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Πεξίιεςε 

Λέμεηο θιεηδηά – Κνηλσληθφο Γηάινγνο, Κνηλσληθνί Δηαίξνη, πιινγηθέο 

Γηαπξαγκαηεχζεηο 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη εμειίμεηο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα θαη ε επξσπατθή νηθνλνκηθή νινθιήξσζε έρνπλ νδεγήζεη ζε ξαγδαίεο 

ζεζκηθέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Ζ επηθξάηεζε ηνπ 

λενθηιειεχζεξνπ κνληέινπ γηα κηα αλνηρηή παγθφζκηα αγνξά θαη δηεζλείο 

αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο παξάιιεια κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 θαη ηελ 

χθεζε πνπ αθνινχζεζε έθεξαλ ζην πξνζθήλην λέεο πξνθιήζεηο γηα πνιιά απφ ηα 

επξσπατθά θξάηε. Ζ απνζηαζεξνπνίεζε θαη ε απνξξχζκηζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, 

ε ζπξξίθλσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ε απνθέληξσζε ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ είλαη νη 

ηάζεηο πνπ ηζρχνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ ρσξψλ κε άιινηε κηθξφηεξε θαη άιινηε 

κεγαιχηεξε έληαζε.  

Ζ παξνχζα κειέηε εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο απηψλ ησλ ηάζεσλ ζε ηέζζεξα 

επξσπατθά θξάηε, ηε νπεδία, ηε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Διιάδα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. Οη ρψξεο απηέο είλαη αληηπξνζσπεπηηθά 

παξαδείγκαηα ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ θνηλσληθνχ θξάηνπο ηνπ 

ζνζηαιδεκνθξαηηθνχ, ηνπ ζπληεξεηηθνχ, ηνπ θηιειεχζεξνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ απνηειεί ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ. θνπφο είλαη λα αλαδεηρηεί ε 

εμειηθηηθή πνξεία ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κέζα απφ ηελ παξάιιειε 

εμέιημε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζε θάζε κία απφ ηηο ρψξεο 

απηέο. Κεληξηθφ εξψηεκα ζην νπνίν θαιείηαη λα απαληήζεη ε κειέηε είλαη εάλ 

ππάξρνπλ ζπγθιίζεηο ή απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηελ πξνζπάζεηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη πξνθιήζεηο ηεο λέαο επνρήο. 
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Abstract  

Key words – Social Dialogue, Social Partners, Collective Bargaining 

Over the last decades, developments in the global economic system and 

European economic integration have led to rapid institutional changes in the field of 

industrial relations. The prevalence of the neoliberal model for an open global market 

and international competitive conditions alongside the 2008 economic crisis and the 

recession that followed has brought new challenges to many of the European states. 

The destabilization and deregulation of working conditions, the shrinking welfare 

state, the decentralization of collective bargaining and the limited role of social 

partners are the main trends in the countries’ labor markets, sometimes appear with 

less and sometimes with more intense.  

This study examines the impact of these trends on four European countries, 

Sweden, Germany, the United Kingdom and Greece, taking into account the statistical 

data. These countries are representative examples of four different welfare states, 

social-democratic, conservative, liberal and Greek system, a combination of the 

above. The purpose of the study is to highlight the evolution of collective bargaining 

through the parallel development of the labor market and the welfare state in each of 

these countries. The central question to be answered by the study is whether there are 

convergences or divergences between countries in the effort to meet the challenges of 

the new era.  
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Δηζαγσγή 

 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζπληειείηαη ζηελ Δπξψπε έλαο 

ζηαδηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Οη λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη αθνινπζνχλ ηε 

λενθηιειεχζεξε αληίιεςε γηα ηηο απειεπζεξσκέλεο αγνξέο θαη ην δηεζλή 

αληαγσληζκφ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ 

θξάηνπο πξφλνηαο ζηηο ηερλνινγηθέο θαη παξαγσγηθέο εμειίμεηο.  

χκθσλα κε ηε λέα ηάζε ε ζηαζεξνπνίεζε θαη ε βησζηκφηεηα ηεο νηθνλνκίαο 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ηελ 

απνθέληξσζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηε δηαπξαγκαηεπηηθή επειημία 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εμαηνκίθεπζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. Ζ νηθνλνκηθή 

θξίζε ηνπ 2008 θαη ε επαθφινπζε χθεζε επέθηεηλε ηηο επηπηψζεηο θαη έπιεμε πνιιέο 

απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο.  

Αχμεζε ηεο αλεξγίαο, κείσζε ηεο απαζρφιεζεο, πεξηνξηζκφο ησλ θξαηηθψλ 

δαπαλψλ, αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη πεξηνξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, είλαη νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ νη θνηλσλίεο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ. Σν Κνηλσληθφ Κξάηνο 

ζπξξηθλψλεηαη θαη ν ξφινο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ πεξηζσξηνπνηείηαη. Οη 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο νδεγνχληαη ζε έλα απνθεληξσκέλν επίπεδν κε 

αλεμέιεγθηεο ζπλέπεηεο γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ.  

Βέβαηα, νη επηπηψζεηο δελ έπιεμαλ νκνηφκνξθα νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

Πεξηζζφηεξν επεξεάζηεθαλ νη ρψξεο πνπ βξέζεθαλ θάησ απφ επηηήξεζε γηα 

απζηεξή δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, φπσο ε Διιάδα. ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο 

άιιεο ρψξεο επεξεάζηεθαλ πεξηζζφηεξν θαη άιιεο ιηγφηεξν.  

ηελ παξνχζα κειέηε γίλεηαη αλάιπζε απηψλ ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ κέζα 

απφ ηελ παξάιιειε ζχγθξηζε ηεζζάξσλ ρσξψλ, ηεο νπεδίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Διιάδαο. Οη παξαπάλσ ρψξεο απνηεινχλ 

αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο. χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα θπξίαξρα κνληέια θνηλσληθνχ 

θξάηνπο είλαη ηξία.  
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Σν πξψην κνληέιν είλαη ην ζνζηαιδεκνθξαηηθό ή ζθαλδηλαβηθό κνληέιν, κε 

αληηπξνζσπεπηηθή ρψξα εθαξκνγήο ηε νπεδία. Σν δεχηεξν είλαη ην ζπληεξεηηθό ή 

θνξπνξαηηζηηθό κνληέιν πνπ αληηπξνζσπεχεηαη εδψ απφ ηε Γεξκαλία. Σν ηξίην είλαη 

ην θηιειεύζεξν κνληέιν κε αληηπξνζσπεπηηθφηεξν παξάδεηγκα ην ελσκέλν Βαζίιεην. 

Σν θνηλσληθφ θξάηνο ζηελ Διιάδα απνηειεί μερσξηζηή πεξίπησζε, θαηά κία άπνςε 

αλήθεη ζην κεζνγεηαθό (Νόηην) κνληέιν θαη νπζηαζηηθά ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ ηα 

ηξία βαζηθά ζπζηήκαηα.  

θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε αλάδεημε ηεο εμειηθηηθή πνξείαο ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεληθφηεξν θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ θαη 

πνιηηηθφ πιαίζην ζηηο ηέζζεξηο ρψξεο, θαη ησλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηνλ ηνκέα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Δλψ, ε κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. 

Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ε πξνζπάζεηα εχξεζεο ζπγθιίζεσλ θαη απνθιίζεσλ 

ζηηο πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ απφ ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο πξφζθαηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. 

ην πξώην θεθάιαην, απνζαθελίδνληαη βαζηθέο έλλνηεο, φπσο ν θνηλσληθφο 

δηάινγνο θαη νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. ην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θνηλσληθψλ κνληέισλ θαη αθνινπζεί παξνπζίαζε ησλ 

ρσξψλ κε βάζε θαζνξηζηηθά θξηηήξηα, φπσο ε αγνξά εξγαζίαο, ν ξφινο ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ε εμέιημε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Αθνινπζεί, 

ζην ηξίην θεθάιαην ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ ρσξψλ κε έκθαζε ζηηο κεηαβνιέο απφ 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 σο ηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο ηνπ 2008 θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο. Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην εμάγνληαη βαζηθά ζπκπεξάζκαηα απφ 

ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε κε γλψκνλα ηελ εμέιημε ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζην 

θνηλσληθφ θξάηνο ησλ ρσξψλ. 
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Κεθάιαην 1 

Βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνί 

1.1 Κνηλσληθόο δηάινγνο 

πκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα φξνη φπσο ν θνηλσληθφο δηάινγνο, νη 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ε δηαβνχιεπζε απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο 

ζεκειηψδνπο αξρήο ηεο ζπιινγηθήο απηνλνκίαο. Ζ ζπιινγηθή απηνλνκία απνηειεί κε 

ηε ζεηξά ηεο, έθθξαζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο. Ζ πξνζηαζία θαη ε ελίζρπζή 

ηεο παξάιιεια, απνηειεί ηφλσζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ηζφηεηαο, ελψ πξνάγεη ηελ 

ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, φληαο ζεζκφο εθπξνζψπεζεο 

ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ. 

Ζ ζπιινγηθή απηνλνκία απνηειεί ην δηθαίσκα ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ 

εξγνδνηψλ λα πξνβαίλνπλ ζηε ζπιινγηθή απηφλνκε ξχζκηζε  ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαθνξψλ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ελ γέλεη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπο (Κνπθηάδεο Η., 2013). Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δηεπζέηεζεο ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ ζε κία ρψξα θαη αλάινγα κε ην ζχζηεκα θνηλσληθήο εθπξνζψπεζεο ε 

ζπιινγηθή απηνλνκία κπνξεί λα έρεη, είηε ζπκπιεξσκαηηθφ, είηε θπξίαξρν ξφιν 

απέλαληη ζηε θξαηηθή ξχζκηζε θαη παξέκβαζε. Θα πξέπεη σζηφζν, λα αλαγλσξίδεηαη 

ζεζκηθά, φηη ν θχξηνο ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη ε 

ζπιινγηθή απηνλνκία κε ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. 

Ο φξνο «θνηλσληθφο δηάινγνο» πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζε 

γαιιφθσλεο πεξηνρέο, φπσο ε Γαιιία θαη ην Βέιγην θαη ζηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηε Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο. ηε Γαιιία είλαη 

δηαδεδνκέλνο ν φξνο «concertation», πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηξηκεξή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ εξγνδνηψλ, εξγαδνκέλσλ θαη πνιηηείαο, ζέινληαο λα πεξηγξάςεη θπξίσο, ηε 

ζέιεζε ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εμεχξεζε απνδεθηψλ ζπκβηβαζηηθψλ ιχζεσλ. 

Πεξηθιείεη δειαδή, ηφζν ηελ έλλνηα ηεο ζπκθσλίαο, φζν θαη ηελ ζπλαπφθαζε γηα ηελ 

απφ θνηλνχ δξάζε. 

 Έπεηηα, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 ν θνηλσληθφο δηάινγνο, 

παξάιιεια κε ηνλ φξν «θνηλσληθνί εηαίξνη», θαηέρεη νπζηαζηηθή ζέζε ζηε 
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δηακφξθσζε ηεο επξσπατθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Οη θνηλσληθνί εηαίξνη 

λνκηκνπνηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηάινγν εθπξνζσπψληαο ηα κέιε ησλ 

νξγαλψζεσλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη. Δπί ηεο νπζίαο, νη Δλψζεηο ησλ εξγνδνηψλ 

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζπλαπαξηίδνπλ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ δηκεξνχο δηαιφγνπ. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ΓΟΔ),  ν 

«θνηλσληθφο δηάινγνο πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηχπνπο δηαπξαγκαηεχζεσλ, 

δηαβνπιεχζεσλ ή αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζε εθπξνζψπνπο θπβεξλήζεσλ, 

εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή». Λεηηνπξγεί άιινηε σο ηξηκεξήο δηαδηθαζία, κε 

ηελ θπβέξλεζε λα ιακβάλεη επίζεκα κέξνο ζην δηάινγν, θαη άιινηε ζπλίζηαηαη ζε 

δηκεξείο ζρέζεηο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ (ή ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη 

εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ), κε ή ρσξίο ηελ έκκεζε ζπκκεηνρή ηεο θπβέξλεζεο. 

Δλίνηε φκσο, δχλαηαη λα είλαη θαη πνιπκεξήο κε κεγάιν αξηζκφ εθπξνζσπνχκελσλ 

νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη θνξέσλ. 

Δπνκέλσο, νη δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ δηαιφγνπ κπνξεί λα είλαη άηππεο ή 

ζεζκνζεηεκέλεο, αθφκε θαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δχν. Παξάιιεια, κπνξεί λα ιάβεη 

ρψξα ζε φια ηα επίπεδα απφ ηνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζε εζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ ή θαη ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν θαη κπνξεί λα είλαη δηάινγνο 

δηεπαγγεικαηηθφο, ηνκεαθφο ή ζπλδπαζκφο ησλ δχν (International Labour 

Organisation, 2011). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θνηλσληθφο δηάινγνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

επξσπατθό επίπεδν, ζε εζληθό επίπεδν θαη ζε επίπεδν επηρείξεζεο είηε ζε εζληθφ 

ζηάδην, είηε ζε επξσπατθφ κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ πκβνπιίσλ Δξγαδνκέλσλ (Carls, 

Bridgford, 2012). χκθσλα πιένλ, κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία 2009/38 ηα Δπξσπατθά 

πκβνχιηα Δξγαδνκέλσλ είλαη εθιεγκέλα φξγαλα εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε επξσπατθφ επίπεδν πνπ ελεκεξψλνληαη απφ ηελ εξγνδνζία θαη δηαβνπιεχνληαη κε 

απηή ζε δηαθξαηηθά δεηήκαηα.  

Ο θνηλσληθφο δηάινγνο ινηπφλ, παίξλεη δηάθνξεο κνξθέο, αλάινγα κε ην 

εχξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηα επίπεδα πνπ απηφο δηεμάγεηαη. ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ε κνξθή ηνπ πεξηνξίδεηαη ζε απιή πιεξνθφξεζε ή ελεκέξσζε ησλ 

ζπλνκηιεηψλ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, βαζκίδα δηαιφγνπ απνηειεί ε δηαβνχιεπζε σο 

πξνο ηελ εθθνξά γλψκεο θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ, ρσξίο νη δξψληεο φκσο λα 

ππνρξενχληαη ζε ζπκθσλία θαη άιινηε ε δηαβνχιεπζε κπνξεί λα θαηαιήμεη θαη ζηελ 
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ππνγξαθή λνκηθά δεζκεπηηθψλ θεηκέλσλ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο δηκεξείο ή ηξηκεξείο 

ζπιινγηθέο  δηαπξαγκαηεχζεηο (ππξφπνπινο Γ.,2000).  

Αθξηβψο εδψ, έγθεηηαη θαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ζεζκνχο θνηλσληθνχ 

δηαιφγνπ θαη ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ζεζκνχο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο. Ο θνηλσληθφο δηάινγνο θηλείηαη ζηα πιαίζηα είηε ηεο ελεκέξσζεο 

είηε ηεο δηαβνχιεπζεο θαη παξάγεη εζηθά, γλσκνδνηηθά θαη πνιηηηθά απνηειέζκαηα, 

ηα νπνία φκσο δελ είλαη λνκηθά δεζκεπηηθά, αληίζεηα νη ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, απνηεινχλ ην επηζηέγαζκα ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, 

θαηαιήγνληαο ζε λνκηθά δεζκεπηηθά θείκελα γηα φια ηα κέξε, κέζσ ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. 

Δπίζεο, κπνξεί ν δηάινγνο λα ζπληειείηαη ζηα πιαίζηα ζεζκψλ πνπ ζηφρν 

έρνπλ ηελ απεπζείαο αλάπηπμε θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα επηκέξνπο δεηήκαηα (κέζσ 

επηηξνπψλ), ηελ αλάπηπμε θνηλσληθήο δηαπξαγκάηεπζεο κέζσ ζπκκεηνρηθψλ ζεζκψλ 

(θπξίσο ζε επίπεδν επηρείξεζεο) θαη ηέινο, ηελ αλαδήηεζε θνηλά απνδεθηψλ ιχζεσλ 

κεηαμχ εθπξνζψπσλ νξγαλψζεσλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, κέζσ ηνπ ζεζκνχ 

ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (Κνπδήο Γ.-Ρνκπφιεο .,2000). 

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ νξηζκφ, ν θνηλσληθφο δηάινγνο κπνξεί λα ιάβεη 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο, φπσο νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, αιιά θαη άιιεο 

κνξθέο δηαπξαγκάηεπζεο, φπσο ε δηαβνχιεπζε θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ελδερνκέλσο θαη ησλ θπβεξλήζεσλ. Αληίζεηα, ζαθψο νη 

κνλνκεξείο ξπζκίζεηο, δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κνξθέο θνηλσληθνχ δηαιφγνπ. 

Ωο φξνο ινηπφλ, είλαη γεληθφο θαη δελ επηθέξεη ζπγθεθξηκέλεο λνκηθέο 

ζπλέπεηεο σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Ο ζηφρνο ηνπ βξίζθεηαη 

ζηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο ζπλαίλεζεο φζνλ αθνξά θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά δεηήκαηα. Ο φξνο ινηπφλ, παξαπέκπεη ζε ζεζκνζεηεκέλεο ή κε 

δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ αληηπξνζσπεπηηθέο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο πνπ 

εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά ή αληηηηζέκελα ζπκθέξνληα, ζπλδηαιέγνληαη, ζπλνκηινχλ θαη 

ζπλεξγάδνληαη πξνο ηελ εμεχξεζε θνηλά απνδεθηήο ιχζεο ή ζηε δηαηχπσζε γλψκεο. 

Ζ ζεσξεηηθή αθεηεξία ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ βξίζθεηαη ζηελ αληίιεςε πσο γηα ηα 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα απαηηνχληαη θνηλσληθέο ζπλαηλέζεηο θαη θνηλά 

απνδεθηέο ιχζεηο (Κνπδήο Γ.-Ρνκπφιεο .,2000). 
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Γηα ηελ επηηπρία ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πξέπεη λα 

ηεξνχληαη θάπνηεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, φπσο ε χπαξμε ηζρπξψλ, 

αληηπξνζσπεπηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ νξγαλψζεσλ. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη θπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα θαη έλα επίπεδν ζρεηηθνχ ζπγθεληξσηηζκνχ ζηηο 

δνκέο ιήςεο απνθάζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ. Σαπηφρξνλα νη 

ζεζκνί απηνί, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ πξνο ηνπο θνηλσληθνχο ζπλνκηιεηέο. Καη ηέινο, ηελ ζεκαληηθή 

αλαγλψξηζε απφ φιεο ηηο πιεπξέο γηα ηελ αλάγθε θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο, 

ζπκβηβαζκνχ θαη ακνηβαίσλ παξαρσξήζεσλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο θαη 

παξάιιεια ηελ απφ θνηλνχ ζπκκφξθσζε κε ηα ζπκθσλεζέληα (ππξφπνπινο 

Γ.,2000). 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ πηζηεχνπλ φηη γηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλψλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, απαηηνχληαη 

θνηλά απνδεθηέο ιχζεηο θαη ζπλαηλέζεηο. ηε ινγηθή απηή επηθξαηεί ε άπνςε φηη ηα 

ζπκθέξνληα είλαη δηαθνξεηηθά, αιιά φρη αληηηηζέκελα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη 

επηθξηηέο ηνπ, ζεσξνχλ πσο ππάξρνπλ αληηηηζέκελα ζπκθέξνληα θαη κε βάζε ην 

γεγνλφο πσο ν ηζρπξφηεξνο πφινο ησλ ζπκκεηερφλησλ, απηφο ηνπ θεθαιαίνπ, δελ 

πξνηίζεηαη κέζσ δηαιφγνπ λα κεηψζεη ηηο αληζφηεηεο, αιιά αληίζεηα πξνζπαζεί 

ελζσκαηψζεη ηα αηηήκαηα ηνπ αδχλαηνπ πφινπ, ησλ εξγαδνκέλσλ. Άιινηε πάιη, ν 

δηάινγνο είλαη πξνζρεκαηηθφο θαη πξνσζεί πξνεηιεκκέλεο πνιηηηθέο απνθάζεηο.  

Δίλαη δεδνκέλν θαη θνηλά απνδεθηφ φηη ζηε παξνχζα ζπγθπξία, νη 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο είλαη ηνπιάρηζηνλ επηθπιαθηηθέο, εμαηηίαο ησλ 

παξαρσξήζεσλ ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη ειέσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Παξ’ φια απηά, 

δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ν θνηλσληθφο δηάινγνο δελ επλνήζεθε ηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο, αληίζεηα πεξηνξίζηεθε κέζσ κνλνκεξψλ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ ζε φια ηα 

επίπεδα. 

 Ζ αλαδήηεζε θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν απφ κεξηάο ησλ 

νξγαλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ δελ ζεκαίλεη θαη απνδνρή ηεο ελζσκάησζεο ησλ 

αηηεκάησλ ηνπο ζηε ινγηθή ηνπ θεθαιαίνπ. Με βάζε θαη ηηο πξναλαθεξζείζεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δηελέξγεηα νξζνχ θαη παξαγσγηθνχ δηαιφγνπ, κπνξεί λα 

πξνσζεζνχλ ακνηβαίεο θαη επσθειήο ιχζεηο. Άιισζηε ε ηζηνξία θαη ε εμέιημε ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ δείρλεη πσο φζν δηεθδηθήζεθαλ κέζσ θνηλσληθψλ αγψλσλ, 
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άιιν ηφζν θέξνπλ θαη ην ζηίγκα ηεο παξαρψξεζεο κέζσ θνηλσληθψλ ζπκθσληψλ 

(Κνπδήο Η.-Ρνκπφιεο ., 2000). ην ηέινο ηεο εκέξαο φκσο, φ,ηη θεξδήζεθε, 

θαηαθηήζεθε, δηεθδηθήζεθε ή παξαρσξήζεθε, είρε ζηφρν λα κεηψζεη ηηο αληζφηεηεο 

απφ ηηο ηπθιέο επηπηψζεηο ηεο αγνξάο (Βεληέξεο Γ.,2013). Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα 

εληάζζεηαη θαη ε ζπιινγηθή απηνλνκία, ε ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία θαη νη 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ αλαθαίξεην θνηλσληθφ θη 

εξγαζηαθφ δηθαίσκα ζε κία πξνζπάζεηα επαλαθνξάο ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ 

θεθαιαίνπ-αγνξάο θαη εξγαζίαο ζηε ζχγρξνλε επνρή κε βάζε πάληα, ηα θεθηεκέλα 

πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ θαη ζε ζπλάζξνηζε κε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο. 

Σέινο, ν θνηλσληθφο δηάινγνο έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο ζρέζεηο 

θξάηνπο, θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο θαη παξάιιεια απνηέιεζε βάζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ εμεπξσπατζκνχ (Αξαλίηνπ Β., 2012), φηαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 

εδξαηψζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν άζθεζεο θαη ράξαμεο ηεο επξσπατθήο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επίζεο, κε πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε 

γηα ηελ θνηλσλία, νηθνδνκψληαο ηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγψληαο 

παξάιιεια σο απαγθίζηξσζε απφ ηηο απζαίξεηεο ινγηθέο θξαηηθνχ θαη εξγνδνηηθνχ 

παξεκβαηηζκνχ. 

1.2 πιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο 

 

Οη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα νπζηαζηηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ 

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εξγνδνηψλ ή εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ ζπλδηθάησλ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπιινγηθήο ζπκθσλίαο πνπ λα 

ξπζκίδεη ηνπο φξνπο εξγαζίαο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ. Οη ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο παξφιν πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε άιιεο δηαδηθαζίεο, φπσο ε 

δηαβνχιεπζε θαη ν ηξηκεξήο θνηλσληθφο δηάινγνο, παξακέλνπλ κηα κνλαδηθή θαη 

μερσξηζηή κνξθή θνηλσληθνχ δηαιφγνπ (International Labour Office, 2015). Ζ 

δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζηε δηαδηθαζία, ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ή κε θαη ζηε λνκνζεζία 

απφ ηελ νπνία δηέπνληαη.  
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Ο θνηλσληθφο δηάινγνο, απφ ηε κία πιεπξά, γίλεηαη επί ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκάησλ κεηαμχ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πνπ εθπξνζσπνχλ 

εξγνδφηεο θαη εξγαδνκέλνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη θαηάιεμε ζε θνηλέο ζέζεηο θαη 

θνηλή απφθαζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο κε ζθνπφ ηελ ππνγξαθή ζπιινγηθήο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο, δεζκεπηηθήο θαη γηα ηα δχν κέξε. Οη ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο δηεμάγνληαη σο επί ην πιείζηνλ βάζεη εζληθψλ λνκνζεζηψλ. Δλψ ε 

δηαβνχιεπζε βαζίδεηαη ζε θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη ζε αληίζηνηρνπο εζληθνχο λφκνπο, 

ρσξίο λα ππάξρνπλ ζαθείο θαλφλεο θαη ε δηαδηθαζία δελ είλαη δεζκεπηηθή.  

Δθηφο απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία θάζε θξάηνπο, νη ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) βαζίδνληαη 

παξάιιεια ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία (άξζξν 28 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ), αιιά θαη ζηε δηεζλή λνκνζεζία (ΟΖΔ, ΓΟΔ).  

