζπλαξκνινγνχλ φιν ην πξνηφλ ή έλα κεγάιν
ζπκπαγέο κέξνο απηνχ. Μία ηέηνηα δηαδηθαζία είλαη εθηθηή θαη ιεηηνχξγεζε κφλν
φηαλ νη εξγάηεο ηεο θάζε νκάδαο γλσξίδνπλ ζε βάζνο φιν ην πξνηφλ πνπ παξάγνπλ.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ εθήξκνζαλ ην ζνπεδηθφ κνληέιν νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο έδηλαλ
κεγάιε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα, αιιά θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, κε ηελ πιήξε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε απηψλ πάλσ ζην
αληηθείκελν, δηακνξθψλνληαο εηδηθφηεηεο νινθιεξσκέλσλ επαγγεικάησλ.
Λφγσ ησλ παξαπάλσ, ην ζνπεδηθφ κνληέιν νξγάλσζεο ζεσξήζεθε θαη σο
νιηζηηθφ παξαγσγηθφ κνληέιν, εμαηηίαο ηελ πιήξεο θαηαλφεζεο νιφθιεξνπ ηνπ
πξντφληνο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, γεγνλφο πνπ ην ραξαθηεξίδεη εηο βάζνο θαη ην
δηαθνξνπνηεί δνκηθά απφ ην θνξληηθφ, ζην νπνίν νη εξγαδφκελνη ππήξρε πεξίπησζε
λα κελ μέξνπλ πσ κνηάδεη νπηηθά ην πξνηφλ πνπ παξάγνπλ. Κάηη ηέηνην, ζπλεθδνρηθά,
εμαθάληζε ηελ κεζαία ηεξάξρεζε εληφο ηνπ εξγνζηαζίνπ κε ηα ζηειέρε λα αλαινγνχλ
ζε 1 πξνο 50, πνιιέο θνξέο, ζε ζρέζε κε ηνπο εξγάηεο.
πλερίδνληαο ηελ πεξηγξαθή ησλ κεηαηευινξηθψλ κνληέισλ νξγάλσζεο ηεο
παξαγσγήο, εληνπίδεηαη ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ην γεπμανικό ππόηςπο ηηρ
ςτηλήρ ειδίκεςζηρ, κε θχξην εθπξφζσπν ηελ «βαξηά» απηνθηλεηνβηνκεραλία ηεο
Γεξκαλίαο, εθηεηλφκελν, φκσο, ζε φιεο, ζρεδφλ, ηηο εθθάλζεηο ηεο γεξκαληθήο
βηνκεραληθήο νηθνλνκίαο. Οη Kernθαη Schumannπξσηνεληφπηζαλ θαη αλέιπζαλ ην
πξνθείκελν κνληέιν, ην νπνίν, θαηά ηνπο ίδηνπο, δηαθέξεη, ηφζν δνκηθά, φζν θαη
πνηνηηθά, απφ ηνλ ηεπινξηζκφ θαη ηνλ θνξληηζκφ, θαη ην ηνπνζεηνχλ ρξνληθά ηε
δεθαεηία ηνπ 1980.
Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ε νλνκαζία ηνπ,
επηθεληξψλεηαη ζηελ πςειή εηδίθεπζε ησλ βηνκεραληθψλ εξγαδνκέλσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο, θαη’ επέθηαζε, «επελδχνπλ» ζε απηνχο κέζσ εκπινπηηζκνχ
ησλ εξγαηηθψλ δεμηνηήησλ, θαηάξηηζε, εμεηδίθεπζε θ.α. (επαγγεικαηνπνίεζε ηεο
εξγαζίαο). πσο θαη ζην ζνπεδηθφ κνληέιν, ππάξρνπλ κηθξέο νκάδεο εξγαζίαο, , ζηηο
νπνίεο αθήλεηαη ε νξγάλσζε (απηφ-νξγάλσζε ηεο νκάδαο) θαη εληνπίδεηαη
εζσηεξηθή επειημία ζηηο εξγαζηαθέο ζέζεηο, κε, ηαπηφρξνλα, ζπκκεηνρή ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ (ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ραξαθηεξίδεηαη
απφ δεκνθξαηία ζηελ εξγαζία, ιφγσ ηεο εζηίαζεο ζηνλ επνλνκαδφκελν
«εμαλζξσπηζκφ ηεο εξγαζίαο»).
ε ζπιινγηθφ επίπεδν, ε γεξκαληθή βηνκεραλία, εθείλε ηελ πεξίνδν,
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξά ζπλδηθάηα θαη πςεινχο κηζζνχο θαη θνηλσληθέο απνιαβέο
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, ιφγσ ηεο χπαξμεο ζηαζεξψλ θαη νπζηαζηηθψλ ζπιινγηθψλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ εληχπσζε θαη επηδίσμε ηνπ γεξκαληθνχ πξνηχπνπ νξγάλσζεο
ηεο εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγήο είλαη φηη ε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη
ζηηο θαιέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, δίλεη, θαη’ επέθηαζε, θαη αζπλαγψληζηε πνηφηεηα ζην
πξνηφλ, γεγνλφο πνπ επαιεζεχεηαη απφ ηηο πςειέο, ζε αξηζκφ, εμαγσγέο ησλ
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γεξκαληθψλ πξντφλησλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, παξά ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο
απηψλ.
ηελ αληίπεξα φρζε ηνπ Αηιαληηθνχ, ζπλαληάκε ην αμεπικανικό μονηέλο
νξγάλσζεο ησλ ανθπυπίνυν πόπυν. Σν πξφηππν απηφ, αμηνπνηψληαο ηηο
επεμεξγαζίεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ρνιήο ησλ Αλζξσπίλσλ ρέζεσλ, έδσζε
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κε ηαπηφρξνλε απνθπγή ηνπ
ζπλδηθαιηζκνχ, κε επίθεληξν ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο, ζην
πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ ήηαλ αηνκηθέο, φπσο θαη νη πνιηηηθέο ακνηβψλ,
θαη εθαξκφζηεθε, θπξίσο, ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970, ζε πεξηνρέο φπνπ δελ
ππήξρε ηζρπξή ζπλδηθαιηζηηθή παξάδνζε.
Σν πξφηππν ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ δελ δηαθνξνπνηείηαη νξγαλσηηθά απφ ηνλ
ηεπινξηζκφ θαη ηνλ θνξληηζκφ39, αιιά ζην πσο δηαρεηξίδεηαη ηνπο εξγαδφκελνπο ε
δηνίθεζε. Αληί γηα ζπλδηθάηα, πξνζθέξεη ζηνπο εξγαδφκελνπο κεραληζκνχο άκεζεο
επηθνηλσλίαο κε ηελ επηρείξεζε θαη ην κάλαηδκελη (ε IBMείρε 5 πξνγξάκκαηα
επηθνηλσλίαο εξγαδνκέλσλ-επηρείξεζεο) θαη θίλεηξα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ
αλάγθε «ζπκκεηνρήο» ησλ αηφκσλ, ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο επηδφζεηο ηνπο. Οη
ππνζηεξηθηέο ηνπ πξνθείκελνπ κνληέινπ ζεσξνχλ φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην
εξγαηηθφ θφζηνο δηαηεξείηαη ζε ρακειά πιαίζηα θαη νη πφξνη πνπ εμνηθνλνκνχληαη
κπνξνχλ απνξξνθεζνχλ απφ ην κάλαηδκελη, νχησο ψζηε ην ηειεπηαίν λα γίλεη πην
αληαγσληζηηθφ, θαη θαη’ επέθηαζε θαη ε επηρείξεζε.

39

Ζ κφλε νπζηαζηηθή δηαθνξά εληνπίδεηαη ζηνλ επέιηθην θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πνηθηιίαο
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εθάζηνηε εξγαζηαθνχ πφζηνπ, κε παξάιιειε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ησλ
δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ
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4 Οι Εργαςιακέσ Σχέςεισ ςτην Ελλάδα: η Περίπτωςη του
Τουριςμού
4.1 Ειςαγωγή
Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2008 απνηειεί πιένλ
γεγνλφο-νξφζεκν ηνπ 21νπ αηψλα, ηεο πνξείαο ηνπθαπηηαιηζκνχ θαη ηεο παγθφζκηαο
ηζηνξίαο θαη νηθνλνκίαο. Οη, δε, επηπηψζεηο ηεο είλαη νξαηέο ζε θάζε πηπρή ηεο
νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο, κε ηελ Διιάδα λα απνηειεί έλα απφ ηα
θπξηφηεξα «ζχκαηά» ηεο. ηελ ζεσξεηηθή ζπδήηεζε πνπ αλαπηχζζεηαη ππάξρεη
δηαθσλία γηα ην αλ ε θξίζε, ηα θξαηηθά ρξέε θαη ηα ειιείκκαηα έθεξαλ ηελ
νηθνλνκηθή χθεζε θαη επηβξάδπλζε ή ην αληίζηξνθν, κέζσ ησλ πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ
πνπ εθαξκφζηεθαλ40. Ζ κήηξα, φκσο, φισλ ησλ παξαπάλσ εληνπίδεηαη πνιχ πξηλ ηελ
θξίζε, κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ σο βαζηθή ηδενινγία ηνπ
παγθφζκηνπ πνιηηηθνχ γίγλεζζαη.
Έηζη, εδψ θαη ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ δεθαεηίεο, γηλφκαζηε κάξηπξεο δηαθφξσλ
κεηεμειίμεσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηθέξεη αιιαγέο ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ζρεδφλ φινπ
ηνπ πνιηηηθνχ θάζκαηνο, κε έλα πξσηφγλσξν ηερλνθξαηηθφ ραξαθηήξα. Απφ ηελ
θπβέξλεζε ησλ εζληθψλ θξαηψλ ζηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε ππεξεζληθψλ,
εζληθψλ θαη ηνπηθψλ, πνιηηηθψλ θαη κε, θνξέσλ, ε πλαίλεζε ηεο Washington, ε
απνδηάξζξσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνο κε ηελ πξφθαζε φηη ήηαλ ζπάηαιν,
αλαπνηειεζκαηηθφ θαη θαηαπηεζηηθφ θαη ε ελίζρπζε θαη λνκηκνπνίεζε πνιπεζληθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη ππεξεζληθψλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ θαη ζεζκψλ σο θνξείο
άζθεζεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη δηαβνπιεχζεσλ41.
Σν πιένλ ζίγνπξν θαη νξαηφ πξφβιεκα ζηελ Διιάδα είλαη φηη νη πνιηηηθέο
πνπ αθνινπζνχληαη κέζσ ησλ Μλεκνλίσλ ζην φλνκα ησλ λενθηιειεχζεξσλ
δνμαζηψλ, φρη κφλν δελ βειηηψλνπλ (αιιά νχηε θηλνχληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε)
ηελ ήδε δπζκελή θαηάζηαζε γηα ηελ ρψξα, αιιά δηνγθψλνπλ ηα νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα, επαλαπξνζδηνξίδνπλ θαη μαλαθέξλνπλ πξνο δηαβνχιεπζε ζεκειηψδε
θνηλσληθά θαη εξγαηηθά δηθαηψκαηα, απνξξπζκίδνπλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο,
«απεηινχλ» ην εξγαηηθφ δίθαην θαη θαηαζηνχλ ηελ αλαζθάιεηα ησλ θνηλσληθψλ
ππνθεηκέλσλ θαζεκεξηλφ δήηεκα.
Ο ζχγρξνλνο πνιηηηθφο θαη νηθνλνκηθφο ζπζρεηηζκφο δπλάκεσλ θαίλεηαη λα
επλνεί ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, κε ηελ εξγαζία λα θαληάδεη αλήκπνξε λα δηεθδηθήζεη
θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδηα, ζε εζληθφ, θνηλνηηθφ θαη νηθνπκεληθφ επίπεδν. Ζ
επειημία ζηελ εξγαζία, ε απνδπλάκσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ
θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε απνξξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη νη επηδήκηεο
40

