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Δηζαγσγή  

 

Γελ λνείηαη ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ρσξίο ηε δπλαηφηεηα ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ λα κπνξνχλ λα αζθνχλ πίεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζπιινγηθψλ 

δηεθδηθήζεψλ ηνπο. Η απεξγία απνηειεί θαηεμνρήλ κέζν ζπιινγηθήο δξάζεο κε 

αγσληζηηθφ ζθνπφ. Η απεξγία πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ επξσπατθή θαη ηε δηεζλή 

λνκνζεζία, αλαγλσξίδεηαη ξεηά θαη απφ ην ειιεληθφ χληαγκα σο δηθαίσκα κε ζπιινγηθή 

δηάζηαζε (θεξχζζεηαη απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη αζθείηαη απφ θνηλνχ απφ 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξγαδνκέλνπο) θαη αηνκηθή δηάζηαζε (αηνκηθή βνχιεζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ λα κεηέρεη ζε απηήλ) γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ.  

Σν χληαγκα αλαγλσξίδεη ηελ απεξγία σο δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ζπιινγηθή απνρή απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο γλψξηζκα είλαη ην 

πξνζσξηλφ ηεο δηαθνπήο ηεο απαζρφιεζεο, πνπ εθθξάδεηαη κε ηελ πξφζεζε επαλφδνπ 

ζηελ εξγαζία. Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ επαθίεηαη ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα. Φνξέαο ηνπ 

δηθαηψκαηνο είλαη θάζε εξγαδφκελνο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ είλαη κέινο ή φρη 

ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο πνπ θεξχζζεη ηελ απεξγία. Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

απεξγίαο είλαη κηα θνξπθαία δηαδηθαζία γηα ηα ζσκαηεία. Απφ ηελ αλάγλσζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο, αιιά θαη ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξαηεξνχκε φηη αλαγλσξίδεηαη ξεηά ην δηθαίσκα ζε απεξγηαθή 

θηλεηνπνίεζε, αιιά ηαπηφρξνλα ζπλνδεχεηαη απφ πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζή ηνπ, νη 

νπνίνη εμεηδηθεχνληαη απφ ηε λνκνζεζία. ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ν λφκνο πνπ 

εμεηδηθεχεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα απεξγία 

είλαη ν Ν. 1264/1982. 
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. Η ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ 
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1.2. Ιζηνξηθή αλαδξνκή  
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1.1. Έλλνηα θαη πεξηερόκελν ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο  

Η ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία είλαη ζεκειηψδεο δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία 

πξνζηαηεχεηαη ξεηά απφ ην χληαγκα, αιιά θαη απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ζπλζήθεο πνπ 

δεζκεχνπλ ηε ρψξα καο. Η ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία απνηειεί κηα δπλακηθή ζχλζεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο ίδξπζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ηνπ 

δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη ζχλαςεο 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη 

θηλεηνπνίεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

εξγαηηθψλ.
 1

 

Με βάζε ηηο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, ην βαζηθφ πεξηερφκελν ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

ειεπζεξίαο είλαη ην αθφινπζν: 
2
 

 Σν δηθαίσκα ίδξπζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε Η ζεζκηθή 

θαηνρχξσζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο είλαη ηζηνξηθφ απνηέιεζκα ηεο 

εκθάληζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δξάζεο ησλ ζπλδηθάησλ. Βαζηθφ πεξηερφκελν ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο ηε δηαθχιαμε θαη ηελ πξναγσγή ησλ εξγαζηαθψλ θαη 

                                                           
1
Παπαδεκεηξίνπ Κ. (2018). πιινγηθφ Δξγαηηθφ Γίθαην – πλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία – 

πλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο – πιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο – Απεξγία. Αζήλα: 

Ννκηθή βηβιηνζήθε, ζει. 1 – 3.  

Κνπθηάδεο Ι. (2017). Δξγαηηθφ Γίθαην – πιινγηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο – 2
ε
 Έθδνζε. 

Αζήλα: Δθδφζεηο άθθνπια, ζει. 3.  

2
Βαξραιάκα Δ., ηακάηε Α. (2012). Αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο: 

Βαζηθά ζηνηρεία θαη έλλνηεο. Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο – ΓΔΔ – Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζει. 

125.  
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νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. Η λνκνζεζία πεξηέρεη ηνπο ειάρηζηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζσκαηείσλ. 

κσο, ε νξγαλσηηθή κνξθή ηεο ππφ ίδξπζε ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ελαπφθεηηαη 

ζηελ επηινγή ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επηιέγνπλ επίζεο ηελ νξγάλσζε ζηελ νπνία ζα 

πξνζρσξήζνπλ θαη ζα γίλνπλ κέιε. ινη νη εξγαδφκελνη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ρσξίο δηάθξηζε σο πξνο ην 

θχιν, ηελ εζληθή θαηαγσγή, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο ηνπο.  

 Σν δηθαίσκα ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζχλαςεο Δ, αιιά θαη ην δηθαίσκα 

απεξγίαο θαη ζπιινγηθψλ δξάζεσλ Η έλλνηα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο 

πξνζδηνξίδεηαη ηαπηφρξνλα απφ ηα δχν βαζηθά κέζα πνπ ππεξεηνχλ ηνλ ζθνπφ ηεο: ην 

δηθαίσκα απεξγίαο θαη ζπιινγηθψλ δξάζεσλ θαη ην δηθαίσκα ειεχζεξσλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζχλαςεο ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο (Δ). Απηά ηα 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ δίλνπλ ην λφεκα ηεο ειεχζεξεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο θαη απνηεινχλ ηηο εγγπήζεηο ηεο. Οη εγγπήζεηο απηέο έρνπλ 

ζπληαγκαηηθή ζσξάθηζε θαη απνηεινχλ ηα ειάρηζηα φξηα πξνζηαζίαο ηεο ζπιινγηθήο 

απηνλνκίαο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

 

1.2. Ιζηνξηθή αλαδξνκή  

Η ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία απνηειεί θαηνρχξσζε ελφο πνιχ ζεµαληηθνχ 

δηθαηψµαηνο, ην νπνίν αλαγλσξίδνπλ ζηηο µέξεο µαο φια ζρεδφλ ηα ζχγρξνλα 

ζπληάγκαηα. Μέρξη ηελ θαηνρχξσζε απηή, φµσο, ρξεηάζηεθαλ µαθξνρξφληνη αγψλεο θαη 

δπλαµηθέο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ-εξγαηηθνχ θηλήµαηνο, ην νπνίν θάλεη ηελ 

εµθάληζή ηνπ ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα. 
3
 

Αλέθαζελ, βέβαηα, ν άλζξσπνο είρε δηαθξίλεη ηελ ζεµαζία ηεο ζπζηήζεσο 

ελψζεσλ γηα ηελ πξναγσγή ησλ επαγγειµαηηθψλ ηνπ ζπµθεξφλησλ, γηα απηφ θαη 

«ζσµαηεία» εµθαλίδνληαη θηφιαο ζηα αξραία ρξφληα. Ο θψδηθαο ηνπ Hammurabi, 

µαξηπξεί πσο ην 2279 π.Υ, νη δηάθνξνη επαγγειµαηίεο, ηερλίηεο, έµπνξνη ήηαλ 

νξγαλσµέλνη ζε αλαγθαζηηθά ζσµαηεία. Αιιά θαη ζηελ αξραία Διιάδα θαη ηδίσο ζηελ 

Αζήλα θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγνχζαλ θάπνηα ππνηππψδε επαγγειµαηηθά ζσµαηεία, ησλ 

ζθπινδεςψλ, ησλ θεξαµέσλ, ησλ θσπνμπζηψλ θ.α. Γλσζηφο είλαη άιισζηε ν Νφµνο ηνπ 

φισλα πεξί ζσµαηείσλ (αξρέο 6νπ αη. π.Υ). 
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Δίλαη ε επνρή ηεο αζηηθήο θαη ηεο βηνµεραληθήο επαλάζηαζεο. Οινέλα θαη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζπγθεληξψλνληαη ζηα µεγάια αζηηθά θέληξα θαη απαζρνινχληαη 

ζηηο µεγάιεο βηνµεραλίεο θαη µνλάδεο παξαγσγήο, ζπλήζσο θάησ απφ άζιηεο ζπλζήθεο 

θαη πνιχ δπζµελείο φξνπο. Η εθµεηάιιεπζε ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο θαη αμηνπξέπεηαο 

βξίζθνληαη ζην απνθνξχθσµά ηνπο. Σελ ίδηα πεξίνδν ε αζηηθή ηάμε δηεθδηθεί ηελ 

απειεπζέξσζή ηεο απφ ηνλ δπγφ ησλ γηανθηεµφλσλ, ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε θαη ηελ 

ζπµµεηνρή ζηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο.  Μέζα ζην θιίµα απηφ θάλεη ηελ 

εµθάληζή ηνπ ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεµα, µε ηελ δεµηνπξγία ζπλαζπηζµψλ, ζπληερληψλ, 

αδειθνηήησλ, ζσµαηείσλ θαη ζπλδηθάησλ. Οη πξψηεο ελψζεηο απνζθνπνχλ ζηελ 

πξνάζπηζε ησλ επαγγειµαηηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ µειψλ ηνπο θαη βαζίδνληαλ ζηελ 

ελζηηθηψδε αληίιεςε µηαο ζηελήο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ελψ µε ην πέξαζµα ηνπ 

θαηξνχ θαη ηελ νινέλα απμαλφµελε θαη απάλζξσπε εθµεηάιιεπζε ησλ εξγαηηθψλ µαδψλ, 

δεµηνπξγείηαη έλα πξνιεηαξηάην µε ζπγθεθξηµέλε ηαμηθή ζπλείδεζε, ην νπνίν ζηξέθεηαη 

πιένλ αλνηρηά θαηά ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήµαηνο. Η 

επαλάζηαζε απηή, εληζρπφµελε απφ ηηο δηδαρέο ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο, εμαπιψλεηαη 

ξαγδαία ζε φιε ηελ Δπξψπε, µε ηεξάζηηεο πνιηηηθέο ζπλέπεηεο, µηα θαη μεθηλά ε εδξαίσζε 

ηνπ δεµνθξαηηθνχ πνιηηεχµαηνο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. ε φιεο ζρεδφλ ηηο επξσπατθέο 

ρψξεο, νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο αληηµεησπίδνπλ αξρηθά ηελ απαγφξεπζε ηεο 

λνµνζεζίαο, ελψ αξγφηεξα έξρεηαη ε επνρή ηεο αλνρήο θαη ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο, µε ηελ 

ζπληαγµαηηθή θαηνρχξσζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο. Πξψηε ε Αγγιία επηηξέπεη ην 

1824 ηηο εξγαηηθέο ελψζεηο, ελψ αθνινπζεί ην 1831 ην βειγηθφ ζχληαγµα, θαζψο θαη ηα 

επαλαζηαηηθά ζπληάγµαηα ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ιηαιίαο (1848). Η ειεπζεξία απηή ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλδηθάησλ, ζεκειηψζεθε ζηελ ειεπζεξία ελψζεσο, ελψ ε 

ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία αξρίδεη λα θαηνρπξψλεηαη ξεηά ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα µαο, φπσο 

γηα παξάδεηγµα ην γεξµαληθφ ζχληαγµα ηεο Βατµάξεο ην 1919 (αξζ. 159). ηα 

πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε, βέβαηα, ε αλαγλψξηζε έγηλε ζηα ζπληάγµαηα πνπ 

ςεθίζηεθαλ µεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεµν.
 4

 

Ωο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο ε Διιάδα αθνινπζεί 

παξφµνηα πνξεία µε απηή ησλ άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ, ε νπνία, φµσο, ζεµεηψλεηαη 

αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα απφ ηα θξάηε απηά. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ε 

ρψξα µαο απέθηεζε αξθεηά αξγά ηελ αλεμαξηεζία ηεο, αιιά θαη ζηελ ππνηππψδε 

θαηάζηαζε ηεο βηνµεραλίαο ηεο. Ξεθηλψληαο ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ ειιεληθνχ 
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ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε δηεθδίθεζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο θαηά ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ήηαλ ε αξρή ηεο δηεθδηθεηηθήο δξάζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Οη δχζθνιεο θαη εμνλησηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο 

κνλάδεο ψζεζαλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ζσκαηείσλ. Ιζηνξηθά ην 

πξψην ζσκαηείν ηδξχζεθε ην 1879 ζηελ χξν κε ηελ νλνκαζία Αδειθηθφο ζχλδεζκνο 

μπινπξγψλ. Αμίδεη εδψ λα πνχκε φηη θαη ε πξψηε ζεκαληηθή θηλεηνπνίεζε εξγαηψλ έιαβε 

ρψξα ζηελ χξν ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1878 θαη αθνξνχζε ζηνπο εξγάηεο ζηα 

λαππεγεία χξνπ. 

ηηο αξρέο ηνπ λένπ αηψλα ζεκαληηθέο θηλεηνπνηήζεηο ζε πνιινχο θιάδνπο θαη 

πνιιέο πφιεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη δεκηνπξγνχληαη ζσκαηεία θαη δεπηεξνβάζκηεο 

νξγαλψζεηο, κε θνκβηθφ ζεκείν ην άξζξν 11 ηνπ πληάγκαηνο δηθαίσκα ηνπ 

ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ην Νφκν 281/1914 λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

1918: Η ηδέα κίαο θεληξηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο θεξδίδεη έδαθνο θαη ην 

1918 κε πξσηνβνπιία ηεο Φεληεξαζηφλ Θεζζαινλίθεο θαη ησλ Δξγαηηθψλ Κέληξσλ 

Αζήλαο θαη Πεηξαηά ζπγθαιείηαη παλειιαδηθή ζπλδηάζθεςε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία εζληθνχ θέληξνπ. Σν 1
ν
 Παλειιαδηθφ Δξγαηηθφ πλέδξην, 

άξρηζε ζηηο 21 Οθηψβξε 1918 ζηελ Αζήλα θαη ηειείσζε ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν ηνπ 

Πεηξαηά. πκκεηείραλ 44 ζσκαηεία πνπ εθπξνζσπνχζαλ 60.000 νξγαλσκέλνπο εξγάηεο. 

Οη ζνζηαιηζηέο πξφηεηλαλ λα βαζηζηεί ε ΓΔΔ ζηελ αξρή ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ ελψ ε 

άιιε πιεπξά ππνζηήξηδε φηη ν εξγάηεο πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηα ζηελά 

επαγγεικαηηθά ηνπ ζπκθέξνληα. Σειηθά ην άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ππεξςεθίζηεθε. Σν 

Ιδξπηηθφ πλέδξην ηεο ΓΔΔ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ 

εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, γηαηί ζπλέλσζε ην ζπλδηθαιηζκέλν πξνιεηαξηάην ηεο ρψξαο καο 

θάησ απφ έλα αλψηαην εγεηηθφ φξγαλν.
 5

 

Σα επφκελα ρξφληα ε ΓΔΔ  δεη κηα πεξίνδν θπβεξλεηηθψλ παξεκβάζεσλ, 

θαηαζηνιψλ, αληηπαξαζέζεσλ ησλ αξηζηεξψλ θαη ησλ ξεθνξκηζηψλ, εζσηεξηθψλ ηξηβψλ, 

δηαζπάζεσλ. Σν 1925 ε ΓΔΔ απνζπλδέεηαη απφ ην νζηαιηζηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα ηεο 

Διιάδαο - ΔΚΔ. Λίγν αξγφηεξα (1930-1936) ζηε ρψξα γίλνληαη πνιπάξηζκεο απεξγηαθέο 

θηλεηνπνηήζεηο θαη ε γεληθή απεξγία ζην Ηξάθιεην  θαη ζηελ Αζήλα. 
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Μέζα ζε απηά ηα ρξφληα (1934), γίλεηαη ην 7
ν
 πλέδξην ηεο ΓΔΔ ζε έλα θιίκα 

ελνπνίεζεο ηνπ πνιπδηαζπαζκέλνπ ζπλδηθαιηζκνχ. κσο δελ άιιαμε θάηη , θαζψο 

πξφιαβε ε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά. ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ έσο ην 8
ν
 πλέδξην ηεο 

ΓΔΔ (1946), αμίδεη λα ζπκεζνχκε ηελ Πξσηνκαγηά ηνπ „36 ζηε Θεζζαινλίθε θαη αιιά 

θαη ιίγεο κέξεο αξγφηεξα ηελ απεξγία ζηηο 9 Μαΐνπ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη ησλ δχν 

ππήξμαλ αηκαηεξέο ζπγθξνχζεηο. Μηιάκε γηα κηα πεξίνδν ζχλδεζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ηδενινγηθήο εμάξηεζεο ησλ ζπλδηθάησλ απφ ην θξάηνο θαη κεζφδεπζεο γηα ηε 

ζπξξίθλσζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηνρήο ε ΓΔΔ απνκνλψλεηαη, ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαζνδεγείηαη απφ ην ΔΑΜ θαη 

ηειηθά ε ΓΔΔ είλαη ην κφλν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ηεο Δπξψπεο πνπ καηαίσζε ηελ 

απνζηνιή εξγαδνκέλσλ ζηε ρηηιεξηθή Γεξκαλία. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ε Κ.Δ. ηνπ 

ΔΑΜ δηνξίδεηαη πξνζσξηλή δηνίθεζε ηεο ΓΔΔ. κσο ην 1946 πξαγκαηνπνηείηαη ην 

8
ν
 πλέδξην ηεο ΓΔΔ, ην νπνίν αθπξψλεηαη απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη νη 

ξεθoξκηζηέο κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Ακεξηθαλψλ θαη ηνπ Κξάηνπο εγθαζίζηαληαη ζηε 

δηνίθεζε ηεο ΓΔΔ, απνκαθξχλνληαο ηνπο αξηζηεξνχο. 

Καηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνινπζεί θπξηαξρνχλ ε ζπλεξγαζία κε θξαηηθνχο, 

παξαθξαηηθνχο θαη εξγνδνηηθνχο κεραληζκνχο, νη κεζνδεχζεηο γηα ηελ αιινίσζε ηεο 

ζέιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, κηα ζεηξά απφ ζπνξαδηθέο θαη αζπληφληζηεο απεξγίεο κε θχξην 

αίηεκα ηελ αχμεζε απνδνρψλ θαη ηέινο ν εξγαηνπαηεξηζκφο. Σν 1956 ηδξχεηαη ην 

Γεκνθξαηηθφ πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα απφ ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

Δληαία Γεκνθξαηηθή Αξηζηεξά (ΔΓΑ). 

Απφ ην 1960 (14
ν
 πλέδξην ηεο ΓΔΔ) έσο θαη ην 1976 (18

ν
 πλέδξην ηεο ΓΔΔ) 

ζεκαληηθά γεγνλφηα γηα ην πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα ιακβάλνπλ ρψξα. Σν 1962 νη 

θεληξναξηζηεξέο δπλάκεηο ηδξχνπλ ηηο 115 πλεξγαδφκελεο Δξγαηνυπαιιειηθέο 

Οξγαλψζεηο-ΔΟ (1962). Παξάιιεια, νη θεληξψνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Γεκνθξαηηθή 

πλδηθαιηζηηθή Αιιαγή θαη απφ θνηλνχ νξγαλψλνπλ ζεηξά απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ, 

φπσο ησλ νηθνδφκσλ, ησλ δαζθάισλ, ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ ηξαπεδηθψλ. Σν 1966 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη παιηέο δνθηκαζκέλεο ζπληαγέο ηεο λνζείαο θαη ε θεληξναξηζηεξά 

αληηπνιίηεπζε ην θαηαγγέιιεη σο λφζν θαη απνρσξεί. Έηζη θαη νη δηνηθήζεηο ηεο ΓΔΔ 

αληαλαθινχζαλ ηηο εζσηεξηθέο δηελέμεηο παξαγφλησλ ηνπ θαζεζηψηνο.
 6

 

Οη κεηαπνιηηεπηηθνί λφκνη 5 θαη 6/1975 θαη ην ΝΓ 42/74 αληηθαζηζηνχλ ηηο 

δηνηθήζεηο ησλ Δξγαηηθψλ Κέληξσλ θαη ησλ Οκνζπνλδηψλ, αιιά δηαηεξνχλ ηηο δηνηθήζεηο 
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ησλ πξσηνβάζκησλ νξγαλψζεσλ θαη επηθξίζεθαλ γηα δηαζηξέβισζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

ειεπζεξίαο, θαζψο αλαπαξήγαγαλ ην ίδην ζχζηεκα ηεο εμάξηεζεο ηεο βάζεο απφ ηελ 

θνξπθή. Ο Ν.330/76 ξπζκίδεη ηα ζπλδηθαιηζηηθά ζέκαηα θαη γίλεηαη αληηθείκελν 

θαζνιηθήο αληίδξαζεο ηεο αληηπνιίηεπζεο, πνπ ηνλ θαηεγνξεί σο αληεξγαηηθφ. 

Οη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ζηε κεηαπνιίηεπζε είλαη αγσληζηηθέο θαη κεγάιεο 

δηάξθεηαο. Πξσηνζηαηνχλ νη βηνκεραληθνί εξγάηεο, νη κεηαιισξχρνη, νη ηξαπεδηθνί, νη 

εθπαηδεπηηθνί, νη εξγαδφκελνη ζηελ Κνηλή Ωθέιεηα. 

ηε ΓΔΔ, παξά νξηζκέλεο παξαρσξήζεηο ζηα εξγαηηθά αηηήκαηα, ην Κξάηνο, 

κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, θηλεί ηα λήκαηα ησλ εμειίμεσλ. ην 18
ν
 πλέδξην (1976) 

ζπκκεηέρεη ε αξηζηεξή αληηπνιίηεπζε, ελψ αληίζεηα ζηα ηξία επφκελα αξλείηαη λα 

ζπκκεηάζρεη ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, ραξαθηεξίδνληάο ηα σο λφζα. 