Οη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο αλαγλσξίδνληαη απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα σο 

ζεκαληηθή αξρή θαη δηθαίσκα ζηελ εξγαζία. Ζ χκβαζε πεξί Γηθαηψκαηνο 

Οξγάλσζεο θαη πιινγηθήο Γηαπξαγκάηεπζεο (Right to Organise and Collective 

Bargaining Convention, No. 98, 1949) είλαη κία απφ ηηο νθηψ ζεκειηψδεηο ζπκβάζεηο 

ηεο ΓΟΔ. Ζ ζχκβαζε απηή εμαζθαιίδεη ηνλ εζεινληηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπιινγηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ δηαηεξνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. χκθσλα 

κε ην άξζξν 154 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο (1981), «ν φξνο ζπιινγηθή 

δηαπξαγκάηεπζε θαιχπηεη φιεο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ 

ελφο εξγνδφηε, κηαο νκάδαο εξγνδνηψλ, ή κηαο ή πεξηζζφηεξσλ εξγνδνηηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαη κηαο ή πεξηζζφηεξσλ νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ κε ζθνπφ: 

1. ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, θαη/ή 

2. ηε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, θαη/ή 

3. ηε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ ή ησλ νξγαλψζεψλ ηνπο θαη 

κηαο εξγαηηθήο νξγάλσζεο ή ησλ νξγαλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ» (Collective 

Bargaining Convention, No 154, 1981) 

ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζηνπο φξνπο απαζρφιεζεο πεξηιακβάλνληαη 

εξγαζηαθά δεηήκαηα φπσο ν θαζνξηζκφο ηνπ κηζζνχ, ην σξάξην εξγαζίαο, ηα εηήζηα 

επηδφκαηα, ε άδεηα κεηξφηεηαο, ε εηήζηα άδεηα, ε θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ε πγεία. 
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Σα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ είλαη θπξίσο δηαδηθαζίεο 

επίιπζεο δηαθνξψλ, ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, δηεπθνιχλζεηο ησλ 

εθπξνζψπσλ ησλ ζπλδηθάησλ θαη ε δηαβνχιεπζε. 

Σν Άξζξν 28 ηνπ Υάξηε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο ΔΔ (EU Charter 

of Fundamental Rights, 2000) νξίδεη φηη: «Οη εξγαδφκελνη θαη νη εξγνδφηεο, ή νη 

αληίζηνηρεο νξγαλψζεηο ηνπο, έρνπλ, ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο θαη ηηο 

εζληθέο λνκνζεζίεο θαη πξαθηηθέο, δηθαίσκα λα δηαπξαγκαηεχνληαη θαη λα ζπλάπηνπλ 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ζηα ελδεδεηγκέλα επίπεδα θαζψο θαη λα πξνζθεχγνπλ, ζε 

πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο γηα ηελ ππεξάζπηζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απεξγίαο». 

Ο ζηφρνο ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 

είλαη ε ζχλαςε ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο. Οη ζπκβάζεηο εξγαζίαο είλαη 

έγγξαθεο ζπκθσλίεο πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ θαη θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο εξγαζίαο. Καιχπηνπλ θαηά 

θχξην ιφγν θαηψηαηνπο κηζζνχο θαη εκεξνκίζζηα, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ 

κεξψλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθνχο λφκνπο. Οη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο κπνξεί λα 

είλαη εζληθέο, νκνηνεπαγγεικαηηθέο, επηρεηξεζηαθέο ή θιαδηθέο.  

Οη δηαδηθαζίεο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο είλαη ζπλάξηεζε ησλ θξαηηθψλ δνκψλ θαη ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ ζε θάζε ρψξα. ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν παξαηεξνχληαη ρψξεο 

κε παξάδνζε ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη κε εκθαλή θαη ζπνπδαίν ξφιν ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ζπλνιηθά ηνπ θνηλσληθνχ 

δηαιφγνπ. Υψξεο κε παξάδνζε κφλν ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ρψξεο 

φπνπ νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο δελ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο λα δεζκεχνπλ ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε θαη εθείλνπο γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ ζπλάπηνληαη. Δθαξκφδνληαη θαη 

ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ, εθηφο εάλ ε 

ζπκθσλία πξνβιέπεη ξεηά θάηη δηαθνξεηηθφ. Αθφκε, ππεξηζρχνπλ ησλ αηνκηθψλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια δηαηάμεηο πνπ είλαη επλντθφηεξεο 

γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. Ο ειεχζεξνο θαη εζεινληηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζπιινγηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο ζπλεπάγεηαη φηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαη πνπ 
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πεξηέρνληαη ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο παξάγνληαη απφ ηα ίδηα ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε (International Labour Office, 2015). 

Οπζηαζηηθά ε δηαπξαγκάηεπζε αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο θνηλήο 

επηζπκεηήο επίιπζεο θαη ζχλαςε ζπκθσλίαο κεηαμχ αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ. 

Θεσξείηαη ην βαζηθφ κέζν θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη κία απφ ηηο θπξηφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ζ έλλνηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

φκσο έρεη πεξηζζφηεξν ην ραξαθηήξα ππεξάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο επίηεπμεο θάπνηνπ είδνπο ζπκβηβαζκνχ κε ηνπο εξγνδφηεο γηα 

ηελ απνθπγή κηαο απεπζείαο αληηπαξάζεζεο. Ωζηφζν, κέζα απφ ηε ζπιινγηθή δξάζε 

εληζρχεηαη ε ζέζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζην ηξαπέδη ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ (Carls, Bridgford, 2012). 

Πξνθεηκέλνπ νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηεμαρζνχλ ακνηβαία κε βάζε ηελ θαιή πίζηε. Έηζη απνηεινχλ έλα 

ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ κεξψλ, κε 

απνηέιεζκα λα  βειηηψλεηαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε πνηφηεηα ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ.  

Ζ δηαπξαγκάηεπζε πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε κνξθή ζπδήηεζεο, ηππηθή ή 

αλεπίζεκε, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο θαη δηεμάγεηαη ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο 

– αξρηθά γίλεηαη πξνεηνηκαζία, αθνινπζεί ε νπζηαζηηθή δηαπξαγκάηεπζε, θαη ηέινο ε 

επίηεπμε ζπκθσλίαο θαη ε εθαξκνγή. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο είλαη απαξαίηεην λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δηαθπβεχνληαη, λα αλαιπζνχλ νη αηηίεο θαη νη 

ζπλέπεηέο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θάζε πιεπξάο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ζέζεσλ εμνπζίαο. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη λα ηίζεληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα.  

Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο πνηθίινπλ 

θαη εληνπίδνληαη ζε δηάθνξα, μερσξηζηά πεδία.  
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Πίλαθαο 1. Οθέιε θαη πιενλεθηήκαηα απφ ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

Πεδία Οθέιε  

Πνηφηεηα εξγαζίαο  Βειηίσζε θαη ξχζκηζε ηεο κηζζνινγίαο θαη ελίζρπζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο 

 Ρχζκηζε ηνπ σξαξίνπ  

 Δμηζνξξφπεζε ησλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ 

θαη εξγνδνηψλ 

 Κνηλσληθή αζθάιηζε θαη πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο 

 Μεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ιήςεηο 

απνθάζεσλ  

Γηθαηνζχλε  Ηζφηεηα ησλ θχισλ 

 Ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ 

Δθπαίδεπζε  πλερήο επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη πξνζαξκνγή ζηηο 

αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ 

θιάδνπ 

Δξγαζηαθέο ζρέζεηο  Αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ 

 Πξνψζεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ 

 Δπίιπζε ησλ δηαθνξψλ θαη ζηαζεξφηεηα ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

 Ννκηκνπνίεζε ησλ θαλφλσλ θαη ελίζρπζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο (κε δηαηάμεηο λφκνπ ή ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο) 

Απφδνζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

 Γηεπθφιπλζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ  

 Γέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ελίζρπζε ηεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ (π.ρ. ζηηο δηαδηθαζίεο 

εξγαζίαο) 

 χλδεζε κε ηε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, γεγνλφο 

πνπ απμάλεη ην θίλεηξν γηα ηελ παξνρή εηδηθήο 

θαηάξηηζεο ζε επηρεηξήζεηο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ 
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 Θεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο  

 Δλίζρπζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θηλήηξσλ 

παξαγσγηθφηεηαο ή θαζεζηψησλ επηκεξηζκνχ ησλ 

θεξδψλ 

Μαθξννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα 

 Μείσζε ησλ αληζνηήησλ θαη δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ 

εζληθνχ εηζνδήκαηνο 

 Πξνζαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο 

 Οη ζπληνληζκέλεο δηαπξαγκαηεχζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ 

ζεηηθφ αληίθηππν ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο 

(πιεζσξηζκφο, απαζρφιεζε θ.ιπ.) 

 Ζ κεγαιχηεξε θάιπςε απφ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

ζπλδέεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα 

δξαζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά εξγαζίαο 

Πεγή: Hayter, S. 2015, Unions and collective bargaining, ζην J. Berg (ed.): Labour market institutions 

and inequality: Building just societies in the 21st century, Cheltenham and Geneva, Edward Elgar and 

ILO. 

 

Ζ εηζαγσγή ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ απνηειεί ζνβαξή ηνκή γηα 

κηα ρψξα θαη επηθέξεη αιιαγέο ζην ίδην ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. ηφρνο ησλ εζληθψλ 

θπβεξλήζεσλ είλαη ε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, κε ζεβαζκφ ζηνλ εζεινληηθφ ραξαθηήξα ηνπο θαη ηελ απηνλνκία 

ησλ κεξψλ. Καηά ηε δηακφξθσζε κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, νη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ ην ξφιν ησλ 

δεκφζησλ αξρψλ ζηελ εθηέιεζε ησλ αθφινπζσλ ιεηηνπξγηψλ: 

1. Πξνψζεζε ηεο πιήξνπο αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

κεραληζκψλ ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. 

2. Δλζάξξπλζε επνηθνδνκεηηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

3. Πξφιεςε θαη επίιπζε εξγαζηαθψλ δηαθνξψλ. 

4. Δθαξκνγή ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. 

5. Δλίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη απνηειεζκαηηθά.  
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Ωο αθεηεξία, είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζεί ην πιαίζην, ηα ζρεηηθά δεηήκαηα 

θαη νη πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. 

Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εξγνδνηηθψλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

ζηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο αηδέληαο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ηα κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη είλαη θαηάιιεια, θαη φηη ε ζπιινγηθή 

δηαπξαγκάηεπζε ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. Οη δεκφζηεο αξρέο δχζθνια ζα 

επηηχρνπλ ηελ πξνψζεζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ εάλ νη θνηλσληθνί 

εηαίξνη δε ζπκκεηέρνπλ θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζεζκηθά φξγαλα γηα ηε ζηήξημε 

απηψλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ απνζαθήληζε 

ησλ δεηεκάησλ θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. 

1) Οηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπκβνύιηα. Απηά ηα ζπκβνχιηα ζπκβνπιεχνπλ ηηο 

δεκφζηεο αξρέο γηα βαζηθά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα θαη πνιηηηθέο. 

2) Τξηκεξείο ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο γηα δεηήκαηα απαζρόιεζεο θαη εξγαζίαο. 

Απηέο νη κφληκεο επηηξνπέο ή θφξνπκ απνηεινχληαη γεληθά απφ ηζάξηζκνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ ζπλδηθάησλ, ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ζπκβνπιεχνπλ ηηο δεκφζηεο αξρέο γηα ζέκαηα απαζρφιεζεο, 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. 

3) Δηδηθέο νκάδεο εξγαζίαο. Οη δεκφζηεο αξρέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνζσξηλή νκάδα εξγαζίαο απνηεινχκελε απφ εκπεηξνγλψκνλεο εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ. Ο ζηφρνο ηεο νκάδαο απηήο ζα είλαη λα εμεηάζεη ηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη λα δηαηππψζεη ζρεηηθέο 

ζπζηάζεηο. Μηα ηέηνηα νκάδα εξγαζίαο ζπρλά ηειεί ππφ ηελ πξνεδξία ελφο 

αλεμάξηεηνπ εκπεηξνγλψκνλα θαη ηα κέιε ηεο επηιέγνληαη απφ ππνςήθηνπο 

πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο.  

4) Κνηλνβνπιεπηηθή επηιεγκέλε ή κόληκε επηηξνπή. Ζ επηηξνπή έρεη σο ξφιν ηε 

δηεξεχλεζε θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ γηα  δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

δεκφζην ελδηαθέξνλ θαη ηηο θνηλέο αλεζπρίεο (International Labour 

Organization, 2013). 
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Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 έθεξε ζην πξνζθήλην ηε δηακφξθσζε ελφο λένπ 

εξγαζηαθνχ ηνπίνπ θαη ηελ απνξξχζκηζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Οη αιιαγέο ζην 

ζχζηεκα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ 

ζπλζέηνπλ λέα δεδνκέλα γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο (Καςάιεο, Σξηαληαθχιινπ, 

2012).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ 

νηθνλνκηψλ θαη ησλ αγνξψλ εξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο νηθνλνκία ηεο αγνξάο, ηα ζπζηήκαηα θαη νη 

πξαθηηθέο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πθίζηαληαη 

ζνβαξέο πηέζεηο.  

Απφ ην 2008 θαη έπεηηα, επηβιήζεθαλ ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

έπιεμαλ ηα εζληθά ζπζηήκαηα πξνθαιψληαο κείδνλεο αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θξαηψλ, κε απνηέιεζκα ν δηάινγνο πεξί ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ λα νδεγεζεί 

ζε πφισζε θαη λα κεηαθεξζεί απφ ην θεληξηθφ, δηαθπβεξλεηηθφ επίπεδν ζε επίπεδν 

επηρείξεζεο ή αθφκε θαη ζε επίπεδν ηνπηθφ.  

Απφ ηελ πιεπξά ησλ νξγαλψζεσλ ησλ εξγνδνηψλ, απηή ε πφισζε θαη ε 

δπλαηφηεηα πιένλ ησλ εηαηξεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο απφθιηζεο απφ ηηο 

θαζηεξσκέλεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ζεσξνχληαη απαξαίηεηα εξγαιεία πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ απμαλφκελε πίεζε πνπ πξνθαιεί ν 

παγθφζκηνο αληαγσληζκφο. κσο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο θάλνπλ ιφγν γηα επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, θαζνδηθή πνξεία 

ησλ κηζζψλ, αχμεζε ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, απψιεηα ηεο αιιειεγγχεο θαη 

θπζηθά απψιεηα ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε 

φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη (Eurofound, 2015). 

ηηο πξφζθαηεο αιιαγέο ζην εξγαηηθφ δίθαην ζηελ Δπξψπε ζπγθαηαιέγνληαη 

εθηφο απφ ηηο αιιαγέο ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, αιιαγέο ζην σξάξην εξγαζίαο, 

λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο, θαη απνιχζεηο. Οη αιιαγέο απηέο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

δελ έγηλαλ θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο αιιά κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο. Οη λέεο 

κνξθέο εξγαζίαο πιένλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κεξηθή 

απαζρφιεζε, πξνζσξηλή εξγαζία, εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, αλαζθάιηζηε εξγαζία.  
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Ωο πξνο ηνλ ηνκέα ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, ππήξμε αληηθαηάζηαζε ησλ 

εζληθψλ ζπκβάζεσλ κε επηρεηξεζηαθέο ή θαη αηνκηθέο, θαηάξγεζε ηεο ηζρχνο ηεο 

επλντθφηεξεο ξχζκηζεο εξγαζίαο, δπλαηφηεηα ππνγξαθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο απφ 

άιια φξγαλα εξγαδνκέλσλ εθηφο απφ ηα ζσκαηεία. Δπίζεο είλαη ζπρλέο νη δπζθνιίεο 

ζηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε πεξίπησζε 

αζπκθσλίαο θαηά ηε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε.  

Παξαηεξείηαη γεληθφηεξα ε πξνψζεζε ζε επξσπατθφ επίπεδν άιισλ κνξθψλ 

θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, φπσο ε ελεκέξσζε ή ε δηαβνχιεπζε. Αληηζέησο νη εζληθέο 

λνκνζεζίεο γηα ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο γίλνληαη φιν θαη πην δπζκελείο γηα 

ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Σν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα απαληά κε νξηζκέλεο πξνηάζεηο απέλαληη ζηηο 

αιιαγέο ηεο λνκνζεζίαο ιφγσ ηεο θξίζεο. Πξνηείλεη βειηίσζε ηεο θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο, εθκεηάιιεπζε ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Μνληέινπ, κεηαθνξά ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία 

θάζε ρψξαο, βειηίσζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη δηεθδίθεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ ζε 

επξσπατθφ επίπεδν κέζσ ησλ επξσπατθψλ ζπκβνπιίσλ εξγαδνκέλσλ.  

Οη πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα 

ζήκεξα είλαη ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εγγξάθνληαη ζηα 

ζπλδηθαιηζηηθά ζσκαηεία θαη ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ φζσλ θαιχπηνληαη απφ 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, αθνχ πιένλ νη ζπκβάζεηο ζπλάπηνληαη ζε επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν ή ζε αηνκηθφ, αιιά θαη ε θηλεηηθφηεηα πνπ θεθαιαίνπ πνπ απμάλεηαη.  

Οη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο έιαβαλ ζεκαληηθή ππνζηήξημε κέζσ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Όθεζεο ηνπ κεζνπνιέκνπ, αιιά θαη κεηά 

ην 1945. Αληίζεηα, ζήκεξα νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο έρνπλ δερηεί ηζρπξή 

πίεζε ζε πνιιέο ρψξεο κεηά ηνπο θιπδσληζκνχο πνπ πξνθάιεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε 

ηνπ 2008.  

Σελ θξίζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αθνινχζεζε κηα καθξνπξφζεζκε κείσζε 

ζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζπλδηθάηα θαη έλαο πεξηνξηζκφο ηεο 

δπλακηθήο ηνπο. Υψξεο ζηηο νπνίεο ε θάιπςε ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο 

παξέκεηλε ζηαζεξή ή απμήζεθε είλαη εθείλεο πνπ ππνζηήξημαλ ηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κέζσ κηαο ζεηξάο πνιηηηθψλ κέηξσλ.  
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πσο πξναλαθέξζεθε, νη ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη αιιαγέο πνπ επήιζαλ 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα δελ είλαη ίδηεο γηα φιεο ηηο ρψξεο. Ωζηφζν, είλαη ζαθέο φηη νη 

θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν ζηελ ππνζηήξημε ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ.  

Γηα λα επηηχρνπλ νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο ρξεηάδνληαη πξψηα απ’ φια έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ λνκηθφ πιαίζην πνπ λα δηαζθαιίδεη ηνλ ζεβαζκφ ησλ νξγαλσηηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλδηθάηα θαη ηηο νξγαλψζεηο ησλ εξγνδνηψλ σο 

ηζφηηκνπο θνξείο κέζα ζηελ θνηλσλία. Απαηηείηαη επίζεο απφ ηηο θπβεξλήζεηο λα 

ιάβνπλ επζέσο ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα πηνζεηήζνπλ πνιηηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηηο 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο (International Labour Office, 2015). 

1.3 Δπίπεδα δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπληνληζκόο ησλ ζπιινγηθώλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ 

 

Απφ ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ παξαηεξνχληαη 

δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηα επίπεδα δηαπξαγκάηεπζεο γηα βαζηθά δεηήκαηα 

εξγαζηαθά ζρέζεσλ φπσο ν θαζνξηζκφο ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ θαη ε δηακφξθσζε 

ηεο κπζνινγίαο. Με κηα γεληθή δηάθξηζε έρνπκε ηξία ζπζηήκαηα ζπιινγηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο: 

 Σν ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζε θεληξηθφ εζληθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ 

αληηπξνζσπεηψλ ησλ εζληθψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη εξγνδνηηθψλ 

ελψζεσλ (Κνπδήο, 2001). 

ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ην δηαηνκεαθφ 

επίπεδν δηαπξαγκάηεπζεο θαη νη επαγγεικαηηθέο ζπκθσλίεο (Schulten, Th., 2005). 

ην ζχζηεκα απηφ αλήθεη νπεδία. 

 Σν ζρεηηθά ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο ζε θιαδηθφ επίπεδν, 

αλεμάξηεηα δηεμάγνληαη δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζε εζληθφ ή επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν. ην ζχζηεκα απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη Γεξκαλία. 



 

17 

 

 Σν απνθεληξσκέλν ζχζηεκα, ζην νπνίν θπξίαξρν ξφιν παίδεη 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην (Κνπδήο, 2001). 

Τπάξρνπλ αθφκε ελδηάκεζα ελαιιαζζφκελα ζπζηήκαηα πνιπεπίπεδσλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, φπσο ε πεξίπησζε ηεο Διιάδα (Eurofound, 2015) πνπ απνηειεί 

κηα μερσξηζηή πεξίπησζε, ζηελ νπνία ιακβάλνπλ ρψξα δηεπαγγεικαηηθέο θαη 

θιαδηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ παξέρνπλ ην γεληθφ πιαίζην, παξάιιεια κε 

επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο.  

 

ρεδηάγξακκα 1. Δπίπεδα πιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

Πεγή: Eurofound, 2009, “Sweden – A country profile”, European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions 

Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 1990 σο ζήκεξα νη εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαη ε αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα επειημία νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηε δνκή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε αιιαγή 

ζηα εζληθά ζπζηήκαηα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη ηάζε απνθέληξσζεο 

ηνπο, δειαδή ε ζηξνθή πξνο ρακειφηεξα επίπεδα δηαπξαγκάηεπζεο.  

Με άιια ιφγηα παξαηεξείηαη ζηξνθή πξνο ην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ επειημία νη επηρεηξήζεηο θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο 
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δηαπξαγκαηεχζεηο ηηο επηκέξνπο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αλάγθεο ηνπο. Παξάιιεια γίλεηαη 

ζηξνθή ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κε ζθνπφ λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αγνξψλ. 

Ζ απνθέληξσζε επηθέξεη ζνβαξέο αιιαγέο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, κε 

ζεκαληηθφηεξε ηελ απνπζία θαηψηαηνπ κηζζνχ ζε αξθεηέο ρψξεο, ζηελ 

απνδπλάκσζε ησλ ζπλδηθάησλ, ζηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη ζηελ αλάπηπμε 

ελδνθξαηηθψλ αληζνηήησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά εξγαζίαο (Κνπδήο 2001). 

Ο ζπληνληζκφο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ δηαπξαγκάηεπζεο. 

Αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ δηαπξαγκάηεπζεο (θάζεηνο 

ζπληνληζκφο) ή ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζην ίδην επίπεδν δηαπξαγκάηεπζεο 

(νξηδφληηνο ζπληνληζκφο).  

Ο ζπληνληζκφο βαζίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαπξαγκάηεπζεο: Ρπζκηζηηθέο ηθαλφηεηεο (γηα παξάδεηγκα θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη 

ζε δηαπξαγκαηεχζεηο πςεινχ επηπέδνπ), νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα (γηα παξάδεηγκα ν 

έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηα πςειφηεξα ζηα ρακειφηεξα επίπεδα δηαπξαγκάηεπζεο) 

ε ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ. 

Ωζηφζν, απφ ην 2008, ζε γεληθέο γξακκέο ν ζπληνληζκφο δελ έρεη εληζρπζεί, 

παξά ηελ απμαλφκελε αλάγθε ιφγσ ηεο απνθέληξσζεο. Οη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ρσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο νκάδεο φζνλ αθνξά ην ζπληνληζκφ, ηηο ρψξεο ηεο 

θεληξηθήο θαη βνξεηνδπηηθήο Δπξψπεο κε ηζρπξφ ζπληνληζκφ, θαη ηηο ρψξεο ηεο 

θεληξηθήο θαη βνξεηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, κε αδχλακν ζπληνληζκφ.  

Τπάξρνπλ νξηζκέλεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε νπεδία, φπνπ δελ 

παξαηεξείηαη θάπνηα ηδηαίηεξε αιιαγή απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, θαη ν 

ζπληνληζκφο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζε πςειά θαη ζηαζεξά επίπεδα. Τπάξρνπλ 

επίζεο ρψξεο ζηηο νπνίεο έρεη απνδπλακσζεί ν ζπληνληζκφο απφ ην 2008 θη έπεηηα, 

φπσο ζπκβαίλεη κε ηε Γεξκαλία θαη ηελ Διιάδα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά αξθεηέο 

ρψξεο, ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, έρνπλ ζηαζεξά ραιαξφ, 

αδχλακν ζπληνληζκφ (Eurofound, 2015). 
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1.4 Η εμέιημε ηνπ θνηλσληθνύ δηαιόγνπ ζηνλ επξσπατθό ρώξν 

 

χκθσλα κε ην Άξζξν 151 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΛΔΔ) (Treaty on the Functioning of the European Union, 2012), ε πξνψζεζε ηνπ 

δηαιφγνπ κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ αλαγλσξίδεηαη σο θνηλφο 

ζηφρνο ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ. θνπφο ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ είλαη ε 

βειηίσζε ηεο επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο θαη εθαξκνγήο απνθάζεσλ.  