πδήηεζε πνπ δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δλδεηθηηθά βι.
(Βεξγφπνπινο, 2010)
41
Γηα κία ζρεηηθή αλάιπζε γηα ηελ θξίζε θαη ηεο αηηίεο ηεο βι. (πνπξδαιάθεο, Παπαβιαζφπνπινο, &
Αξαλίηνπ, 2011)
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κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνηείλνληαη θαη εθαξκφδνληαη, παξνπζηάδνληαη σο κνλφδξνκνο
γηα ηελ έμνδν ηεο ειιεληθήο, επξσπατθήο θαη παγθφζκηαο νηθνλνκίαο απφ ηελ θξίζε,
ζην βσκφ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.
ην θεθάιαην ηνχην γίλεηαη κία πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο δηάθνξσλ ελλνηψλ
ζρεηηθψλ κε ηηο εμειίμεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζα πξνζπαζήζσ λα θαηαδείμσ,
κέζσ ηνπ ηνπξηζηηθνχ παξαδείγκαηνο ζηελ Κξήηε, ηελ απνξξχζκηζε πνπ έρνπλ
ππνζηεί νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο κε ηα Μλεκφληα.

4.2 Βαςικέσ Έννοιεσ ςτην Συζήτηςη των Εργαςιακών Σχέςεων
Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο έλλνηεο, πνπ πξέπεη θαλείο λα γλσξίδεη φηαλ
αζρνιείηαη κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη πνπ δελ έρσ ζίμεη επαθξηβψο
πξνεγνπκέλσο, είλαη ε αγοπά επγαζίαρ. Ο Γεδνπζφπνπινο (2014)ηελ νξίδεη, κε
απιά ιφγηα, σο ην θνηλσληθό πιαίζην ζην νπνίν ζπλάπηνληαη ηα ζπκβόιαηα εξγαζίαο ή
νη αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαλέκνληαη ηα άηνκα-ηδηώηεο ζε
ζέζεηο κηζζσηήο απαζρόιεζεο. Ζ επεμήγεζε ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ (φπσο θάλεη θαη
ν ζπγγξαθέαο) καο επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ
γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Μία πξψηε παξαηήξεζε είλαη ε αλάγθε χπαξμεο λνκηθνχ πιαηζίνπ, δειαδή
θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ (φπσο γίλεηαη ζε θάζε κνξθή αγνξάο) πνπ επηηξέπνπλ ηελ
ζχλαςε δηκεξψλ ζπκβνιαίσλ γηα λα ηνπνζεηεζεί κία ζρέζε εληφο ησλ νξίσλ ηεο
αγνξάο εξγαζίαο. Δπίζεο, ε έλλνηα ηεο αγνξάο δηθαηνινγείηαη απφ ηελ χπαξμε ηεο
αληαιιαγήο ελφο πξντφληνο, φπνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο είλαη ε
«εξγαζία», ή θαιχηεξα ε εξγαηηθή δχλακε ηνπ κηζζσηνχ, θαη κφλν απηή, ζε αληίζεζε
κε ην δνπινθηεηηθφ ή ην θενπδαξρηθφ ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκίαο, φπνπ ν
θνξέαο ηεο εξγαζίαο δελ ήηαλ ειεχζεξνο θαη ιεηηνπξγνχζε θαη ν ίδηνο σο εκπφξεπκα.
Απφ απηφ δηαθαίλεηαη επίζεο θαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ εληνπίδεηαη
θαη δεκηνπξγείηαη ε αγνξά εξγαζίαο.
Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν, απηή ε ζρέζε γίλεηαη ζρέζε κηζζσηήο απαζρφιεζεο,
αλάκεζα ζε έλα εξγαδφκελν, πνπ πνπιάεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εξγάδεηαη γηα έλα
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα έλαληη ελφο αληαιιάγκαηνο (κηζζφο), θαη έλα εξγνδφηε,
πνπ είλαη ηδηνθηήηεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη αγνξάδεη ηελ εξγαηηθή δχλακε ηνπ
πξψηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ππφ ην δηεπζπληηθφ ηνπ
δηθαίσκα, ην νπνίν απνδέρεηαη ν εξγαδφκελνο ζε θάζε κνξθήο ζπκβφιαην
εξγαζίαο.Ο νξηζκφο απηφο ιεηηνπξγεί επίζεο αθαηξεηηθά, επηηξέπνληάο καο λα
απνθιείζνπκε ηηο κνξθέο εξγαζίαο πνπ, κπνξεί λα θαίλνληαη σο ζρέζεηο κηζζσηήο
εξγαζίαο, αιιά δελ είλαη, φπσο ε απηφ-απαζρφιεζε.
Ζ αγνξά εξγαζίαο, φκσο, είλαη κία δπλακηθή θνηλσληθή δηαδηθαζία, πνπ
δηαθνξνπνηείηαη θαη κεηεμειίζζεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. ε απηφ, βαζηθφ
ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά, σο επί ησλ πιείζησλ: α) Ζ
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ηερλνινγηθή ηθαλφηεηα θαη αλάγθε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ εθάζηνηε
ρξνληθή ζηηγκή, πνπ θαζνξίδεη ηελ δήηεζε εξγαζίαο, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, θαη ηελ
θαηαλέκεη ζε δηάθνξα επαγγέικαηα θαη εηδηθφηεηεο, β) ε πξνζθνξά εξγαζίαο ηεο
εθάζηνηε θνηλσλίαο, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο πξνζδηνξίδεηαη απφ δηάθνξνπο
παξάγνληεο, φπσο ε ηθαλφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ γηα εξγαζία, ε ζέιεζή
ηνπο, ε δπλαηφηεηα εχξεζεο δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο
θ.α., γ) Σν ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν πεξηνξίδεη ή επλνεί είηε ηελ εξγαζία, είηε ην
θεθάιαην, κε πνηθίινπο ηξφπνπο, φπσο θαηψηαηα φξηα ειηθίαο εξγαδνκέλσλ,
ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία, ε νξγαλσηηθή δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ, εξγαηηθά θαη
εξγνδνηηθά δηθαηψκαηα θηι., δ) Σα γεσγξαθηθά φξηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο απφ ηελ
νπηηθή γσλία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα νπνία
γηα ηελ θάζε πιεπξά είλαη, θαηά θχξην ιφγν, δηαθνξνπνηεκέλα (π.ρ. ηα γεσγξαθηθά
φξηα εληφο ησλ νπνίσλ έλαο άλζξσπνο αλαδεηά εξγαζία είλαη ζαθψο πην
πεξηνξηζκέλα απφ εθείλα πνπ κία πνιπεζληθή εηαηξεία πξνζθέξεη ζέζεηο εξγαζίαο θαη
αλαδεηά ππαιιήινπο).
Αθφκε έλα ζεκαληηθφ γλψξηζκα ηεο αγνξάο εξγαζίαο είλαη νη δχν θνηλσληθέο
ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί. Απ’ ηε κία εληνπίδεηαη ε θαηαλεκεηηθή ιεηηνπξγία, ζθνπφο
ηεο νπνίαο είλαη ε ηνπνζέηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο (κε
άιια ιφγηα, ν θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο) θαη ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν
βνεζεηηθά πξνο ηνλ εξγνδφηε θαη απ’ ηελ άιιε ε αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία
«ελδηαθέξεηαη» γηα ηελ θνηλσληθή θαη βηνινγηθή αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο,
ηελ ηθαλνπνίεζε, δειαδή, ησλ αλαγθψλ ηεο.
Αθφκε κία έλλνηα πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη ζεκαζίαο ζην πεδίν
ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη απηή ηεο εςελιξίαρ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζρεηηθά
πξφζθαην42, αιιά θαη αξθεηά δπζλφεην φξν, θαζψο δελ ππάξρεη νκνθσλία αλάκεζα
ζηνπο ζεσξεηηθνχο γηα ηνλ αθξηβή νξηζκφ θαη πεξηερφκελφ ηνπ (Θενραξάθεο, 2002,
ζ. 118). Πξνβάιιεηαη, παξ’ φια απηά, σο «αλαγθαηφηεηα» θαη «πξνθαλήο» ιχζε
ζηελ πξνβιεκαηηθή, «δχζθακπηε» αγνξά εξγαζίαο (Αξαλίηνπ, Flexicurity: Μηα Νέα
Ηδέα κε κηα Πνιχ Παιηά Ηζηνξία, 2010) απφ ηελ πιεπξά ηνπ θεθαιαίνπ, κε ζθνπφ ηελ
πνιππφζεηε επίηεπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζεκαίλεη ην
ηέινο ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο, αλαζθάιεηα θαη επηζθάιεηα ζηελ εξγαζία,
απνξξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ππνλφκεπζε ησλ ζπιινγηθψλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ, καδηθέο απνιχζεηο θ.ν.θ. Δπίζεο, ζηελ ζρεηηθή αγγιηθή
βηβιηνγξαθία, παξαηεξείηαη ε χπαξμε δχν δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ γηα ηελ επειημία: Ζ
flexibilityθαη ε flexicurity, κε ηελ δεχηεξε λα δηαθνξνπνηείηαη ζην επίπεδν ηεο
αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο, σο
έλα βαζκφ.
Αλ θαη ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο δελ
είλαη πιήξσο θαζνξηζκέλν, ζρεηίδεηαη, ζπλήζσο, κε ην λνκηθφ πιαίζην ηεο
πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο, ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ θαη ησλ κηζζνινγηθψλ
42