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ην 1982 εθπίπηεη ε δηνίθεζε ηεο ΓΔΔ θαη δηνξίδεηαη λέα , 

ε νπνία απνηειεί ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δεκνθξαηηθψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ. Με 

ην Ν.1264/82 θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο απιήο αλαινγηθήο, μεθηλά κία λέα πεξίνδνο γηα ηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ θαη ηελ θαηνρχξσζε ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ. Έηζη ην 

επφκελν πλέδξην (22
ν
) είλαη ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ πλέδξην ζηελ 

κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, πνπ νδεγεί ζε ζρεκαηηζκφ ελσηηθνχ αληηπξνζσπεπηηθνχ 

Πξνεδξείνπ ηεο ΓΔΔ. Η ζεηεία ηεο Γηνίθεζεο απηήο δηαθφπεθε κε δηθαζηηθή παξέκβαζε 

έλα ρξφλν πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο. Σα γεγνλφηα πνπ αθνινπζνχλ ηε ξήμε ηνπ 1985 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ζσξάθηζεο ηεο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο ηεο ΓΔΔ, 

πνπ επηηπγράλεηαη ζην 25
ν
 πλέδξην (1989) θαη ηζρπξνπνηείηαη κε ηελ ςήθηζε λένπ 

Καηαζηαηηθνχ ζην 26
ν
 πλέδξην (1990). Λίγν πξηλ ηε λέα ρηιηεηία ε ΓΔΔ δηεθδηθεί θαη 

αγσλίδεηαη γηα ηε λέα εξγαηηθή ηάμε θαη ηα λέα δεδνκέλα ηεο επνρήο. 

ηε δεχηεξε ρηιηεηία ηεο δξάζεο ηεο, ε ΓΔΔ δηεπξχλεη ηηο παξεκβάζεηο ηεο 

ζπκκεηέρνληαο ζε φια ηα φξγαλα ηξηκεξνχο εθπξνζψπεζεο (Δξγαδφκελνη-εξγνδφηεο-

θξάηνο), θαηαζέηνληαο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο γηα λνκνζρέδηα, πνιηηηθέο 

απαζρφιεζεο, θ.ν.θ. Γηα ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ηεο δξάζεο ηεο ελεξγνπνηεί δνκέο ή 

δεκηνπξγεί λέεο: ην Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ, ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

ΓΔΔ – Αθαδεκία Δξγαζίαο, ην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Δξγαδνκέλσλ & Αλέξγσλ, ην 

Αξρείν Ιζηνξίαο πλδηθάησλ.
 7

 

 

                                                           
7
https://gsee.gr/?page_id=5440, Ιζηνξηθή αλαδξνκή, αλάθηεζε απφ: ΓΔΔ. 

https://gsee.gr/?page_id=5440
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1.3. πλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο  

Σν ζσκαηείν θαιείηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηε βάζε αξρψλ πνπ νξηνζεηνχλ ηε 

λφκηκε εθπξνζψπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ-κειψλ ηνπ, ηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο έθθξαζεο 

γλψκεο, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο δξάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

φια ηα επίπεδα ηεο νξγάλσζεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. Σν ζεζκηθφ πιαίζην 

απηψλ ησλ αξρψλ έρεη ζηφρν λα πξνζηαηεχεηαη απνηειεζκαηηθά ε ειεχζεξε θαη απηφλνκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζσκαηείνπ καο. Η ζπιινγηθή δξάζε, φκσο, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε 

ρψξα καο. Η έθθξαζε αιιειεγγχεο ζηε ζπιινγηθή δηεθδίθεζε θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη παγθφζκηα ραξαθηεξηζηηθά. Γηα απηφ θαη ηα 

ειιεληθά ζπλδηθάηα εθπξνζσπνχληαη θεληξηθά κέζσ ηεο ΓΔΔ ηφζν ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία πλδηθάησλ (ETUC), 

φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηε Γηεζλή πλδηθαιηζηηθή 

πλνκνζπνλδία (ITUC). Γηεζλήο εθπξνζψπεζε, φκσο, ππάξρεη θαη ζε θιαδηθφ θαη ζε 

επξχηεξν επαγγεικαηηθφ επίπεδν κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ειιεληθψλ νκνζπνλδηψλ.
 8

 

 

1.4. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ   

Η ιεηηνπξγία θαη ε δξάζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ πξνζηαηεχεηαη, απφ 

ην χληαγκα (άξζξν 23) θαη ξπζκίδεηαη θπξίσο απφ ηνλ Ν. 1264/82, θαη ζπκπιεξσκαηηθά 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα γηα ηα ζσκαηεία. εκαληηθά δεηήκαηα επίζεο 

ξπζκίδνληαη θαη απφ ηνλ Ν. 1767/1988 γηα ηα ζπκβνχιηα εξγαδνκέλσλ. Ο Ν.1264/82, 

εθηφο απφ νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ, δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δεκνζηνγξαθηθέο θαη ηηο 

λαπηεξγαηηθέο νξγαλψζεηο. Καηά θαλφλα, ε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ηνπ Ν. 1264/82 

ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζσκαηείν), γηα ηελ ίδξπζε ηνπ νπνίνπ 

απαηηνχληαη 20 εξγαδφκελνη ηνπιάρηζηνλ. Καη‟ εμαίξεζε, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

έλσζε πξνζψπσλ, φηαλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο 40 θαη δελ ππάξρεη ζσκαηείν κε ηνπο κηζνχο ηνπιάρηζηνλ σο κέιε. Η 

                                                           
8
Βαξραιάκα Δ., ηακάηε Α. (2012). Αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο: 

Βαζηθά ζηνηρεία θαη έλλνηεο. Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο – ΓΔΔ – Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζει. 

128.  

Παπαδεκεηξίνπ Κ. (2018). πιινγηθφ Δξγαηηθφ Γίθαην – πλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία – 

πλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο – πιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο – Απεξγία. Αζήλα: 

Ννκηθή βηβιηνζήθε, ζει. 11.  
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λνκνζεζία ξπζκίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε λφκηκε ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ζσκαηείσλ, ηα νπνία είλαη ειεχζεξα λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο φξνπο ηεο δξάζεο ηνπο κέζα απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο. Η 

δηαδηθαζία ίδξπζεο ηνπ ζσκαηείνπ νινθιεξψλεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο δηθαζηηθήο 

απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ζην εηδηθφ βηβιίν 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, πνπ ηεξείηαη ζην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ (ζσκαηείνπ). 

9
 

Θεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο, πνπ ηε δηαθνξνπνηεί 

απφ ηα θνηλά ζσκαηεία ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, είλαη ν εηδηθφο ζθνπφο ηεο, πνπ είλαη ε 

δηαθχιαμε θαη ε πξναγσγή ησλ εξγαζηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, αζθαιηζηηθψλ, θνηλσληθψλ 

θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ θαιχπηεη.  

Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο κπνξνχλ λα δηακνξθψλνπλ ειεχζεξα ηα 

θαηαζηαηηθά ηνπο, λα νξγαλψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην πιαίζην ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο 

θαη λα εθιέγνπλ ειεχζεξα ηα φξγαλα εθπξνζψπεζήο ηνπο. Ο εξγνδφηεο δελ κπνξεί λα 

εκπνδίζεη ηελ ειεχζεξε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ίδξπζε ή ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε. Η ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε απαγνξεχεηαη λα 

παξεκπνδίδεηαη ηφζν απφ ηνλ εξγνδφηε φζν θαη απφ ην Κξάηνο. εκαληηθή εγγχεζε γηα 

ηελ ειεχζεξε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ησλ ζπλδηθάησλ είλαη ε νηθνλνκηθή ηνπο 

απηνδπλακία, πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ λφκν. Γηα απηφ θαη πεξηγξάθνληαη εηδηθά νη 

πφξνη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, αιιά θαη ε απαγφξεπζε λα δέρνληαη εληζρχζεηο 

απφ εξγνδφηεο, θνκκαηηθνχο νξγαληζκνχο ή άιιεο πνιηηηθέο νξγαλψζεηο. Η πεξηνπζία ηνπ 

ζσκαηείνπ δελ κπνξεί λα θαηαζρεζεί. Οη ζθνπνί πνπ ππεξεηεί ε ζπλδηθαιηζηηθή 

νξγάλσζε απαγνξεχνπλ λα αζθεί θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα. Πφξνη ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ είλαη: 
10

 

 ηα δηθαηψκαηα εγγξαθήο, νη ζπλδηθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη νη εζεινληηθέο εηζθνξέο 

ησλ κειψλ ηνπο, 

                                                           
9
Βαξραιάκα Δ., ηακάηε Α. (2012). Αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο: 

Βαζηθά ζηνηρεία θαη έλλνηεο. Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο – ΓΔΔ – Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζει. 

129.  

10
Βαξραιάκα Δ., ηακάηε Α. (2012). Αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο: 

Βαζηθά ζηνηρεία θαη έλλνηεο. Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο – ΓΔΔ – Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζει. 

131.  
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 ηα εηζνδήκαηα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο θαη ηα έζνδα δσξεψλ, 

θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ, εθδειψζεσλ θαη ενξηψλ, 

 ε επηρνξήγεζε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο Δζηίαο γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ ηνπο. 

 Η εμαζθάιηζε νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο θαη απηάξθεηαο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ είλαη έλα απφ ηα κέζα πνπ θαηνρπξψλνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη 

εληζρχνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε, ηδίσο φηαλ νη πφξνη ηνπο επαξθνχλ γηα ηε 

δεκηνπξγία απνζεκάησλ, π.ρ., κε ηε κνξθή απεξγηαθψλ ηακείσλ.   

Σν ζσκαηείν δηαιχεηαη κφλν κε δηθαζηηθή απφθαζε φηαλ:  

 ην απνθαζίζεη ε Γεληθή πλέιεπζε κε βάζε ην θαηαζηαηηθφ, 

 ηα κέιε ηνπ κείλνπλ ιηγφηεξα απφ δέθα,  

 δηαπηζησζεί παξάβαζε λφκνπ ή νπζηψδνπο δηάηαμεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

 

1.5. Μέιε ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ  

Μεηά ηελ απαζρφιεζε ελφο δηκήλνπ κέζα ζηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ζηελ επηρείξεζε-

εθκεηάιιεπζε ή ηνλ θιάδν απαζρφιεζήο ηνπ, θάζε εξγαδφκελνο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ έρεη δηθαίσκα λα γίλεη κέινο κηαο πξσηνβάζκηαο 

ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο. Καηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν.1264/82, σο εξγαδφκελνη λννχληαη 

φζνη απαζρνινχληαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ (κηζζσηνί) θαη 

ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαδφκελνη ζην Γεκφζην, ζηα ΝΠΓΓ θαη ζηνπο 

ΟΣΑ.  