Σν 1985 απνηειεί ην έηνο θαηά ην νπνίν ν θνηλσληθφο δηάινγνο έθαλε ηελ 

εκθάληζε ηνπ σο φξνο ζηνπο θφιπνπο ηεο ΔΔ. Ζ δηαδηθαζία Val Duchesse άξρηζε ην 

ίδην έηνο κε πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Jacques Delors 

κε ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο, νη νπνίνη εθπξνζσπνχληαη απφ ηε πλνκνζπνλδία Δπξσπατθψλ πλδηθάησλ 

(ETUC), ηελ Έλσζε Βηνκεραληψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (UNICE) θαη ην 

Δπξσπατθφ Κέληξν Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ (CEEP).  

Καηφπηλ απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο θαη κηαο ζεηξάο δηεξγαζηψλ πνπ 

αθνινχζεζαλ ν θνηλσληθφο δηάινγνο απφ ηφηε δηαδξακάηηζε ελεξγφ ξφιν ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο επξσπατθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ο 

δηάινγνο βαζίζηεθε ζηε ζηξαηεγηθή γηα ηε ψζεζε ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. 

ηα πξψηα έμη ρξφληα παξάιιεια κε ζεκαληηθέο ζεζκηθέο εμειίμεηο, φπσο ε Δληαία 

Δπξσπατθή Πξάμε θαη ε ζέζπηζε ηνπ Κνηλνηηθνχ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ησλ Δξγαδνκέλσλ, απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ππήξρε γηα ηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν. Απαξαίηεηε ήηαλ ε θαηαλφεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαπξαγκαηεπηηθήο θνπιηνχξαο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε 

θάζε έλα απφ ηα θξάηε κέιε, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδπαζηεί ε θνπιηνχξα θάζε θξάηνπο 

κέινπο κε κηα θνηλή θνπιηνχξα πνπ λα δηέπεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζε επξσπατθφ 

επίπεδν.  

Σν δεχηεξν ζηάδην ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ έιεμε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1991 κε 

ηελ έγθξηζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο θαη λνκνζεζίαο. Ζ θνηλή 

δήισζε θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη Δπξσπαίσλ αμησκαηνχρσλ αλέθεξε φηη ε ζπκθσλία 



 

20 

 

απηή πξναλαγγέιιεη ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ ζα πξέπεη 

λα δηαδξακαηίζνπλ νη θνηλσληθνί εηαίξνη ζηε κειινληηθή αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ 

ππνζέζεσλ ηεο Κνηλφηεηαο.  

Γχν κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1991, πηνζεηήζεθε ην θνηλσληθφ 

πξσηφθνιιν ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη πνπ ελζσκάησζε ηελ πξναλαθεξζείζα 

ζπκθσλία ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, απνδίδνληαο ηνπο ην ξφιν ησλ ξπζκηζηηθψλ 

θνξέσλ κε ζπκκεηνρή ζε ππνρξεσηηθή δηαβνχιεπζε κε ηελ Δπηηξνπή θαη κε 

δπλαηφηεηα αλαζηνιήο ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ρξεηάδεηαη γηα λα δηεμαρζνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο πάλσ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

Οη εμειίμεηο απηέο ζεκαηνδφηεζαλ έλα νπζηαζηηθφ βήκα ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

επξσπατθνχ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ. Οη θνηλσληθνί εηαίξνη, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1992, 

απνθάζηζαλ λα νξγαλσζνχλ κε ηε ζχζηαζε κφληκεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθνχ 

Γηαιφγνπ (SDC).  θνπφο ηεο ίδξπζεο ηνπ SDC ήηαλ ε νξγάλσζε ησλ δξάζεσλ 

ζρεηηθά κε κείδνλα εξγαζηαθά δεηήκαηα, ε παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ.  

Σν ηξίην ζηάδην ηνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ζεκεηψλεηαη απφ ην 

1991 κέρξη ζήκεξα κε ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ επξσπατθψλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. ήκεξα, ηξηάληα δχν ρξφληα κεηά ηελ πξψηε ζπλάληεζε ηνπ Val 

Duchesse, θαη έρνληαο κεζνιαβήζεη ε θαηάξξεπζε απφ ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε 

ηνπ 2008, νη Δπξσπαίνη αμησκαηνχρνη θαη θνηλσληθνί εηαίξνη ηνλίδνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο επαλεθθίλεζεο ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ζηελ Δπξψπε, ζέηνληαο 

ηα εμήο απαξαίηεηα θξηηήξηα: 

 αθήο θαηαλφεζε θαη αλαγλψξηζε ηεο έλλνηαο ηνπ «θνηλσληθνχ εηαίξνπ». 

 Πιήξεο ζεβαζκφο ηεο απηνλνκίαο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. 

 αθήο εληνιή, απφ αλαγλσξηζκέλνπο εζληθνχο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ. 

 αθήο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Γηάινγν. 

Ο θνηλσληθφο δηάινγνο ζε επξσπατθφ επίπεδν κπνξεί λα απνηειέζεη ηζρπξφ 

κέζν πξνψζεζεο θαη βειηίσζεο ησλ εξγαζηαθψλ δεηεκάησλ. Μέρξη ζηηγκήο, ε 
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επαλέλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ δξνκνιφγεζε ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηθεληξψλεηαη ζηνλ δηαηνκεαθφ δηάινγν ζε επίπεδν ΔΔ. 

Πξνθεηκέλνπ ν θνηλσληθφο δηάινγνο λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο πνπ ηίζεληαη εθ 

λένπ, ε επαλεθθίλεζε πξέπεη λα επηηχρεη νξηζκέλνπο βαζηθνχο ζηφρνπο. Ωο αθεηεξία, 

ζα πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο ζε φια ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ ηη ζεκαίλεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε έλλνηα ηνπ «θνηλσληθνχ εηαίξνπ» θαη ηη κπνξεί ή δελ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ν επξσπατθφο θνηλσληθφο δηάινγνο.  

ηε ζπλέρεηα, είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ 

εμειίμεσλ κέζα απφ κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεζζάξσλ επξσπατθψλ ρσξψλ, 

νπεδία, Γεξκαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Διιάδα, κε δηαθνξεηηθφ κνληέιν 

θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηελ θαζεκία ρψξα.  

 

Κεθάιαην 2 

Σν πεξίγξακκα ησλ ρσξώλ (νπεδία, Γεξκαλία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, 

θαη Διιάδα) 

2.1 Σξία θνηλσληθά κνληέια 

Ζ θνηλσληθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε εθθξάδεηαη ζπρλά σο ην απνθνξχθσκα κηαο 

δηαδηθαζίαο εθδεκνθξαηηζκνχ πνπ δηήξθεζε ηξεηο αηψλεο. Ζ εμέιημε απηή ζπλδέεηαη 

κε ηελ αλαγλψξηζε νπκαληζηηθψλ αμηψλ. Σνλ 18
ν
 αηψλα ηέζεθαλ ηα ζεκέιηα ησλ 

αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ηνλ 19
ν
 ηα πνιηηηθά θαη ηνλ 20

ν
 ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

(Βεληέξεο, 2015).  Σα πνιηηηθά δηθαηψκαηα επαλεκθαλίζηεθαλ πην ηζρπξά ζηελ 

πνιηηηθή ζθελή ησλ δεκνθξαηηθψλ ρσξψλ ην 19
ν
 αηψλα θαη θαηά ηνλ 20

ν
 κε ηε 

ζεζκνζέηεζε ηεο ηζαγέλεηαο. Μειεηψληαο, σζηφζν, ηελ πνξεία εμέιημεο ησλ 

δηθαησκάησλ πξνθχπηνπλ νξηζκέλεο ακθηβνιίεο γηα ην αλ ηα θνηλσληθά θξάηε 

κπνξνχλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ην πξφηππν ηνπ κνληέξλνπ, παγθνζκηνπνηεκέλνπ 

κεηαβηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ.  

Δπηθξαηεί έηζη ην εμήο παξάδνμν. Αλ θαη ηα λνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα 

πξνζηαηεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηα δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα πνπ ζπλαληψληαη ζηηο 

πξνεγκέλεο βηνκεραληθέο ρψξεο, δε ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα. 

Κπξίσο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα είλαη νινέλα 
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θαη πην επάισηα. ην παγθφζκην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα επηθξαηεί ε αληίιεςε φηη  ε 

θνηλσληθέο πνιηηηθέο ζηξεβιψλνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, θαηαζηξέθνπλ ηα 

θίλεηξα γηα εξγαζία, ελψ ηξνθνδνηνχλ ηελ εμάξηεζε ησλ πνιηηψλ. Οη δεκνγξαθηθέο 

θαη θνηλσληθέο αιιαγέο, ηδίσο ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζα θαηαζηήζνπλ 

πξννδεπηηθά ηα θνηλσληθά θξάηε δεκνζηνλνκηθά κε βηψζηκα. Δπηπιένλ, ε παγθφζκηα 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο, κε ηνλ αληαγσληζκφ σο ηζρπξφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ, επηβάιιεη 

ζηηο θπβεξλήζεηο  δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ θαη θαη’ 

επέθηαζε πεξηνξηζκφ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

παγθφζκηεο αληαγσληζηηθέο πξνθιήζεηο (Huber, Ragin, Stephens, 1993). 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη λα έδσζε εξέζηζκα θαη κηα ξεαιηζηηθή δηάζηαζε 

ζε απηά ηα επηρεηξήκαηα. κσο ηα εζληθά θνηλσληθά θξάηε έρνπλ αληαπνθξηζεί πνιχ 

δηαθνξεηηθά ζηηο επηδξάζεηο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο. ην ζεκείν απηφ ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ην θνηλσληθφ θξάηνο αλαδηαξζξψλεηαη ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη λέεο 

πξνθιήζεηο θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλαδπφκελεο αλάγθεο, αιιά έκθαζε ζα πξέπεη 

επίζεο λα δνζεί ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηνλ αλαπξνζαξκνζκέλν ξφιν ηνπ ζχγρξνλνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο.  

Σα θνηλσληθά θξάηε ζηηο δπηηθέο δεκνθξαηίεο παξνπζηάδνπλ ηεξάζηηεο 

απνθιίζεηο. Ο Esping Andersen ζην έξγν ηνπ «Οη Σξεηο Κφζκνη ηνπ Καπηηαιηζκνχ 

ηεο Δπεκεξίαο» (“The Tree Worlds of Welfare Capitalism”) δηαρσξίδεη ηα κνληέια 

θνηλσληθνχ θξάηνπο ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Κξηηήξηα γηα ην δηαρσξηζκφ 

είλαη πξσηίζησο ε πνιηηηθή ηδενινγία, νη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ε αλάπηπμε 

πνπ ζεκεηψλνπλ (Esping-Andersen, G., 2014). Ζ ζεσξία ησλ θαζεζηψησλ αξρηθά 

δηαηππψζεθε γηα λα εμεγήζεη ηελ επέθηαζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαηά ηνλ 20
ν
 

αηψλα θαη ηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ρψξεο κε παξφκνηεο πνιηηηθέο, 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δνκέο. ηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε ζε κηα ζεηξά κειεηψλ 

ψζηε λα ζθηαγξαθεζνχλ ηα ζχγρξνλα πξφηππα ηνπ θξάηνπο επεκεξίαο ζην λέν 

πνιηηηθφ-νηθνλνκηθφ πιαίζην θαη νη κεηαξξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ 

κέζα ζε απηφ ην πιαίζην. Ωζηφζν, ε ζεσξία ησλ θαζεζηψησλ θξίλεηαη ζπρλά σο 

αλαπνηειεζκαηηθή θαη αλεπαξθήο (Klitgaard, 2005). 

Ζ ηππνινγία πνπ εηζήγαγε ν Esping Andersen βαζίζηεθε ζηε ζπγθξηηηθή 

ηζηνξηθή αλάιπζε ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε 18 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ 
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θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 (Esping-Andersen, 2014). Σα βαζηθά θξηηήξηα ηεο 

ηππνινγίαο θαη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη, πξψηνλ, ν βαζκφο «απφ-

εκπνξεπκαηνπνίεζεο» (de-commodification). Ζ έλλνηα ηεο απφ-εκπνξεπκαηνπνίζεο 

βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη ε εξγαζία κεηαηξάπεθαλ ζε 

εκπφξεπκα (εκπνξεπκαηνπνίεζε) ζέηνληαο ζε θίλδπλν ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ λα 

ππνζηεξίμνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ βηνηηθφ επίπεδν αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηελ αγνξά (Βεληέξεο, 2015). Γεχηεξνλ, ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο θνηλσληθήο 

δηαζηξσκάησζεο (social stratification) πνπ πξνσζείηαη απφ ηελ εθάζηνηε θνηλσληθή 

πνιηηηθή ζε θάζε θξάηνο. Σξίηνλ, ε παξνρή θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ζηε ζρέζε 

πνπ δηακνξθψλεη αλάκεζα ζην θξάηνο, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ αγνξά. Ζ απφδνζε 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ παίδεη επνκέλσο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηα θξηηήξηα ηεο 

δηάθξηζεο ησλ θνηλσληθψλ θξαηψλ. πλδένληαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, άξα κε 

ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη ηελ ηαμηθή ζέζε (Βεληέξεο, 2015).  

Ζ πξψηε θαηεγνξία ζηελ νπνία νκαδνπνηεί ηα θξάηε πξφλνηαο ν Esping 

Andersen είλαη ηα θηιειεχζεξα θαζεζηψηα, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηα 

αγγινζαμνληθά θξάηε (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Απζηξαιία, Νέα 

Εειαλδία). Σα θηιειεχζεξα θαζεζηψηα αθνινπζνχλ πνιηηηθέο δέζκεπζεο γηα 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θξάηνπο θαη πξνψζεζε ιχζεσλ ηεο αγνξάο γηα ηελ επεκεξία ησλ 

πνιηηψλ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ζεκαληηθφ ξφινο ηεο αγνξάο θαη ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ. 

Οη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο (νπεδία, Ννξβεγία, Γαλία) απνηεινχλ ηα 

ζνζηαιδεκνθξαηηθά θαζεζηψηα. Απηφ ην κνληέιν θξάηνπο επεκεξίαο πξνσζεί ηελ 

ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

(Pierson, Smith, 1993). Παξέρνπλ εθηεηακέλεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο πγεία, 

εθπαίδεπζε θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο.  

Ζ ηξίηε θαηεγνξία θνηλσληθνχ θξάηνπο είλαη απηή ησλ ζπληεξεηηθψλ 

θαζεζηψησλ. ηελ θαηεγνξία απηή ζπγθαηαιέγνληαη θπξίσο νη ρψξεο ηεο 

επεηξσηηθήο Δπξψπεο (Γεξκαλία, Απζηξία, Γαιιία, Ηηαιία, Οιιαλδία, Ηζπαλία). Σα 

ζπληεξεηηθά θξάηε πξφλνηαο πξνσζνχλ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ εθθιεζία σο 

παξάγνληεο επεκεξίαο έλαληη ηεο αγνξάο. Οη εθθιεζηαζηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

νξγαλψζεηο έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξνρή θνηλσληθήο πξφλνηαο (Esping-

Andersen, 2014). 
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Σα δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα παξάγνπλ πνηθίιεο δπλακηθέο αλαδηάξζξσζεο ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πνηθίιεο κεηαξξπζκηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο. Ζ δνκή ησλ θαζεζηψησλ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ην 

πεξηερφκελν θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, γίλεηαη 

αληηιεπηή ε δηάζηαζε ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη ζηα 

δηαθνξεηηθά θξάηε πξφλνηαο, ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθή πνιηηηθή ππνζηήξημε. 

Πξνθχπηεη ην εξψηεκα πνηα είλαη ε δπλακηθή ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο ζηξαηεγηθήο ζε 

θάζε είδνο θνηλσληθνχ θξάηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ζηα θηιειεχζεξα θαζεζηψηα επηθξαηεί ρακειή ιατθή 

ππνζηήξημε, κέηξηα πίεζε γηα κεηαξξπζκηζηηθή πξνζαξκνγή θαη πεξηνξηζκφο ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα θνηλσληθέο παξνρέο. Οη κεηαξξπζκηζηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη 

βαζηζκέλεο ζην κνληέιν ησλ αηνκηθψλ επηινγψλ. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζεσξείηαη φηη 

απμάλεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ν αληαγσληζκφο βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξνρψλ 

θαη απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεζκψλ εληφο ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. 

Ζ λνκηκφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο εδξάδεηαη ζηε ζεψξεζε ησλ πνιηηψλ σο 

θαηαλαισηψλ θαη σο θαηαλαισηέο είλαη ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ κεηαμχ ηεο κηαο ή 

ηεο άιιεο ελαιιαθηηθήο παξνρήο. Οη δεκφζηεο πνιηηηθέο ιεηηνπξγνχλ σο νηνλεί 

αγνξέο θαη έηζη απμάλεηαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (Klitgaard, 2005). 

ηα ζνζηαιδεκνθξαηηθά θξάηε φπνπ ε ιατθή ππνζηήξημε είλαη κεγάιε θαη νη 

κεηαξξπζκηζηηθέο πηέζεηο κέηξηεο, ε κεηαξξπζκηζηηθή ζηξαηεγηθή έγθεηηαη ζηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. πσο απνδεηθλχεηαη απφ έξεπλεο θνηλήο γλψκεο θαη 

εθινγηθήο ζπκπεξηθνξάο, νη πνιίηεο ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο ππνζηεξίδνπλ έληνλα 

ην ζνζηαιδεκνθξαηηθφ θνηλσληθφ θξάηνο. Αλακέλεηαη έηζη, νη ζθιεξέο 

κεηαξξπζκίζεηο λα απνιακβάλνπλ ηε κηθξφηεξε λνκηκνπνηεηηθή βάζε, φκσο ε 

πξννπηηθή ηεο ειεχζεξεο επηινγήο παξέρεη ηελ απαξαίηεηε λνκηκνπνίεζε. 

ε αληίζεζε, σζηφζν, κε ηα θηιειεχζεξα θξάηε, ε επηινγή πεξηνξίδεηαη 

κεηαμχ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, αθνχ επηθξαηεί ε αληίιεςε φηη νη ηδησηηθέο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ππνλνκεχνπλ ην δεκφζην ζχζηεκα θαη σο εθ ηνχηνπ ην 

θνηλσληθφ θξάηνο. Απηφ πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη ζηα ζνζηαιδεκνθξαηηθά θξάηε 

νη πνιίηεο ζεσξνχληαη ρξήζηεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη φρη θαηαλαισηέο. 
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χκθσλα κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ππάξρεη ηάζε ηεο απνθέληξσζεο κε 

αλάζεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε (Rothstein, 1998). Ζ 

απνθέληξσζε παξάιιεια κε ηελ απμαλφκελε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ είλαη 

παξάγνληεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ παξνρή ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο κε ηε 

ζεηξά ηνπο αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 

ηα ζπληεξεηηθά θαζεζηψηα, ηέινο, φπνπ ζπλαληάκε ηαπηφρξνλα θαη ηε 

ιατθή ππνζηήξημε θαη ηζρπξέο κεηαξξπζκηζηηθέο πηέζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ε 

θνηλσληθή πνιηηηθή επηθεληξψλεηαη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε παιαηφηεξσλ ζπζηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ λέσλ αηηεκάησλ. 

Σα ζνζηαιδεκνθξαηηθά θξάηε, ζε αληίζεζε κε ηα θηιειεχζεξα θαη ηα 

ζνζηαιδεκνθξαηηθά θαζεζηψηα, πηνζεηνχλ ζηξαηεγηθέο κεηαξξπζκίζεσλ ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο ζεζκνζεηεκέλεο δνκέο.  

Απηφ ζπκβαίλεη, πξψηνλ, επεηδή νη πνιίηεο παξακέλνπλ ππνζηεξηθηηθνί πξνο 

ηελ ππάξρνπζα δνκή θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη δεχηεξνλ, επεηδή ε ζχλδεζε κεηαμχ 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ θνξέσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ εκπνδίδεη 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ σο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. Ο 

θξαηηζκφο θαη ν ηζρπξφο θνξπνξαηηζκφο επίζεο απνηεινχλ εκπφδην ζηηο εθηεηακέλεο 

ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηα ζπληεξεηηθά θαζεζηψηα (Klitgaard, 2005). 

Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα θαζεζηψηα θξάηνπο επεκεξίαο εθθηλνχλ 

απφ δηαθνξεηηθή λνκηκνπνηεηηθή βάζε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο κεηαξξπζκηζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο. Απηέο νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηε ζεσξία ησλ 

θαζεζηψησλ φζν θαη απφ ηηο κειέηεο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ παξνρψλ ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο (Schmidt, 2000).  

Ζ ζεσξία ησλ θαζεζηψησλ πξνζθέξεη γφληκν έδαθνο γηα ηε κειέηε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Ωζηφζν, ε ηεθκεξίσζε ηεο ζεσξίαο κε 

ηζρπξά εκπεηξηθά ζηνηρεία απνηειεί ηξνρνπέδε. Ζ ηππηθή δηάθξηζε ησλ θαζεζηψησλ 

ζε ηξεηο θαηεγνξίεο έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν έληνλεο θξηηηθήο απφ 

κεηαγελέζηεξνπο κειεηεηέο, πνπ ηάζζνληαη ππέξ άιινηε ηεζζάξσλ θαη άιινηε 

πεξηζζφηεξν θαηεγνξηνπνηήζεσλ (Wil, Gelissen, 2002). 
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Ζ ηππνινγία ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ δελ πεξηιακβάλεη ηηο ρψξεο ηεο λφηηαο 

Δπξψπεο, Διιάδα, Πνξηνγαιία θαη Ηζπαλία. Οη ρψξεο απηέο απνηεινχλ γηα αξθεηνχο 

κειεηεηέο έλα μερσξηζηφ κνληέιν θνηλσληθνχ θξάηνπο, έλα «κεζνγεηαθφ», «λφηην» 

κνληέιν. Ζ νκαδνπνίεζε απηή ζηεξίδεηαη ζε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο, ηα 

ζπζηήκαηα εηζνδεκαηηθήο θαηαλνκήο, ε άληζε πξνζηαζία απέλαληη ζηνπο 

θαζηεξσκέλνπο θηλδχλνπο, ε ζχκπιεπζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ζηηο 

θνηλσληθέο παξνρέο, ην ζεζκηθφ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο κε ηελ 

παξάιιειε αλάπηπμε πειαηεηαθψλ πξαθηηθψλ θαη, ηέινο, ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο απφ εληαία δεκφζηα ζπζηήκαηα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο (Ferrera, 1996). ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Νφηηνπ κνληέινπ, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Διιάδαο. 

Δπίζεο, ε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο (ΔΓ) θαη ε παξάιιειε πηψζε 

ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, εηζήγαγε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο ζην κνληέιν ηνπ θηιειεχζεξνπ εθδεκνθξαηηζκνχ θαη ηνπ θαπηηαιηζκνχ ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο. Ζ πξφζθαηε έξεπλα επηδηψθεη λα επεθηείλεη ηελ ηππνινγία ζηελ 

νκαδνπνίεζε θαη απηψλ ησλ ρσξψλ κειεηψληαο ηε κεηάβαζε απφ ηε 

κεηαζνζηαιηζηηθή θνηλσληθή πξνζηαζία ζηελ επηξξνή απφ ηνπο Γηεζλείο 

Οξγαληζκνχο θαη ην θηιειεχζεξν θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, θαζψο δψδεθα απφ απηέο 

ηηο ρψξεο πξνζρψξεζαλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2004 θαη ην 2007. Δληνχηνηο, νη 

ρψξεο απηέο ζπαλία ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ ηππνινγία εμαηηίαο ηνπ αζηαζνχο 

πνιηηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο κεηαβαηηθήο θαηάζηαζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπο 

(Ebbinghaus, 2012). 

Σα επξσπατθά θνηλσληθά θξάηε αληηκεησπίδνπλ δχν νπζηαζηηθέο πξνθιήζεηο. 

Ζ πξψηε πξφθιεζε πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο πνπ 

έρεη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ππεξζπζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ πξνο φθεινο ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, αζθψληαο δεκνζηνλνκηθή πίεζε 

ζηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα γηα πεξηζηνιή δαπαλψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, εηδηθά θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθή θξίζεο, θαίλεηαη λα δηαηαξάζζεηαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ 

θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο αληίζηνηρα θαη ε ηζνξξνπία θξάηνπο-αγνξάο.  Ζ δεχηεξε 

πξφθιεζε ζρεηίδεηαη κε ηε δηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ θαζεζηψησλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη ηηο λέεο αλάγθεο, φπσο νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηηο αγνξέο εξγαζίαο 

θαη ην δεκνγξαθηθφ δήηεκα, πνπ απαηηνχλ παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο (Diamond, Lodge, 2013). Πέξα ινηπφλ, απφ ηε δεκνζηνλνκηθή πίεζε γηα 
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αιιαγή θαη κεηαξξπζκίζεηο αζθνχληαη κεγάιεο πηέζεηο πνπ νδεγνχλ ζε πνιηηηθέο 

απνξξχζκηζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

2.2 νπεδία 

2.2.1 Πολιηικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίζιο 

 

Ζ νπεδία είλαη  κηα απφ ηηο πην αληαγσληζηηθέο νηθνλνκίεο ζην θφζκν θαηέρνληαο 

ηελ ηέηαξηε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ. 

Πξνζρψξεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 1995 ρσξίο λα απνηειεί παξάιιεια κέινο 

θαη ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο δηαηεξψληαο ην εζληθφ λφκηζκα ηεο. Βαζίδεηαη σο επί 

ην πιείζηνλ ζηηο εμαγσγέο, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά επάισηε απέλαληη ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο θαη ζην δηεζλή επξσπατθφ αληαγσληζκφ (Eurofound, 2009). 

Σν ζνπεδηθφ ζχζηεκα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκφλσλ θαζψο έρεη 

πηνζεηήζεη έλα ζπλδπαζκφ θαπηηαιηζηηθήο αλνηθηήο αγνξάο θαη ηζρπξήο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα θαζνιηθφ θνηλσληθφ θξάηνο. 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο απνξξέεη απφ κία ζεηξά 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1930 κε ηελ άλνδν ηνπ νζηαιδεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ζηελ εμνπζία (Social 

Democratic Party, SDP). 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε αλαηίκεζε ηεο θνξψλαο θαη ν πςειφο 

πιεζσξηζκφο νδήγεζαλ ηε ρψξα ζε ζνβαξή νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηήξθεζε απφ ην 

1992 έσο ην 1994. Ζ θπβέξλεζε έιαβε γξήγνξα νηθνλνκηθά κέηξα θαη πξνρψξεζε ζε 

κεηαξξπζκίζεηο, ηδησηηθνπνηήζεηο, λέεο θνηλσληθέο πνιηηηθέο γηα ελίζρπζε ησλ 

πνιηηψλ θαη ζχζηεκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

πσο ζπκβαίλεη ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, ζηε νπεδία ζπληειείηαη κία 

δνκηθή αιιαγή ζηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Παξάιιεια φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ζπλάπηνπλ κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ή ζπλεξγάδνληαη κε απηναπαζρνινχκελνπο. Απηέο νη δχν ηάζεηο είλαη ην 

απνηέιεζκα ησλ απμεκέλσλ πηέζεσλ πνπ πθίζηαληαη νη επηρεηξήζεηο γηα λα γίλνπλ 

πην επέιηθηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο
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(Barnard, 2012), ακθηζβήηεζε ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαη απνδπλάκσζε ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ
 
(Westregard, Milton, 2016). 

κσο αθφκα θαη ζήκεξα ε ρψξα θαηαθέξλεη λα δηαηεξεί ρακειφ πιεζσξηζκφ 

θαη ρακειή αλεξγία, αχμεζε ηνπ Α.Δ.Π. θαη ησλ δεηθηψλ αλάπηπμεο θαη παξάιιεια 

κηα ηζφηηκε θνηλσλία. Σν ζνπεδηθφ κνληέιν παξνπζηάδεηαη απφ πνιινχο κειεηεηέο 

σο κηα πηζαλή ελαιιαθηηθή ιχζε καθξφ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Απηφ πνπ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί είλαη φηη ην ζνπεδηθφ κνληέιν αληηπαξαηίζεηαη ζε νξηζκέλεο απφ ηηο πην 

δπλακηθέο παξαδνρέο ηεο λενθηιειεχζεξεο ζεσξίαο θαη θπξίσο ζηελ πξνζέγγηζε φηη 

ε αγνξά απφ κφλε ηεο είλαη ηθαλή λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο κε 

ειάρηζηε ή αθφκα θαη ρσξίο παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο.  

Αξθεηνί επηζηήκνλεο θαη πνιηηηθνί ηζρπξίδνληαη φηη ε νπεδία είλαη έλα 

επηηπρεκέλν πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ νηθνλνκηθφ πξφηππν, κε πςειφ πνζνζηφ 

επεκεξίαο θαη πςειφ πξνζδφθηκν δσήο. Οη παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ηε ρσξά 

μερσξηζηή, είλαη νη ηδηαίηεξεο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

αληηθαηηθέο, θαη αλακθηζβήηεηα ε θνπιηνχξα ησλ πνιηηψλ
 
(Viana, Cunha, 2016). 

2.2.2 Σςνδικαλιζηικέρ οπγανώζειρ και επγοδοηικέρ ενώζειρ 

ηε νπεδία ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ κε άηππεο ζπκθσλίεο, είλαη εζεινληηθή θαη θάζε θνξέαο δηαηεξεί ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηελ απηνλνκία ηνπ. ηαλ δξνπλ απφ θνηλνχ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ 

νλνκαζία νπεδηθέο πλδηθαιηζηηθέο Δλψζεηο ( The Swedish Unions).  

Γξαζηεξηνπνηνχληαη ηξεηο εζληθέο νκνζπνλδίεο ζπλδηθάησλ, κέιε ησλ 

νπεδηθψλ πλδηθαιηζηηθψλ Δλψζεσλ. Ζ νπεδηθή πλδηθαιηζηηθή πλνκνζπνλδία 

είλαη ε παιαηφηεξε θαη ηδξχζεθε ην 1898. πκκεηέρνπλ ζε απηήλ 14 ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο πνπ εθπξνζσπνχλ πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκχξηα εξγαδνκέλσλ ηφζν ηνπ 

δεκφζηνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ νπεδηθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη ε επφκελε κεγαιχηεξε εζληθή ζπλνκνζπνλδία πνπ απαξηίδεηαη 

απφ 14 ζπλδηθάηα θαη αξηζκεί ζπλνιηθά 1,2 εθαηνκκχξηα κέιε. Ηδξχζεθε ην 1944 θαη 

εθπξνζσπεί επαγγεικαηίεο εξγαδφκελνπο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Σέινο, ε νπεδηθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηθψλ σκαηείσλ ηδξχζεθε ην 1947, 
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ζπκκεηέρνπλ ζε απηή 22 ζπλδηθάηα θαη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ζηηο νπνίεο είλαη 

νξγαλσκέλνη πεξίπνπ 645.000 θαηαξηηζκέλνη ππάιιεινη
 
(Arvidsson, 2014). 

Οη ζεκαληηθφηεξεο εξγνδνηηθέο ελψζεηο είλαη ηξεηο. Ζ πλνκνζπνλδία 

νπεδηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, πνπ ηδξχζεθε ην 2001 κεηά απφ ζπγρψλεπζε θαη 

αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ 50 εξγνδνηηθέο ελψζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ νπεδηθή 

Έλσζε Σνπηθψλ Αξρψλ θαη Πεξηθεξεηψλ πνπ εθπξνζσπεί εξγνδφηεο θαη 

επαγγεικαηηθέο ελψζεηο 290 δήκσλ, 18 θνκεηεηαθψλ ζπκβνπιίσλ θαη δχν 

πεξηθεξεηψλ. Σέινο, ε νπεδηθή Τπεξεζία Κξαηηθψλ Δξγνδνηψλ πνπ είλαη θξαηηθή 

ππεξεζία ππεχζπλε γηα ηελ πνιηηηθή απαζρφιεζεο θαη δηαπξαγκαηεχεηαη κε 270 

δεκφζηεο ππεξεζίεο. πσο δηαπηζηψλεηαη, ε ππθλφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο είλαη πςειή 

θαη αγγίδεη ην 80%
 
(Eurofound, 2009). 

Ζ δξάζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ πεξηνξίδεηαη ζηνλ νξηζκφ ησλ ελλνηψλ ηνπ 

κηζζσηνχ, ηνπ εξγνδφηε θαη ην απηναπαζρνινχκελνπ. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζηε 

δηάζηαζε αλάκεζα ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη ζην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ, πνπ 

δελ ξπζκίδνπλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηνπο κηζζνχο. 

Ωο θπζηθφ επαθφινπζν ν ξφινο ησλ ζπλδηθάησλ πεξηνξίδεηαη αθνχ ε 

δηακφξθσζε ησλ κηζζψλ γίλεηαη κε άηππεο ζπκθσλίεο ρσξίο εγγπήζεηο. Ο ξφινο ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ έρεη πιένλ αιιάμεη απφ ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ζηελ απιή ππνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ
 

(Westregard, Milton, 

2016). 

2.2.3 Εξελίξειρ ζηον ηομέα ηων ζςλλογικών διαππαγμαηεύζεων 

Οη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε νπεδία. Δπεηδή νη 

εξγαηηθνί λφκνη είλαη ειιηπήο, νη θνηλσληθνί εηαίξνη δηακνξθψλνπλ κέζσ ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ έλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε εηαηξείαο.  

Ζ πξψηε ζπιινγηθή ζχκβαζε ππνγξάθεθε ζηε ηνθρφικε ην 1869 κεηά απφ 

απεξγία ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηηο κεηψζεηο ησλ κηζζψλ. Αξθεηέο απφ ηηο 

πξνβιέςεηο ηεο ζχκβαζεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ αθφκε θαη ζήκεξα. Σν ζχζηεκα 

ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζηε νπεδία αλαπηχρζεθε κε ηε ζχλαςε ηεο 

ζπκθσλίαο Saltsjobad ην 1938. χκθσλα κε ηε ζπκθσλία ην θξάηνο δελ εκπιέθεηαη 
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ζηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο κηζζνινγίαο αιιά είλαη πξντφλ δηαπξαγκάηεπζεο 

κεηαμχ εμνινθιήξνπ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο σο πξνο ηε 

δηακφξθσζε ησλ κηζζψλ είλαη δηακεζνιαβεηηθφο. Μέζσ ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο 

Γηακεζνιάβεζεο ην θξάηνο εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη πξνβαίλεη ζηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ εάλ ρξεηαζηεί
 

(Westregard, Milton, 2016). 

Ζ θάιπςε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ είλαη πςειή. ην δεκφζην ηνκέα νη 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 100% ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ην 82 κε 92% ηνπ ζπλφινπ. Οη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο πεξηιακβάλνπλ 

δεηήκαηα φπσο: 

 αθήο γηα θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο κηζζνινγηθέο απνδνρέο, ην 

σξάξην εξγαζίαο θαη ηηο ππεξσξίεο, ηηο άδεηεο θαη ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε. 

 Γηθαίσκα δηαπξαγκάηεπζεο επί ηεο κηζζνινγηθήο αχμεζεο ζε εηήζηα βάζε. 

 Γηθαίσκα ελεκέξσζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

 Δγγπεκέλν ζχζηεκα αζθάιηζεο θαη ζπληάμεσλ
 
(IndustriArbetsgivarna.se) 

ηε νπεδία δελ έρεη ζεζπηζζεί λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηνλ θαηψηαην κηζζφ. 

Οιφθιεξε ε αγνξά εξγαζίαο θαιχπηεηαη απφ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, αθνχ νη 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη ην κφλν ζχζηεκα δηακφξθσζεο ησλ κηζζψλ. Ο 

θαηψηαηνο κηζζφο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ 

πνπ δηεμάγνληαη ζε ηνκεαθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. 

Ζ ζπκθσλία γηα ηε δηακφξθσζε ησλ κηζζψλ επηθπξψζεθε γηα πξψηε θνξά ην 

1997 θαη αλαλεψζεθε ην 2011. Ζ ζπκθσλία ζεκεηψζεθε κε βάζε ην πςειφ 

κηζζνινγηθφ θφζηνο πνπ κεηψλεη ηελ αγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Δμάιινπ νη 

πςειέο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ ήηαλ πξαγκαηηθέο θαη απηφ απνδεηθλπφηαλ 

απφ ηνλ πςειφ πιεζσξηζκφ. Ζ ζπκθσλία ζπλάθζεθε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πέληε ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 12 

εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ αιιά θαιχπηεη νιφθιεξε ηε ζνπεδηθή αγνξά εξγαζίαο. 

Σν εζληθφ ζχζηεκα ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζηε νπεδία έρεη αιιάμεη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Παξαηεξείηαη κία ηάζε απνθέληξσζεο πξνο ην ηνπηθφ επίπεδν 
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δηαπξαγκάηεπζεο φζνλ αθνξά ζηηο ακνηβέο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ κηζζψλ. 

Δμαθνινπζνχλ παξφια απηά λα ζπλάπηνληαη δηεπαγγεικαηηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ 

εθπξνζψπσλ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηηο 

ζπληάμεηο θαη ηα ζέκαηα αζθάιηζεο, πνπ φκσο δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηα κέξε πνπ 

δελ έιαβαλ κέξνο ηνπ δηαπξαγκάηεπζε. Ωο ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε δηαπξαγκάηεπζε 

γηλφηαλ θαηά βάζε ζε επίπεδν εζληθφ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ζπληειείηαη 

ζηξνθή πξνο ην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν
 
(Eurofound, 2009). 

2.3 Γεξκαλία 

2.3.1. Πολιηικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίζιο 

Ζ Γεξκαλία είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνεγκέλεο θαη βηνκεραληθέο ρψξεο 

παγθνζκίσο, κηα απφ ηηο πνιππιεζέζηεξεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε θαη θηλεηήξηνο 

δχλακε ηεο Eπξσπατθήο Έλσζεο απνηειψληαο ηε ζεκαληηθφηεξε εζληθή νηθνλνκία 

ηεο. Ζ γεξκαληθή νηθνλνκία ζηεξίδεηαη ζην βηνκεραληθφ ηνκέα, ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, αιιά θπξίσο ζην εκπφξην. Ο ηνκέαο εκπνξίνπ ηεο Γεξκαλίαο είλαη ν 

δεχηεξνο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ζ πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο κεηαπνιεκηθήο Γεξκαλίαο ζπλίζηαην ζηελ 

αλαζπγθξφηεζε ησλ ζεζκηθψλ κεραληζκψλ γηα ην ζπληνληζκφ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ο θεληεξαιηζκφο, ην ηζρπξφ 

ζπληαγκαηηθφ δηθαζηήξην, ε αλεμάξηεηε θεληξηθή ηξάπεδα θαη κία αληηκνλνπσιηαθή 

αξρή είλαη κεξηθνί απφ ηνπο κεραληζκνχο πνπ είηε εηζήρζεθαλ γηα πξψηε θνξά είηε 

κεηαζρεκαηίζηεθαλ κεηά ην 1945. Απφξξνηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ ήηαλ ε 

πνιηηηθννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ελζάξξπλε ηε καθξφρξνλε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Legislative Council Secretariat, 2015). 

Απφ ηα κέζα ηνπ 20νχ αηψλα, ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Γεξκαλίαο 

βαζίζηεθε ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. Σν βαζηθφ επηρείξεκα 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο είλαη φηη ν θαπηηαιηζκφο απνηειεί ηελ θαηάιιειε 

νηθνλνκηθή δνκή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

ηεο απαζρφιεζεο. κσο ν αλεμέιεγθηνο θαπηηαιηζκφο έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ 

θνηλσληθή επεκεξία. Έηζη, πξνθχπηεη ε πεπνίζεζε φηη ν θαπηηαιηζκφο κπνξεί λα γίλεη 

θνηλσληθά απνδεθηφο κέζα απφ ηε ζέζπηζε ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. Απηή ε 
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πξνζέγγηζε έγηλε αξγφηεξα γλσζηή σο θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο.1 

Απνδείρηεθε ζηε ζπλέρεηα πσο ην ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πξνάγεη ελ 

κέξεη ηελ επεκεξία, ηελ απαζρφιεζε θαη έλαλ ηζρπξφ θνηλσληθφ ηζηφ. 

Σν ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο ζηεξίδεηαη ζε δχν 

βαζηθνχο ππιψλεο. Ο πξψηνο ππιψλαο είλαη ε αλνηρηή αγνξά. Ζ θπβέξλεζε είλαη 

αξκφδηα λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξήζεη έλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ λα πξνάγεη ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη λα δίλεη θίλεηξα ζηνπο πνιίηεο λα ελεξγνχλ κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία. Ο δεχηεξνο ππιψλαο είλαη ην ηζρπξφ ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε φζνπο ην έρνπλ αλάγθε. Ζ 

παξνρή απηή πξνέξρεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο. 

Πεξίπνπ ην 20% ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο δηνρεηεχεηαη ζηελ παξνρή θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο νπζηαζηηθφ ξφιν παίδεη ε ζπκκεηνρή 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα δεηήκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, κηζζνχ, ζπλζεθψλ εξγαζίαο, 

σξαξίνπ, γίλεηαη δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, δειαδή κεηαμχ 

ησλ εξγνδνηηθψλ ελψζεσλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Έηζη θαη ζηε 

Γεξκαλία ζηα δεηήκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ην θξάηνο δελ παξεκβαίλεη. 

Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή ζρέζε επεθηείλεηαη ζηηο εζσηεξηθέο δνκέο ησλ 

εηαηξεηψλ κέζσ ηεο ζπλαπόθαζεο, κε ηελ νπνία νη εξγαδφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνθάζεηο, απφ θνηλνχ κε ηνπο εξγνδφηεο γηα δεηήκαηα 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Αξθεηέο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο βιέπνπλ απηφ ην ζχζηεκα λα 

έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ζχκθσλα κε κηα 

αληίζεηε άπνςε πνπ ππνζηεξίδεηαη επίζεο ζπρλά, ε ηφζν κεγάιε επηξξνή ζηε 

δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο απνκαθξχλεη ηνπο μέλνπο επελδπηέο. Ωζηφζν, ε εκπεηξία θαη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ φηη ε θξηηηθή δελ είλαη βάζηκε, θαζψο ε Γεξκαλία 

                                                           
1 Ο φξνο θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα πνπ απνηέιεζε ηε βάζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο απφ ην 1948. Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο είλαη 

έλαο ηξφπνο ζεψξεζεο ηνπ θξάηνπο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, σο ζπλδεδεκέλνπο θαη φρη 

αλεμάξηεηνπο θνξείο, πνπ ζπλεξγάδνληαη ψζηε λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε βησζηκφηεηα. 

(Hasse, and others, 2008) 
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είλαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα αλάκεζα ζηηο 10 πξψηεο ρψξεο ζηελ πξνζέιθπζε 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (Hasse, 2008). 

Παξά ηηο θαιέο επηδφζεηο ηεο Γεξκαλίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

ππάξρνπλ αξθεηέο πξνθιήζεηο φπσο ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε έιιεηςε 

θαηαξηηζκέλσλ ππαιιήισλ κε δεμηφηεηεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 

πξνθιήζεσλ ε Γεξκαλία ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ έληαμε ησλ 

καθξνρξφληα αλέξγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ θαη ζηελ πξνζέιθπζε εμεηδηθεπκέλσλ 

εξγαδφκελσλ απφ ην εμσηεξηθφ. Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο 

είλαη ρακειφ, ζην 5%, ε καθξφρξνλε αλεξγία απαζρνιεί αξθεηά νκνζπνλδηαθά 

θξαηίδηα ζηα νπνία ππεξβαίλεη ην 10%. 

Σν 2003 αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ θαγθειάξην ξέληεξ ε Αηδέληα 2010 πνπ 

πεξηιάκβαλε κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ αλφξζσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο αλεξγίαο (Klaus, 2015). Μέξνο ηεο Αηδέληαο 2010 απνηεινχλ νη λφκνη Hartz. Οη 

δχν πξψηνη λφκνη Hartz I θαη II ηέζεθαλ ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2003, ν Hartz III 

ην  2004 θαη ν IV ην 2005. Με ηνπο λφκνπο απηνχο εηζήρζε αξρηθά ε έλλνηα ησλ 

“mini jobs”, δειαδή ζέζεηο εξγαζίαο κε απνδνρέο σο 400 επξψ θαη πξνζσξηλήο 

απαζρφιεζεο, 50 εκέξεο ην ρξφλν.  

Δπηπιένλ κεηψζεθε ην επίδνκα αλεξγίαο, ζπγρσλεχηεθε κε ην θνηλσληθφ 

βνήζεκα θαη κεηψζεθαλ παξάιιεια ν ρξφλνο θαη νη πξνυπνζέζεηο παξνρήο ηνπ. 

Δηδηθφηεξα, ν ηειεπηαίνο λφκνο εηζήγαγε φξν γηα ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ ελφο ή δχν 

επξψ ηελ ψξα κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο νπνίεο ζα δηνρεηεπηνχλ 

νη καθξνρξφληα άλεξγνη (Σξηαληαθπιιίδνπ, 2013). Ζ Αηδέληα 2010 θαη νη λφκνη 

Hartz νπζηαζηηθά έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη 

ηελ θαηάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο  

2.3.2 Σςνδικαλιζηικέρ οπγανώζειρ και επγοδοηικέρ ενώζειρ 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε ππθλφηεηα ησλ ζπλδηθάησλ κεηψλεηαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν. Μφλν ην έλα πέκπην ησλ εξγαδφκελσλ ζηε Γεξκαλία είλαη 

κέιε ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. εκαληηθφηεξε είλαη ε πλνκνζπνλδία ησλ 

Γεξκαληθψλ πλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ (DGB). Σα ζπλδηθάηα πνπ ηελ 
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απνηεινχλ αξηζκνχλ πεξίπνπ 6 εθαηνκκχξηα κέιε απφ φινπο ηνπο ηνκείο (Worker-

participation.eu2).  

Ζ Ver.di είλαη ε κεγαιχηεξε νξγάλσζε κέινο ηεο ζπλνκνζπνλδίαο. Ηδξχζεθε 

ην 2001 απφ ηε ζπγρψλεπζε πέληε ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ θάιππηαλ 

εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα κεηαθνξψλ, ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζηα ηαρπδξνκεία θαη 

ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. ήκεξα αξηζκεί πεξίπνπ 2 

εθαηνκκχξηα κέιε ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ Σξίηε 

κεγαιχηεξε νξγάλσζε είλαη ην IGBCE πνπ ηδξχζεθε ην 1997 θαη απνηειείηαη απφ 

πεξίπνπ 660.000 εξγαδφκελνπο ηνπ ηνκέα ελέξγεηαο.  

Ζ Γεξκαληθή Έλσζε Δξγαδνκέλσλ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο (DHV) είλαη 

κία αθφκα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε πνπ απνηειείηαη απφ εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα 

εκπνξίνπ αιιά κε κηθξφηεξε επηξξνή. πλεξγάδεηαη κε ηε πλνκνζπνλδία 

Υξηζηηαληθψλ πλδηθάησλ (CGB) θαη εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα πεξίπνπ 80.000 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ζην δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δπίζεο ε νξγάλσζε 

IG Metall ηδξχζεθε ην 1949 αξρηθά γηα λα εθπξνζσπεί ηνπο κεηαιινηερλίηεο ζηε 

Γεξκαλία, αιιά ζήκεξα εθπξνζσπεί εξγαδνκέλνπο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο 

βηνκεραλίαο. 

Ζ Γεξκαληθή Έλσζε Ληαληθνχ Δκπνξίνπ (HDE) θαη ε Οκνζπνλδηαθή Έλσζε  

Υνλδξηθήο Πψιεζεο, Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηψλ (BGA) εθπξνζσπνχλ 

ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ. Ζ BGA εθπξνζσπεί 120.000 επηρεηξήζεηο κε 1,2 

εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνπο. Ζ HDE έρεη έδξα ην Βεξνιίλν θαη ηηο Βξπμέιιεο θαη 

εθπξνζσπεί πεξίπνπ 400.000 επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ κε 2,7 εθαηνκκχξηα 

εξγαδνκέλνπο (Eurofound, 2011). 

2.3.3 Εξελίξειρ ζηον ηομέα ηων ζςλλογικών διαππαγμαηεύζεων 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηε Γεξκαλία, φπσο θαη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξνπζηάδνπλ ηάζε 

απνθέληξσζεο. Οη ζπιινγηθέο πξαγκάηεπζεο ηε Γεξκαλία σο ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

δηεμαγφηαλ θπξίσο ζε επίπεδν θιαδηθφ θαη ην ζχζηεκα ήηαλ ζρεηηθά ζπγθεληξσηηθφ. 

                                                           
2 

https://www.worker-participation.eu/National-Industrial Relations/Countries/Germany/Trade-Unions 

https://www.worker-participation.eu/National-Industrial
https://www.worker-participation.eu/National-Industrial
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Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηξνθή πξνο ην 

επηρεηξεζηαθφ επίπεδν δηαπξαγκάηεπζεο. Απηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο ζπληειείηαη ζε 

δηάθνξα επίπεδα. 

Πξσηίζησο, ε θάιπςε ησλ θιαδηθψλ ζπκθσληψλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή 

κείσζε, αθνχ φιν θαη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη θαιχπηνληαη απφ εηαηξηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, νη αλνηρηέο ξήηξεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ζην πιαίζην 

ησλ θιαδηθψλ ζπκθσληψλ δηεπθνιχλνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο, πεξηζζφηεξν απφ ην 

έλα ηξίην, λα απνθιίλνπλ απφ ζπιινγηθά ζπκθσλεκέλα πξφηππα ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο.  

Ζ ζεκαληηθφηεξε ίζσο απφξξνηα ηεο απνθέληξσζεο είλαη ην γεγνλφο φηη 

πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζεζπίζεη εηδηθέο ζπκθσλίεο γηα ηελ απαζρόιεζε. χκθσλα 

κε ηηο παξαπάλσ ζπκθσλίεο νη εξγαδφκελνη, απφ ηε κία πιεπξά, αλαγθάδνληαη λα 

ππνρσξήζνπλ ρσξίο δηαπξαγκάηεπζε ζε θξίζηκα γη’ απηνχο δεηήκαηα, φπσο νη 

ακνηβέο θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, κε αληάιιαγκα απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, 

εγγπήζεηο γηα πεξηνξηζκέλε απαζρφιεζε παξαβηάδνληαο ζπρλά ζπιινγηθέο 

ζπκθσλίεο. ιεο απηέο νη εμειίμεηο έρνπλ απνδπλακψζεη ηε ζεκαζία ησλ θιαδηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ έλαληη ησλ επηρεηξεζηαθψλ (Eurofound, 2004).  