Ζ έλλνηα ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970
(Θενραξάθεο, 2002)
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απνιαβψλ, ηελ θνηλσληθήο πνιηθή (αζθάιεηα, επηδφκαηα, άδεηεο, πξνζηαζία θαηά ηεο
αλεξγίαο), ηνλ ζπλδηθαιηζκφ, ηελ έθηαζε ηνπ δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο, ηελ
εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη δηα βίνπ κάζεζε θ.α. (Θενραξάθεο, 2002, ζ. 118).
Έηζη, κε ηελ επηθξάηεζε πιένλ ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο43,
παξαηεξείηαη ε ππαλαρψξεζε ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο έλαληη
ηεο ππφ-απαζρφιεζεο, ησλ part-timejobs θαη ησλ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο, ε
αληηθαηάζηαζε
εξγαδνκέλσλ
κε
αλέξγνπο-ζπκκεηέρνληεο
ζε
44
workfare πξνγξάκκαηα, ε κείσζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο θαη ηεο ηζρχο
ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο γηα ηνπο εξγνδφηεο,
ιφγσ ησλ πηέζεσλ πνπ δέρεηαη ε εξγαζία απφ ηα παξαπάλσ θαη ηνπ κεγάινπ
πνζνζηνχ αλέξγσλ («εθεδξηθφο ζηξαηφο») θ.ν.θ.
πλερίδνληαο κε ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ην παξφλ πφλεκα, πξέπεη λα γίλεη κία αλαθνξά ζηελ ανηαγυνιζηικόηηηα, ε νπνία ηα
ηειεπηαία ρξφληα δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ αλάιπζε ησλ
νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ ράξαμε ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. Ο αθξηβήο
νξηζκφο ηεο πνηθίιεη45, αλάινγα ην πεδίν αλάιπζεο θαη ηνπο πνιπάξηζκνπο δείθηεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζή ηεο46. Έηζη, είκαζηε ζε ζέζε λα κηιάκε γηα
αληαγσληζηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ ή ησλ επηρεηξήζεσλ (Σνξηνπίδεο, 2000, ζ. 193).
Ζ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηαο καο ελδηαθέξεη ζηηο κέξεο
καο δηφηη απνηειεί ηελ «αλαγθαία» θαη βαζηθή επηδίσμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
πνιηηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ηελ έμνδν απφ ηελ χθεζε.
Παξ’ φια απηά, ην βάξνο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ δίλεηαη ζην θφζηνο θαη
ηελ αγνξά εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ δηαθαίλεηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη απφ ηελ πηνζέηεζε,
απφ ην 1993 αθφκα, απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηεο Λεπθήο Βίβινπ γηα ηελ Αλάπηπμε
– Αληαγσληζηηθόηεηα – Απαζρόιεζε(Κνπδήο & Ρνκπφιεο, Δηζαγσγή, 2000, pp. 2729). ε ζπλδπαζκφ κε ηνλ «επηδήκην» γηα ηελ εξγαζία ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ πνπ έρσ
ζίμεη παξαπάλσ, θαληάδεη εχινγε ε δηαηχπσζε ηεο άπνςεο φηη σο «ζπλήζεο
ύπνπηνο» γηα ηε κεησκέλε αληαγσληζηηθόηεηα κηαο ρώξαο ζεσξείηαη ην θόζηνο
εξγαζίαο (Ησαθείκνγινπ, 2000, ζ. 172).
πσο έρσ πνιιάθηο αλαθέξεη θαη αθήζεη λα ελλνεζεί πξνεγνπκέλσο, κία απφ
ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ δηελεξγνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ εξγαζηαθψλ
43

πσο πξνθχπηεη, ελδεηθηηθά, απφ ηελ πηνζέηεζή ηεο απφ ηελ ΔΔ, κε ηελ Πξάζηλε Βίβιν ην 2006
πεξί ηνπ «εθζπγρξνληζκνχ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ 21 νπ
αηψλα»
44
Κνηλσληθά επηδφκαηα, ηα νπνία δίλνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, κε αληάιιαγκα ηελ θνηλσληθή
πξνζθνξά θαη εξγαζία
45
Σν Δζληθφ πκβνχιην Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο νξίδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα σο ηελ ηθαλόηεηα δηαηήξεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνύ
επηπέδνπ ησλ πνιηηώλ κηαο ρώξαο – αλαβάζκηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο, ελίζρπζε ηεο
απαζρόιεζεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ζπλνρήο, ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο, ηεο
δηαξθνύο βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο – ππό ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο(Δηδηθή Γξακκαηεία γηα
ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα, 2006)
46
Γηα κία αξθεηά πιήξε απνηχπσζε ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο θαη ησλ πηπρψλ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
βι. (Ησαθείκνγινπ, 2000)
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ζρέζεσλ είλαη ε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε θαη ε πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ
εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Ζ ελ ιφγσ δπλακηθή θαηάζηαζε απνηππψλεηαη, πιένλ, κε
επθξηλή ηξφπν ζην ζεζκφ ηνπ κοινυνικού διαλόγος, ν νπνίνο κπνξεί λα νξηζηεί, ελ
ζπληνκία, σο ην ζεζκνζεηεκέλν ζχζηεκα θνηλσληθήο εθπξνζψπεζεο αλάκεζα ζηηο
εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα, κε ηξίην ζπκκεηέρνληα ην
θξάηνο ππφ ην ξφιν ηεο επνπηείαο (Αξαλίηνπ, 2012, ζζ. 25-32).
ζν απιφο θαη αλ θαίλεηαη, ν θνηλσληθφο δηάινγνο είλαη έλα πεξίπινθν
ππνζχζηεκα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε πινχζην πεξηερφκελν θαη αξκνδηφηεηεο
θαη καθξά ηζηνξία. ε απηφλ εληάζζνληαη νη δηκεξήο (ή ηξηκεξήο, εάλ ζπκκεηέρεη θαη
ην θξάηνο) δηαβνπιεχζεηο, νη θνηλέο δξάζεηο, νη δηαθαλνληζκνχ θαη νη δηεπζεηήζεηο
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αλάκεζα ζηνπο ζπληειεζηέο θεθάιαην θαη εξγαζία (Κνπδήο
& Ρνκπφιεο, Δηζαγσγή, 2000, ζζ. 11-14). Πξφθεηηαη γηα κία επξσπατθή
«δεκηνπξγία», θαη ζηελ Διιάδα έθηαζε θαζπζηεξεκέλα, πεξίπνπ ηελ δεθαεηία ηνπ
1990. θνπφο ηνπ είλαη ε νκαιή δηαβνχιεπζε θαη εχξεζε ησλ ρξπζψλ ηνκψλ ζε
δεηήκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, αλ θαη νη επηθξηηέο ηνπ ζεσξνχλ φηη ιεηηνπξγεί σο
λνκηκνπνηεηηθφο κεραληζκφο γηα ηελ απζαηξεζία ηνπ θξάηνπο θαη ηεο εξγνδνζίαο εηο
βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ, ή θαη κε ηεο ζπλαίλεζε ησλ εξγαηηθψλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ,
ιφγσ ηεο κεηνλεθηηθήο ζέζεο ηεο εξγαζίαο ζηνλ ππαξθηφ θνηλσληθφ ζπζρεηηζκφ.
Σέινο, ζεσξψ φηη πξέπεη λα αλαθεξζψ, έζησ θαη επηγξακκαηηθά, γηα ηηο
αλάγθεο ηεο παξνχζαο ζεσξεηηθήο ζπδήηεζεο πεξί εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ζηνλ ηνκέα
ηνπ ζςνδικαλιζμού. Ξεθίλεζε ην 19ν αηψλα σο απάληεζε ζην laissez-faire, ζην
Δξγαηηθφ Πξφβιεκαθαη ηελ επαίζρπληε αηζρξνθέξδεηα ηνπ θεθαιαίνπ έλαληη ησλ
εξγαηψλ, νη νπνίνη αληηιήθζεθαλ φηη νξγαλσκέλα, ζπιινγηθά κπνξνχλ λα
δηεθδηθήζνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα. Έηζη, κε
βαζηθφ κνριφ πίεζεο ηηο απεξγίεο (ή ηελ απεηιή απεξγίαο), άξρηζαλ λα νξγαλψλνληαη
ζε ζπλδηθάηα, πξνζπαζψληαο λα θαιπηεξέςνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο.
Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα λνκηκνπνηήζεθαλ,
ζεζκνζεηήζεθαλ θαη έθηαζαλ λα έρνπλ αξθεηή ηζρχ ψζηε λα πεηχρνπλ ηελ
θαηνρχξσζε ζεκειησδψλ εξγαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ47, φπσο ην 8σξν,
θνηλσληθά επηδφκαηα, θνηλσληθή αζθάιηζε, ζπληάμεηο, άδεηεο, πελζήκεξε εξγαζία
θ.α. ηελ Διιάδα ην εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα αθνινχζεζε κία ηδηάδνπζα
πνξεία, φρη φκσο πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ παγθφζκηα ηάζε, κε εμαίξεζε ηηο
δηάθνξεο θαζπζηεξήζεηο ηνπ48.
Ζ δηαζηξσκάησζε ηνπ ειιεληθνχ ζπλδηθαιηζκνχ δηακνξθψλεηαη ζε ηξία
επίπεδα. ην πξψην εληνπίδνληαη ηα ζσκαηεία, πξσηνβάζκηα φξγαλα εθπξνζψπεζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπηθή ή επηρεηξεζηαθή εκβέιεηα (π.ρ. ην ζσκαηείν καγείξσλ
ηεο Αζήλαο ή ην ζσκαηείν εξγαηνυπαιιήισλ «θιαβελίηε»). ηελ δεχηεξε βαζκίδα
δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα ΔΚ θαη νη Οκνζπνλδίεο. Απφ ηελ κία, νη Οκνζπνλδίεο
απνηεινχλ ηηο νξγαλψζεηο πνπ ζπζπεηξψλνπλ, ζε εζληθφ επίπεδν, πξσηνβάζκηα
47