Η άξλεζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο γηα εγγξαθή κέινπο ειέγρεηαη 

δηθαζηηθά. Κάζε εξγαδφκελνο κπνξεί λα γίλεη κέινο ην πνιχ δχν πξσηνβάζκησλ 

ζσκαηείσλ, ελφο επηρεηξεζηαθνχ θαη ελφο θιαδηθνχ ή νκνηνεπαγγεικαηηθνχ, εθφζνλ έρεη 

ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπο. Γελ κπνξεί, φκσο, λα είλαη κέινο 

ηαπηφρξνλα ζε δχν ζσκαηεία ίδηνπ ηχπνπ (δει. ζε δχν θιαδηθά, ζε δχν 

νκνηνεπαγγεικαηηθά, ζε δχν επηρεηξεζηαθά) ή ζε έλα ηξίην ζσκαηείν νπνηνπδήπνηε 

είδνπο. εκεηψλεηαη φηη είλαη ηζρπξή δηάηαμε θαηαζηαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο 

πνπ απαγνξεχεη ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο ζε άιιε νξγάλσζε.  

Ο εξγαδφκελνο πνπ ζηακάηεζε λα εξγάδεηαη ζηελ επηρείξεζε ή ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ θιάδν απαζρφιεζήο ηνπ απφ πξσηνβνπιία ηνπ εξγνδφηε (απφιπζε) δελ 

ράλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο. Με ηελ επηθχιαμε άιιεο 
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ξχζκηζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ζσκαηείνπ, ράλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θαη 

δηαγξάθεηαη απφ ην ζσκαηείν ην κέινο πνπ: 
11

 

 ρσξίο λα ζπληξέρεη ιφγνο αλψηεξεο βίαο δελ πήξε κέξνο ζηηο δχν ηειεπηαίεο εθινγέο 

γηα ηε δηνίθεζε ηνπ ζσκαηείνπ, 

 πξηλ απφ έμη κήλεο ζηακάηεζε κε ηε ζέιεζή ηνπ λα απαζρνιείηαη ζηελ επηρείξεζε ή 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ θιάδν απαζρφιεζήο ηνπ, εθηφο εάλ απηφ νθείιεηαη ζηελ εθινγή 

ηνπ ζην Κνηλνβνχιην ή ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 

 απέθηεζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξγνδφηε.  

 

1.6. Γνκή ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο θαη είδε ζπλδηθαιηζηηθώλ 

νξγαλώζεσλ  

Η δηάθξηζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο 

θνηλφηεηαο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ – κειψλ ηνπο θαη γίλεηαη κε βάζε 

δηάθνξα θξηηήξηα.  

Με βάζε ην είδνο ηεο εξγαζίαο ησλ κειψλ θαη ην είδνο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο δηαθξίλνληαη ζε νκνηνεπαγγεικαηηθέο, 

θιαδηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο.  

Με βάζε ηε γεσγξαθηθή εκβέιεηα κηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε κπνξεί λα έρεη 

ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή παλειιαδηθφ ραξαθηήξα.  

Με βάζε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελψζεσλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο πξνθχπηεη ε δηάθξηζή ηνπο θαηά βαζκνχο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

Βαξραιάκα Δ., ηακάηε Α. (2012). Αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο: 

Βαζηθά ζηνηρεία θαη έλλνηεο. Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο – ΓΔΔ – Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζει. 

132.  



17 

 

Με βάζε ην ηειεπηαίν θξηηήξην, νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο δηαθξίλνληαη ζε: 

12
 

1. Πρωτοβάθμιες. Απηέο δηαθξίλνληαη ζε ζσκαηεία, ηνπηθά παξαξηήκαηα θαη ελψζεηο 

πξνζψπσλ.  

 Σν ζσκαηείν ηδξχεηαη απφ 20 ηνπιάρηζηνλ εξγαδνκέλνπο πνπ ππνγξάθνπλ ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπ. Γηα ηελ ίδξπζε απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ θαη ε εγγξαθή ηνπ ζσκαηείνπ ζην βηβιίν ζσκαηείσλ ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ. 

 Σα ηνπηθά παξαξηήκαηα ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ επξχηεξεο πεξηθέξεηαο ή 

παλειιαδηθήο έθηαζεο έρνπλ δηθαίσκα λα γίλνπλ κέιε ησλ θαηά ηφπνπο 

Δξγαηηθψλ Κέληξσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ίδξπζή ηνπο πξνβιέπεηαη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο θχξηαο νξγάλσζήο ηνπο.  

Οη ελψζεηο πξνζψπσλ ηδξχνληαη απφ δέθα ηνπιάρηζηνλ εξγαδνκέλνπο κε ηδξπηηθή 

πξάμε πνπ ππνγξάθνπλ θαη θαηαζέηνπλ ζην Δηξελνδηθείν θαη ζηε ζπλέρεηα θνηλνπνηνχλ 

ζηνλ εξγνδφηε. Η ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο πξνβιέπεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

απαζρνινχλ κέρξη 40 εξγαδνκέλνπο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρεη ζσκαηείν κε 

ηνπο κηζνχο ηνπιάρηζηνλ σο κέιε ηνπ.  

2. Δεστεροβάθμιες. ε απηέο ζπγθαηαιέγνληαη νη Οκνζπνλδίεο θαη ηα Δξγαηηθά Κέληξα, 

πνπ ζπληζηψληαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα ζσκαηεία. 

3. Τριτοβάθμιες. πγθξνηνχληαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ δεπηεξνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο. Σξηηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε Γεληθή 

πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδαο. 

                                                           
12

Βαξραιάκα Δ., ηακάηε Α. (2012). Αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο: 

Βαζηθά ζηνηρεία θαη έλλνηεο. Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο – ΓΔΔ – Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζει. 

134.  

Παπαδεκεηξίνπ Κ. (2018). πιινγηθφ Δξγαηηθφ Γίθαην – πλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία – 

πλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο – πιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο – Απεξγία. Αζήλα: 

Ννκηθή βηβιηνζήθε, ζει. 13 – 18.  

Κνπθηάδεο Ι. (2017). Δξγαηηθφ Γίθαην – πιινγηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο – 2
ε
 Έθδνζε. 

Αζήλα: Δθδφζεηο άθθνπια, ζει. 109 – 111.   
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Σα κέιε ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ δηθαηνχληαη λα ςεθίζνπλ αληηπξνζψπνπο κφλν 

γηα κία Οκνζπνλδία θαη έλα Δξγαηηθφ Κέληξν. Αλ αλήθνπλ ζε δχν πξσηνβάζκηα 

ζσκαηεία, επηιέγνπλ ην έλα απφ ηα δχν ζσκαηεία γηα λα αζθήζνπλ απηφ ην δηθαίσκα, 

δειψλνληάο ην ζηνλ πξφεδξν ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ησλ εθινγψλ. Απηή ε δήισζε 

δεζκεχεη ηνλ εξγαδφκελν γηα φιν ηνλ ρξφλν ηεο ζεηείαο ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ ςήθηζε 

θαη ηεο ζεηείαο ησλ νξγάλσλ πνπ ςήθηζαλ νη αληηπξφζσπνη ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ. Σα 

πξσηνβάζκηα ζσκαηεία ζπκκεηέρνπλ κε ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ζηελ εθινγή ησλ 

νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο Οκνζπνλδίαο ή/θαη ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ πνπ αλήθνπλ θαη 

επηιέγνπλ απνθιεηζηηθά κέζσ πνηνπ απφ ηα δχν ζα αληηπξνζσπεπζνχλ ζηε ΓΔΔ. Η 

παξαβίαζε απηψλ ησλ θαλφλσλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηφζν ζηηο εθινγέο ησλ 

ζσκαηείσλ φζν θαη ηελ αληηπξνζψπεπζή ηνπο ζηηο ππεξθείκελεο νξγαλψζεηο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 . Η ΑΠΔΡΓΙΑ 

    

   2.1. Η έλλνηα ηεο απεξγίαο 

   2.2. Η αλαγλώξηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο απεξγίαο 

      2.2.1. Η ζπληαγκαηηθή αλαγλώξηζε 

      2.2.2. Η δηεζλήο αλαγλώξηζε 

      2.2.3. Η λνκνζεηηθή αλαγλώξηζε 

   2.3. Φνξέαο δηθαηώκαηνο θαη θήξπμεο ηεο απεξγίαο  

   2.4. Σα αηηήκαηα ηεο απεξγίαο 

   2.5. Σν απεξγηαθό θαηλόκελν ζηελ Διιάδα 

   2.6. Οη παγθόζκηεο ηζηνξηθέο απεξγίεο 

 

2.1. Η έλλνηα ηεο απεξγίαο 

 

χκθσλα κε ην χληαγκα θαη ηνπ Νφκνπο καο, απεξγία είλαη ε νµαδηθή απνρή 

απφ ηελ εξγαζία πνπ πξαγµαηνπνηείηαη µε αγσληζηηθφ ζθνπφ, µε ζθνπφ δειαδή λα 

αζθεζεί πίεζε ζηελ εξγνδνηηθή πιεπξά,  µέζσ ηεο δεµίαο πνπ πξνθαιεί, πξνθεηκέλνπ λα 

πξναρζνχλ θαη λα δηαθπιαρζνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνµέλσλ. Άξα ηα ελλνηνινγηθά 

ζηνηρεία ηεο απεξγίαο είλαη ηα παξαθάησ: 
13

 

 ε απνρή απφ ηελ εξγαζία. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζρεδηαζκέλε πξνζσξηλή απφρε απφ 

ηελ εξγαζία, είηε µε ηελ µνξθή ηεο µε πξνζέιεπζεο ζε απηή, είηε, ππφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, µε ηελ µνξθή ηεο µε εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο αηνµηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο. Η άξλεζε παξνρήο εξγαζίαο δελ εθθξάδεη βνχιεζε 

ησλ µηζζσηψλ λα θαηαγγείινπλ ηηο ζπµβάζεηο εξγαζίαο ηνπο, λα απνρσξήζνπλ ή λα 

παξαηηεζνχλ. Σέινο, ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα ηεο, σο πξνζσξηλή απνρή, πξνυπνζέηεη 

βνχιεζε επαλάιεςεο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, εηδάιισο ε 

έιιεηςε απηήο ηεο βνχιεζεο ζεκαίλεη ιχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη επνκέλσο, 

εθφζνλ δελ πθίζηαηαη πιένλ εξγαζηαθή ζρέζε, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα απεξγία. 

                                                           
13

Λεμνπξηψηεο Ι. (1987). Ο ζθνπφο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο. Αζήλα: Δθδφζεηο Αλη. 

άθθνπιαο, ζει: 45 – 51.   