χκθσλα, επίζεο κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο θπβέξλεζεο ην 2013 ην 60% ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ πξψελ δπηηθή Γεξκαλία θαιχπηνληαλ απφ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. 

Απφ απηέο ην 52% πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ηνκεαθφ επίπεδν θαη κφλν ην 8% ζε 

επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. ηελ πξψελ αλαηνιηθή Γεξκαλία ηα ζηνηρεία είλαη εληειψο 

δηαθνξεηηθά, ην 47% κφλν ησλ εξγαδνκέλσλ θαιχπηνληαη απφ ζπκθσλίεο, 35% 

ηνκεαθέο θαη 12% επηρεηξεζηαθέο ζπκθσλίεο. χκθσλα κε ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ην 57% θαιχπηεηαη άκεζα απφ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. 

Οη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ζηε Γεξκαλία ξπζκίδνπλ έλα επξχ θάζκα ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Ρπζκίδνπλ ηηο κηζζνινγηθέο ακνηβέο, ηηο ππεξσξίεο, ην σξάξην, 

ηε κεξηθή απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Αθφκε ξπζκίδνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο απφιπζεο, ηηο άδεηεο, αθφκα θαη ηελ εηδηθή κεηαρείξηζε ησλ 

ειηθησκέλσλ εξγαδνκέλσλ. Πξφνδνο έρεη ζεκεησζεί ζηε λνκνζεζία γηα ηελ ζέζπηζε 

ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ ε νπνία ζα αμηνινγεζεί ζπλνιηθά ην 2020 (European 

Commission, 2015). Μεηά απφ ζπλερείο πηέζεηο απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο 

ζεζπίζηεθε ην 2013 λνκνζεζία γηα ηνλ θαηψηαην κηζζφ ε νπνία ηζρχεη απφ ην 2015. 
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Ωζηφζν έσο ζήκεξα ηζρχνπλ θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο κε ρακειφηεξεο 

ακνηβέο. 

Οη ηνκεαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο ζε πεξηθεξεηαθφ 

θαη φρη ζε εζληθφ επίπεδν κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηψλ. Ωζηφζν βαζηθά ζηνηρεία ησλ ζπκθσληψλ, φπσο ν θαζνξηζκφο ησλ 

ακνηβψλ είλαη ζρεδφλ ίδηα ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο. Δμαίξεζε ε πξψελ αλαηνιηθή 

Γεξκαλία, φπνπ νη ακνηβέο θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη αθφκε ζπρλά θαηψηεξεο 

απφ εθείλεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πξψελ δπηηθή Γεξκαλία.  

Σα ζπκβνχιηα εξγαζίαο δελ είλαη λνκηθά θαηνρπξσκέλα λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο εθηφο απφ δχν ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηζηάζεηο, φπσο ε αχμεζε ησλ ακνηβψλ θαη δεηήκαηα άδεηαο, αιιά θαη φπνπ ε 

ζπιινγηθή ζχκβαζε αθήλεη πεξηζψξηα κε ηηο αλνηρηέο ξήηξεο δηαπξαγκάηεπζεο. Σα 

ζπκβνχιηα ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ επίζεο λα ζπλάςνπλ ζπκθσλίεο κε ηνπο 

εξγνδφηεο γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, φπσο ε 

αζθάιεηα ηεο απαζρφιεζεο, ε νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ε εξγαζία απφ ην ζπίηη.  

Σν γεξκαληθφ ζχζηεκα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ βξίζθεηαη ππφ πίεζε 

θαζψο ε θάιπςε ησλ θιαδηθψλ ζπκθσληψλ κεηψλεηαη ρξφλν κε ην ρξφλν. Απηή ε 

πησηηθή πνξεία είλαη απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγνδνηψλ ζηηο 

νκνζπνλδίεο ή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο ελψζεηο ρσξίο δέζκεπζε φκσο απφ ηηο 

ζπκθσλίεο πνπ ππνγξάθνπλ. 

Μέρξη πξφζθαηα κία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ήηαλ φηη κία 

επηρείξεζε κπνξεί λα θαιχπηεηαη κφλν απφ κία ζπιινγηθή ζπκθσλία. Δθηφο απφ 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο, φπσο νη γηαηξνί 

θαη νη πηιφηνη, είλαη ζε ζέζε λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ρσξηζηέο ζπκθσλίεο. κσο κε 

απφθαζε ηνπ εξγαηηθνχ δηθαζηεξίνπ απφ ην 2010, ελψ έλαο εξγαδφκελνο κπνξεί λα 

θαιχπηεηαη κφλν απφ κία ζπκθσλία, κέζα ζηελ ίδηα επηρείξεζε είλαη δπλαηφλ λα 

ζπλππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Απηή ε εμέιημε 
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νδήγεζε ζε κεγάιν θαηαθεξκαηηζκφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο (Worker-

participation.eu
3
). 

2.4 Ηλσκέλν Βαζίιεην 

2.4.1 Πολιηικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίζιο 

 

Ζ Μεγάιε Βξεηαλία ήηαλ ε πξψηε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία ζηε ζχγρξνλε 

Δπξψπε. Έρεη καθξά ηζηνξία αλεμαξηεζίαο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή δέζκεπζε 

πξνο ηε δεκνθξαηία θαη ηνπο αληηπξνζσπεπηηθνχο θπβεξλεηηθνχο ζεζκνχο, πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο ηαθηηθέο θαη ειεχζεξεο εθινγέο, ζηηο θηιειεχζεξεο αμίεο θαη ηα 

αηνκηθά δηθαηψκαηα. Σν βξεηαληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζηαζεξφηεηα θαη ζπλέρεηα. Ζ έιιεηςε γξαπηνχ πληάγκαηνο δίλεη ψζεζε γηα εμέιημε 

θαη πξνζαξκνγή ζηηο λέεο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο (Watts, 2003). 

Ζ νηθνλνκία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζηεξίδεηαη ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα 

θαη ζε έλα εζληθό επηρεηξεκαηηθό κνληέιν. Σα βξεηαληθά ζεζκηθά φξγαλα ζπρλά 

ζπκπιένπλ κε πνιηηηθέο πνπ εμππεξεηνχλ ην ρξεκαηνδνηηθφ ηνκέα ζηελ εγρψξηα 

αγνξά, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε αιιά θαη δηεζλψο. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ην 

θαπηηαιηζηηθφ κνληέιν ηεο Βξεηαλίαο εληζρχζεθε απφ ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε.  

Ωο απνηέιεζκα, πεξίπνπ ην 50% ησλ εμαγσγψλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

πξννξηδφηαλ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έγηλε γξήγνξα γηα ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην ε κεγαιχηεξε αγνξά εμαγσγψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ 

κε εκπνξηθφ πιεφλαζκα χςνπο 15 δηζεθαηνκκπξίσλ ιηξψλ Αγγιίαο, πεξίπνπ ην έλα 

ηξίην ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο ηεο ρψξαο. Σαπηφρξνλα, ην επέιηθην 

θαζεζηψο αγνξάο εξγαζίαο παξέκεηλε αλέπαθν ρσξίο ηελ παξέκβαζε απφ κία 

δεζκεπηηθή επξσπατθή θνηλσληθή πνιηηηθή.  

Σν βξεηαληθφ κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη δπλακηθφ θαη δπζιεηηνπξγηθφ 

παξάιιεια. Παξνπζηάδεη πςειά επίπεδα απαζρφιεζεο παξάιιεια φκσο, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηεξάζηηεο αληζφηεηεο ζην εηζφδεκα, επηζθαιείο κνξθέο εξγαζίαο 

                                                           
3 

https://www.worker-participation.eu/National-Industrial Relations/Countries/Germany/Collective-

Bargaining 

https://www.worker-participation.eu/National-Industrial
https://www.worker-participation.eu/National-Industrial
https://www.worker-participation.eu/National-Industrial%20Relations/Countries/Germany/Collective-Bargaining
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θαη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο. Σν Brexit είλαη κηα θξίζηκε πξφθιεζε γηα ηελ επηηπρία 

ηνπ βξεηαληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ππεξνρήο ηνπ 

Λνλδίλνπ σο παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θέληξνπ. κσο ηα καθξνπξφζεζκα 

απνηειέζκαηα εμαξηψληαη νπζηαζηηθά απφ ηε κεηαβαηηθή θαη ηειηθή ζπκθσλία πνπ 

ζα ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Lavery, 

and others, 2017).  

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη κία ρψξα ζηελ νπνία νη αξρέο ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ ππνζηεξίρζεθαλ ηφζν έληνλα θαη άθεζαλ έλα καθξαίσλν 

απνηχπσκα ζηελ νηθνλνκία, ζηελ πνιηηηθή θαη ζηελ θνηλσλία (Kaufmann, 2013). Σν 

1942, ν William Beveridge Έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ βξεηαληθνχ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο. Ο Beveridge πξνρψξεζε ζε έλα θηιφδνμν πξφγξακκα 

κεηαξξπζκίζεσλ ζεζπίδνληαο ηελ θαζνιηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ηελ πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ θαη ηηο ζπληάμεηο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ  

θνηλσληθνχ θξάηνπο ζπληειέζηεθε ζε κία πεξίνδν ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, γεληθφηεξεο επεκεξίαο θαη αχμεζεο ησλ εηζνδεκάησλ (Franklin, B. and 

others, 2016). 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

αλεξρφηαλ πεξίπνπ ζην 71% ηνπ πιεζπζκνχ, ειηθίαο 15 έσο 64 εηψλ. Ζ αχμεζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ε παξάιιειε κείσζε ηεο αλεξγίαο άιιαμαλ ηηο κνξθέο 

απαζρφιεζεο. . Δπίζεο, ηδηαίηεξα έληνλε ήηαλ ε αχμεζε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

Μία ζηηο ηέζζεξηο ζέζεηο εξγαζίαο ζπλνιηθά ήηαλ κεξηθήο απαζρφιεζεο, ελψ γηα ηηο 

γπλαίθεο ην πνζνζηφ ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ δχν ζηηο πέληε (Sisson and others, 2011).  

ε γεληθέο γξακκέο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζε αληίζεζε κε άιιεο επξσπατθέο 

ρψξεο δηαζέηεη επέιηθηε αγνξά εξγαζίαο θαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν ξφιν ηνπ θξάηνπο. 

πλνπηηθά, νη δχν θχξηεο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ απαζρφιεζε ζηα ηειεπηαία 

ρξφληα είλαη ε αλάγθε γηα αθφκα κεγαιχηεξε επειημία θαη ε αχμεζε ηεο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο, θπξίσο γηα αληαγσληζηηθνχο ιφγνπο θαη γηα ιφγνπο θφζηνπο. 

Οη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζην γεληθφ θαη ρνλδξηθφ εκπφξην είλαη εληειψο 

δηαθνξεηηθέο. ηελ πξψηε πεξίπησζε νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο είλαη θαηά 90% κφληκεο 

απαζρφιεζεο, εξγάδνληαη θπξίσο γπλαίθεο αιιά θαη λένη, ε απαζρφιεζε είλαη κεξηθή 

θαη νη ακνηβέο ρακειέο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε απαζρφιεζε είλαη πξνζσξηλή θαη 

θπξίσο κέζσ γξαθείσλ δηακεζνιάβεζεο.  
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Πξηλ απφ ηελ χθεζε πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηα έηε 2008 – 2009 ε θπβέξλεζε 

πξνέβε ζε ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζφηεηαο θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ (European Parliament, 2013). Απφ ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2010 παξαηεξήζεθε κηθξή αχμεζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ ζε φινπο 

ηνκείο (Eurofound, 2011).  

2.4.2 Σςνδικαλιζηικέρ οπγανώζειρ και επγοδοηικέρ ενώζειρ 

Πάλσ απφ ην ¼ (πεξίπνπ 26%) ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη κέιε ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, 56% ζην δεκφζην ηνκέα θαη κφιηο 14% ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. χκθσλα 

κε εηήζηα επίζεκε Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο 

αξηζκνχλ ζπλνιηθά 7.504.445 κέιε, εθ ησλ νπνίσλ 6.455.000 είλαη ππάιιεινη, ελψ νη 

ππφινηπνη πηζαλφλ απηναπαζρνινχκελνη. Ζ πιεηνςεθία είλαη νξγαλσκέλνη ζηε 

κνλαδηθή νκνζπνλδία εξγαδνκέλσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηελ TUC (Trade 

Union Congress). Ζ TUC απαξηίδεηαη θαηά 60% απφ ηα ηξία κεγαιχηεξα ζπλδηθάηα, 

πνπ ηδξχζεθαλ έπεηηα απφ ζπγρσλεχζεηο (Worker-participation.eu
4
).  

Ζ TUC δε ζπκκεηέρεη ζε ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ελψζεηο 

εξγνδνηψλ. Οη αξκνδηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: α) εθπξνζψπεζε ησλ ζπλδηθάησλ 

ζηελ θπβέξλεζε θαη ζε άιινπο δεκφζηνπο θνξείο, β) επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ 

ησλ ζπλδηθάησλ θαη ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ηνπο, γ) πξνψζεζε ηεο 

δηεπαγγεικαηηθήο ζπλεξγαζίαο κέζσ ηνκεαθψλ επηηξνπψλ, δ) παξνρή ππεξεζηψλ θαη 

ζπκβνχισλ ζηα ζπλδηθάηα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

(Sisson and others, 2011). 

Ζ κεγαιχηεξε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε είλαη ε Unite πνπ ηδξχζεθε ην 2007 

κεηά ηε ζπγρψλεπζε ησλ ελψζεσλ Amicus θαη T&G. ε απηήλ ζπκκεηέρνπλ πεξίπνπ 

1,4 εθαηνκκχξηα θπξίσο ηδησηηθνί ππάιιεινη ζρεδφλ απφ φινπο ηνπο ηνκείο. Ζ 

δεχηεξε κεγαιχηεξε νξγάλσζε είλαη ε Unison κε 1,3 εθαηνκκχξηα κέιε, 

εξγαδφκελνπο θαηά θχξην ιφγν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ ηξίηε θαηά ζεηξά νξγάλσζε 

είλαη ε GMB κε 610.116 κέιε πεξίπνπ, εξγαδφκελνπο ζην βηνκεραληθφ ηνκέα.  

                                                           
4
  https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/United-

Kingdom/Trade-Unions 

https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/United-Kingdom/Trade-Unions
https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/United-Kingdom/Trade-Unions
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Γχν ζεκαληηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ δελ είλαη κέιε ηεο 

νκνζπνλδίαο TUC είλαη ην RCN, ζπλδηθάην Ννζειεπηψλ 415.000 κέιε πεξίπνπ θαη 

ην BMA ζην νπνίν είλαη νξγαλσκέλνη 144.428 γηαηξνί (Worker-participation.eu
5
). 

Ζ πλνκνζπνλδία Βξεηαληθψλ Βηνκεραληψλ (CBI) αλαγλσξίδεηαη σο ν θχξηνο 

εθπξφζσπνο ησλ βξεηαληθψλ επηρεηξήζεσλ. Απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 150 

νξγαλψζεηο εξγνδνηψλ καδί κε κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο, ζπλνιηθά αλέξρνληαη ζηηο 

240.000 εηαηξείεο, θαη εθπξνζσπνχλ ην 80% ησλ κεγαιχηεξσλ βηνκεραληψλ. Ζ CBI 

δελ έρεη δηαπξαγκαηεπηηθφ ξφιν ζηηο ζπλνκηιίεο κε ηα ζπλδηθάηα θαη ηνπο 

θπβεξλεηηθνχο ζεζκνχο. Παξφια απηά αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή δηακεζνιαβψληαο 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ απφςεσλ ησλ εξγνδνηψλ, εθπξνζσπψληαο ηα ζπκθέξνληά 

ηνπο δεκφζηνπο θνξείο θαη παξέρνληαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο.  

 Ζ Σερληθή Οκνζπνλδία Δξγνδνηψλ (EEF) είλαη ε θπξίαξρε νξγάλσζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο κεραληθήο. Απαξηίδεηαη απφ 15 ηνπηθέο ελψζεηο, 5000 επηρεηξήζεηο θαη 

700.000 εξγαδφκελνπο. Ζ EEF έπαςε λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ην 1990, 

αζθεί φκσο ζεκαληηθή επηξξνή κέζσ ηεο εθπξνζψπεζεο, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

ππεξεζίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

(Sisson and others, 2011).  

2.4.3 Εξελίξειρ ζηον ηομέα ηων ζςλλογικών διαππαγμαηεύζεων 

 

Οη δεθαεηίεο 1980 θαη 1990 γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπσο θαη γηα άιια θξάηε κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλεο αλαηαξαρέο ζηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο. Σν ζχζηεκα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ έρεη πεξηζζφηεξν εζεινληηθφ ραξαθηήξα. 

ε αληίζεζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο δελ ππάξρεη λνκνζεζία πνπ λα ξπζκίδεη ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο, νχηε αληίζηνηρε δηάηαμε πνπ λα αλαγλσξίδεη ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο ή άιιεο κνξθέο εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο δεζκεχνπλ εζεινληηθά θαη φρη λνκηθά, ελψ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπο είλαη 

ππεχζπλνη κεκνλσκέλνη εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη κε ειάρηζηε ζπκκεηνρή ηνπ 

θξάηνπο. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ππάξρνπλ αξθεηέο νξγαλψζεηο 

                                                           
5
  https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/United-

Kingdom/Trade-Unions 

https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/United-Kingdom/Trade-Unions
https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/United-Kingdom/Trade-Unions
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εξγνδνηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, ελψ άιινη ηνκείο δελ εθπξνζσπνχληαη απφ 

θακηά νξγάλσζε.  

Ζ απνθεληξσκέλε δνκή ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ απνηειεί ην θπξίαξρν 

πξφηππν. Ζ απνθέληξσζε απφ ην θιαδηθφ επίπεδν ζην επίπεδν κεκνλσκέλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ αθνινπζείηαη απφ ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ 

θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Γελ ππάξρεη ζεζκηθφ 

πιαίζην γηα ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο νχηε ζαθήο δηάθξηζε ηνπ ξφινπ ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ησλ δηαβνπιεχζεσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

εθπξνζψπεζεο (Sisson and others, 2011). 

Ληγφηεξν απφ ην έλα ηξίην, ην 29% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαιχπηνληαη απφ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα ε θάιπςε αγγίδεη κφιηο ην 16%, ελψ ζην δεκφζην ηνκέα πεξίπνπ ην 63%. Ζ 

δηαπξαγκάηεπζε ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο λα 

θαζνξίδνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο.  

Τπάξρεη επίζεο ε Δπηηξνπή Υακεινχ Δηζνδήκαηνο πνπ ππνβάιιεη ζπζηάζεηο 

ζηελ θπβέξλεζε θαη έηζη θαζνξίδεηαη έλαο εζληθφο θαηψηαηνο κηζζφο. Σελ επηηξνπή 

ζπγθξνηνχλ εθπξφζσπνη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, 

θαζψο θαη αλεμάξηεηνη αθαδεκατθνί, εκπεηξνγλψκνλεο. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή επειημία 

φκσο παξέρεη ζηνπο εξγνδφηεο ηε δπλαηφηεηα λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηνπο κηζζνχο 

αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηεο θάζε εξγαδνκέλνπ (Worker-participation.eu
6
). Σν 

ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ εθπξνζψπεζεο είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 

ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.  

 

2.5 Διιάδα 

2.5.1 Πολιηικό, κοινωνικό, οικονομικό πλαίζιο 

Ζ Διιάδα ζπρλά έρεη πξνζειθχζεη ηε δηεζλή πξνζνρή αιιά φρη γηα ηα επηηεχγκαηα 

ηεο. Σν έηνο 1974 απνηειεί ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο θαζψο 

ζεκαηνδνηεί ηελ πηψζε ηεο επηαεηνχο δηθηαηνξίαο, ηελ εγθαζίδξπζε ηεο Σξίηεο 

                                                           
6
  https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/United-

Kingdom/Collective-Bargaining 

https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/United-Kingdom/Collective-Bargaining
https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/United-Kingdom/Collective-Bargaining
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Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ελφο ζηαζεξνχ ελνπνηεκέλνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ ρψξα πξνζέιθπζε θαη πάιη ην ελδηαθέξνλ ην 2008 ζηηο αξρέο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ε δηαθζνξά, νη 

ιατθίζηηθεο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα ειιεληθά πνιηηηθά 

θφκκαηα, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θξαηηθήο κεραλήο αιιά θαη ηα ζεζκηθά θαη 

πνιηηηθά πξνβιήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δπξσδψλεο, είλαη νη 

θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ηε ρψξα ζην αδηέμνδν.  

Οη παζνγέλεηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο λέσλ δεκφζησλ δνκψλ θαη θνηλσληθνχ θξάηνπο κε θξηηήξηα 

εθινγηθά, πειαηεηαθά θαη φρη νξζνινγηθά, θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη νηθνλνκηθά. 

Απηή ε θνκκαηηθή ζηξαηεγηθή θέξλεη ζην πξνζθήλην ηελ έλλνηα ηνπ ιατθηζκνχ πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ ειιεληθή πνιηηηθή ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Lyrintzis, 2005). 

Μέζσ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ηα πνιηηηθά θφκκαηα κπνξνχζαλ λα 

δηεηζδχνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο 

αθφκε θαη ηα νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα (σηεξφπνπινο, 2001). Ηδηαίηεξα θαηά ηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 ηα θφκκαηα ήηαλ ηζρπξνί παξάγνληεο ηθαλνί λα 

επεξεάζνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο (Καδακίαο, 2005). 

Ζ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000  βξήθε ηελ Διιάδα έηνηκε λα εληαρζεί ζηελ 

Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ). κσο, ζηε ζπλέρεηα νη κεηαξξπζκίζεηο 

ζηηο εθζπγρξνληζηηθέο δηαδηθαζίεο απέηπραλ παηαγσδψο. Ζ δεθαεηία απηή 

ραξαθηεξίζηεθε απφ πνιινχο σο «ρακέλε δεθαεηία». Σν απνηέιεζκα γηα ηελ 

θνηλσλία ήηαλ πνιηηηθή απάζεηα θαη πνιηηηθή αιινηξίσζε, δπζπηζηία θαη 

απνγνήηεπζε γηα ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε βαζχηαηα ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία. Οη επηπηψζεηο ζην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην 

είλαη πνιιέο. ήκεξα ηα θφκκαηα ζεσξνχληαη ζπλππεχζπλα γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία έρεη βξεζεί ε ρψξα. Μία δεχηεξε ζεκαληηθή επίπησζε είλαη ε απνηπρία ησλ 

πινπνηνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, πγεία, εθπαίδεπζε, θνηλσληθή 

αζθάιηζε, αγνξά εξγαζίαο.  
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Οηθνλνκηθή θξίζε θαη ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή νδήγεζαλ ζε δξακαηηθή 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ζε ζνβαξή κείσζε ηεο απαζρφιεζεο. Ζ απνξξχζκηζε ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο γηα ιφγνπο αληαγσληζηηθφηεηαο σθειεί κφλν ηελ αχμεζε ησλ 

άηππσλ κνξθψλ εξγαζίαο. Τπάξρεη άκεζε αλάγθε παξέκβαζεο ψζηε λα 

απνθαηαζηαζνχλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

(ΗΝΔ/ΓΔΔ, 2015). 

ε απηήλ ηελ εμειηθηηθή πνξεία έρνπλ ζπκβάιεη εζληθνί θαη ππεξεζληθνί 

νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηθνί παξάγνληεο κε πξφζρεκα ηελ ειιεληθή νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή θξίζε. Ζ αιιαγή ζηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη 

παξάιιεια κε ηελ απνδηάξζξσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ ελ γέλεη. Ζ ζηνρνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη ην απνηέιεζκα ησλ 

λενθηιειεχζεξσλ δνμαζηψλ πεξί αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επειημίαο (Κνπδήο, 2010). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο ραξαθηεξίδεη καθξνρξφληα 

αλεξγία. Σν 2007, ιίγν πξηλ ηελ έιεπζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ε αλεξγία 

βξηζθφηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 7,7% (ΗΝΔ ΓΔ, 2014). Έμη ρξφληα αξγφηεξα, ην 2013, 

κε ην 2ν Πξφγξακκα Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο ελεξγφ, ζεκεηψζεθε ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ θηάλνληαο ζην 27,9%.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ε αλεξγία αθνξά πεξηζζφηεξν ηνπο λένπο. 

Δλδεηθηηθά, γηα ην έηνο 2015, ην πνζνζηφ αλεξγίαο γηα ηνπο λένπο 15 έσο 19 εηψλ 

αλήιζε ζην 58,1%. ζν απμάλεηαη ε ειηθία αλαθνξάο ην πνζνζηφ κεηψλεηαη. Γηα ηηο 

ειηθίεο 20-24 εηψλ ε αλεξγία ήηαλ ζην 47,7%, ζηηο ειηθίεο 25-29 ήηαλ ζην 34,3%, 

ζηηο ειηθίεο 30-44 εηψλ ζην 23,4% ελψ ζηηο ειηθίεο 45-64 εηψλ θαη άλσ ε αλεξγία 

ήηαλ ζην 18,4%. Έλα απφ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλεξγίαο είλαη ε θιαδηθή 

δηάξζξσζε.  