Πνιιά απφ ηα νπνία απνηππψλνληαη ζηελ Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ ην
1948
48
Γηα κία εθηελέζηεξε επηζθφπεζε ηνπ ειιεληθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο βι. (Κνπθνπιέο, 1997)
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ζσκαηεία, φπνπ ηα κέιε ηνπο πξνέξρνληαη απφ έλα νξηζκέλν επαγγεικαηηθφ θιάδν
(π.ρ. ε ΟΣΟΔ). Απφ ηελ άιιε, ηα ΔΚ νξγαλψλνπλ ζε δεπηεξνβάζκην επίπεδν ηα
πξσηνβάζκηα ζσκαηεία κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο, αλεμάξηεηα απφ ην
επάγγεικα πνπ αζθνχλ ηα κέιε ηνπο (π.ρ. ΔΚ Ρεζχκλνπ θαη ΔΚ Αζήλαο)
(Καηζαλέβαο, 1981). Σέινο, ζε ηξηηνβάζκην επίπεδν νξγάλσζεο θαη εθπξνζψπεζεο
αλαπηχζζνληαη νη πλνκνζπνλδίεο, αξκφδηεο γηα ηελ ζπζπείξσζε φισλ ησλ
παξαπάλσ νξγάλσλ, ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο θαη ηελ
εθπξνζψπεζήο ηνπο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδφ (π.ρ. κέζσ ηνπ θνηλσληθνχ
δηαιφγνπ, σο θνηλσληθφο εηαίξνο). ηελ Διιάδα ηα θαη’ εμνρήλ ηξηηνβάζκηα φξγαλα
εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε ΓΔΔ γηα ηνπο κηζζσηνχο ηδησηηθνχ
ζπκθέξνληνο θαη ε ΑΓΔΓΤ θαη ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο.
Ζ ηδηαίηεξε πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, πνπ αλέθεξα, δηακφξθσζε
θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα. Απηά,
ζχκθσλα κε ηνπο Κνπθνπιέ (1997) θαη Κνπδή (2007), είλαη, κεηαμχ άιισλ: α) ν
θαηαθεξκαηηζκφο θαη ε πεξηπινθφηεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ
θηλήκαηνο (π.ρ. ηα ζσκαηεία-ζθξαγίδεο), β) ε έιιεηςε αλεμαξηεζίαο θαη απηνλνκίαο,
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ (θνκκαηηθψλ) παξαηάμεσλ θαη
ηελ έληνλε θξαηηθή παξέκβαζε ζηνπο θφιπνπο ηνπ θηλήκαηνο, γ) ε ρακειή
ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα θαη ην ρακειφ πνζνζηφ ηεο δπλάκεη εθπξνζσπνχκελεο
κηζζσηήο εξγαζίαο, δ) ν αζηπλνκηθφο ξφινο ησλ αλσηέξνπ βαζκνχ ζπλδηθαιηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ, κε ηε ΓΔΔ λα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα, ε) ε απνπζία
ζπλδηθαιηζηηθήο πξαθηηθήο, θπξίσο ιφγσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ
«εξγαηνπαηέξσλ» θαη ηεο απνπζίαο πξαθηηθψλ νπζηαζηηθήο ζπιινγηθήο
δηαπξαγκάηεπζεο.

4.3 Τουριςμόσ: Η Βαριά Βιομηχανία τησ Ελλάδασ και τησ Κρήτησ
Γηα πνιιέο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ν ηνπξηζκφο απνηειεί κία απφ ηηο
βαζηθφηεξεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε πξνεθηάζεηο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο
θνηλσλίαο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηελ νηθνλνκία, άκεζα ή θαη έκκεζα, είλαη ζεκαληηθή θαη
δηαθαίλεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ε ζπλεηζθνξά ζην ΑΔΠ,ε
απαζρφιεζεθαη νη επελδχζεηο. Γηα ηελ Διιάδα, ε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ηνπ
ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ ππνινγίδεηαη γχξσ ζην 20% κε 25%49 γηα ην 2014, ελψ γηα ην
2010 ε άκεζε θαη έκκεζε απαζρφιεζε ζηνλ ηνπξηζκφ θαιχπηεη ην 1/6 (741 ρηιηάδεο
πεξίπνπ) ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ηεο ρψξαο (ΗΟΒΔ, 2013).χκθσλα κε ζηνηρεία
ηνπ ΔΣΔ (2016, ζζ. 10-11), ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο ζηελ Διιάδα αλέθακςε, παξά ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε, ήδε απφ ην 2013 θαη απφ ην ηφηε ζπκβάιιεη δπλακηθά ζηελ
ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηελ ηφλσζε απηήο.

49

χκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ηνπ ΔΣΔ γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ, ην 2015
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Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο εμαηξεηηθήο πνξείαο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ
Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ ζηα
ειιεληθά αεξνδξφκηα. Γηα ην 2013, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο αλήιζε ζηνπο 12.637.433,
ην 2014 ζηνπο 14.578.526, ην 2015 ζηνπο 15.472.663, ελψ γηα ην 2016, κέρξη θαη ηνλ
επηέκβξην, ν αξηζκφο απηφο είλαη ήδε ζηνπο 14.939.395. Ζ δηαθνξά γηα ηελ πεξίνδν
Ηαλνπάξηνο-επηέκβξηνο γηα ηα δχν ηειεπηαία έηε αλέξρεηαη ζην 7,6% πεξηζζφηεξεο
αθίμεηο γηα ην 201650.
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηεινχλ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηεο ζεκαζίαο ηνπ
ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ρψξαο. Βέβαηα,
απηφ ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα ζπκβαίλεη, εάλ ε Διιάδα δελ ραξαθηεξηδφηαλ απφ θάπνηα
βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπξηζκνχ. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε πνιηηηζκηθή θαη ηζηνξηθή
παξαθαηαζήθε, ε ηεξάζηηα ζε κήθνο αθηνγξακκή, ην επλντθφ γηα θαινθαηξηλέο
δηαθνπέο θιίκα είλαη κφλν έλα δείγκα ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζπκβάιινπλ ψζηε λα
αμηνπνηείηαη ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη δηαρξνληθά ζηελ
νηθνλνκία θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ.Παξ’ φια απηά, φκσο, ε
ζηαζεξή παξνπζία ηνπ ηνπξηζκνχ μεθηλάεη πεξίπνπ ηξηάληα ρξφληα πξηλ, φηαλ θαη ν
ειεχζεξνο ρξφλνο, αιιά θαη ην επίπεδν επεκεξίαο ησλ αλζξψπσλ
απμάλνληαη(Σζάξηαο, 1995).
ζνλ αθνξά ηελ Κξήηε, απνηειεί ηελ πέκπηε κεγαιχηεξε πεξηθέξεηα ηεο
Διιάδαο, κε πιεζπζκφ πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 5%-6% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ
ηεο επηθξάηεηαο. Δίλαη ην κεγαιχηεξν λεζί ηεο ρψξαο, θαη ην πέκπην κεγαιχηεξν ηεο
Μεζνγείνπ, κε έθηαζε 8.336 η.ρικ. (6% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο
Διιάδαο), κε κήθνο αθηνγξακκήο πνπ μεπεξλάεη ηα 1.000 ρικ. Ζ ηζηνξία (π.ρ. ν
κηλσηθφο πνιηηηζκφο), ν κεγάινο πνιηηηζκηθφο πινχηνο θαη ε γεσγξαθηθή, θνκβηθή
ζέζε ηεο Κξήηεο (π.ρ. βξίζθεηαη αλάκεζα ζε ηξεηο επείξνπο θαη είλαη ην λνηηφηεξν
ζεκείν ηεο Δπξψπεο) δείρλνπλ ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζε νηθνλνκηθφ,
πνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν γηα ηελ Διιάδα51.ε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε Κξήηε
ζπκκεηέρεη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 5%, απφ ην
νπνίν ην 50% πεξίπνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ52. ζνλ αθνξά ηηο αεξνπνξηθέο
αθίμεηο ζηελ Κξήηε, παξαηεξείηαη θαη εδψ αχμεζε, αθνχ γηα ην 2015 νη αθίμεηο απφ
ην εμσηεξηθφ ησλ ηνπξηζηψλ αλήιζαλ ζηηο 3.213.649, ελψ γηα ην 2016, κέρξη θαη ην
επηέκβξην ν αξηζκφο απηφο έρεη ήδε μεπεξαζηεί, θηάλνληαο ηηο 3.575.347 αθίμεηο.
Σα παξαπάλσ απνηεινχλ κία εηζαγσγηθή ηεθκεξίσζε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη
ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο θαη πνιιψλ πεξηθεξεηαθψλ
πεξηνρψλ, φπσο ε Κξήηε, αιιά θαη γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ
εξγαδνκέλσλ. πσο ζηελ Κξήηε, έηζη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο,
πνιινί άλζξσπνη πεξηκέλνπλ ην άλνηγκα ηεο ηνπξηζηηθήο ζεδφλ ψζηε λα εξγαζηνχλ
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Σα ζηνηρεία ησλ αεξνπνξηθψλ αθίμεσλ ησλ ηνπξηζηψλ αληιήζεθαλ απφ ην Ηλζηηηνχην ηνπ ΔΣΔ
Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ Κξήηε αληιήζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο
Κξήηεο (http://www.crete.gov.gr)
52
Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή
51
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θαη λα απνθνκίζνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο δηαβίσζεο, ελψ ηνλ ππφινηπν ρξφλν
κέλνπλ άλεξγνη, κε ή ρσξίο επίδνκα αλεξγίαο.
Ίζσο ην θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο (πνπ ππνλνήζεθε πξνεγνπκέλσο) είλαη ην ζηνηρείν ηεο
εποσικόηηηαρ, ε νπνία ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηηο εξγαζηαθέο
ζρέζεηο, απφ νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πιεπξάο (Μπισλφπνπινο, Μέληεο, &
Πνιπμέλε, 2003, ζ. 19). Τπφ απηή ηελ νπηηθή δηάζηαζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο
απαζρφιεζεο, νη εξγαδφκελνη θαινχληαη, ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, λα εξγαζηνχλ γηα
έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα ηελ αζηάζεηα ηνπ εηζνδήκαηόο
ηνπο αιιά θαη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηελ θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα ζηηο ηνπξηζηηθέο
πεξηνρέο (Ίθθνο, 2015, ζ. 1). Με άιια ιφγηα, ε απαζρφιεζε ησλ επνρηαθψλ
εξγαδνκέλσλ είλαη πεπεξαζκέλε, θαη ε ηδηαηηεξφηεηα απηή, θαη θπξίσο ηα
πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί, ξπζκίδνληαη λνκηθά, φπσο π.ρ. κε ην Ν.
1346/8353(Μπισλφπνπινο, Μέληεο, & Πνιπμέλε, 2003, ζζ. 20-22).

4.3.1 Οι Συλλογικέσ Συμβάςεισ Εργαςίασ
Πξηλ αλαθεξζψ ζηηο ςλλογικέρ ςμβάζειρ Δπγαζίαρ (Δ) ζηνλ
ηνπξηζηηθφ θιάδν ζην Ζξάθιεην, σο απνηχπσζε ηεο δηακφξθσζεο ησλ λέσλ
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, είλαη αλαγθαίν λα απνζαθεληζηεί ηη είλαη νη Δ. χκθσλα,
ινηπφλ, κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ην Γίθηπν Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη
πκβνπιεπηηθήο 2012-2015 ηνπ ΗΝΔ/ΓΔΔ54«πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο
ζπλάπηεηαη κεηαμύ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ ησλ εξγνδνηώλ ή θαη
κεκνλσκέλνπ εξγνδόηε, θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο θαη θαζνξίδεη ηνπο όξνπο θαη ηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαζώο επίζεο θαη άιια ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζρέζεηο
εξγαζίαο».
Σν ηη αθξηβψο ππφθεηηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο δηεπζέηεζεο ησλ Δ
δηεπθξηλίδεηαη ιεπηνκεξψο απφ ην Ν. 1876/1990:
«Ζ ζπιινγηθή ζχµβαζε εξγαζίαο µπνξεί λα ξπζκίδεη:
1.
2.