Παπαζηαχξνπ Γ. (2002). Απεξγία – πιινγηθφ εξγαηηθφ δίθαην. Αζήλα: Δθδφζεηο 

άθθνπια, ζει: 67 – 70.  
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 ν νµαδηθφο ραξαθηήξαο απηήο ηεο απνρήο, αθνχ ην ζπλδηθαιηζηηθφ δηθαίσµα θαη ε 

απεξγία αζθνχληαη ζχµθσλα µε ηελ θχζε ηνπο µε ζπιινγηθφ ηξφπν. Η απεξγία 

απνηειεί ζεζµφ ηνπ ζπιινγηθνχ εξγαηηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ επηδίσμε ζπιινγηθψλ 

ζπµθεξφλησλ ησλ εξγαδνµέλσλ. Σν ζηνηρείν ηεο ζπιινγηθφηεηαο είλαη εθείλν πνπ 

επέηξεςε ζηελ απεξγία λα γίλεη παξαδεθηή απφ ην δίθαην. Η ζπιινγηθφηεηα δελ 

ζρεηίδεηαη µε ηνλ αξηζµφ ησλ ζπµµεηερφλησλ ζηελ απεξγία, νχηε µε ηελ εθηέιεζε ηεο 

απεξγίαο. Πξφθεηηαη γηα µεηαγελέζηεξα πξαγµαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη µε 

ηελ επηηπρία ή µε ηεο απεξγίαο. Δπνµέλσο, ζπιινγηθφηεηα ππάξρεη θαη φηαλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ζπιινγηθψλ ζπµθεξφλησλ απέρεη απφ ηελ εξγαζία µηθξφο αξηζµφο 

µηζζσηψλ ή φηαλ ε παξνρή ειαηησµέλεο εξγαζίαο πεξηνξίδεηαη ζε νξηζµέλν βαζηθφ 

ηνµέα ηεο επηρείξεζεο ή ηεο εθµεηάιιεπζεο, ε επηβξάδπλζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ νπνίνπ 

θαζηζηά αδχλαηε ή πεξηηηή ηελ εξγαζία ησλ πνιιψλ. Δπίζεο ζπιινγηθφηεηα ππάξρεη 

θαη φηαλ ε απεξγία δελ αθνξά ζηα ζπµθέξνληα ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο ή φισλ ησλ µηζζσηψλ πνπ ζπµµεηέρνπλ ζηελ απεξγία αιιά αξθεί θαη ε 

πξνάζπηζε ζπµθεξφλησλ µηθξφηεξεο νµάδαο ηνπ πξνζσπηθνχ. Αθφµα θαη ε απνρή 

απφ ηελ εξγαζία ελφο θαη µφλν µηζζσηνχ ζεσξείηαη λφµηµε, φηαλ ε απεξγία έρεη 

θεξπρζεί απφ ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε γηα ζπιινγηθέο δηεθδηθήζεηο. Σν απεξγηαθφ 

αίηεµα πξέπεη λα έρεη γλήζην ζπιινγηθφ ραξαθηήξα θαη φρη απιψο ζπιινγηθή 

εµθάληζε. 

 ν αγσληζηηθφο ζθνπφο. Γηα λα είλαη λνεηή ε απεξγία πξέπεη ε ζπιινγηθή απνρή απφ 

ηελ εξγαζία λα γίλεηαη µε ζθνπφ λα πηέζεη ηελ άιιε πιεπξά λα ηθαλνπνηήζεη ηα 

αηηήµαηα ησλ απεξγψλ. Απνρή γηα άιινπο ζθνπνχο, φπσο γηα δηαζθέδαζε, γηα 

μεθνχξαζε ή γηα ηελ πξαγµαηνπνίεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο, δελ απνηειεί µέζν πίεζεο 

γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπµθεξφλησλ θαη επνµέλσο πξφθεηηαη γηα 

παξαβίαζε ησλ αηνµηθψλ ζπµβάζεσλ εξγαζίαο θαη φρη γηα απεξγία. πλεζίδεηαη νη 

νξγαλψζεηο, φηαλ απνβιέπνπλ ζε θηλεηνπνηήζεηο γηα ενξηαζµνχο, λα πξνβάινπλ 

θάπνην πξνζρεµαηηθφ δηεθδηθεηηθφ αίηεµα, γηα λα εµθαλίζνπλ ηελ απνρή σο λφµηµε 

απεξγία θαη λα ζπγθαιχςνπλ µε απηφ ηνλ ηξφπν ην αιεζηλφ αίηηφ ηεο. Η ηθαλνπνίεζε 

ησλ αηηεµάησλ ησλ απεξγψλ πξέπεη λα πξνέιζεη απφ ηνλ εξγνδφηε ή απφ ηνλ ζε θάζε 

πεξίπησζε πθηζηάµελν ηελ απεξγηαθή πίεζε θαη φρη απφ ηελ νξγάλσζε ή ηνπο 

ζπµµεηέρνληεο ζηελ απεξγία. Η ηθαλνπνίεζε ησλ δηεθδηθήζεσλ απφ ηελ ίδηα ηελ 

νξγάλσζε πνπ απεξγεί ή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπµµεηέρνληεο ζηελ απεξγία απνηειεί 
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παξαβίαζε ησλ αηνµηθψλ ζπµβάζεσλ εξγαζίαο µε ζπλέπεηα ηελ εθηέιεζε ή ηελ µε 

πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπο.  

Mε βάζε ηελ ειιεληθή λνµνζεζία, µπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα απεξγία σο πνιεµηθφ 

µέζν ηνπ εξγαζηαθνχ αγψλα, µφλν φηαλ νη µεηέρνληεο ζε απηή έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

µηζζσηνχ,  δειαδή ζπλδένληαη µε ζρέζε εμαξηεµέλεο εξγαζίαο µε θάπνηνλ εξγνδφηε. 

Νφκηκε είλαη ε απεξγία εθφζνλ ην δηθαίσκα άζθεζήο ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην χληαγκα θαη κε ην θνηλφ Γίθαην (αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο).  

Η απεξγία ινηπφλ είλαη κέζν ηνπ εξγαζηαθνχ αγψλα θαη ζπλίζηαηαη ζηελ 

πξνζρεδηαζκέλε πξφζθαηξε ζπιινγηθή απνρή κηζζσηψλ απφ ηελ εξγαζία, κε ζθνπφ ηελ 

άζθεζε πίεζεο θαηά θαλφλα ζηνλ εξγνδφηε θαη ζε ηξίην, θαη κε ηε βνχιεζε επαλάιεςεο 

ηεο νκαιήο παξνρήο εξγαζίαο κεηά ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο δξάζεο. 
14

 

 

2.2. Η αλαγλώξηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο απεξγίαο 

2.2.1. Η ζπληαγκαηηθή αλαγλώξηζε 

Σν δηθαίσκα ηεο απεξγίαο αλαγλσξίζηεθε λνκνζεηηθά γηα πξψηε θνξά κε ην 

λ.2111/1920, ελψ ζπληαγκαηηθά κε ην χληαγκα ηνπ 1975. Σν δηθαίσκα απηφ 

αλαγλσξίδεηαη, επίζεο, θαη απφ φια ζρεδφλ ηα ζχγρξνλα πληάγκαηα αληίζηνηρσλ ρσξψλ. 

Σν Διιεληθφ χληαγκα πξνβιέπεη έηζη ζην άξζξν 23 παξ. 2 φηη ε απεξγία απνηειεί 

δηθαίσκα θαη αζθείηαη απφ ηηο λφκηκα ζπζηεκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο γηα ηε 

δηαθχιαμε θαη πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εξγαζηαθψλ γεληθά ζπκθεξφλησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 
15

 

 

 

 

                                                           
14

Λεμνπξηψηεο Ι. (1987). Ο ζθνπφο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο. Αζήλα: Δθδφζεηο Αλη. 

άθθνπιαο, ζει: 45 – 51.   

Παπαζηαχξνπ Γ. (2002). Απεξγία – πιινγηθφ εξγαηηθφ δίθαην. Αζήλα: Δθδφζεηο 

άθθνπια, ζει: 67 – 70. 

15
Παπαδεκεηξίνπ Κ. (2018). πιινγηθφ Δξγαηηθφ Γίθαην – πλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία – 

πλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο – πιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο – Απεξγία. Αζήλα: 

Ννκηθή βηβιηνζήθε, ζει. 208 - 209.  
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2.2.2. Η δηεζλήο αλαγλώξηζε 

Σν δηθαίσκα ηεο απεξγίαο ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δηθαηψκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ. Πξνζηαηεχεηαη, έηζη, ζε δηεζλέο επίπεδν απηνηειψο απφ ην Γηεζλέο χκθσλν 

γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Μνξθσηηθά Γηθαηψκαηα ηνπ ΟΗΔ, απφ ην ράξηε ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απφ ηνλ Αλαζεσξεκέλν 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε. Πξνζηαηεχεηαη επίζεο κέζσ ηεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο θαη εηδηθφηεξα κέζσ ησλ ζρεηηθψλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ 

Δξγαζίαο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο αξ.87 θαη 98. Πάλησο, φζν θαη αλ ην 

δηθαίσκα ηεο απεξγίαο δελ αλήθεη ζηε ξπζκηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ νξγάλσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξέπεη, θαηά ν Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα 

αλαγλσξίδεηαη σο ζεκειηψδεο δηθαίσκα πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ γεληθψλ 

αξρψλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ηελ ηήξεζε ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεη ην Γηθαζηήξην απηφ. 

16
 

 

2.2.3. Η λνκνζεηηθή αλαγλώξηζε 

Η απεξγία αλαγλσξίδεηαη πξν πνιινχ λνκνζεηηθά ζηε ρψξα καο. Η ηειεπηαία 

λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην 

λ. 1264/1982 ν νπνίνο αζθαιψο θηλείηαη ζην πιαίζην ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 23 , 

αιιά πεξηέρεη πεξαηηέξσ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο λφκηκεο άζθεζεο ηνπ. Καη φζν θαη αλ ε 

ζπληαγκαηηθή δηάηαμε δελ παξαπέκπεη ζην λφκν σο πξνο ηε δπλαηφηεηα επηβνιήο 

ξπζκηζηηθψλ πεξηνξηζκψλ, γίλεηαη δεθηφ φηη είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ ηέηνηεο ξπζκίζεηο. 

ην άξζξν 19 παξ. 1 ηνπ λ. 1264/1982 νξίδεηαη, φηη ε απεξγία απνηειεί δηθαίσκα 

ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αζθείηαη απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο: 
17

 

 σο κέζν γηα ηε δηαθχιαμε θαη πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ, εξγαζηαθψλ, 

ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη σο εθδήισζε 

αιιειεγγχεο γηα ηνπο απηνχο ζθνπνχο θαη  
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 σο εθδήισζε αιιειεγγχεο εξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ πνπ 

εμαξηψληαη απφ πνιπεζληθέο εηαηξείεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε επηρεηξήζεηο ή 

εθκεηαιιεχζεηο ή ζηελ έδξα ηεο ηδίαο πνιπεζληθήο εηαηξείαο, θαη εθφζνλ ε έθβαζε 

ηεο απεξγίαο ησλ ηειεπηαίσλ ζα έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά ή εξγαζηαθά 

ζπκθέξνληα ησλ πξψησλ.  