Παξαδνζηαθνί θιάδνη, φπσο έλδπζε-ππφδεζε, νηθνδνκή θαη 

λαππεγνεπηζθεπή έρνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο. πλεπψο, νη παξαδνζηαθνί 

θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο έρνπλ πιεγεί ζθνδξφηεξα κε άκεζν επαθφινπζν ηελ 

απνδφκεζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο. ε γεληθέο γξακκέο ζηελ ειιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο έρεη απμεζεί ε αλαζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, παξάιιεια κε ηελ αχμεζε 

ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο, ηεο ππναπαζρφιεζεο θαη ηεο επηζθαινχο εξγαζίαο 

(ΗΝΔ/ΓΔΔ, 2016). 
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2.5.2 Σςνδικαλιζηικέρ οπγανώζειρ και επγοδοηικέρ ενώζειρ 

Σν ειιεληθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα δηέξρεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα βαζηά δνκηθή 

θξίζε. Ζ ζπλερφκελε κείσζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ρακειφ πνζνζηφ κηζζσηήο εξγαζίαο, πεξηνξίδνπλ ην ξφιν ησλ ειιεληθψλ 

ζπλδηθαιηζηψλ νξγαλψζεσλ. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ε έιιεηςε 

ζπιινγηθήο εθπξνζψπεζεο. Σν 55% ησλ νξγαλσκέλσλ ζπλδηθαιηζηηθά είλαη 

εξγαδφκελνη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Δλψ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη ζνβαξή 

ππνεθπξνζψπεζε ησλ λέσλ ειηθηαθά αιιά θαη ειιηπήο εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ. 

Θεσξεηηθά, νη νξγαλψζεηο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ είλαη αλεμάξηεηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ 

ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θνκκαηηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο. Δλψ, ε αλεμαξηεζία θαη ε απηνλνκία ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ 

θαίλεηαη σο γεγνλφο πνπ δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. Τπάξρεη επίζεο 

νξγαλσηηθή πνιπδηάζπαζε κε 3.500 πξσηνβάζκηεο θαη 200 δεπηεξνβάζκηεο 

νξγαλψζεηο. 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ηδηαίηεξα ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο, ν 

ζεζκηθφο ξφινο ησλ ζπλδηθάησλ έρεη πεξηνξηζηεί θαη νη ζεζκνί ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

θαη ηεο δηαβνχιεπζεο ηείλνπλ λα απαμησζνχλ (Καςάιεο, 2012). Παξάιιεια, νη 

πξναλαθεξζείζεο παζνγέλεηεο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

ππθλφηεηαο ηελ ηειεπηαία 20εηία απφ 42% ζε 28% ζε εζληθφ επίπεδν (Κνπδήο, 2007) 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ειιεληθέο ζπλνκνζπνλδίεο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

είλαη ε Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδαο ή Γ..Δ.Δ. πνπ είλαη ην αλψηαην 

ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ε Γεληθή 

πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδαο ή ΓΔΒΔΔ, πνπ είλαη 

ηξηηνβάζκηα παλειιαδηθή νξγάλσζε εξγνδνηψλ. Οη δχν απηέο νξγαλψζεηο 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Δζληθήο Γεληθήο 

πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο (Δ.Γ...Δ.). Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ε 

Αλψηαηε Γηνίθεζε Δλψζεσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ ή Α.Γ.Δ.Γ.Τ., ζπλνκνζπνλδία 

ελψζεσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 
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2.5.3 Εξελίξειρ ζηον ηομέα ηων ζςλλογικών διαππαγμαηεύζεων 

Ωο ην 1955 ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζηεξηδφηαλ ζηελ ειεπζεξία ηνπ 

ζπλεηαηξίδεζζαη. Με ην χληαγκα ηνπ 1975 θαηνρπξψζεθε ην δηθαίσκα ζηε 

ζπιινγηθή απηνλνκία θαη ζηε ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. Ζ 

λνκνζεζία πνπ εηζήρζε ηε δεθαεηία ηνπ 1990 έδσζε λέα δηάζηαζε ζε εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο. Ζ ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε έπαςε λα είλαη απιψο ην κέζν γηα ηελ 

επίιπζε ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ, θαη είλαη πιένλ ην θαηάιιειν πιαίζην γηα ηε ζχλαςε 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. 

Σν πεξηερφκελν ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο επίζεο δηεπξχλζεθε 

θαη πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο εξγαδνκέλσλ 

θαη εξγνδνηψλ. Δληζρχζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηαιφγνπ κε ηελ ππνρξέσζε 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη βάζεη θαιήο πίζηεο. Δπηπιένλ 

ζεζκνζεηήζεθε έλα αλεμάξηεην ζχζηεκα επίιπζεο δηαθνξψλ ρσξίο ηελ παξέκβαζε 

ηνπ θξάηνπο. Δλψ εηζήρζεθαλ θαη θαζηεξψζεθαλ νη θιαδηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο δηακνξθψλνληαο έλα απνθεληξσκέλν ζχζηεκα δηαπξαγκάηεπζεο 

(Κνπδήο, 1999). 

πγθεθξηκέλα, ην πεξηερφκελν ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

πεξηιακβάλεη φξνπο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ηε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ, φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαπξαγκάηεπζε, ηε δηακεζνιάβεζε θαη ηε δηαηηεζία. 

Αθφκε ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ξπζκίδνληαη δεηήκαηα ζπλδηθαιηζηηθά, 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, δεηήκαηα απεξγίαο θαη 

νξηνζεηνχληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ (Κνπθηάδεο, 2011). 

Ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζχλαςεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

έρνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη νη εξγνδνηηθέο ελψζεηο αιιά θαη 

κεκνλσκέλνη εξγνδφηεο. Ζ εθπξνζψπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γίλεηαη απφ ηελ πην 

αληηπξνζσπεπηηθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε (Λεμηνπξηψηεο, 1992). 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο 

είλαη ε  θαιή πίζηε, ε επαξθήο πιεξνθφξεζε φισλ θαη πιεξνθφξεζε ησλ κεξψλ απφ 

ηηο δεκφζηεο αξρέο αιιά θαη ε αλεκπφδηζηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

κεξψλ. Οη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην εχξνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ θαιχπηνπλ. Αλ αθνξνχλ δειαδή, ην ζχλνιν ή κηα ζπγθεθξηκέλε 
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θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ δηαρσξίδνληαη ζε εζληθέο, δειαδή γεληθέο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ρψξαο, ζε εζληθέο 

νκνηνεπαγγεικαηηθέο ή ηνπηθέο νκνηνεπαγγεικαηηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, πνπ 

αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζπλαθνχο επαγγέικαηνο ζε εζληθφ ή ηνπηθφ επίπεδν 

αληίζηνηρα, ζε θιαδηθέο, πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ 

ζπλαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε επηρεηξεζηαθέο πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο κηαο 

επηρείξεζεο (Άξζξν 3, Νφκνο 1876/1990). 

Σν ειιεληθφ ζχζηεκα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θπξηαξρείηαη απφ 

θιαδηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ηχπνπ ζπκβάζεηο. Ωζηφζν, νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ θελά πνπ εληζρχνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

δπζρεξαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 

Παξάιιεια, απφ ην 2010 έσο θαη ην 2013 ζηα πιαίζηα ησλ Πξνγξακκάησλ 

Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο θαη ηνπ Μεραληζκνχ ηήξημεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ππήξμε ζσξεία λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ ζηφρεπαλ ζηνλ ππξήλα 

ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ο ππξήλαο ησλ ελ ιφγσ παξεκβάζεσλ 

απνζθνπεί ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο κέζσ ηεο απνξξχζκηζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (Κνπδήο, 2014).  

Δλδεηθηηθά αμίδεη λ' αλαθέξνπκε ην λ.3845/10 («Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο δψλεο ηνπ 

Δπξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν») απνξξπζκίδεηαη ην ζχζηεκα ησλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ν ηξφπνο δηακφξθσζεο ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ, κε 

εθηεηακέλεο παξεκβάζεηο παξάιιεια, ζην ζχζηεκα ησλ απνιχζεσλ. Δηζάγεηαη  

επίζεο, κεηαμχ άιισλ θαη ε θαζηέξσζε ηεο δπλαηφηεηαο κε ηζρχνο ηεο επλντθφηεξεο 

ζπιινγηθήο ζχκβαζεο (άξζξν 2, παξάγξαθνο 7) θαη  ηεο λφκηκεο δηάβξσζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ θαηψηαησλ θιαδηθψλ ζπκβάζεσλ  (Κνπδήο, 2010).  

Δλ ζπλερεία, κε ηνλ λ.3863/2010, ζπλερίδεηαη ε δηεπθφιπλζε ησλ νκαδηθψλ 

απνιχζεσλ κε ηελ αχμεζε ηνπ κεληαίνπ νξίνπ επηηξεπφκελσλ απνιχζεσλ (άξζξν 74, 

παξάγξαθνο 1) θαη ηελ παξάιιειε κείσζε ηνπ πνζνχ πξνθαηαβνιήο ηεο 

απνδεκίσζεο θαη ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ πξνεηδνπνίεζεο γηα ηηο αηνκηθέο απνιχζεηο 

(άξζξν 74, παξάγξαθνο 2). Καζηεξψλεηαη κεηαμχ άιισλ, ε κε εθαξκνγή ηνπ 

θαηψηαηνπ κηζζνχ (ελαιιαθηηθά εθαξκνγή ππνθαηψηαηνπ κηζζνχ) κε βάζε ειηθηαθά 

θξηηήξηα ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, δεκηνπξγψληαο εξγαδφκελνπο 
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πνιιαπιψλ ηαρπηήησλ. πγθεθξηκέλα γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο 18 έσο 24 εηψλ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο κε ακνηβή πνπ αληηζηνηρεί ζην 84% ηνπ βαζηθνχ 

κηζζνχ (άξζξν 74, παξάγξαθνο 8). 

Αληίζηνηρα κε ηνλ λ.3899/10 επέξρεηαη κία βαζηά ηνκή ζηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο εληζρχνληαο πεξαηηέξσ ηελ ηάζε απνθέληξσζεο πνπ επηηαρχλεηαη 

ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Με απηφ ην δεδνκέλν ινηπφλ, εηζάγνληαη νη 

εηδηθέο επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο κε δηάβξσζε ηνπ θαηψηαηνπ 

θιαδηθνχ κηζζνχ (άξζξν 13). Με ην λ. 4024/11 νη επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο 

θαηηζρχνπλ ησλ θιαδηθψλ θαη νκνηνεπαγγεικαηηθψλ ζε πεξίπησζε ζπξξνήο 

(άξζξν37, παξάγξαθνο 5). Αληίζηνηρα, αλαζηέιιεηαη ε επέθηαζε εθαξκνγήο  

θιαδηθψλ θαη νκνηνεπαγγεικαηηθψλ ζπκβάζεσλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013 (άξζξν 37, 

παξάγξαθνο 6).  

Οη ξαγδαίεο παξεκβάζεηο ζπλερίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 4046/12 ζηα 

πιαίζηα ηνπ δεχηεξνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ελ ιφγσ λφκνο επηθέξεη κείσζε ηνπ γεληθνχ 

θαηψηαηνπ κηζζνχ θαηά 22/% (άξζξν 1 παξάγξαθνο 6) θαη παξάιιειε θαηάξγεζε 

ηεο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο 2010-2012 (Πξάμε Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ άξζξν 1, παξάγξαθνο 1). Δπηπξφζζεηα, κεηψλεηαη ν ρξφλνο ηεο 

κεηελέξγεηαο κεηά ηε ιήμε ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο απφ έμη κήλεο, 

ζηνπο ηξεηο (ΠΤ άξζξν 2 παξάγξαθνο 4). Σέινο θαζηεξψλεηαη ε αλψηαηε δηάξθεηα 

ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ζηα ηξία έηε (ΠΤ άξζξν 2, παξάγξαθνο 4). 

Άιιε κία παξέκβαζε ζηνλ ζηελφ ππξήλα ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ 

επέξρεηαη κε ηνλ λ. 4093/12 (άξζξν 1 ππνπαξάγξαθνο ΗΑ). Ο θαζνξηζκφο ηνπ 

θαηψηαηνπ κηζζνχ, γίλεηαη πιένλ κε Τπνπξγηθή Απφθαζε αθαηξψληαο παξάιιεια, 

ηελ ζρεηηθή αξκνδηφηεηα απφ ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο. 

Παξάιιεια νη κηζζνινγηθνί φξνη ησλ Δζληθψλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ 

εθαξκφδνληαη κφλν ζε επηρεηξήζεηο – κέιε ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ ηηο 

ππνγξάθνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν παξαθηλνχληαη νη επηρεηξήζεηο ζηελ απνρψξεζή 

ηνπο απφ ηηο εξγνδνηηθέο ελψζεηο θαη αίξεηαη ε θαζνιηθφηεηα ηεο Δζληθήο 

πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα, δίλεηε ε δπλαηφηεηα ψζηε εηδηθφηεξεο 

ζπκβάζεηο λα αιινηψλνπλ ηα κηζζνινγηθά φξηα ηεο Δζληθήο πιινγηθήο χκβαζεο, 

κέρξη ην χςνο ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ.  
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Παξάιιεια, κε ην λ.4172/13 (άξζξν 103) ζεζκνζεηνχληαη νη φξνη 

δηακφξθσζεο ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ κέζσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θαη κε ην 

λ.4254/14 (άξζξν 1 παξάγξαθνο ΗΑ) κεηψλνληαη πεξαηηέξσ ηα νη πεξηνξηζκνί ζηηο 

αηνκηθέο απνιχζεηο. 

πλέπεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ ήηαλ ε επηθξάηεζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζπκβάζεσλ, πνπ ην 2015 αληηπξνζψπεπαλ ην 94% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο (ΗΝΔ ΓΔ, 2016).  

Σέινο, ηνλ Μάην ηνπ 2017 ςεθίζηεθε ζηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ ν λφκνο 

4472 πνπ ζθξάγηζε ηελ δεχηεξε αμηνιφγεζε, πνπ πξνέβιεπε ην Μλεκφλην 

Καηαλφεζεο, αλάκεζα ζηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε θαη ηνπο Δπξσπατθνχο ζεζκνχο κε 

ην  Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Με ην άξζξν 16 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ επαλέξρνληαη 

ζε ηζρχ νη αξρέο ηεο επεθηαζηκφηεηαο ησλ θιαδηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηεο 

επλντθφηεξεο ξχζκηζεο θαηά ηε ζπξξνή ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, ζηα πιαίζηα 

πνπ ίζρπαλ κε ην λφκν 1876/1990.  

Με ηηο ελ ιφγσ ξπζκίζεηο γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα επηζηξέςεη ε Διιάδα 

ζηελ εξγαζηαθή λνκηκφηεηα θαη ην Δπξσπατθφ Κεθηεκέλν. 

 

Κεθάιαην 3 

 πγθξηηηθή αλάιπζε ησλ ρσξώλ (νπεδία, Γεξκαλία, Ηλσκέλν 

Βαζίιεην, Διιάδα) 
 

Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 έρνπλ ζεκεησζεί ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, αιιά θαη ζε ζέκαηα πνπ 

απηέο επεξεάδνπλ ή αιιειεπηδξνχλ. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, θπξίσο κεηά ην 2008, νη 

αιιαγέο απηέο επηηαρχλζεθαλ επεξεάδνληαο ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ θαη φρη κφλν ηηο ρψξεο πνπ γλψξηζαλ ηηο έληνλεο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Σν απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ ζηαδηαθά, επεξέαζε ηελ εξγαζηαθή 

θαλνληθφηεηα ζηελ ππφ απνξξχζκηζε αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαη ηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν. Παξαθάησ, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα ζπγθξηηηθήο 

αλάιπζεο ζην κνηίβν ησλ ελ ιφγσ αιιαγψλ. 
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3.1.1 Ανεπγία 

Μηα ζεκαληηθή εμέιημε γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο ζπλνιηθά 

είλαη ε ηάζε κείσζεο ηεο αλεξγίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα αθφκα θαη ζε ρψξεο κε 

πνζνζηφ αλεξγίαο θάησ ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ βέβαηα 

γηα ηελ Διιάδα παξακέλεη ην κεγαιχηεξν ζηελ Δπξψπε αγγίδνληαο ην 23%. 

Πίλαθαο 2. Ζ αλεξγία ζηνπο λένπο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, 1990,1998,2006,2013 

Πεγή: Eurostat 

ηνλ πίλαθα 2 δηαθαίλεηαη ε εμέιημε ηεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο ζηηο λέεο ειηθίεο θαηά 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1990 έσο ην 2013. Αθνινχζσο ζην ζρεδηάγξακκα 2 

παξαηεξείηαη κηα ηάζε κείσζεο ζε αξθεηέο ρψξεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Γξακαηηθφηεξε εμέιημε ζεκεηψλεηαη ζηελ Διιάδα, φπνπ ε αλεξγία έρεη αλέιζεη ζε 

πςειά επίπεδα. 
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ρεδηάγξακκα 2. Ζ αλεξγία ζηελ Δπξψπε,2017 

Πεγή: Eurostat 

ηηο αξρέο ηνπ 2000 ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηηο 28 ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

αληηζηνηρνχζε ζην 9,2% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε ζπλνιηθά πάλσ απφ 

20.000.000 αλέξγνπο.  Αθνινχζεζε κία πεξίνδνο κηθξήο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο, κέρξη 

ην 2004,  κε πνζνζηφ πάιη ζην 9,2%, αιιά 21.100.000 αλέξγνπο πεξίπνπ. Απφ ην 

2005 φκσο, κέρξη θαη ην 2008, έβαηλε κεηνχκελε ζηηο 28 ρψξεο ηηο Δ.Δ.  

Δθείλε ηελ πεξίνδν ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο θηάλεη ην 7%  γηα λα 

αθνινπζήζεη ε βίαηε αχμεζε ηα ρξφληα ηεο θξίζεο κε απνθνξχθσκα, αξρηθά ην 2010 

φπνπ ην πνζνζηφ αγγίδεη ην 9,6% πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν ζηελ ελ ιφγσ 

δεθαεηία. 

Σν 2013 ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο αλέξρεηαη ζην 10,9% γηα λα κεησζεί ζην 

9,2% ηελ επφκελε ρξνληά, ζην ηέινο ηνπ 2014. πσο θαίλεηαη ινηπφλ, θαη ζην 

ζρεδηάγξακκα 2, ηνλ Μάξηε ηνπ 2017 ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηηο 28 ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

βξίζθεηαη ζην 7,8% θαη ζηηο ρψξεο ηεο Εψλεο ηνπ Δπξψ ζην 9,3%.  

Ζ αλεξγία ζηε Γεξκαλία απφ ην 2005 θη έπεηηα βαίλεη κεηνχκελε, εθθηλψληαο 

απφ ην 11,2% θηάλεη ην 2016 ζην 4,1%. ηαζεξή αλεξγία παξνπζηάδεη αληίζεηα, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην πνπ ην 2005 ε αγγίδεη ην 4,8%, αθνινπζεί έπεηηα κία πεξίνδνο 
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αλφδνπ ηεο αλεξγίαο πνπ δηαπεξλάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη θηάλεη ην 2011 

ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο δεθαεηίαο, ζην 8,1%. Απφ εθεί θαη πέξα, αθνινπζεί 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ γηα λα θηάζεη μαλά ζην 4,8% ην 2016.  

ηελ Διιάδα ε αγνξά εξγαζίαο επεξεάζηεθε απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη 

ηελ χθεζε ζηελ νηθνλνκία. Με ην κείγκα ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο ηεο 

εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο, ε αλεξγία ζηε ρψξα αγγίδεη ην ηζηνξηθά πςειφ πνζνζηφ 

27,5% ην 2013. Σν πνζνζηφ απηφ πηζηνπνηεί ηελ απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

θαη απνηειεί ην πςειφηεξν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε εθείλε ηελ πεξίνδν.  

ηε νπεδία ην πνζνζηφ ην 2005 βξίζθεηαη ζην 7,7%, ηελ πεξίνδν ηεο αξρήο 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θηάλεη ζην 8,7% ην 2010 πνπ απνηειεί θαη ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ ηεο ρψξαο, επεξεαζκέλν ζαθψο θαη απφ ηελ χθεζε. Απφ θη έπεηηα 

αθνινπζεί κία πεξίνδνο κείσζεο θαη ην 2016 ην πνζνζηφ βξίζθεηαη ζην 6,9%.  

Πίλαθαο 3. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Δπξψπε 2005-2016 

Πεγή: Eurostat 7 

                                                           
7
 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rate_2005-

2016_(%25)_new.png 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rate_2005-2016_(%25)_new.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rate_2005-2016_(%25)_new.png
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3.1.2 Καηώηαηορ Μιζθόρ 

Δλψ θαηαγξάθνληαη κηζζνί πνιιψλ ηαρπηήησλ ζηελ Δπξψπε, είθνζη δχν επξσπατθέο 

ρψξεο έρνπλ ζεζπίζεη θαηψηαην κηζζφ. Σν φξην πνηθίιιεη απφ ρψξα ζε ρψξα, φπσο 

θαη ε αγνξαζηηθή δχλακε. 

 ρεδηάγξακκα 3. Ο θαηψηαηνο κηζζφο ζηελ Δπξψπε, 2008-2017 

Πεγή: Eurostat 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, έλαο αλεμάξηεηνο θνξέαο – ε Δπηηξνπή Υακεινχ 

Δηζνδήκαηνο, δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαηχπσζε ζπζηάζεσλ πξνο ηελ 

θπβέξλεζε ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα πξνζαξκνγή ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ. ηελ Διιάδα, 

ε λνκνζεζία πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2017, πξνβιέπεη φηη ν θαηψηαηνο κηζζφο ζα 

θαζνξίδεηαη κέζα απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο  θαη εηδηθνχο 

εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηελ θπβέξλεζε. πσο θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην νη 

εκπεηξνγλψκνλεο ζα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ πνπ 

είλαη φκσο, κε δεζκεπηηθέο..  

Ζ Γεξκαλία αληηπξνζσπεχεη άιιε πεξίπησζε. Μηα εηδηθή επηηξνπή πνπ 

νξίδεηαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο πξνηείλεη επηθαηξνπνηήζεηο γηα ηελ αιιαγή 

ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ, ρσξίο δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ θπβέξλεζε. Έμη επξσπατθέο 

ρψξεο δε δηαζέηνπλ θαηψηαην κηζζφ ζε εζληθφ επίπεδν, φπσο ε νπεδία. Σν φξην ζηηο 

ακνηβέο θαζνξίδεηαη απφ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ζε θιαδηθφ επίπεδν ή νξηζκέλεο 

θνξέο ζε επηρεηξεζηαθφ θαη θαιχπηνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

(European Commission, 2016). 
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ρεδηάγξακκα 4. Ο ξφινο ηεο θπβέξλεζεο θαη ππφινηπσλ δξψλησλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

Πεγή: European Commission, 2016, “Labor market and wage developments in Europe”, Annual Review 2016 

πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 4, θαηά ηα έηε 1999-2001 ε 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ κηζζψλ ζηε νπεδία, ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Διιάδα ιάκβαλε 

ρψξα ζε  δηαηνκεαθφ επίπεδν. Δλψ, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ήδε απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο  ηνπ 1990 ζε επίπεδν 

επηρεηξεζηαθφ.  

Πίλαθαο 4:  Δπίπεδα δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κηζζψλ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, 1999-2001 

 

Πεγή: EIRO, 2000, “Wage policy and EMU”, July, http://www.eiro.eurofound.eu.int/2000/07/study  

3.1.3 Σςμμεηοσή και εκπποζώπηζη ηων Κοινωνικών Εηαίπων 

Ζ εθπξνζψπεζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ δηαθέξεη απφ ρψξα ζε 

ρψξα θαη ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο. Ζ 

Γεξκαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην έρνπλ ζρεηηθά απινχζηεξν ζχζηεκα 

εθπξνζψπεζεο κε κία εληαία δεζπφδνπζα ζπλνκνζπνλδία, παξάιιεια κε κηθξφηεξεο 

νξγαλψζεηο, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζπγθεθξηκέλα πνιιέο αλεμάξηεηεο. ηε νπεδία 

http://www.eiro.eurofound.eu.int/2000/07/study
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ζπλαληάκε ρσξηζηέο νκνζπνλδίεο γηα δηαθνξεηηθέο επαγγεικαηηθέο νκάδεο. Δλψ ζηελ 

Διιάδα, γίλεηαη δηάθξηζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ηδησηηθφ θαη ζην δεκφζην ηνκέα (Carley, 2002).  

Πίλαθαο 5: Ζ ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, 1995 

 

Πεγή: EIRO, 1997, “A review of developments in European industrial relations”, Eurofound (European Industrial 

Relations Observatory) 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ έρεη κεησζεί. Ζ πηψζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο 

ζεκεηψζεθε πεξηζζφηεξν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη θπξίσο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Ζ 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο ηείλεη λα αζθεί πησηηθή πίεζε ζηελ έληαμε ζηηο νξγαλψζεηο θαη 

θαη’ επέθηαζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν. 