Εεηήκαηα ζρεηηθά µε ηε ζχλαςε, ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηε ιήμε ησλ
αηνµηθψλ ζπµβάζεσλ εξγαζίαο πνπ εµπίπηνπλ ζην πεδίν ηζρχνο ηεο.
Εεηήµαηα πνπ αθνξνχλ ηελ άζθεζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ δηθαηψµαηνο ζηελ
επηρείξεζε, ηελ παξνρή ζπλδηθαιηζηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη ηνλ ηξφπν
παξαθξάηεζεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηεο απφδνζήο ηνπο ζηηο
δηθαηνχρεο νξγαλψζεηο.

53

Ο Ν. 1346/83 νξίδεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ ππνρξεσηηθή επαλαπξφζιεςε ησλ επνρηαθψλ εξγαδνκέλσλ
ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνιήζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηνπξηζηηθή πεξίνδν
54
Δξγαζηαθά Θέκαηα, Μέξνο 1 ν: πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Εεηήµαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, εθηφο απφ ηα ζπληαμηνδνηηθά, εθ' φζνλ δελ
έξρνληαη ζε αληίζεζε µε ηε ζπληαγµαηηθή ηάμε θαη ηελ πνιηηηθή ησλ
δεµφζησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. "ηελ έλλνηα ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ
ζεµάησλ, πνπ δελ µπνξεί λα απνηειέζνπλ πεξηερφµελν ζπιινγηθήο ζχµβαζεο
εξγαζίαο, πεξηιαµβάλνληαη θαη ε µεηαβνιή, αµέζσο ή εµµέζσο, ηεο ζρέζεο
αζθαιίζηξνπ εξγαδνµέλνπ θαη εξγνδφηε, ε µεηαβίβαζε ηνπ βάξνπο ελ φισ ή
ελ µέξεη ηαθηηθψλ εηζθνξψλ ή εηζθνξψλ γηα αλαγλψξηζε πξνυπεξεζηψλ απφ
ηνλ έλα ζηνλ άιιν θαζψο θαη ε ζχζηαζε εηδηθψλ ηαµείσλ ή ινγαξηαζµψλ,
πνπ ρνξεγνχλ πεξηνδηθέο παξνρέο ζπληάμεσλ ή εθάπαμ βνήζεµα µε
επηβάξπλζε ηνπ εξγνδφηε".
Εεηήµαηα ζρεηηθά µε ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεµαηηθήο πνιηηηθήο ζην µέηξν
πνπ απηή επεξεάδεη άµεζα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.
Εεηήµαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εξµελεία ησλ θαλνληζηηθψλ φξσλ ηεο ζπιινγηθήο
ζχµβαζεο εξγαζίαο.
Εεηήµαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ λ. 1767/1988 (ΦΔΚ Α' 63) µε
επηθχιαμε θαη ησλ αξµνδηνηήησλ ησλ ζπµβνπιίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ.
Σα δηθαηψµαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπµβαιιφµελσλ µεξψλ.
Εεηήµαηα ζρεηηθά µε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο φξνπο ζπιινγηθήο
δηαπξαγµάηεπζεο, µεζνιάβεζεο θαη δηαηηεζίαο.
Ζ ζπιινγηθή ζχµβαζε εξγαζίαο µπνξεί λα πεξηέρεη ξήηξα εηξήλεο ζρεηηθά µε
ηα δεηήµαηα πνπ ξπζµίδεη.
«Με επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπµβάζεηο εξγαζίαο δεηήµαηα ζρεηηθά µε ηελ
επαλαξξχζµηζε ή ζπµπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1-6 ηνπ
άξζξνπ 38 γηα ηε µεξηθή απαζρφιεζε θαζψο θαη ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη
7 ηνπ άξζξνπ 40 γηα ηηο πξφζζεηεο νµάδεο εξγαζίαο ηνπ λφµνπ γηα ηνλ
εθζπγρξνληζµφ θαη ηελ αλάπηπμε»(πξνζζ. Απφ ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ
Ν. 1892/90, ΦΔΚ Α’ 101)».

Οη Δ δηαθξίλνληαη ζε έμη είδε, αλάινγα κε ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πνπ
ζπλππνγξάθνπλ ηελ θάζε κία θαη, θπξίσο, κε ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ αθνξνχλ. Έηζη,
εληνπίδνληαη55:
1.

Οη Δζληθέο Γεληθέο Δ (ΔΓΔ), νη νπνίεο ζπλάπηνληαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο
ζπλδηθαιηζηηθέο, εξγαηηθέο56 θαη εξγνδνηηθέο57, νξγαλψζεηο θαη αθνξνχλ ην
ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ κίαο ρψξαο. Ρπζκίδνπλ ηα θαηψηεξα φξηα ησλ
κηζζνινγηθψλ, θαη κε (φπσο άδεηεο, επηδφκαηα, σξάξην θ.ν.θ.), φξσλ. Πιένλ,
φκσο, ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ κηζζνινγηθψλ φξσλ ηεο ΔΓΔ αθνξά
ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη κέιε ησλ ζπκβαιιφκελσλ εξγνδνηηθψλ
νξγαλψζεσλ. Γηα ηηο ππφινηπεο ηζρχνπλ νη λνκνζεηεκέλνη θαηψηαηνη κηζζνί58.

55

ΗΝΔ/ΓΔΔ, Γίθηπν Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη πκβνπιεπηηθήο Δξγαδνκέλσλ 2012-2015,
Δξγαζηαθά Θέκαηα, Μέξνο 1ν: πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο, ζ. 7-8
56
Γειαδή απφ ηελ ΓΔΔ
57
Οη εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο κε επξχηεξε εθπξνζψπεζε ή παλειιήληα έθζηαζε, φπσο ν ΔΒ, ε
ΔΔΔ, ε ΓΔΒΔΔ θ.α.
58
Με ην δεύηεξν κλεκόλην κεηώλεηαη ν γεληθόο θαηώηαηνο κηζζόο, θαηά 22% (θαη θαηά 32% γηα ηνπο
λένπο θάησ ησλ 25 εηώλ), κε λνκνζεηηθή παξέκβαζε θαηαξγώληαο ηνλ ξόιν ηεο εζληθήο γεληθήο
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2.

3.

4.

5.

6.

Οη Κιαδηθέο Δ, νη νπνίεο αθνξνχλ εξγαδφκελνπο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
θιάδνπ παξαγσγήο θαη ζπλάπηνληαη απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο
ζπλδηθαιηζηηθέο θαη εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο. Ζ έθηαζεο εθαξκνγήο ηνπο
κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε επίπεδν πφιεο, πεξηθέξεηαο ή θαη φιεο ηεο ρψξαο.
Οη Δπηρεηξεζηαθέο Δ,πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ κίαο
επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο (εθηφο θη αλ εληφο ηεο χκβαζεο πξνζηεζνχλ
εμαηξέζεηο γηα θάπνηα θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ) κε 50 θαη άλσ εξγαδνκέλνπο
θαη ζπλάπηνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ην επηρεηξεζηαθφ ζσκαηείν. ηελ
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επηρεηξεζηαθφ ζσκαηεία, κία «έλσζε πξνζψπσλ»
κε ζπκκεηέρνληεο ην ιηγφηεξν ηα 3/5 ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη ηελ δηθαηνδνζία
λα ιεηηνπξγήζεη σο ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Δ. Δάλ δελ
πθίζηαηαη νχηε κία ηέηνηα έλσζε, ηφηε ην πξσηνβάζκην θιαδηθφ ζσκαηείν
αλαιακβάλεη απηφλ ηνλ ξφιν.
Οη Δζληθέο Οκνηνεπαγγεικαηηθέο Δ, νη νπνίεο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ
εξγαδνκέλσλ ελφο επαγγέικαηνο θαη ησλ ζπλαθή κε απηφ ην επάγγεικα
εηδηθνηήησλ, κε εζληθφ επίπεδν εθαξκνγήο. πλάπηνληαη απφ πξσηνβάζκηεο ή
δεπηεξνβάζκηεο νκνηνεπαγγεικαηηθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο, εξγαηηθέο νξγαλψζεηο
θαη εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο επξείαο εθπξνζψπεζεο ή παλειιήληαο έθηαζεο.
Οη Σνπηθέο Οκνηνεπαγγεικαηηθέο Δ, νη νπνίεο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ
εξγαδνκέλσλ ελφο επαγγέικαηνο θαη ησλ ζπλαθή κε απηφ επάγγεικα
εηδηθνηήησλ κίαο ζπγθεθξηκέλεο πφιεο ή πεξηθέξεηαο, θαη ζπλάπηνληαη απφ
νκνηνεπαγγεικαηηθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο, εξγαηηθέο νξγαλψζεηο θαη εξγνδνηηθέο
νξγαλψζεηο, εθ ησλ νπνίσλ θαη νη δχν είλαη ηνπηθήο εκβέιεηαο.
Οη Δ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ
επηρεηξήζεσλ εθείλσλ (ζπγαηξηθέο), νη νπνίεο ππφθεηληαη ζηνλ δηνηθεηηθφ
έιεγρν κίαο άιιεο επηρείξεζεο (κεηξηθή), κε ηελ Δ λα πεξηιακβάλεη θαη
ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο κεηξηθήο, θαη έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κίαο
Δπηρεηξεζηαθήο Δ.