 

2.3. Φνξέαο δηθαηώκαηνο θαη θήξπμεο ηεο απεξγίαο  

Σν δηθαίσκα ηεο απεξγίαο, απνηειεί πξνέθηαζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο 

(23§1) θαη αλαγλσξίδεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ηεινχλ ζε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο -είηε είλαη εκεδαπνί είηε αιινδαπνί, είηε είλαη κέιε ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο 

είηε φρη- νη νπνίνη πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ απνηειεζκαηηθά νξηζκέλα ζεκειηψδε θαη 

αλαγλσξηζκέλα δηθαηψκαηά ηνπο, ή λα πεηχρνπλ λα θαηνρπξσζνχλ ππέξ απηψλ θαιχηεξνη 

φξνη εξγαζίαο, θαηαθεχγνπλ ζηελ απεξγία, απνηεινχζα ην ηζρπξφηεξν κέζν άζθεζεο 

πηέζεσο ζηελ εξγνδνηηθή πιεπξά.  

Γίλεηαη δεθηφ απφ ηε λνκνινγία ηνπ ηΔ14 φηη ε απεξγία ησλ αλεμάξηεησλ 

επαγγεικαηηψλ, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε άζθεζε πηέζεσο ζηελ εθάζηνηε Κπβέξλεζε, 

δελ εκπίπηεη ζην πξνζηαηεπηηθφ πεδίν ηνπ αξ.23§2. Δληνχηνηο, θαη γηα ηνπο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο ζπληξέρεη αλάγθε ζπιινγηθήο πξνάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ηνπο θιάδνπ, θαη ζπλεπψο, πξέπεη λα ζεσξεζνχλ θαη απηνί θνξείο ηνπ 

δηθαηψκαηνο απεξγίαο ηνπ αξ.23§2, ψζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνρήο ηνπο απφ ηα 

εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα λα αλαζηέιινληαη νη ζπκβαηηθά αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο 

ηνπο έλαληη ησλ πειαηψλ ηνπο.  

Σν αξ.23§2 εδ.β‟ απαγνξεχεη θαηά ηξφπν απφιπην ην δηθαίσκα απεξγίαο ζηνπο 

δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ζηνπο ππεξεηνχληεο ζηα ψκαηα Αζθαιείαο. Η απαγφξεπζε 

απηή θαηαιακβάλεη θαη ηνπο πνιηηηθνχο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, 

θαζψο θαη ηνπο ππεξεηνχληεο ζην ιηκεληθφ ζψκα θαη ηηο έλνπιεο δπλάκεηο. ζνλ αθνξά 

ζην δηθαίσκα απεξγίαο α) ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ λ.π.δ.δ. θαη 

β) ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θάζε κνξθήο επηρεηξήζεσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα ή θνηλήο 

σθέιεηαο, εάλ ε ιεηηνπξγία ηνπο έρεη δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ εμππεξέηεζε βαζηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε εηδηθνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπο 

πεξηνξηζκνχο απφ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε, νη νπνίνη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα 

ζίγνπλ ηνλ ππξήλα ηνπ δηθαηψκαηνο, θηάλνληαο κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηνπ ή ηελ 

παξεκπφδηζε ηεο άζθεζεο ηνπ. Σέηνηνη πεξηνξηζκνί ηίζεληαη, γηα παξάδεηγκα, κε ην 
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Ν.1264/1982, ζην αξ.21 ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη φηη ε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε πνπ 

θήξπμε ηελ απεξγία νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ χπαξμε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο, 

ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηελ πξφιεςε θαηαζηξνθψλ ή αηπρεκάησλ, θαζψο θαη ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ (αξ.21§§1-2). Με ην φξν 

„„ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο‟‟, λνείηαη ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ πνπ δελ δχλαηαη λα αλαβιεζεί ε 

ηθαλνπνίεζή ηνπο ρσξίο αλεπαλφξζσηε βιάβε ησλ κειψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Σν 

πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε γηα ηελ αζθάιεηα ή ηελ ζηνηρεηψδε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο δελ απεξγεί θαη ε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά 

ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ, γηα ηνλ νπνίν έρεη δηαηεζεί. 
18

 

 

2.4. Σα αηηήκαηα ηεο απεξγίαο 

Η απεξγία απνηειεί δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ζπιινγηθή απνρή απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο θαη αζθείηαη απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο ηνπο νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, σο κέζν γηα ηε δηαθχιαμε θαη ηελ πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ, 

εξγαζηαθψλ, ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη σο 

εθδήισζε αιιειεγγχεο γηα ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο. 

Σα αηηήκαηα ηεο απεξγίαο δελ είλαη αλαγθαία δεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

δηεπζεηεζνχλ κφλν κε Δ, δειαδή λα είλαη απνθιεηζηηθά εξγαζηαθνχ ραξαθηήξα, αιιά 

κπνξνχλ λα είλαη πνιχ επξχηεξα, φπσο ζέκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθά θαη 

ζπληαμηνδνηηθά). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζνλ αθνξά ηηο λνκηθέο δηαθνξέο, φπσο ε 

απφιπζε εξγαδνκέλσλ, απηέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ λφκηκν αίηεκα απεξγίαο, αξθεί λα 

κεηαηξέπνληαη ζε ζέκαηα ζπιινγηθνχ ελδηαθέξνληνο (φπσο νη απνιχζεηο γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο). Σα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα πνπ απνηεινχλ αηηήκαηα ηεο απεξγίαο 

πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, έζησ θαη θαηά έκκεζν, 

αιιά ηνπιάρηζηνλ επθξηλή ηξφπν. Έηζη έρεη θξηζεί απφ ηα δηθαζηήξηα φηη δελ απνηειεί 

λφκηκν αίηεκα απεξγίαο ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηηκψλ, ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, επελδχζεσλ θηι. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απεξγηαθψλ 

θηλεηνπνηήζεσλ (ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη γεληθέο παλειιαδηθέο - 
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παλεξγαηηθέο απεξγίεο πνπ θεξχζζεη ε ΓΔΔ), ζπκπεξηιακβάλνληαη καδί κε ηα εξγαζηαθά 

θαη αζθαιηζηηθά αηηήκαηα θαη αηηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θπβεξλεηηθή νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή, ζην κέηξν πνπ απηά έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηα εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά 

δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ.
 19

 

 

2.5. Σν απεξγηαθό θαηλόκελν ζηελ Διιάδα 2011 - 2017 

 

πσο έρεη ζσζηά εηπσζεί, ηα ζπλδηθάηα ήηαλ νη «βαζηθνί ηκάληεο» ησλ 

θηλεηνπνηήζεσλ ελάληηα ζηε ιηηφηεηα, θαζψο θαη ε «κνλάδα εζσηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο» 

ηεο αληηκλεκνληαθήο εθζηξαηείαο, αθνχ ρσξίο ηελ πξνθήξπμε γεληθήο απεξγίαο ήηαλ 

δχζθνιν λα νξγαλσζνχλ κεγάια γεγνλφηα δηακαξηπξίαο. Πξάγκαηη, ζρεδφλ φιεο νη 

γεληθέο απεξγίεο, εηδηθά ηεο πεξηφδνπ 2010-2012, εμειίρζεθαλ ζε «κεγάια γεγνλφηα 

δηακαξηπξίαο» κε δεθάδεο ρηιηάδεο δηαδεισηέο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη παξάιιεια 

ζπκβάληα δηακαξηπξίαο ζε δεθάδεο ειιεληθέο πφιεηο. πσο έρνπκε επηζεκάλεη ζε 

πξνεγνχκελα θείκελα, ε δξάζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν 2010-

2015 κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν ππνπεξηφδνπο: 2010-2012 θαη 2013-2015. 
20

 

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 1 θαη ην Γξάθεκα 1, νη εξγαηηθέο θηλεηνπνηήζεηο 

θιηκαθψζεθαλ θαηά ηα έηε 2011 θαη 2012, ελψ απφ ην έηνο 2013 μεθίλεζε κηα ζηαδηαθή 

ππνρψξεζε. Η πξψηε πεξίνδνο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ έληνλε απεξγηαθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξήζε ζπγθξνπζηαθψλ κνξθψλ δξάζεο (βίαηεο δηαδειψζεηο, 

θαηαιήςεηο, πεξηθξνπξήζεηο εξγνζηαζίσλ), ελψ ε δεχηεξε απφ ηελ ππνρψξεζε ησλ 

απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ (ηδηαίηεξα ησλ θνζηνβφξσλ πνιπήκεξσλ απεξγηψλ) θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ κε απεξγηαθνχ ηχπνπ ιηγφηεξν θνζηνβφξεο κνξθέο δξάζεο, 

φπσο θαίλεηαη απφ ηελ κεγάιε αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ, ησλ παξαζηάζεσλ 

δηακαξηπξίαο θαη ησλ θαηά βάζε κε βίαησλ δηαδειψζεσλ (Γξάθεκα 3, Πίλαθαο 3). Σν 

πνζνζηφ επηινγήο ηεο απεξγίαο σο κέζν πάιεο έθηαζε ην 56% ζηα ρξφληα ηεο 
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θηλεκαηηθήο έμαξζεο (2011-2012), ελψ έπεζε ζην 43% ζηα δχν επφκελα ρξφληα. 

Μάιηζηα, ην 2015 ε απεξγηαθή δξάζε βξέζεθε ζηελ πην ρακειή ηηκή ηεο ζηα ρξφληα ηεο 

(αληη) κλεκνληαθήο πεξηφδνπ (37,8%). κσο, ε πηψζε ηεο απεξγηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ην 

2015 δελ ζπλδπάζηεθε κε ηελ ελ κέξεη αλαπιήξσζή ηεο απφ ηελ άλνδν ησλ κε 

απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ, θαζψο, παξ‟ φιε ηελ αχμεζε ησλ παξαζηάζεσλ 

δηακαξηπξίαο, κεηψζεθαλ ηφζν νη ζπγθεληξψζεηο φζν θαη νη πνξείεο. Γελ θαηέζηε κε ιίγα 

ιφγηα δπλαηφ λα αθνινπζεζεί ε ζηξαηεγηθή ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο γεληθφηεξεο 

απεξγηαθήο δξαζηεξηφηεηαο (απεξγία, επίζρεζε εξγαζίαο, ζηάζε εξγαζίαο) κε κε 

απεξγηαθή δξαζηεξηφηεηα (ζπγθέληξσζε, πνξεία, παξάζηαζε δηακαξηπξίαο) πνπ είρε 

πηνζεηεζεί απφ ην 2013 θπξίσο ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ιηγφηεξν ζηνλ ηδησηηθφ θαη ηνλ 

επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (Γηάγξακκα 7, Πίλαθαο 7). Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ην 

πνζνζηφ ησλ θηλεηνπνηήζεσλ, πνπ δελ θξαηνχλ παξά ιίγεο ψξεο, λα ζπλερίζεη λα 

απμάλεηαη ην 2015 γηα 4ε ζπλερφκελε ρξνληά (Γηάγξακκα 2, Πίλαθαο 2) θαη πιένλ λα 

αθνξά πεξί ην 55% ησλ πεξηπηψζεσλ. 
21

 

ηνλ δεκφζην ηνκέα (Γηάγξακκα 4, Πίλαθαο 4), θηλεηνπνηήζεηο ιίγσλ σξψλ 

ζεκεηψζεθαλ ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 40% ηελ πεξίνδν ηεο έμαξζεο (2010-2012), ελψ ηελ 