 ρεδηάγξακκα 5. Ζ ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, 2001-2013 

 

Πεγή: European Commission, 2014, “Industrial relations in EU 2014” 

Αμηνζεκείσηε εμαίξεζε απφ απηή ηελ ηάζε είλαη ε νπεδία, φπνπ νη 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνρή επηδνκάησλ αλεξγίαο θαη ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα θηλείηαη ζε πςειά θαη ζηαζεξά επίπεδα. Απηφ ην ζεζκηθφ 

πιαίζην είλαη γλσζηφ σο ζχζηεκα ηεο Γάλδεο. ε νξηζκέλεο ρψξεο ε πηψζε ηεο 
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ππθλφηεηαο ήηαλ πην έληνλε θαη ζεκεηψζεθε πην απφηνκα, φπσο ζηελ Διιάδα θαη 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (European Commission, 2014). 

3.1.4 Σςλλογικέρ Διαππαγμαηεύζειρ 

ε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο, νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο δηαδξακαηίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Βέβαηα, ηα εζληθά ζπζηήκαηα 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ην επίπεδν, ηελ 

θάιπςε θαη ην πεξηερφκελν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε εμέιημε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990 είλαη ε κεηαηφπηζε πξνο ηα απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα 

δηαπξαγκάηεπζεο. 

α) Βαζκόο θάιπςεο ησλ Σπιινγηθώλ Γηαπξαγκαηεύζεσλ 

ηελ πξνζπάζεηα δηάθξηζεο ησλ ρσξψλ αλάινγα κε ην βαζκφ θάιπςεο ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ παξαηεξείηαη απμαλφκελε πφισζε κεηαμχ ησλ 

εζληθψλ ζπζηεκάησλ δηαπξαγκάηεπζεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ θάιπςεο απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990, άλσ ηνπ 80% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, παξακέλεη ζηαζεξά ζε 

ρψξεο φπσο ε νπεδία. Τςειφ πνζνζηφ θάιπςεο ησλ πιινγηθψλ 

Γηαπξαγκαηεχζεσλ, 60-80%, ζεκεηψζεθε αξρηθά ζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία θαη ε 

Διιάδα.  

Πίλαθαο 6. χγθξηζε ησλ πνζνζηψλ θάιπςεο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ , 

1997-1999 θαη 2011-2013       
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Πεγή: European Commission, 2013 

ηηο ρψξεο απηέο ην πνζνζηφ θάιπςεο ζηαδηαθά κεηψζεθε ζην 40-60% γηα ηε 

Γεξκαλία θαη αθφκε πεξηζζφηεξν γηα ηελ Διιάδα, ζην 20-40%. ηαζεξά ρακειφ 

πνζνζηφ θάιπςεο 20-40%, θαζ’ φιε ηελ ππφ εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν 

παξνπζηάδεηαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. ηνλ παξαθάησ πίλαθα δηαθαίλεηαη 

αλαιπηηθά ε εμέιημε ηεο θάιπςεο απφ ην 1997 έσο ην 2013.  

Ζ θάιπςε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε 

θαη κεηά, απφ ην 2002 ζην 2013, ζηε νπεδία παξέκεηλε ζε πςειά επίπεδα κε κηθξή 

κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5%, απφ 94% ζην 89%. ηε Γεξκαλία ε κείσζε άγγημε ην 

10%, απφ 68% ζην 58%. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην παξέκεηλε ζε ρακειά επίπεδα κε 

ηάζε κείσζεο απφ ην 35% ζην 29%. 
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ρεδηάγξακκα 6. Ζ θάιπςε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, 2002-2013 

 

Πεγή: Eurostat 

Ζ θαηάζηαζε άιιαμε ξηδηθά κεηά ην 2008 ζηηο ρψξεο πνπ έιαβαλ βνήζεηα γηα 

ηε ρξεκαηoπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. ηελ Διιάδα ε πηψζε ηεο θάιπςεο ήηαλ 

δξακαηηθή. Απφ ην 85% πνπ ήηαλ σο ην 2008 έπεζε ζην 40%.  

πλνπηηθά, απφ ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη ζαθήο ηάζε απμαλφκελεο κείσζεο ηεο 

θάιπςεο ησλ πιινγηθψλ Γηαπξαγκαηεχζεσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. ηαζεξά ζε 

ρακειφ επίπεδν θάιπςεο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ ηφζν θαηά ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, φζν θαη ηελ πεξίνδν 2011 – 2013 ηνπνζεηείηαη ζηελ νκάδα 

ρσξψλ κε πνζνζηφ θάιπςεο κεηαμχ 20%-40%, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 6.  Ζ 

νπεδία παξακέλεη ζε ζηαζεξά επίπεδα πςειήο θάιπςεο γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. 

Δλψ Γεξκαλία θαη Διιάδα κεηαθηλνχληαη, κε βάζε ηα ζηνηρεία, ζε ρακειφηεξα 

πνζνζηά θάιπςεο απφ ηελ πεξίνδν 1997-1999, σο θαη ην 2011-2013. Αμίδεη ηέινο, λα 

ηνληζηεί θαη ε κείσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Μέζνπ ξνπ γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν απφ 

68% ζε 61%, ε νπνία αληαλαθιά θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο ηάζεηο αλαδηάξζξσζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

β) Δπίπεδα δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπληνληζκόο 

Σν επίπεδν δηαπξαγκάηεπζεο δηαθέξεη ζε θάζε εζληθφ ζχζηεκα. Σηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ κία 

ηάζε πξνο απνθεληξσκέλεο δνκέο δηαπξαγκάηεπζεο. Οη επηρεηξεζηαθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη φιν θαη πην ζπρλέο ζε ζρέζε κε ηηο θιαδηθέο ή ηηο ηνκεαθέο. 
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Ζ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε θαη ε απμαλφκελε αληαγσληζηηθφηεηα κεηψλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θιαδηθψλ ζπκθσληψλ θαη νδεγεί ζε ράζκα κεηαμχ ησλ 

ζπκβάζεσλ ζε ζπγθεληξσηηθφ, εζληθφ επίπεδν θαη ησλ ζπλζεθψλ ζε θάζε 

κεκνλσκέλε εηαηξεία θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα, ηελ πεξίνδν κεηά ην 2001, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο δηεμάγνληαη, είηε ζε θιαδηθφ, είηε ζε 

επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, ή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε έλα ζπλδπαζκφ κεηαμχ ησλ 

επηπέδσλ.  

ρεδηάγξακκα 7. Δπίπεδα δηαπξαγκάηεπζεο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, 2001-2013 

Πεγή: Eurostat 

Απφ ηελ εμέηαζε ηεο πεξηφδνπ 2001-2013 ζηε νπεδία νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

δηεμάγνληαη ζηαζεξά ζε θιαδηθφ θαη ζε επίπεδν βηνκεραλίαο. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

δηεμάγνληαη ζε επίπεδν ηνπηθφ ή θαηά βάζε επηρεηξεζηαθφ. ηελ Διιάδα 

παξαηεξείηαη ε κεγαιχηεξε αιιαγή. Ωο ην 2007 νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν ή ζε επίπεδν βηνκεραλίαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

θπξίαξρν είλαη ην θιαδηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. 
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Πίλαθαο 7. Μεηαβνιή ηνπ θπξίαξρνπ επηπέδνπ δηαπξαγκάηεπζεο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

Πεγή Eurofound, 2015 

Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ δηαζέηνπλ έλα πνιπεπίπεδν ζχζηεκα 

ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ηεξαξρηθή ή ιεηηνπξγηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ δηαπξαγκάηεπζεο. 

Απφ ηνλ πίλαθα 7 ζπλάγεηαη φηη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζηαζεξά ηφζν πξηλ, 

φζν θαη κεηά ην ζεκείν θακπήο ηνπ 2008, νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

ιακβάλνπλ ρψξα θπξίσο ζε εηαηξηθφ επίπεδν. ηε Γεξκαλία ην θπξίαξρν κνληέιν 

δηαπξαγκάηεπζεο θηλείηαη κεηαμχ ηνπ ηνκεαθνχ – θιαδηθνχ θαη ηνπ εηαηξηθνχ – 

επηρεηξεζηαθνχ. Ζ ειιεληθή πεξίπησζε, κέρξη ην 2010, απνηεινχζε κία εηδηθή 

θαηεγνξία. Υαξαθηεξηδφηαλ απφ έλα ελδηάκεζν - κεηθηφ ζχζηεκα δηαπξαγκάηεπζεο 

πνπ θαζνξίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ζπκθσλίεο πνπ επηηεχρζεθαλ ζε θεληξηθφ 

επίπεδν. Σν γεγνλφο απηφ άιιαμε ην 2010 ιφγσ ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο αξρήο ηεο επλντθήο ξχζκηζεο νδεγψληαο, ζηε κεηαβνιή ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ επηπέδνπ ζε θπξίαξρν ρψξν δηαπξαγκάηεπζεο.  

ζνλ αθνξά ζην ζπληνληζκφ, δελ ππάξρεη θνηλή ηάζε αλάκεζα ζηα 

επξσπατθά θξάηε. Δλψ ν ζπληνληζκφο θαη ην επίπεδν δηαπξαγκάηεπζεο είλαη 

ζεσξεηηθά δχν μερσξηζηέο έλλνηεο, ππάξρεη φκσο, ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο αλ ιεθζεί 

ππφςε φηη ν ζπληνληζκφο είλαη πην απνηειεζκαηηθφο ζηα ζπγθεληξσηηθά ζπζηήκαηα 

δηαπξαγκάηεπζεο. 
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ρεδηάγξακκα 8. Ο ζπληνληζκφο ησλ κηζζνινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζη θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, 2001-2013 

Πεγή: Eurostat 

Ο ζπληνληζκφο παξακέλεη ζε ζηαζεξά πςειά επίπεδα ζηε νπεδία θαη ζηε 

Γεξκαλία φπνπ ηα επίπεδα δηαπξαγκάηεπζεο είλαη πην ζηαζεξά. ηηο ρψξεο φπσο ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ θπξηαξρεί ε επηρεηξεζηαθή δηαπξαγκάηεπζε, ν ζπληνληζκφο 

είλαη αδχλακνο. ηελ Διιάδα ε απφηνκε αχμεζε ζην επίπεδν ζπληνληζκνχ απφ ην 

2010 είλαη απνηέιεζκα ηνπ παγψκαηνο ησλ κηζζψλ (European Commission, 2014). 

Ο ζπληνληζκφο, ε παξάιιειε απνθέληξσζε θαη ε κεηαηφπηζε ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο πξνο ην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν δελ είλαη γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ λα 

εμεηαζηνχλ μερσξηζηά, θαζψο είλαη πξνθαλέο θαη απνδεθηφ φηη αιιειεπηδξνχλ.  

Δπνκέλσο, ε αλάγθε γηα εληζρπκέλν ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ επηπέδσλ είρε δηαθαλεί 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990. 

ρεδηάγξακκα 9.  Υαξαθηεξηζηηθά θαη ηάζεηο ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ επηπέδσλ δηαπξαγκάηεπζεο  

Πεγή Eurofound 
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Σν ζρεδηάγξακκα 9 δείρλεη πσο ν ζπληνληζκφο απφ ην 2008 θη έπεηηα δελ έρεη 

εληζρπζεί. Παξαηεξνχκε φηη θαη πάιη ε νπεδία παξακέλεη ζηαζεξή ζην βαζκφ 

ηζρπξνχ ζπληνληζκνχ θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ ηελ αληίζεηε κεξηά, κε αδχλακν 

ζπζρεηηζκφ. Διιάδα θαη Γεξκαλία βηψλνπλ ηελ κεηαηφπηζε ηνπ ζπληνληζκνχ ζε πην 

αδχλακα επίπεδα απφ ην 2008 θαη έπεηηα. ηελ Διιάδα, ε εμαζζέληζε ηνπ 

ζπληνληζκνχ πηζαλφλ νθείιεηαη  ζηελ αλαζηνιή ηεο Δζληθήο πιινγηθήο χκβαζεο 

Δξγαζίαο θαη ζηελ θαηάξγεζε ηεο αξρήο ηεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο. Δλψ, είρε δνζεί 

ην δηθαίσκα ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, ζηηο ελψζεηο 

πξνζψπσλ, δηαβξψλνληαο πεξαηηέξσ ηηο θαηαθεξκαηηζκέλεο πιινγηθέο πκβάζεηο.  

ρεδηάγξακκα 10. πληνληζκφο θαη επίπεδα δηαπξαγκάηεπζεο 1999 

Πεγή Eurofound. 2015 

ρεδηάγξακκα 11. πληνληζκφο θαη επίπεδα δηαπξαγκάηεπζεο 2014 

Πεγή Eurofound. 2015 
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ιεο νη πξναλαθεξζείζεο αιιαγέο ζην επίπεδν θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

πιινγηθψλ Γηαπξαγκαηεχζεσλ έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη ην πεδίν ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζε ζρέζε κε ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Με 

ηελ απμαλφκελε έληαζε ηεο απνθέληξσζεο, ν ζπληνληζκφο θαζίζηαηαη αλαγθαίνο γηα 

ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ επηπέδσλ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

γ) Μεηαξξπζκίζεηο ζην θαλνληζηηθό πιαίζην ησλ Σπιινγηθώλ Γηαπξαγκαηεύζεσλ 

Ζ πεξίνδνο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κέρξη θαη ηελ έλαξμε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο είρε ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ κεηαξξπζκίζεσλ ζην πιαίζην ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Οη αιιαγέο ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην ελ κέξεη 

νθείινληαη ζηελ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηηο 

αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, κέζσ ηεο αληίζηνηρεο πξνζαξκνγήο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο.  

Πίλαθαο 8. Μεηαξξπζκίζεηο ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην ησλ πιινγηθψλ Γηαπξαγκαηεχζεσλ απφ ην 2000 

Πεγή Eurofound 
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ηελ Διιάδα ην 2000 ππήξμε δεκηνπξγία ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηνλ Γεκφζην ηνκέα κε ην λφκν 2738/1999. Ο λένο λφκνο κέζσ 

ηεο εηζαγσγήο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκθσληψλ, ξχζκηδε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ησλ εξγαδφκελσλ ζην Γεκφζην ηνκέα. Παξ' φια απηά, απφ ην 2010  θαη κε 

ηνπο λφκνπο πνπ έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ππήξμε ζσξεία παξεκβάζεσλ ζην πιαίζην 

ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηφζν ζηνλ δεκφζην, φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε δεκηνπξγία θξαγκψλ θαηά ηελ πξνζθπγή ζηε 

δηακεζνιάβεζε θαη ηε δηαηηεζία είρε μεθηλήζεη απφ ην 2008.  

ηε Γεξκαλία επίζεο ππήξμε κία ζεκαληηθή αιιαγή ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ην 2014, κε ην λφκν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ  θαη ηελ παξέκβαζε ζηνλ κεραληζκφ ηεο επέθηαζεο 

ησλ ζπκβάζεσλ. Απφ ην 2015 παξάιιεια, ζηελ Γεξκαλία ηζρχεη ν ππνρξεσηηθφο 

θαηψηαηνο κηζζφο. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην ην 2003, πξνρψξεζε ζηελ ελίζρπζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ κειψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

δ)  Μεραληζκνί επέθηαζεο θαη πξαθηηθέο απόθιηζεο  

ηνλ επξσπατθφ ρψξν νη πξαθηηθέο επέθηαζεο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ 

είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλεο. Απηφ ζπκβαίλεη ηφζν ζην επίπεδν ησλ εξγαδφκελσλ πνπ 

δελ έρνπλ ζπλδηθαιηζηηθή θάιπςε, φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο 

εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο. ζν αθνξά ηελ θάιπςε ησλ κε ζπλδηθαιηζκέλσλ 

εξγαδφκελσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπκθσλίεο είλαη λνκηθά δεζκεπηηθέο κφλν γηα 

ηα ζπλδηθάηα, φπσο ηζρχεη ζηε Γεξκαλία, ηε νπεδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, επί 

ηεο νπζίαο ε πξαθηηθή ησλ εξγνδνηψλ είλαη παξέρνπλ παξφκνηεο ή αθφκα θαη ηηο 

ίδηεο κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο ησλ ζπκθσληψλ ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. 

ρεηηθά κε ηελ θιαδηθή ή ηνκεαθή επέθηαζε ησλ ζπκθσληψλ εμαθνινπζεί λα 

κελ ππάξρεη λνκηθφ πιαίζην ζηε νπεδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Παξάιιεια, 

ελδέρεηαη ε εθαξκνγή ηεο επέθηαζεο λα ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πνπ 

αθνξά ην ειάρηζην πνζνζηφ θάιπςεο ή ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ 

ππνγξαθφλησλ. 
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Πίλαθαο 9: Υξήζε κεραληζκψλ επέθηαζεο 

Πεγή Δrofound 

πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ζηελ Διιάδα, κέρξη ην 2011 νη θιαδηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο κπνξνχζαλ λα επεθηαζνχλ ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ 

θιάδν εάλ νη ππνγξάθνληεο ηε ζπκθσλία εξγνδφηεο απαζρνινχζαλ ην 51% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ θιάδν. Ο λφκνο 4024/2011 αλέζηεηιε αξρηθά, ην ελ 

ιφγσ κέηξν κέρξη ην 2015 θαη πιένλ αλακέλεηαη ε επαλελεξγνπνίεζε ηνπ, κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ηξίηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, φπσο αθξηβψο 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ λφκν 4472/2017. Αληίζηνηρα,  2012 κεηψζεθε ε δηάξθεηα ηζρχνο 

ηεο ζχκβαζεο κεηά ηε ιήμε ηεο, απφ έμη κήλεο ζε ηξεηο (κεηελέξγεηα). Απηφ ζεκαίλεη 

πσο, εάλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επίηεπμε λέαο ζπκθσλίαο, ζα παχζνπλ λα ηζρχνπλ 

φινη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ιήμεη, εθηφο απφ ηνπο φξνπο ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ 

θαη ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ. 

ηε Γεξκαλία, ν λφκνο ηνπ 2014 γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηξνπνπνίεζε ηνπο φξνπο επέθηαζεο ηεο ζπκθσλίαο 

θαη ζέζπηζε αληίζηνηρν κεραληζκφ επέθηαζεο ζηελ πξνζσξηλή απαζρφιεζε. Σν 

πξνεγνχκελν θαζεζηψο επέθηαζεο ησλ θιαδηθψλ ζπκβάζεσλ είρε σο πξνυπφζεζε 

ηελ θάιπςε ησλ εξγαδφκελσλ θαηά 50%, κε ην λέν λνκηθφ πιαίζην ε επέθηαζε 

πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Παξάιιεια, πξέπεη λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθή, δειαδή λα ππνγξάθεηαη απφ ηελ πνιππιεζέζηεξε ζπλδηθαιηζηηθή 

νξγάλσζε.  

Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 γηα 

ηελ Διιάδα είλαη πσο ραξαθηεξηδφηαλ απφ επξεία ρξήζε πξαθηηθψλ επέθηαζεο, κεηά 

ην 2008 επήιζε αληηζηξνθή απηήο ηεο πνξείαο. ηε Γεξκαλία αληίζηνηρα έρεη 

ζεκεησζεί απμαλφκελε ρξήζε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ πνπ θαίλεηαη λα πξνθχπηεη απφ 
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ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ ησλ θιαδηθψλ ζπκβάζεσλ θαη κάιηζηα κεηά απφ κία καθξά 

πεξίνδν ζπλερφκελεο κείσζεο ησλ θιαδηθψλ ζπκβάζεσλ (1997-2007). Σν 2008 νη 

επεθηάζεηο βξίζθνληαλ ζε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα, απφ ην 2008 έσο ην 2012 ν 

αξηζκφο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ επεθηάζεθαλ απμήζεθε ζε 502 (Eurofound, 2015). ηελ 

Γεξκαλία παξάιιεια, νη κεραληζκνί επέθηαζεο θαηά ην παξειζφλ ελψ ππήξραλ, 

είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζπάληα. 

ε γεληθφηεξν πιαίζην, ε ρξήζε ησλ κεραληζκψλ επέθηαζεο κεηψλεηαη, ελψ 

φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ειάρηζηα, νη αιιαγέο ήηαλ ακειεηέεο, ελψ δηαπηζηψλνπκε 

γηα άιιε κία θνξά φηη ε χθεζε ηνπ 2008 θαη ε πεξίνδνο ηεο θξίζεο επηηάρπλε ηηο 

δηαδηθαζίεο κεηαβνιήο ζην ιεηηνπξγηθφ πεδίν εθαξκνγήο ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη θαη' επέθηαζε ησλ ζπκβάζεσλ. 

Αληίζηνηρα, κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ 

απνθιίζεσλ απφ ηηο ξπζκίζεηο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. Οη εξγνδνηηθνί θνξείο 

ζεσξνχλ πσο κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία επέιηθηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο απνθιίζεηο απφ ηα 

ηζρχνληα ζηηο ζπκθσλίεο πιαίζηα, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί νηθνλνκηθφο ρψξνο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, ψζηε λα πξνζπεξάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηεο ζπγθπξίαο ρσξίο 

λα θαηαθχγνπλ ζε αθξαία κέηξα, φπσο νη καδηθέο απνιχζεηο.  

Οη κνξθέο απφθιηζεο έρνπλ εξκελεπζεί σο κείδνλεο ηάζεηο ηεο ξνπήο πξνο 

ηελ απνθέληξσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ε αθεηεξία ηνπο ηνπνζεηείηαη ηε δεθαεηία ηνπ 

1990 ζηελ Γπηηθή Δπξψπε. Μνξθέο απφθιηζεο απνηεινχλ νη ξήηξεο αλνίγκαηνο ή 

απνθιίζεσλ ησλ ζπκβάζεσλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα δηαπξαγκάηεπζεο ή αληίζηνηρα 

ε δπλαηφηεηα ζπκβάζεσλ ρακειφηεξσλ επηπέδσλ λα απνθιίλνπλ απφ ηνπο 

ζπκθσλεζέληεο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ πςειφηεξνπ επηπέδνπ.  

Πίλαθαο 9. Πξαθηηθέο απφθιηζεο πξηλ θαη κεηά ην 2008 

Πεγή Eurofound 
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Παξαηεξνχκε, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 9, φηη θαηαγξάθεηαη αχμεζε ησλ 

ξεηξψλ εμαίξεζεο έρεη απμεζεί θαη πιένλ κεηά ηηο κεηαξξπζκίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ εηζήρζεζαλ θαη ζηελ Διιάδα δπλαηφηεηεο αλνίγκαηνο θαη παξέθθιηζεο απφ 

ηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ. ηε νπεδία ην 2010, εηζήρζεζαλ ξήηξεο απφθιηζεο ζηε 

ζχκβαζε ζρεηηθά κε ηε βξαρππξφζεζκε απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο ζε 

επίπεδν εηαηξίαο. Αληίζηνηρα θαη ζηε Γεξκαλία ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ φπνπ ζε  

αληάιιαγκα γηα ηηο ρακειέο κηζζνινγηθέο απμήζεηο, εηζήρζεζαλ δηαηάμεηο γηα ηε 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζε επίπεδν επηρείξεζεο. 

(Eurofound, 2015). 

ηελ Γεξκαλία, νη δπλαηφηεηεο απφθιηζεο πεξηιακβάλνληαη ζε κεγάιν αξηζκφ 

θιαδηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ελεξγνπνηνχληαη ζε πεξίπησζε πνπ εηαηξίεο βξεζνχλ ζε 

δπζρεξή νηθνλνκηθή ζέζε. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ρσξψλ πνπ 

δελ έρεη ππάξμεη θάπνηα αιιαγή εμαηηίαο ηνπ πξνηχπνπ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κε 

βάζε ηνλ εζεινληηθφ (θαη φρη λνκηθφ), αιιά θαη απνθεληξσκέλν ραξαθηήξα ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

Σέινο, επίζεο απφ ην 2008 θαη θπξίσο ζε ρψξεο πνπ πιήηηνληαλ απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε νη αιιαγέο είραλ θαη άκεζε επίδξαζε ζηελ αξρή ηεο επλντθφηεξεο 

ξχζκηζεο, δηεπθνιχλνληαο ηηο παξεθθιίζεηο απφ ηηο θιαδηθέο ή θαη ηηο Δζληθέο 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. ε ρψξεο κε πνιπεπίπεδα ζπζηήκαηα δηαπξαγκάηεπζεο ε 

αξρή απηή θαζηέξσλε ηελ ηεξαξρία κεηαμχ ησλ επηπέδσλ φπνπ ξχζκηδε θαη 

θαηνρχξσλε ηελ ηζρχ ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ζε πςειφηεξν επίπεδν σο ζεκείν 

βειηίσζεο ππέξ ησλ εξγαδφκελσλ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηδεηλσζεί πξνο ηα θάησ. 

Ζ θαηαζηξαηήγεζε απηήο ηεο αξρήο απνηειεί πιήγκα ζηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζπκθσλίεο θαζψο δίλεη δπλαηφηεηα θαηίζρπζεο ησλ εζληθψλ ή 

θιαδηθψλ ζπκβάζεσλ έλαληη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ή ηνπηθψλ. Μία ηέηνηα πεξίπησζε 

ζπλαληάκε θαη ζηελ Διιάδα ην 2010 κε ηελ εηζαγσγή λένπ πιαηζίνπ πνπ επέηξεςε ζε 

εηαηξηθέο ζπκθσλίεο λα παξεθθιίλνπλ απφ ζπκθσλίεο πςειφηεξνπ επηπέδνπ. 