Αθφκα έλα ζέκα πνπ ρξήδεη πξνζνρήο είλαη ε δεζμεςηικόηηηα ηυν Δ.
Πξηλ ην 2011, θαη κε ηνλ Ν. 1876/90, θάζε Δ ήηαλ δπλαηφλ λα επεθηαζεί θαη λα
θεξπρζεί σο γεληθψο ππνρξεσηηθή απφ ηνλ ππνπξγφ εξγαζίαο, φηαλ νη εξγνδφηεο πνπ
είραλ πάξεη κέξνο ζε απηή απαζρνινχζαλ ηνπιάρηζηνλ ην 51% ηνπ ζπλφινπ ησλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. Πιένλ, φκσο, κε ην Ν. 4024/11, ε
δπλαηφηεηα απηή θαηαξγήζεθε, κε απνηέιεζκα ε δεζκεπηηθφηεηα ησλ Δ λα αθνξά
κφλν ηνπο εξγνδφηεο πνπ είλαη κέιε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ
ζπλέβαιιαλ ζηελ ζχλαςε ηεο Δ(Ακαξγησηάθεο, 2015), κε απνηέιεζκα πνιιέο
επηρεηξήζεηο λα εγθαηαιείπνπλ ηα ζσκαηεία θαη λα ζπλάπηνπλ Δπηρεηξεζηαθέο Δ
θαη Αηνκηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο.
Ζ ζχλαςε Δπηρεηξεζηαθψλ Δ γίλεηαη πιένλ ζε κεγάιν βαζκφ, ιφγσ ηεο
λνκηθήο δηάζηαζεο πεξί ζςπποήρ ηυν Δ. Ο Ν. 1876/90 φξηδε φηη αλ έλαο φξνο
εξγαζίαο πξνβιεπφηαλ απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία Δ ίζρπε ν επλντθφηεξνο. Πιένλ,
ζπιινγηθήο σο εξγαιείνπ δηακόξθσζεο ησλ θαηώηαησλ απνδνρώλ ζύκβαζεο πνπ αληηθαζίζηαηαη ζην
εμήο από ππνπξγηθή απόθαζε (Κνπδήο, 2015, ζ. 12)
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κε ην Ν. 4024/11 (αξ. 37, παξ. 5), ζε πεξίπησζε ζπξξνήο κίαο Δπηρεηξεζηαθήο θαη
κίαο Κιαδηθήο Δ, ππεξηζρχεη ε πξψηε, κε ην επηρείξεκα ηεο δηάζσζεο ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο, αιιά θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο(Κνπδήο, 2011).
Σέινο, αθφκε κία ζεκαληηθή παξάκεηξνο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ
πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί, είλαη νη ζεζκνί ηεο Μεζολάβηζηρ θαη ηεο Γιαιηηζίαρ59,
ζηηο ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνζθχγνπλ ηα ζπκβαιιφκελα
κέξε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηηο Δ, φηαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο δελ
«θαξπνθνξνχλ». ηελ Διιάδα, κε ηνλ Ν. 1876/90 (Αξ. 14-16), ηδξχζεθε θαη
δξαζηεξηνπνηείηαη ν Οξγαληζκφο Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο (ΟΜΔΓ), ηνπ νπνίνπ
νη αξκνδηφηεηεο εθηείλνληαη ζε φιν ην θάζκα ηεο κεζνιάβεζεο θαη ηεο δηαηηεζίαο.
Με ην φξν Μεζνιάβεζε λνείηαη ε δηελέξγεηα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ
γηα ηελ ππνγξαθή κίαο Δ ή άιιεο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε,
κε ηελ βνήζεηα ελφο κεζνιαβεηή. ηφρνο ηνπ ηειεπηαίνπ είλαη ε δεκηνπξγηθή
ζπκβνιή ηνπ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, κε πξνηάζεηο ζχγθιηζεο ησλ απφςεσλ ή κε δηθή
ηνπ πξφηαζε. Ζ κεζνιάβεζε δελ έρεη δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα, αιιά ιεηηνπξγεί σο
βνεζεηηθή παξέκβαζε κε ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο
κεηαμχ ησλ κεξψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή αξρίδεη κε ηελ ππνβνιή, κνλνκεξνχο ή απφ
θνηλνχ, αίηεζεο θαη κπνξεί λα ιήμεη κε, ή ρσξίο ζπκθσλία.
Γηαηηεζία, απ’ ηελ άιιε, είλαη ε δηαδηθαζία ηειηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ
ησλ κεξψλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα κία Δ κε Γηαηηεηηθή Απφθαζε, ε νπνία
εμνκνηψλεηαη κε Δ θαη έρεη δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα. Ζ πξνζθπγή ζηελ δηαηηεζία
κπνξεί λα γίλεη απφ θνηλνχ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ή
κνλνκεξψο, είηε εθφζνλ ην άιιν κέξνο αξλήζεθε ηελ κεζνιάβεζε, είηε επεηδή ην
άιιν κέξνο απέξξηςε ηελ πξφηαζε ηνπ κεζνιαβεηή. Οη φξνη, ηφζν ηεο πξνζθπγήο,
φζν θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαηηεζίαο θαζνξίδνληαη κε ηελ ζπλνκνιφγεζε ξεηξψλ
ζηε Δ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.
Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2012 (ΠΤ 6/2012) ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο πξνζθπγήο
ζηελ δηαηηεζία θαηαξγήζεθε, κε απνηέιεζκα ηελ (ζηελ πξάμε) θαηάξγεζε ηεο
δπλαηφηεηαο ηεο δηαηηεζίαο. κσο, κεηά απφ πξνζθπγή ηεο ΓΔΔ θαη ηεο ΟΣΟΔ
ζηελ Οινκέιεηα ηνπ ηΔ (2307/2014), νη δηαηάμεηο (Αξ. 3, παξ. 1, 2 θαη 4) ηεο ΠΤ
πνπ ζρεηίδνληαλ κε θαηάξγεζε απηή, αθπξψζεθαλ θαη επαλήιζε ε δηαηηεζία ζην
παιαηφ θαζεζηψο. Δπίζεο, ε Βνπιή ςήθηζε ην Ν. 4303/14 πνπ επηθχξσζε ην
παξαπάλσ.
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Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν αληιήζεθαλ απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΟΜΔΓ
(http://www.omed.gr), απφ ην (Μπισλφπνπινο, Μέληεο, & Πνιπμέλε, 2003, ζζ. 68-71)θαη απφ ην
(Ακαξγησηάθεο, 2015, ζζ. 12-13)
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4.3.2 Οι ΣΣΕ του Τουριςμού ςτο Ηράκλειο
Αθνχ επηζεκάλζεθαλ θάπνηα βαζηθά ζεκεία πνπ αθνξνχλ ην παξφλ
πφλεκα60, ζα αθνινπζήζεη ε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ηξηψλ δηαδνρηθψλ Δ ησλ
Ξελνδνρνυπαιιήισλ ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ, γηα ηελ πεξίνδν 2010-2015, θαζψο θαη ηεο
Γηαηηεηηθήο Απφθαζεο«πεξί ησλ φξσλ ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ
μελνδνρνυπαιιήισλ ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ»γηα ηελ πεξίνδν 2016-2017 (ΓΑ
7/2016)61, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
ζε επηρεηξήζεηο ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ νπνίσλ επεμεγείηαη ζην αξ.
1 ησλ Δ, πεξί ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ησλ πξνθείκελσλ
Δ είλαη ν ΞΖ, ε ΔΞΖ θαη ν χιινγνο Ηδηνθηεηψλ Δλνηθηαδφκελσλ
Γηακεξηζκάησλ «Φηινμελία».
Πξψην, θαη ίζσο ην βαζηθφηεξν, ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί απφ ηηο
Δ είλαη ν βαζηθφο κεληαίνο κηζζφο ησλ μελνδνρνυπαιιήισλ (βι. Πίλαθα 1). Δλψ
ζηελ Δ ηεο πεξηφδνπ 2010-2011 νη βαζηθνί κεληαίνη κηζζνί θαη ησλ ηεζζάξσλ
θαηεγνξηψλ μεπεξλνχλ ηα 900€, ηελ πεξίνδν 2012-2013 κεηψλνληαη ζε πνζνζηφ
πεξίπνπ 15% κε ηνλ βαζηθφ κεληαίν κηζζφ ηεο Α’ Καηεγνξίαο62 λα κελ μεπεξλά ηα
800€ θαη ηνλ αληίζηνηρν ηεο Γ’ Καηεγνξίαο λα είλαη θάησ απφ ηα 700€. Δλ ζπλερεία,
ε Δ ηεο πεξηφδνπ 2014-2015 επέθεξε λέα κείσζε πεξίπνπ 5%, κε ην κεληαίν
βαζηθφ κηζζφ ηεο Β’ Καηεγνξίαο λα αγγίδεη ηα 800€63.

Πίνακαρ 1
Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου 2010-2017
Αρ. 3: Βαςικοί Μηνιαίοι Μιςθοί
ΣΣΕ 2010-2011
Α'
Κατηγορία
994,24
Β'
Κατηγορία
973,28
Γ'
Κατηγορία
953,96
Δ'
Κατηγορία
911,7
*Διαιτητική Απόφαςη