πεξίνδν ηεο χθεζεο (2013-2015) μεπέξαζαλ ην 60%. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (Γηάγξακκα 6, Πίλαθαο 6) ήηαλ ιηγφηεξν απφ 30% γηα ηελ πξψηε πεξίνδν 

θαη κεηαμχ 40% θαη 50% γηα ηε δεχηεξε. Οη θηλεηνπνηήζεηο πνπ μεπεξλνχζαλ ηηο 24 ψξεο 

έπεζαλ, φζνλ αθνξά ηνλ δεκφζην ηνκέα, απφ ην 30% ζην 15%, κεηαμχ ησλ δχν πεξηφδσλ, 

θαη απφ ην 30- 40% ζε ιηγφηεξν απφ 20% ζηνλ ηδησηηθφ. ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα 

(Γηάγξακκα 5, Πίλαθαο 5) ε εμέιημε ήηαλ παξφκνηα, αλ θαη πην αθαλφληζηε. Σν 2016, 

σζηφζν, θαίλεηαη λα ζεκεηψλεηαη κηα αμηνζεκείσηε αλάθακςε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, 

θαζψο ιακβάλνπλ ρψξα 359 ζπκβάληα δηακαξηπξίαο έλαληη 256 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 

(Γξάθεκα 1, Πίλαθαο 1). Πξφθεηηαη γηα αχμεζε 38% (27% ζηνλ δεκφζην ηνκέα, 127% 

ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη 40% ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα). Αλ ξίμνπκε φκσο κηα καηηά 

ζηα πνηνηηθά ζηνηρεία, ζα πξνζέμνπκε φηη ε αχμεζε απηή αθνξά ηηο κε απεξγηαθνχ ηχπνπ 

θηλεηνπνηήζεηο (Γξάθεκα 2, Πίλαθαο 2) πνπ θξαηνχλ ιίγεο ψξεο (Γξάθεκα 3, Πίλαθαο 3). 

Πξφθεηηαη γηα άκαδεο θηλεηνπνηήζεηο, θαηά θχξην ιφγν ζπγθεληξψζεηο θαη δεπηεξεπφλησο 

παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο, πνξείεο θαη ζηάζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη βαζηθά κε 
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ηηο αληηδξάζεηο ελάληηα ζηνλ αζθαιηζηηθφ λφκν Καηξνχγθαινπ. ζνλ αθνξά ηψξα ηα 

αηηήκαηα ησλ θηλεηνπνηήζεσλ (Γξάθεκα 10, Πίλαθαο 10), απηά βξίζθνληαη ζε απφιπηε 

ζπζηνηρία κε ηηο εθαξκνδφκελεο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο θαη ηε ζηάζε ησλ εξγνδνηψλ, 

φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ζηε δηάξθεηα ησλ κλεκνληαθψλ ρξφλσλ. Σα αηηήκαηα είλαη ζηε 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα ακπληηθνχ ραξαθηήξα. Πξφθεηηαη δειαδή γηα «ακπληηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο», φπσο πξνζθπψο ραξαθηήξηζε ηηο θηλεηνπνηήζεηο ελάληηα ζηε ιηηφηεηα ν 

Paul Almeida (2007). 
22

 

Η εμαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ κηζζνχ απνδεηθλχεηαη ην θχξην κέιεκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Οη πεξηθνπέο κηζζψλ θαη επηδνκάησλ, ε θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ, νη 

απνιχζεηο θαη επαλαπξνζιήςεηο, νη ηδησηηθνπνηήζεηο-αλαδηαξζξψζεηο-κεηαηάμεηο-

επαλαιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ππνγξαθήο ή ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο, βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο εξγαηηθήο 

αηηεκαηνινγίαο. Κάπνηα αηηήκαηα εκθαλίδνληαη πην ζπρλά θαηά ηα πξψηα κλεκνληαθά 

ρξφληα, κηαο θαη ηφηε έκειιε λα εθαξκνζηνχλ ηα ζρεηηθά κέηξα (πεξηθνπέο κηζζψλ, θαη 

επηδνκάησλ, ηδησηηθνπνηήζεηο, αλαδηαξζξψζεηο, κεηαηάμεηο, επαλαιεηηνπξγία 

επηρεηξήζεσλ, ζπκβάζεηο εξγαζίαο, εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, κεξηθή απαζρφιεζε θ.ά.). 

Μάιηζηα, θάπνηα εληνπίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ πεξίνδν ηεο δηαθπβέξλεζεο 

Παπαλδξένπ (εξγαζηαθή εθεδξεία), ελψ άιια απνθιεηζηηθά ζηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο 

ακαξά (δηαζεζηκφηεηεο, αμηνιφγεζε). Άιια πάιη είλαη πεξηζζφηεξν δηαρξνληθά αηηήκαηα 

(θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ, απνιχζεηο θαη επαλαπξνζιήςεηο, εξγαζηαθέο ζρέζεηο, 

θπξηαθάηηθε αξγία, αζθάιεηα, εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, πεξηθνπέο θνλδπιίσλ θαη 

θνηλσληθνχ θξάηνπο ή κείσζε πξνζσπηθνχ). Οη επηζηξαηεχζεηο απμήζεθαλ επί 

δηαθπβέξλεζεο ακαξά, ελψ νη δηψμεηο ζπλδηθαιηζηψλ απνηεινχλ κέξνο ηνπ κλεκνληαθνχ 

εξγαζηαθνχ ηνπίνπ. Σα αζθαιηζηηθά δεηήκαηα, πάληνηε ζεκαληηθά γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, απέθηεζαλ θεληξηθφ ξφιν κφλν ζηηο αξρέο ηνπ 2016, νπφηαλ ςεθηδφηαλ ν 

λφκνο Καηξνχγθαινπ. Αληηζέησο, ηα θνξνινγηθά δεηήκαηα πνηέ δελ απέθηεζαλ 

θεληξηθφηεηα παξά ηα φζα ιέγνληαη θαη παξά ηε θηινινγία πεξί «θνξνθπγάδσλ». Σέινο, 

“επηζεηηθά” αηηήκαηα, φπσο αλαβάζκηζε ή ελίζρπζε ππεξεζηψλ, αχμεζε πξνζιήςεσλ, 

θνλδπιίσλ ή κηζζψλ έκεηλαλ θαζφιε ηε κλεκνληαθή πεξίνδν κεηνςεθηθά. Βέβαηα, 

ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο φζνλ αθνξά ζηα αηηήκαηα. ην 
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δεκφζην, φπνπ επηθξαηεί ε κνληκφηεηα θαη ν κηζζφο είλαη εμαζθαιηζκέλνο, ν θίλδπλνο ηεο 

εθεδξείαο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο ή ηεο κεηάηαμεο πξνβάιεη σο ν βαζηθφο ηξνθνδφηεο ηεο 

δεκνζηνυπαιιειηθήο αηηεκαηνινγίαο (Πίλαθαο 11). Ο θαλφλαο, φκσο, έρεη πνιιέο 

εμαηξέζεηο, κε απνηέιεζκα ε θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ θαη ε ελαληίσζε ζε απνιχζεηο 

λα αθνξά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ αηηεκάησλ. ην επξχηεξν δεκφζην ν πιένλ 

βαζηθφο θίλδπλνο γα ηνπο εξγαδνκέλνπο δελ είλαη άιινο απφ ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, ηηο 

αλαδηαξζξψζεηο ή ην θιείζηκν νξγαληζκψλ (Πίλαθαο 12). Αληηζέησο, ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, φπνπ δελ ππάξρεη εξγαζηαθή κνληκφηεηα θαη ν κηζζφο δελ κπαίλεη ζηελ ψξα ηνπ, 

ηα αηηήκαηα αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ, ηελ πξνζηαζία απφ ηηο 

απνιχζεηο, ηελ ηήξεζε ησλ ζπκβάζεσλ, ηηο θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θ.ιπ. (Πίλαθαο 13). 

23
 

Σν 2017 θαίλεηαη λα ζεκαηνδνηεί κηα αιιαγή. Σα αηηήκαηα γηα πξνζιήςεηο ζε 

έλαλ ρξφλν ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθαλ (απφ 15 ζε 28), γηα αλαβάζκηζε/ελίζρπζε ππεξεζηψλ 

ή εμαζθάιηζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπο ζρεδφλ ηξηπιαζηάζηεθαλ (απφ 7 ζε 20), ελψ 

γηα απμήζεηο κηζζψλ πεληαπιαζηάζηεθαλ (απφ 5 ζε 25). Απφ ηελ άιιε, ηα αηηήκαηα γηα 

θαιχηεξεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη δηθαηψκαηα εθηνμεχζεθαλ απφ 29 ζε 70. Σν ίδην 

ζπλέβε θαη κε ηα αηηήκαηα γηα ζεβαζκφ ή ππνγξαθή ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ (απφ 30 ζε 

118). Αλ θαη νη ηάζεηο απηέο είλαη θνηλέο ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, ε πξψηε νκάδα 

“επηζεηηθψλ” αηηεκάησλ θαίλεηαη λα είλαη πην πξνζθηιήο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ελψ ε 

δεχηεξε ζηνλ ηδησηηθφ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πάλησο, ε γηα πξψηε θνξά θαηά ηε 

κλεκνληαθή πεξίνδν έληαμε ησλ “επηζεηηθψλ” αηηεκάησλ ζηνλ ππξήλα ηεο 

αηηεκαηνινγίαο ησλ εξγαηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ καξηπξά ηελ θνηλή πεπνίζεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ φηη γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ πνιιά ρξφληα νη δπλαηφηεηεο ηνπ εξγνδφηε 

κπνξνχλ λα ηξνθνδνηήζνπλ θάπνηεο απφ ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαδφκελνπ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ελφο είδνπο πνιηηηθήο επθαηξίαο εθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ έξρεηαη λα 

ζπκπιεξψζεη κηα ιίζηα εκπεδσκέλσλ νηθνλνκηθψλ απεηιψλ. Απηφ πξνθχπηεη εηδηθφηεξα 
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απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ δηεθδηθεηηζκνχ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, πνπ είλαη θαη ν κφλνο ηνκέαο 

πνπ εληζρχεη ηε δξάζε ηνπ (143 ζπκβάληα δηακαξηπξίαο έλαληη 126 ην 2016). 
24

 

Η ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα 

κε ην 2016, επηβεβαηψλνληαο έηζη ηε κεξηθή αλάθακςή ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ θαζνδηθή 

πνξεία πνπ είρε δηαγξάςεη απφ ην 2013 σο ην 2015. Γηα πξψηε θνξά απφ ηελ αξρή ηεο 

πεξηφδνπ νη 24σξεο θαη 48σξεο δξάζεηο, πνπ είραλ θαηαγξάςεη ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπο 

ην 2016, απμάλνληαη, ελψ απμάλνληαη γηα πξψηε θνξά μαλά θαη νη απεξγίεο, νη νπνίεο δελ 

έπαςαλ λα κεηψλνληαη κεηά ην 2012. Πξφθεηηαη, σζηφζν, γηα κηα αλάθακςε πνπ 

εμαθνινπζεί λα ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε κε θνζηνβφξνπ ξεπεξηνξίνπ δξάζεο (θπξίσο 

ζπγθεληξψζεηο), ελψ δελ ζπλδπάδεηαη κε ελίζρπζε ηεο καδηθφηεηαο ησλ δξάζεσλ. 