ε) Αιιαγέο ζηε ζεκαηνινγία ησλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ 

Ζ αηδέληα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη έλα βαζηθφ εξγαιείν πνπ 

θαζνξίδεη ελ πνιινίο, ην πιαίζην ησλ ζπκβάζεσλ. Ζ ζεκαηνινγία ησλ 
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δηαπξαγκαηεχζεσλ,  αλάινγα κε ηελ δηεχξπλζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ππνδεηθλχεη ηνλ 

ζπζρεηηζκφ κεηαμχ πνιπεπίπεδσλ θαη ζπληνληζκέλσλ ζπζηεκάησλ.  

Πίλαθαο 10. Αιιαγέο ζηα ζέκαηα εμέηαζεο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

Πεγή Eurofound 

Ζ Γεξκαλία θαη ε νπεδία βξίζθνληαη ζηε κεγαιχηεξε νκάδα ρσξψλ πνπ 

θαηαγξάθεηαη δηεχξπλζε ησλ ζεκάησλ πνπ εμεηάδνπλ νη ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο. Καη ζηηο δχν ρψξεο, ην γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ ηάζε ηεο 

απνθέληξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ. Σν άλνηγκα αθνξά ηελ αχμεζε ηεο επειημίαο κε 

ζέκαηα θαηάξηηζεο θαη δεμηνηήησλ, αιιά θαη αχμεζεο ηεο επειημίαο ησλ 

εξγαδφκελσλ. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην θαηαγξάθεηαη κε ζηαζεξέο, ρξφληεο ηάζεηο πνπ 

ηείλνπλ λα πεξηνξίδνπλ ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο,. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ Διιάδα, κνλάρα πνπ εδψ ν πεξηνξηζκφο 

ηεο ζεκαηνινγίαο ππαγνξεχεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο δνκηθέο αιιαγέο 

πνπ απηή έθεξε. 

Σπκπεξαζκαηηθά, απηφ πνπ παξαηεξείηαη ζπλνιηθά είλαη κηα ηάζε πξνο 

απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη πεξηνξηζκφο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Ζ 

επξσπατθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε πίεζε γηα κεηαξξπζκίζεηο, κε απμαλφκελε 

έληαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηαπηφρξνλν πεξηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, 

δηαηαξάζζνπλ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ θεθαιαίνπ  θαη εξγαζίαο. Με ηηο 

αθνινπζνχκελεο πνιηηηθέο ππνβαζκίδνληαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη 

απνδηαξζξψλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο απνεκπνξεπκαηνπνίεζεο (Βεληέξεο, 2013) 
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Οη ηέζζεξηο ρψξεο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε αληηπξνζσπεχνπλ 

ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα θνηλσληθνχ θξάηνπο κε εληειψο δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε θαη εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ην θάζε έλα, εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο φπνπ δηαπηζηψλνπκε λα ζπγθιίλνπλ ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα 

άιια ηξία ζπζηήκαηα, πνιιέο θνξέο αθφκε θαη αληηθαηηθά.  

Ωζηφζν, νη αλάγθεο απφ ηηο πξνθιήζεηο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο κε ηελ παξάιιειε αλάγθε γηα αλαδηάξζξσζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο νξηνζεηνχλ ην πιέγκα ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ  πνπ απαηηνχληαη. Δμαίξεζε ίζσο απνηειεί ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

πνπ εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο έρεη πηνζεηήζεη ην κνληέιν ηεο επέιηθηεο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη ηνπ ειάρηζηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο θαη πξσηνζηαηεί ζηελ πξνψζεζε 

ηεο αλνηρηήο νηθνλνκίαο ζην βσκφ ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο.  

Υψξεο φπσο ε Γεξκαλία αθνινπζνχλ ην κνληέιν απηφ κε ζθιεξή 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη πεξηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ. ηα ίδηα ρλάξηα 

βξίζθεηαη θαη ε Διιάδα κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο χπαξμεο ηνπ αέλανπ ρξένπο θαη ηεο 

παληεινχο απνκάθξπλζεο απφ αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο. Ζ νπεδία ίζσο απνηειεί κηα 

ζεηηθή εμαίξεζε θαζψο θαίλεηαη σο έλαλ βαζκφ λα αληηζηέθεηαη απφ απηέο ηηο ηάζεηο, 

σζηφζν ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο έρεη ζαθψο επεξεαζηεί 

απφ ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο εμειίμεηο. 

Ζ αλεξγία, εάλ θαη πιένλ κεηψλεηαη, ιφγσ ηεο θξίζεο θαη σο απνηέιεζκα ηεο 

πξνσζνχκελεο επειημίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο απφ ηα ηέιε ζρεδφλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990, είρε απμεηηθέο ηάζεηο. Αθφκα θαη ε νπεδία ζηα πξψηα ρξφληα ηεο θξίζεο, ην 

2010, έθηαζε ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηεο δεθαεηίαο ζην 8,7% πνπ απέρεη βέβαηα, απφ 

ηε ξαγδαία άλνδν πνπ είρε ε Διιάδα κε ην 27,5% θαη ηελ ζιηβεξή πξσηηά ζηνλ 

Δπξσπατθφ ρψξν.  

Μεηά απφ κία πεξίνδν ζρεηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, ηα 

ζπζηήκαηα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πεξλάλε ζε κία λέα θαηάζηαζε 

κεηαξξχζκηζεο θαη έληνλσλ δνκηθψλ αιιαγψλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε χθεζε πνπ 

αθνινχζεζε ηα έηε απφ ην 2008 θαη έπεηηα εληείλεη απηέο ηηο αιιαγέο θαη πηέδεη ηα 

ζπζηήκαηα πξνο κεγαιχηεξε επειημία θαη απνθέληξσζε κε πην αδχλακν ζπληνληζκφ 

κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.  
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Οη βαζηθνί δείθηεο πνπ αλαιχζακε ζην παξφλ θεθάιαην, ζρεηηθά κε ηηο 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη ε θάιπςε ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ησλ 

ζπκβάζεσλ, νη αιιαγέο ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην ησλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο άπηνληαη 

ηνπ ππξήλα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, νη κεραληζκνί επέθηαζεο ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ησλ ζπκβάζεσλ, ε δπλαηφηεηεο απφθιηζεο απφ ην πιαίζην ησλ 

ζπκθσλεζέλησλ κέζσ αλνίγκαηνο πξνο ηα θαηψηεξα επίπεδα δηαπξαγκάηεπζεο ή 

ξεηξψλ απφθιηζεο θαη ν πεξηνξηζκφο ή ην άλνηγκα ηεο αηδέληαο ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

Ζ ζπλδηθαιηζηηθή ππθλφηεηα ζηαδηαθά κεηψλεηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο, αιιά ε 

νπεδία θαηαθέξλεη κα παξακέλεη ζε πνιχ πςειά επίπεδα. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην αλ 

θαη ηζηνξηθά απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 είρε αξθεηά ρακειά πνζνζηά, ηα επφκελα 

ρξφληα κεηψζεθε θη άιιν.  

Ο βαζκφο θάιπςεο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ βαίλεη θη απηφο 

κεηνχκελνο αθφκα θαη ζηε νπεδία, πνπ παξ’ φια απηά δηαηεξεί αθφκα ην πςειφ 

πνζνζηφ ηεο. Αληίζεηα ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Διιάδα ε πηψζε ήηαλ θαηαθφξπθε, 

θπξίσο ιφγσ ηεο απνθέληξσζεο θαη ησλ αιιαγψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο Βαζκφο 

θάιπςεο απνηειεί έλα θχξην δείθηε γηα ηε κεηαβνιή θαη ηελ ζηφρεπζε ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

ηα επίπεδα δηαπξαγκάηεπζεο ε ειιεληθή πεξίπησζε απνηέιεζε, κέρξη ην 

2010 πεξίπνπ κία εηδηθή πεξίπησζε, ην γεγνλφο απηφ άιιαμε κέζσ λνκνζεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ κε απνηέιεζκα ηελ πιήξε απνθέληξσζε ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. ρεηηθά κε ηνλ ζπληνληζκφ δελ ππάξρεη θάπνηα θνηλή ηάζε 

αλάκεζα ζηηο ρψξεο, παξ’ φια απηά θηλείηαη αθφκα ζε πςειά επίπεδα ζηε νπεδία 

θαη ηε Γεξκαλία. ηελ Διιάδα ε εμαζζέληζε ηνπ ζπληνληζκνχ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

αλαζηνιήο ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο. Δλψ ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζηνξηθά αδχλακν ζπληνληζκφ. ηε Γεξκαλία 

αληίζεηα, ππήξμε ζεκαληηθή αιιαγή ζην ζχζηεκα ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κέζσ ηεο λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο ην 2014 ζηνλ κεραληζκφ 

επέθηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ θαη κε ηελ ππνρξεσηηθή θαηνρχξσζε ηνπ θαηψηαηνπ 

κηζζνχ ην 2015. Δλψ, ζε φιεο ηηο ρψξεο παξνπζηάδεηαη αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

ξεηξψλ απφθιηζεο, εθηφο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ πνπ βάζε ηνπ εζεινληηθνχ θαη 
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φρη λνκηθνχ/ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζπκβάζεσλ δελ έρεη παξαηεξεζεί θάπνηα 

ζεκαληηθή κεηαβνιή.  

ηε νπεδία θαη ηε Γεξκαλία αληίζηνηρα ε δηεχξπλζε ησλ ζεκάησλ ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ νθείιεηαη θπξίσο απφ ζηελ ζηήξημε επέιηθησλ πξαθηηθψλ πνπ 

κεηαθξάδνληαη ζε φξνπο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. ηελ Διιάδα ν πεξηνξηζκφο 

ηεο ζεκαηνινγίαο απνξξέεη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ελψ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

έρεη ζηαζεξά ηελ ηάζε πεξηνξηζκνχ ηεο αηδέληαο. 

Δλ ηέιεη, ζεσξνχκε φηη ρσξίο λα κπνξεί λα δηακνξθσζεί έλα εληαίν κνληέιν 

αιιαγψλ παξνπζηάδεηαη κία ζχγθιηζε ησλ ζπζηεκάησλ, πνπ φκσο βαίλεη πξνο ηελ 

απνθέληξσζε θαη ηελ απνδπλάκσζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Υψξεο 

φκσο κε ηζρπξφ ή κεζαίν ζπληνληζκφ, φπσο ε νπεδία θαη ε Γεξκαλία αληίζηνηρα 

θαίλεηαη πσο κπνξνχλ αθφκα λα αληηκεησπίδνπλ ηηο λέεο πξνθιήζεηο δηαηεξψληαο 

έλα επίπεδν πξνζηαζίαο θαη απηνλνκίαο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Αληίζεηα ην ράζκα 

κε ηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ θαίλεηαη πσο βαζαίλεη, ελψ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δελ 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ κειέηε ησλ ηεζζάξσλ ρσξψλ είλαη ελδεηθηηθή γηα ηελ πεξεηαίξσ 

θαηαλφεζε ησλ δπκψζεσλ πνπ γίλνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο επξσπατθήο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Παξαηεξείηαη, σο εθ ηνχηνπ, 

ηαχηηζε ζε κεγάιν βαζκφ ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκάησλ, άιινηε πεξηζζφηεξν θαη 

άιινηε ιηγφηεξν, γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, εληζρχνληαο 

ηελ επειημία ησλ επηρεηξήζεσλ κε φπνην θφζηνο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο.  

Κεθάιαην 4 

πκπεξάζκαηα 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 2008, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε ηελ νηθνλνκία θαη 

ην Κνηλσληθφ Κξάηνο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, άιισλ ιηγφηεξν θαη άιισλ 

πεξηζζφηεξν. Ο αληίθηππνο ηεο θξίζεο άιιαμε φιν ην πιαίζην ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζε νιφθιεξε ηεο Δπξψπε, παξαηεξνχκε 

ζπλνιηθά φηη «θαηά ην πέξαζκα από ηελ πιήξε απαζρόιεζε ηεο κεηαπνιεκηθήο επνρήο 

ζηελ επέιηθηε απαζρόιεζε ηεο κεηαλεσηεξηθήο επνρήο απνθιείζηεθαλ νη εθηόο ησλ 

ηεηρώλ εξγαζίαο θαη ππνβαζκίζηεθαλ νη εληόο» (Βεληέξεο, 2013: 474). Δπηπιένλ, 
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θαίλεηαη λα κεηαηνπίδεηαη θαη ε ζεκαζία ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ν 

ξφινο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηε δηακφξθσζε θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ.  

Σα κέηξα πνπ πξνψζεζε ε ΔΔ έζεζαλ σο ζηφρν ηελ επίηεπμε ηζρπξφηεξνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπληνληζκνχ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

ζχγθιηζεο. Οη επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ ζηα επηκέξνπο εζληθά ζπζηήκαηα ήηαλ εληειψο 

δηαθνξεηηθέο. Κπξίσο επεξεάζηεθαλ ρψξεο πνπ δήηεζαλ επηπιένλ ρξεκαηνδνηηθή 

βνήζεηα, φπσο ε Διιάδα, ιφγσ ηεο απζηεξήο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ 

επηβιήζεθε. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ απνηέιεζκα απφ ηηο αιιαγέο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ήηαλ 

ε ηάζε απνθέληξσζεο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε αξθεηέο επξσπατθέο 

ρψξεο. Ζ θξίζε νδήγεζε ζε αλαζεψξεζε ησλ κεραληζκψλ ζπιινγηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο, ηδηαίηεξα ζηα θξάηε πνπ έπιεμε πεξηζζφηεξν ε χθεζε.  Μείσζε 

ηεο απαζρφιεζεο, πςειά επίπεδα αλεξγίαο, κεξηθή ή πξνζσξηλή απαζρφιεζε, λέεο 

κνξθέο εξγαζίαο, ρακειέο ακνηβέο θαη κε ακεηβφκελεο ππεξσξίεο είλαη νξηζκέλεο 

εμειίμεηο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνιιψλ επξσπατθψλ ρσξψλ.  

Απηέο νη ηάζεηο έρνπλ πξνθαιέζεη αιιαγέο ζηηο δνκέο ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ θαη ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο, πεξηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπο,  κείσζε ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλφηεηαο θαη  αλαζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  ζν αθνξά ηηο 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ην θαηά πφζν επεξεάδνπλ ηα εξγαζηαθά θαη 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαίλεηαη φηη ην ράζκα ησλ ρσξψλ βαζαίλεη. Υψξεο  πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο σο ζπληζηψζα ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο θαη κε ζεζκνζεηεκέλν ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη θάιπςεο ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, φπσο ε νπεδία δείρλνπλ πσο κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηηο πξνθιήζεηο ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. Καηαθέξλνληαο παξάιιεια λα 

επεξεάζνπλ ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δλψ, ρψξεο κε αλεπαξθέο θνηλσληθφ θξάηνο θαη θαηαθεξκαηηζκέλεο 

ππνδνκέο, φπσο ε Διιάδα, θαίλεηαη λα κελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

δπζρέξεηεο θαη κέζσ πξνγξακκάησλ εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο θαηαιήγνπλ λα 

πεξηνξίδνπλ ηα εξγαηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα.  
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Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην πνπ παξαδνζηαθά ραξαθηεξίδεηαη απφ εζεινληηθά 

ζρήκαηα δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη απνξπζκηζκέλε αγνξά εξγαζίαο θαίλεηαη λα 

ζπγθξαηεί ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο κε έλα αδχλακν ζπληνληζκφ θαη 

απνθεληξσκέλν ζχζηεκα δηαπξαγκάηεπζεο. 

Ζ Γεξκαλία, έπεηηα θαη απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο 

αξρέο ηνπ 2000 πνπ νδήγεζαλ ζε κία πην επέιηθηε αγνξά εξγαζίαο, παξάιιεια είδε 

κείσζε ηεο θάιπςεο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο. 

Παξ’ φια απηά πξνρψξεζε ζε ξπζκίζεηο ζπγθξάηεζεο ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε παξέκβαζε ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηελ θαηνρχξσζε 

θαηψηαηνπ κηζζνχ.  

Ζ ηάζε κείσζεο ηεο θάιπςεο απφ ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ήηαλ ιηγφηεξν έληνλε θαη θαίλεηαη πσο επηηαρχλζεθε απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ απνδπλάκσζε ησλ κεραληζκψλ επέθηαζεο θαη ε δπλαηφηεηα 

απνθιίζεσλ πνπ πιένλ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο, επζπγξακκίδεη ηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο αηηηάζεηο ησλ εξγνδνηηθψλ θνξέσλ. Σα ζπζηήκαηα πιένλ 

δελ είλαη άθακπηα θαη βξίζθνληαη πην θνληά ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. 

Δλψ παξάιιεια, δηεπξχλεηαη θαη ην ράζκα κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ 

πςειή νξγαλσηηθή θάιπςε θαη ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Πιένλ ππάξρεη 

απφζηαζε κεηαμχ ηεο νπεδίαο κε ηελ Διιάδα, αθφκα φκσο θαη κε ηε Γεξκαλία, ελψ 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην παξακέλεη παξαδνζηαθά ζε ρακειά επίπεδα.  

Οη δηαδηθαζίεο απνθέληξσζεο πεξηνξίζηεθαλ αξθεηά ζηε νπεδία, ελψ ζηε 

Γεξκαλία πξνσζήζεθαλ κε ζπληνληζκέλν ηξφπν. ηε Γεξκαλία νη απμεκέλεο ξήηξεο 

απνθιίζεσλ ζηηο θιαδηθέο ζπκθσλίεο, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα κειψλ εξγνδνηηθψλ 

νξγαλψζεσλ λα κελ ππφθεηληαη ζηηο ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο ζεκαηνδνηνχλ ηελ 

επηηάρπλζε ησλ πξαθηηθψλ επειημίαο. 

Οη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ππήξμαλ πάληα κία πξνζπάζεηα ακνηβαίνπ 

ζπκβηβαζκνχ δηαθνξεηηθψλ φκσο, ζπκθεξφλησλ. Δξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη, ν 

δπλαηφο πφινο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη αληίζηνηρα ν πην αδχλακνο είραλ θαη έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ην πιαίζην θαη ηε δνκή ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαπξαγκάηεπζεο.  
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Ωο γεληθφ πιαίζην αλαγλσξίδνληαη δχν δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. Ζ ινγηθή 

ηνπ άθακπηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ρξήδεη πεξεηαίξσ επειημίαο γηα ηελ ελαξκφληζε κε 

ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, απφ ηε κεξηά ησλ 

εξγνδνηψλ. Ζ πην αιιειέγγπα πηπρή ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ζηελ ηζφηεηα θαη ζα εληζρχζνπλ ηηο 

αλαδηαλεκεηηθέο δηαζηάζεηο ησλ ζπζηεκάησλ, απφ ηελ κεξηά ησλ νξγαλψζεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

Ζ αλάιπζε καο νδεγεί φηη ζηα πιαίζηα πνπ απνθέληξσζε ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ έρεη θαηαζηεί ζαθήο ηάζε, θαίλεηαη λα εληζρχεηαη ε ζέζε ησλ 

εξγνδνηηθψλ θνξέσλ κε απνηειέζκαηα πνπ νδεγνχλ ηα ζπζηήκαηα, αθφκα θαη απηά 

πνπ αληαπεμέξρνληαη, ζε κία αληζνξξνπία, απνδπλακψλνληαο ηηο θνηλσληθέο πηπρέο 

ησλ ζπζηεκάησλ, αιιά θαη επξχηεξα ηεο εξγαζίαο. Απηφ επηθέξεη άκεζα 

απνηειέζκαηα ζε πηπρέο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ζρεηηθέο κε ηελ αζθάιεηα, ηελ 

ηζφηεηα θαη ηελ έληαμε.  

Ωο απνηέιεζκα ινηπφλ, νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο παίδνπλ θπξίαξρν 

ξφιν ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, απνηεινχλ 

επνκέλσο έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα δηεχξπλζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη 

πεξηνξηζκνχ ηεο αληζφηεηαο εληφο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Δλ ηέιεη φκσο, ην απνηέιεζκα ηεο δηαξθνχο ηάζεο απνθέληξσζεο θαη ην 

κείγκα επειημίαο έρεη θαηαζηήζεη ηηο δηαθνξέο πην νξαηέο απφ πνηέ ζηα ζπζηήκαηα 

δηαπξαγκάηεπζεο. Σν δίιιεκα είλαη ζαθέο, ζα πεξηνξηζηνχλ νη ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζ’ έλα δξφκν πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ απφδνζε ησλ εηαηξηψλ 

κε πιαίζην ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ή ζα ππάξμεη κία επξχηεξε θνηλσληθή θαη 

αιιειέγγπα δηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ; 

Ζ θνηλή ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο, πξνο ηελ επειημία ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ε ζηξνθή πξνο ηελ ελαξκφληζε κε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ έρεη δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα. Γελ θαίλεηαη λα ππάξρεη επίζεο νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζε. Γηα απηφ 

ην ιφγν εμεηάζηεθε θαη ην δηαθνξεηηθφ ζεκείν εθθίλεζεο ησλ ρσξψλ ηεο κειέηεο, 

αιιά θαη νη εμσηεξηθνί, θαηλνκεληθά, παξάγνληεο, φπσο ε αλεξγία θαη ην θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ησλ ρσξψλ. 
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Ζ παξνχζα κειέηε πξνζπάζεζε λα αλαδείμεη ηηο επηπηψζεηο ησλ αιιαγψλ ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο εμεηάδνληαο 

βαζηθνχο παξάγνληεο, φπσο ην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην, ηελ 

δηακφξθσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο πνπ εκπιέθνληαη θαη 

ην ξφιν ηνπο θαη ηελ εμέιημε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηηο 

κειέηεο εμεηάζηεθαλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο, νπεδία, Γεξκαλία, Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη Διιάδα, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

Κνηλσληθνχ Κξάηνπο, ην ζνζηαιδεκνθξαηηθφ, ην ζπληεξεηηθφ, ην θηιειεχζεξν ή 

αγγινζαμνληθφ θαη έλα ζπλδπαζηηθφ ή κεζνγεηαθφ, αληίζηνηρα.  

θνπφο ηεο δηάθξηζεο ήηαλ ε αλάδεημε ησλ ζπγθιίζεσλ ή απνθιίζεσλ ζηηο 

πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα γηα λα αληηκεησπηζηνχλ 

νη πξνθιήζεηο απφ ην λέν αληαγσληζηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο 

κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.  

Απνηέιεζκα ήηαλ ε δηαπίζησζε φηη, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, ε αγνξά 

εξγαζίαο ηείλεη πξνο απνξξχζκηζε, νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ηείλνπλ πξνο 

απνθέληξσζε κε απμαλφκελεο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ψζηε 

λα εληζρπζεί ε επειημία ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην θνηλσληθφ 

θξάηνο θαη νη θνηλσληθέο παξνρέο ειαρηζηνπνηνχληαη. Απηέο νη ηάζεηο έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ αλαζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην αβέβαην κέιινλ ησλ 

εξγαζηαθψλ θεθηεκέλσλ.  

Αληίζηνηρα, νη πξνηάζεηο καο κε βάζε θαη ηελ παξνχζα αλάιπζε θαηαιήγνπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνχ, εζληθνχ θαη επξσπατθνχ, πιαηζίνπ ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Σν πξψην κέιεκα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ πξέπεη λα 

είλαη ε αληηζηξνθή ηεο πνξείαο απνθέληξσζεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Οη 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο φκσο, δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο έλα δήηεκα 

κε επίθεληξν κφλν ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ή αληίζηνηρα ηελ αχμεζε ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Έρνπλ πηπρέο πνπ εθάπηνληαη κε ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη γεληθφηεξα ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα.  

Σελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε επηβάιιεηαη, λα εληζρπζεί ν ξφινο ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο θαζνιηθφηεηαο θαη ηεο 

δεζκεπηηθφηεηαο ηεο ηζρχνο ησλ φξσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. Παξάιιεια ζα 

πξέπεη λα εληζρπζεί ν ξφινο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηεο 
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ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο, ψζηε λα ηνλσζεί ε απηνλνκία ηνπο, δίλνληάο ηνπο ηελ 

απαξαίηεηε ψζεζε γηα έλα πγηή θαη παξαγσγηθφ δηάινγν. Απφ ηελ άιιε κεξηά δελ ζα 

πξέπεη λα ακεινχκε θαη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ ζεζκνχ ησλ ειεχζεξσλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ νηθνλνκία. Ζ ελίζρπζε ησλ εηζνδεκάησλ κέζσ ηεο 

ζσξάθηζεο ησλ κηζζνινγηθψλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ζα επηθέξεη ηφλσζε 

ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη επνκέλσο ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 πσο θαίλεηαη ινηπφλ, απφ ηα ζηνηρεία ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο, ζρεδφλ 

αιψβεηεο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε εκθαλίδνληαη νη ρψξεο πνπ ελίζρπζαλ ή 

ζπγθξάηεζαλ ην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην. Δπνκέλσο, νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

ζα πξέπεη λα ζηξαθνχλ ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ ηελ ζεκεξηλή ηνπο πνξεία, 

φπνπ ζα επηθεληξψλνληαη ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα δηάζηαζε ησλ 

ζπζηεκάησλ. 
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