ΣΣΕ 2012-2013

ΣΣΕ 2014-2015

ΣΣΕ 2016-2017*

862,09

821,96

838,39

843,91

804,62

820,71

827,15

788,69

804,46

790,5

753,69

768,76

60

Γηα κία πιήξε επηζθφπεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ αιιαγψλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζην
εξγαηηθφ δίθαην ηελ πεξίνδν απφ ην 2010 θαη κεηά, βι. ελδεηθηηθά (Ακαξγησηάθεο, 2015), (Κνπδήο,
2015), (Κνπδήο, 2011) θαη (Κπξηαθνχιηαο, 2012)
61
http://www.omed.gr/el/taxonomy/term/107, ζηελ δηαηηεζία πξνζέθπγε κνλνκεξψο ν ΞΖ
62
Οη μελνδνρνυπάιιεινη ηνπο νπνίνπο νη Δ αθνξνχλ θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, νη
νπνίεο αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζην αξ. 2 ησλ Δ, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο
63
Ζ ΓΑ απνηειεί κία ηδηάδνπζα πεξίπησζε θαη ζα αλαιπζεί παξαθάησ
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Αλάινγεο δηάζηαζεο αιιαγή είλαη θαη ε θαηάξγεζε ησλ απμήζεσλ ηνπ
βαζηθνχ κεληαίνπ κηζζνχ (Αξ. 3) ζηελ Δ ηεο πεξηφδνπ 2012-2013, νη νπνίεο ζηελ
πξνεγνχκελε Δ ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 1% επί ηνπ αθξηβψο πξνεγνπκέλνπ ρξφλνπ
δηακνξθσκέλνπ βαζηθνχ κεληαίνπ κηζζνχ (π.ρ. γηα έλα μελνδνρνυπάιιειν Γ’
Καηεγνξίαο, ν βαζηθφο κεληαίνο κηζζφο γηα ην 2010 ήηαλ 953,96€, γηα ην 2011 ήηαλ
963,49€ θαη γηα ην έηνο 2012 ήηαλ 973,12). Παξ’ φια απηά, ζηελ επφκελε Δ, νη
απμήζεηο απηέοεπαλαθηήζεθαλ, κε πνζνζηφ 2% γηα κία θνξά κεηά απφ έλα ρξφλν.
ζνλ αθνξά ην επίδνκα πξνυπεξεζίαο (Αξ. 4), παξαηεξνχληαη επίζεο
αιιαγέο θαη κεηψζεηο. Πην αλαιπηηθά, ε Δ ηνπ 2010-2011 φξηδε ην ελ ιφγσ
επίδνκα ζηα 5,57€ γηα ην 2010, γηα θάζε έλα έηνο πξνυπεξεζίαο ζε άιιε
μελνδνρεηαθή επηρείξεζε, κε 1% αχμεζε γηα ηα έηε 2011 θαη 2012 εθάζηνηε. Ζ Δ
ηνπ 2012-2013 θαηήξγεζε ηηο απμήζεηο θαη φξηζε ην επίδνκα ηνχην ζηα 4€, κε ηελ
Δ ηνπ 2014-2015 λα ην επαλαθέξεη ζηα 5,60€, ρσξίο λα νξίδνληαη, φκσο απμήζεηο
επί ηνπ επηδφκαηνο, θαηά ηα πξφηππα ηεο πξνεγνχκελεο.
Καηά ην Αξ. 5, πνπ αθνξά ηα ινηπά επηδφκαηα πνπ δηθαηνχληαη νη
μελνδνρνυπάιιεινη, εληνπίδνληαη δηαθνξνπνηήζεηο κφλν ζε δχν πεξηπηψζεηο. Αξρηθά
ζηελ παξ. ε, φπνπ θαη νξίδεηαη ην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, θαη ζηελ νπνία, ε
Δ ηεο πεξηφδνπ 2014-2015 κεηψλεη ην επίδνκα ησλ ιαληδέξεδσλ απφ 10% (πνπ
είλαη γηα φζνπο εξγάδνληαη ζηελ θνπδίλα) ζε 5%. Καη επίζεο, φζνλ αθνξά ην επίδνκα
ηξνθήο (παξ. δ), ην πξφζηηκν γηα ηελ κε παξνρή ηξνθήο ζε εξγαδφκελν, πνπ επηζπκεί
θαη ην έρεη δεηήζεη εγγξάθσο, δηακνξθψλεηαη, απφ 10% επί ηνπ κεληαίνπ βαζηθνχ
κηζζνχ (Αξ. 3) κέρξη ην 2011, ζε 2% γηα ηηο επφκελεο Δ.
Άιιε κία ζεκαληηθή αιιαγή πνπ ππνβάιιεηαη κε ηηο Δ ηνπ 2012-2013 θαη
εληεχζελ αθνξά ηελ ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο ησλ μελνδνρνυπαιιήισλ (Αξ.
11), κε ηελ απνδεκίσζε λα θαηξαθπιά απφ ην 40% κε 50% ηεο απνδεκηψζεσο ηνπ Ν.
2112/20 (ε νπνία ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ θαηά κέζν φξν απνδνρψλ ηεο ακέζσο
πξνεγνχκελεο εξγαζηαθήο πεξηφδνπ) γηα ηελ Δ ηεο πεξηφδνπ 2010-2011, ζε 20%
γηα ηηο ππφινηπεο Δ.
Ζ επφκελε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο Δ βξίζθεηαη ζην Αξ. 13, θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην εκεξνκίζζην πνπ θαιείηαη λα θαηαβάιιεη ν εξγνδφηεο ζε φζνπο
πξνζιακβάλνληαη εθηάθησο γηα ηελ εμππεξέηεζε απιψλ γεπκάησλ ή δεμηψζεσλ.
ηελ πεξίπησζε ηεο Δ ηνπ 2010-2011 ην εκεξνκίζζην γηα ηνπο ζεξβηηφξνπο ήηαλ
69,39€ θαη γηα ηνπο βνεζνχο ζεξβηηφξνπο 60,20€. ηηο ππφινηπεο Δ νη αληίζηνηρεο
ακνηβέο νξίδνληαη ζε 60€ θαη 53€.
Σέινο, ζηελ Δ ηεο πεξηφδνπ 2014-2015 παξαηεξείηαη ε πξνζζήθε ελφο
αθφκε άξζξνπ (Αξ. 22 ηεο Δ 2014-2015), ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ εξγαζία θαηά
ηελ 6ε εκέξα ησλ μελνδνρνυπαιιήισλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε πιεξφηεηα ησλ
επηρεηξήζεσλ ππεξβαίλεη ην 75%, κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο κίαο εθ ησλ δχν
εκεξψλ αλάπαπζεο ηεο εβδνκάδαο ησλ εξγαδνκέλσλ (ξεπφ), ρσξίο θακία επηπιένλ
ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηνπ εξγνδφηε επί ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ απαζρνινπκέλνπ
(εθηφο θη αλ ε κέξα εθείλε είλαη Κπξηαθή ή αξγία, νπφηε θαη απνδεκηψλεηαη κε ηελ
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πξνβιεπφκελε απφ ηνλ λφκν απνδεκίσζε, ε νπνία είλαη 75% επί ηνπ εκεξνκηζζίνπ).
Με άιια ιφγηα, θαηαιχεηαη ζηελ πξάμε ην πξνβιεπφκελν σξάξην εξγαζίαο (Αξ. 9
ησλ Δ), πνπ θαηνρπξψλεη ηελ πεληαήκεξε εβδνκάδα εξγαζίαο, θαζψο ε
πιεηνςεθία ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζην Ζξάθιεην ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή
επηζθεςηκφηεηα, ηδίσο ηελ θαινθαηξηλή, ηνπξηζηηθή πεξίνδν (ΟΜΔΓ, 2016, ζ. 6, θεθ.
Β, παξ. 10β θαη ζ. 8, θεθ. Β, παξ.11β).
Ωο πξνο ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ παξαπάλσ θαη απφ ηελ
ζπλνιηθφηεξε επεμεξγαζία ησλ Δ ησλ μελνδνρνυπαιιήισλ ζην Ζξάθιεην,ε πξψηε
επηζήκαλζε, πνπ εχινγα απνξξέεη, είλαη φηη φιεο νη αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ είραλ
σο ζηφρν ηελ κείσζε ησλ κηζζνινγηθψλ φξσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, κε άιια ιφγηα, ηελ
κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, σο απφξξνηα ηεο γεληθφηεξεο κείσζεο ησλ κηζζψλ ηελ
πεξίνδν ηεο θξίζεο, κε πξφζρεκα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ κείσζε ησλ κηζζψλ ζηελ
πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη ήξζε κε ηελ ζχκθσλε γλψκε εξγνδνηηθψλ θαη εξγαηηθψλ
νξγαλψζεσλ, σο θαηαλφεζε ηεο δπζκελήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο, πξνζπάζεηα
βνήζεηαο γηα ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη έλδεημε αιιειεγγχεο (ΟΜΔΓ, 2016, ζ.
6, θεθ. Β, παξ. 10α).
Δπίζεο, ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο
ελφο μελνδνρνυπαιιήινπ απνηειεί κεγάιε αιιαγή θαη θαηαδεηθλχεη ηελ έληνλε
πξνζήισζε ζηηο πεξηθνπέο ησλ κηζζνινγηθψλ απνιαβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηφζν
ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε, φζν θαη ζαλ απφξξνηα ηνπ γεληθφηεξνπ θιίκαηνο ζηελ
Διιάδα. Δηδηθά ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ην ζπληαμηνδνηηθφ είλαη ζην επίθεληξν ηνπ
δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, θαη καδί κε ηα εξγαζηαθά, έρεη ππνζηεί κεγάιεο πεξηθνπέο
απφ ην 2010 θαη κεηά.
Αθφκε θαη ε έληαμε ηνπ άξζξνπ 22 ζηελ Δ ηεο πεξηφδνπ 2014-2015 πεξί
εξγαζίαο θαηά ηεο 6ε κέξα, δείρλεη ηελ έληνλε πξνζήισζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
θεξδνθνξίαο ησλ εξγνδνηψλ, εηο βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο νη ηειεπηαίνη,
πιένλ, δελ απνδεκηψλνληαη σο είζηζηαη, αιιά απαζρνινχληαη θαλνληθά, απφ
κηζζνινγηθήο άπνςεο. Πέξαλ απηνχ, φκσο, θαη ε απψιεηα ελφο απφ ηα δχν ξεπφ ησλ
εξγαδνκέλσλ απνηειεί ζεκαληηθή αιιαγή, εθφζνλ, ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ράλεηαη ε
πεληαήκεξε απαζρφιεζε αλά εβδνκάδα, ηζηνξηθφ θεθηεκέλν θαη ζεκειηψδεο
δηθαίσκα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, αλάινγεο ζεκαζίαο κε ην 8σξν.
Κιείλνληαο ηελ αλάιπζε ησλ Δ, αμίδεη λα πξνζεγγηζηεί εηδηθφηεξα ε Δ
ηεο πεξηφδνπ 2016-2017, ε νπνία, φπσο έρεη επηζεκαλζεί θαη παξαπάλσ, ήηαλ κία
Γηαηηεηηθή Απφθαζε, κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο δηαηηεζίαο γηα ηηο Δ, ηνπ ΟΜΔΓ. Αλ
θαη ε κεγάιε δηαθνξά ηεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο Δ είλαη ε αχμεζε ηνπ βαζηθνχ
κεληαίνπ κηζζνχ, ε αχμεζε απηή ππνινγίδεηαη ζε κφλν 2% 64, πνζνζηφ πνπ
ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ησλ κηζζνινγηθψλ κεηψζεσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί νη
64

Δλψ ν χλδεζκνο Ξελνδνρνυπαιιήισλ δήηεζε 5% αχμεζε, ηφζν ζηνλ κεληαίν βαζηθφ κηζζφ, φζν
θαη ζην επίδνκα πξνυπεξεζίαο (ΟΜΔΓ, 2016, ζ. 4, θεθ. Β, παξ. 5 & ζει. 6, θεθ. Β, παξ. 10) θαη ην
αίηεκα απηφ ζηεξίρζεθε ζε ζηνηρεία πνπ πξνζθφκηζε θαη αλαθέξνληαη ζηελ ΓΑ 7/2016 (ζει. 6-7, θεθ.
Β, παξ. 10)
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μελνδνρνυπάιιεινη ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ
ηδηαίηεξα, γηα ηα πιαίζηα ηεο επνρήο, αλνδηθή πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ αθνξά ε πξνθείκελε Δ.
Δπίζεο ελδηαθέξνλ γεγνλφο, είλαη ην φηη ε δηαηηεζία έιαβε κέξνο θαη ππήξμε
Απφθαζε. Ο Ακαξγησηάθεο (2015, ζ. 13) αλαθέξεη φηη, αλ θαη ν ζεζκφο ηεο
δηαηηεζίαο απνθαηαζηάζεθε (κε ηελ απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ ππ’ αξηζκφλ
2307/14 θαη ην Ν. 4303/14), ε δηαδηθαζία θξίλεηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε θαζψο είλαη
εκθαλήο ν θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο ζηα πιαίζηα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ,
ηφζν ζηελ δπζθνιία έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαηηεζίαο, φζν θαη ζηελ
δπλαηφηεηα άζθεζεο έθεζεο γηα ηελ Γηαηηεηηθή Απφθαζε.
ε απηφ πνπ ζα ήζεια λα ζηαζψ παξαπάλσ, φκσο είλαη ην ζπγθείκελν ηεο ΓΑ
7/2016, νπνίν εκπεξηέρεηαη ζην πξψην κέξνο απηήο. Ζ αλάγθε πξνζθπγήο ηνπ ΞΖ
ζηελ δηαηηεζία γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Δ απνξξέεη απφ ηελ πξνζρεκαηηθή
(ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο ΞΖ) απνπζία ηεο ΔΞΖ απφ ην ηξαπέδη ησλ ζπιινγηθψλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ ΔΞΖ, απφ ηελ άιιε, ππνζηήξημε φηη απφ ηηο 29/09/15 δελ
πθίζηαηαη Γ, λφκηκα αηξεηφ, κε δηθαηνδνζία εθπξνζψπεζεο ηεο Έλσζεο ζε λνκηθέο
δηαδηθαζίεο, φπσο είλαη απηή ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ ζχλαςε ηεο Δ (ΟΜΔΓ,
2016, ζ. 2, θεθ. Α, παξ. 5). Απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ απέξηςε ε εξγαηηθή πιεπξά κε
δηάθνξα ζηνηρεία, φπσο ην φηη δελ ππάξρεη πξάμε ηξνπνπνίεζεο ή δηάιπζεο ηνπ
ζσκαηείνπ65 ή ην φηη ην Γ ηεο ΔΞΖ (ν πξφεδξνο θνο Νηθφιανο Υαιθηαδάθεο θαη ν
αληηπξφεδξνο θνο Δκκαλνπήι Μαλνχζνο) εθπξνζσπεί θαλνληθά ην ζσκαηείν ζε
δεκφζηνπο θνξείο ή εκεξίδεο θαη δεκνζηεχεη αλαθνηλψζεηο, ππνγξαθφκελεο κε ηελ
δηνηθεηηθή ηνπο ηδηφηεηα.

65

Σν γεγνλφο απηφ πηζηνπνηήζεθε θαη κε ηελ πξνζθφκηζε, εθ κέξνπο ηνπ ΞΖ, απφ ην Πξσηνδηθείν
Ζξαθιείνπ,πηζηνπνηεηηθνχ κεηαβνιψλ (404/2016, νπ. α. ζην ΟΜΔΓ, 2016, ζει. 5, θεθ. Β, παξ. 10)
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5 Συμπεράςματα
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα θαηαδείμεη ηελ ηαρεία απνξξχζκηζε
πνπ έρνπλ ππνζηεί νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ Διιάδα κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ
κλεκνλίσλ «νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία». Δίλαη επξέσο
γλσζηφ, πιένλ, φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο παιεχεη λα θξαηεζεί
ζε βηψζηκα επίπεδα γηα ηελ θνηλσλία, βαιιφκελε απφ ην ρξένο, ηα ειιείκκαηα, ηελ
νηθνλνκηθή χθεζε θ.α.
πσο έρσ ζπλζεκαηηθά αλαθέξεη θαη πξνζπαζήζεη λα δείμσ, ζεσξψ φηη ε
ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε έρεη ηηο ξίδεο ηηο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δεθαεηίεο πίζσ θαη φηη
ηα κλεκφληα δελ είλαη ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο, απελαληίαο δηνγθψλνπλ ην
πξφβιεκα θαη επηβαξχλνπλ κεγάιεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηάμεηο, φπσο νη
εξγαδφκελνη θαη νη ζπληαμηνχρνη.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηζζσηή εξγαζία, απφ ην 2010 θαη κεηά, θαιείηαη λα
ζεθψζεη ζηνπο ψκνπο ηεο ην κεγάιν βάξνο ηεο εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε,
κέζσ ζνβαξψλ επηπηψζεσλ, φπσο πεξηθνπέο θαη πάγσκα κηζζψλ, κείσζε ησλ
θαηψηεξσλ νξίσλ, απειεπζεξψζεηο απνιχζεσλ, ζπξξίθλσζε ησλ εξγαηηθψλ θαη
ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, θαη γεληθφηεξα ηελ απνδφκεζε ηνπ εξγαηηθνχ
δηθαίνπ, ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, ζπζηαηηθά
ζηνηρεία πνπ απνηεινχζαλ γηα πνιιά ρξφληα ηηο ζεκειηψδεηο πξνζηαζίεο ηεο
εξγαηηθήο ηάμεο ζηηο πιενλεθηηθέο απαηηήζεηο ησλ δπλάκεσλ ηηο αγνξάο.
Οη Δ, εηδηθφηεξα, σο πξνέθηαζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ,
δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζχγθξνπζε ησλ ζπκθεξφλησλ εξγαζίαοθεθάιαην, θαζψο, εθηφο απφ ηνλ ξπζκηζηηθφ ηνπο ραξαθηήξα (νξηζκφο φξσλ θαη
ζπλζεθψλ εξγαζίαο), δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ αδχλακν πφιν ηνπ παξαπάλσ
ζπζρεηηζκνχ (δειαδή ζηνπο εξγαδνκέλνπο) λα εμαζθαιίζεη δηθαηψκαηα, λα
ππεξαζπηζηεί θεθηεκέλα θαη λα δηαπξαγκαηεπηεί, εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ
(ειεχζεξεο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο), επλντθνχο φξνπο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο.
Με ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξαλ νη λφκνη ησλ κλεκνλίσλ ζην ζχζηεκα ησλ Δ, νη
δπλαηφηεηεο απηέο ράλνληαη. Καη άξα ε επηζηεκνληθή ηνπο αλάιπζε ραξαθηεξίδεηαη
ηνπιάρηζηνλ επηηαθηηθή.
Καη αθφκε πην ελδηαθέξνπζα είλαη ε παξαηήξεζε ηεο πνξείαο ησλ Δ ζε
έλα αλεπηπγκέλν νηθνλνκηθφ θιάδν θαη ζε κία πεξηνρή πνπ δελ έρεη πιεγεί φζν άιιεο
απφ ηελ θξίζε, φπσο ην παξάδεηγκα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Κξήηε, θαζψο έηζη πηζηεχσ
θαηαιαβαίλεη θαλείο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά θαη ησλ ιχζεσλ πνπ
εθαξκφδνληαη.
Αξρηθά δχν αμηνζεκείσηα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζε απηφ ην
ζηάδην, ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ Δ ησλ μελνδνρνυπαιιήισλ ζην Ζξάθιεην,
πνπ επηρεηξήζεθε ζην παξφλ πφλεκα θαη κε ηελ ζπλνιηθφηεξε ζπδήηεζε πνπ έγηλε.
Πξψηνλ, ην γεγνλφο φηη ε εξγαηηθή πιεπξά δέρζεθε νηθεηνζειψο ην 2012 ηελ
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αμηνζέβαζηε κείσζε ηνπ βαζηθνχ κεληαίνπ κηζζνχ ηεο ηάμεο ηνπ 15%, ζε
ζπλδπαζκφ κε φιεο ηηο ππφινηπεο κεηψζεηο, δείρλεη ηελ απνδπλάκσζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ζην ζπζρεηηζκφ ζπκθεξφλησλ θαη, δεχηεξνλ, ηελ αληίιεςε πνπ
επηθξαηεί ζην θνηλσληθφ θαληαζηαθφ φηη ιίγν-πνιχ φινη θηαίλε («καδί ηα θάγακε»),
θαη άξα φινη πξέπεη λα πιεξψζνπλ.
Αθφκε κία ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε εληππσζηαθή αλνδηθή πνξεία πνπ
παξαηεξείηαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα απφ ην 2013 θαη κεηά, κε πνιινχο λα
ππνζηεξίδνπλ φηη, καδί κε ηελ λαπηηιία είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη νηθνλνκηθνί
ζπληειεζηέο ηεο Διιάδαο, πνπ θξαηνχλ ζε βηψζηκα επίπεδα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο,
ελ κέζσ θξίζεο. Παξά, φκσο, ην γεγνλφο απηφ, ε θαηάζηαζε γηα ηνπο
μελνδνρνυπαιιήινπο ζην Ν. Ζξαθιείνπδελ βειηηψζεθε, αιιά ην 2014
εθαξκφζηεθαλ, κέζσ ηεο Δ, πεξηζζφηεξεο κεηψζεηο (5% ζην βαζηθφ κεληαίν
κηζζφ) θαη απνξξπζκίζεηο (6ήκεξε εξγαζία), σο απφξξνηα ηνπ γεληθφηεξνπ θιίκαηνο
απνξξχζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ παλειιαδηθά θαη γηα φινπο ηνπο
κηζζσηνχο66.
Μέζα ζε φιν απηφ ην θιίκα, πνπ πξνζπάζεζα λα παξνπζηάζσ, αλ
αλαινγηζηεί θαλείο ηα επίπεδα αδήισηεο εξγαζίαο πνπ παξαηεξνχληαη θαη ηνλ αξηζκφ
ησλ ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο (νκάδεο εξγαδνκέλσλ
ρσξίο εξγαζηαθά δηθαηψκαηα), αληηιακβάλεηαη ηελ κεηνλεθηηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ε
εξγαζία. Απ’ ηε κία ε «καχξε» εξγαζία πιήηηεη ηφζν ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο,
φζν θαη ηελ νηθνλνκία νιφθιεξε θαη απ’ ηελ άιιε νη «πξαθηηθάξηνη», θάλνληαο ηελ
ίδηα εξγαζία κε ηνπο εξγαδφκελνπο, απνιακβάλνπλ ειάρηζηα δηθαηψκαηα, ακείβνληαη
ιηγφηεξν θαη ε αχμεζή ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα «απεηιεί» ηνπο κφληκα
απαζρνινχκελνπο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, αθνχ κεηψλνπλ ην θφζηνο εξγαζίαο πνπ
ηφζν «ηαιαλίδεη» ηηο επηρεηξήζεηο, κε ηνπο εξγνδφηεο λα ηνπο πξνηηκνχλ. Δπίζεο ε
κεγάιε ζπκκεηνρή πξαθηηθήο άζθεζεο απφ άηνκα ηνπ εμσηεξηθνχ ζηνλ ηνπξηζηηθφ
ηνκέα ζηελ Διιάδα θαηαδεηθλχεη ηελ ηζρπξή ζέζε πνπ θαηέρεη ν ειιεληθφο
ηνπξηζκφο ζην παγθφζκην γίγλεζζαη θαη ηελ αλνδηθή πνξεία πνπ έρεη ηα ηειεπηαία
ρξφληα.
πσο εχινγα εμάγεηαη σο γεληθφ ζπκπέξαζκα ησλ παξαπάλσ, δχν πηζηεχσ
φηη είλαη νη βαζηθέο αηηίεο απνξξχζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Αξρηθά ηα
κλεκφληα θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε. Ωο θαηλφκελα, απηά ηα δχν έρνπλ δψζεη ηελ βάζε
γηα ηελ ζπξξίθλσζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη απνιαβψλ ηα ηειεπηαία
ρξφληα. Δπίζεο, φκσο, ε απνδπλάκσζε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο ππήξμε θαηαιπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λενθηιειεχζεξσλ
πνιηηηθψλ, θαζψο κία ηζρπξή εξγαηηθή ηάμε ζα ιεηηνπξγνχζε σο «θφθηεο» ζηελ
απνξξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπιινγηθψλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ.
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Γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο ΔΓΔ
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