Δλδεηθηηθή απηήο ηεο ζπλζήθεο είλαη θαη ε κείσζε ησλ δηαδειψζεσλ ζηε ρακειφηεξε 

ηηκή ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ (απφ 17 ζε 7). Φπζηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

κλεκνληαθψλ ρξφλσλ δελ θηλεηνπνηήζεθαλ νχηε φινη νη θιάδνη ηαπηφρξνλα νχηε φινη νη 

θιάδνη εμίζνπ. Η απεηιή θαίλεηαη πσο ήηαλ ε βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε ησλ 

θηλεηνπνηήζεσλ, γηα απηφ θαη θάπνηνη θιάδνη θηλεηνπνηνχληαλ ή θηλεηνπνηνχληαλ 

πεξηζζφηεξν αθξηβψο φηαλ εγείξνληαλ θιαδηθά δεηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, αλ θαη νη 

εξγαδφκελνη ζηε ΓΔΗ θαη ζηα ιηκάληα είραλ γεληθά κηα ππνηνληθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 

ην 2014, κφιηο αλαθνηλψζεθε ην πξφγξακκα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ πνπ ηνπο αθνξνχζε, 

ζεκεηψζεθε άλνδνο ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ζηνπο αληίζηνηρνπο θιάδνπο. Οη πξσηαζιεηέο 

ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ήηαλ φκσο άιινη. Μηιάκε γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηα Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ), φζνλ αθνξά ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ 

ηνκέα ηεο Τγείαο φζνλ αθνξά ηνλ δεκφζην. Οη κελ πιήηηνληαλ ζαλάζηκα απφ ηελ πηψζε 

ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο θαη ηεο αδπλακίαο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ ΜΜΔ λα ζπλάςνπλ 

λέα δάλεηα κε ηηο ηξάπεδεο, κε απνηέιεζκα λα απνιπζνχλ αζξνηζηηθά νη κηζνί 

εξγαδφκελνη ζηα ΜΜΔ κέζα ζε κηα 5εηία, λα κεησζεί ν κέζνο κηζζφο επίζεο θαηά 50% 

θαη λα επηθξαηήζνπλ νη αηνκηθέο ζπκβάζεηο. Οη δε πιήηηνληαλ ζεκαληηθά απφ ηηο 

κλεκνληαθέο πεξηθνπέο ηφζν άκεζα φζν θαη έκκεζα, θαζψο ε ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δεκφζησλ κνλάδσλ πγείαο απνδηνξγάλσζε ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο θαη ην έθηαζε ζηα 

φξηά ηνπ. Σε ζεκαζία ηεο απεηιήο γηα ηελ πξφθιεζε θηλεηνπνηήζεσλ επηβεβαηψλεη 
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άιισζηε θαη κηα πιεζψξα πεξηπηψζεσλ φπνπ «φηαλ εηέζε δήηεκα δσήο ή ζαλάηνπ» νη 

εξγαδφκελνη ρσξίο ζρεδφλ θακία εμαίξεζε θηλεηνπνηήζεθαλ λα ζψζνπλ φηη κπνξνχζαλ. 
25

 

Απφ ηελ άιιε, ππνηνληθή ήηαλ ε δξαζηεξηφηεηα ζε θιάδνπο πνπ δελ 

αληηκεηψπηζαλ έληνλα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη φπνπ θαη‟ επέθηαζε νη επηρεηξήζεηο 

δελ πξνέβεζαλ ζε καδηθέο απνιχζεηο ή κεγάιεο κεηψζεηο κηζζψλ. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο 

είλαη ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηα ζνππεξκάξθεη, ν ΟΣΔ θαη νη ηξάπεδεο. Αλ θαη 

καδηθνί θιάδνη κε ζπγθεληξσκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, παξνπζίαζαλ κάιινλ κηθξή 

απεξγηαθή δξαζηεξηφηεηα, αθξηβψο γηαηί νη εξγαδφκελνη ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο έλησζαλ 

πην πξνζηαηεπκέλνη θαη ιηγφηεξν απεηινχκελνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο άιινπο θιάδνπο. Οη ηξαπεδηθνί ππάιιεινη θαη νη εξγαδφκελνη ζηνλ ΟΣΔ, 

νη νπνίνη ήηαλ πξσηαγσληζηέο παιαηφηεξσλ θπκάησλ δηακαξηπξίαο, απηή ηε θνξά δελ 

έπαημαλ ηνλ ξφιν ηεο πξσηνπνξίαο. Οη εξγαδφκελνη ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

εμαθνινχζεζαλ λα δνπιεχνπλ ζε αλζεξέο επηρεηξήζεηο (αλ θαη απηφ δελ εκπφδηζε ηελ 

Coca-Cola λα θιείζεη ή λα κεηαθέξεη θάπνηα απφ ηα εξγνζηάζηά ηεο, κε νδπλεξφ 

αληίθηππν ζηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ ελ ιφγσ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίνη μεθίλεζαλ 

θακπάληα γηα κπντθνηάδ). Η παξαπάλσ παξαηήξεζε είλαη ζεκαληηθή, γηαηί γεληθά φπνπ ε 

παξαγσγή είλαη «εξγνζηαζηαθνχ ηχπνπ» ηφζν νη νξγαλσηηθνί πφξνη φζν θαη ε ηαμηθή-

ζπλδηθαιηζηηθή ζπλείδεζε είλαη πην αλεπηπγκέλνη. Γηα απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν νη εξγάηεο 

ζε έξγα ππνδνκήο παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε απεξγηαθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηνπο εξγάηεο 

ζε εξγνζηάζηα παξαγσγήο πξντφλησλ θαη νη ηειεπηαίνη κε ηε ζεηξά ηνπο θηλεηνπνηήζεθαλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ηδησηηθνχο ππαιιήινπο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. 
26

 

Δθηφο φκσο απφ ηηο απεηιέο, ηνπο ζπζζσξεπκέλνπο νξγαλσηηθνχο πφξνπο θαη ηελ 

ηαμηθή-ζπλδηθαιηζηηθή ζπλείδεζε, ν πιένλ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηε δπλαηφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα θηλεηνπνηεζνχλ είλαη ε δνκή ησλ πνιηηηθψλ επθαηξηψλ, ήηνη ε 

κνληκφηεηα θαη ε αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Γηα απηφ νη εξγαδφκελνη ζηνλ δεκφζην θαη 

ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θηλεηνπνηήζεθαλ ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηνλ ηδησηηθφ. Δηδηθά, νξηζκέλνη θιάδνη φπνπ ζπκπίπηεη ε εξγαζηαθή 
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αζθάιεηα (πνιηηηθή επθαηξία), ηα έληνλα πξνβιήκαηα (απεηιή), ε καδηθφηεηα 

(νξγαλσηηθνί πφξνη) θαη ην έληνλν εξγαηνηερληθφ ζηνηρείν (πνπ πξνσζεί ηελ ηαμηθή-

ζπλδηθαιηζηηθή ζπλείδεζε), φπσο γηα παξάδεηγκα ν ρψξνο ησλ ΟΣΑ θαη ησλ Μέζσλ 

Μαδηθήο Μεηαθνξάο, αλαδείρζεθαλ ζε βαζηθνχο θηλεκαηηθνχο δξψληεο θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο αληηκλεκνληαθήο θακπάληαο. Δθηφο φκσο απφ ηηο κεγαιχηεξεο απεηιέο θαη επθαηξίεο, 

ηνπο ζπζζσξεπκέλνπο νξγαλσηηθνχο πφξνπο θαη ηελ εξγαηηθή ζπλείδεζε θαη ηαπηφηεηα, 

ηνλ θακβά ησλ επλντθψλ παξαγφλησλ πνπ έπαημαλ ξφιν ζηηο εξγαηηθέο θηλεηνπνηήζεηο 

θαζ‟ φιε ηελ πεξίνδν ηεο αληηκλεκνληαθήο εθζηξαηείαο ζπκπιεξψλεη ε καρεηηθή εγεζία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο εγεζίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε εγεζία ηνπ 

ζπλδηθάηνπ εξγαδνκέλσλ ηεο Υαιπβνπξγίαο, πνπ έθεξε εηο πέξαο ηε κεγαιχηεξε απεξγία 

απφ ηελ επνρή ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ζπλδηθαιηζκνχ ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο. εκαληηθφ ξφιν έπαημε βέβαηα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. ΔΡΣ θαη 

θαζαξίζηξηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ) ε αιιειεγγχε πνιηηηθψλ, ζπλδηθαιηζηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ, θαζψο θαη ε ζπκπαξάζηαζε ηνπ απινχ θφζκνπ.
 27
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2.6. Οη παγθόζκηεο ηζηνξηθέο απεξγίεο 

17νο αηώλαο 
28

 

Ο 17νο αηψλαο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ν αηψλαο ηεο απνιπηαξρίαο. Ο 

αηψλαο πνπ ε Δπξψπε επεξεάδεη ην παγθφζκην θιίκα, κε θνξείο πνιηηηζκνχ θαη πξψηνη ηε 

ηάμεη ηηο απιέο, βάδνληαο ζε δεχηεξε κνίξα ηε κεζαία ηάμε. Η απφιπηε κνλαξρία σο 

θπξίαξρν πνιίηεπκα ζπγθεληξψλεη ηηο εμνπζίεο κε θχξην εθπξφζσπν ηεο ηε Γαιιία ηνπ 

Λνπδνβίθνπ. Παξφηη ε εξγαηηθή ηάμε δελ είλαη ηφζν νξγαλσκέλε θαη ζπκπαγήο, κέζα 

ζηελ πξψηε εηθνζαεηία ηνπ αηψλα θαηαγξάθεηαη κία κεγάιε απεξγία. 

1619 – Απεξγνχλ νη Πνισλνί ηερλίηεο: Η απεξγία ησλ Πνισλψλ ηερληηψλ έιαβε 

ρψξα ην Jamestown ηεο Βηξηδίληα θαη είλαη ε πξψηε απεξγία ζηελ ηζηνξία ηεο Βφξεηαο 

Ακεξηθήο. Οη Πνισλνί ηερλίηεο είραλ κεηαθεξζεί εθεί απφ ηνλ απνηθηαθφ εγέηε Σδνλ κηζ 

γηα λα θηηάρλνπλ γπάιηλα ζθεχε, πίζζα θαη πνηάζα. ηηο 30 Ινπλίνπ ηνπ 1619 νη Πνισλνί 

ηερλίηεο θαηεβαίλνπλ ζε απεξγία δεηψληαο δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο απνηθηαθέο εθινγέο. Η 

ζεκαζία ηεο εξγαζίαο ηνπο ήηαλ ηέηνηα, πνπ νη ηερλίηεο θέξδηζαλ, αλαγθάδνληαο ηνπο 

εγέηεο λα ηνπο δψζνπλ πιήξε εθινγηθά δηθαηψκαηα. 

18νο αηώλαο
29

 

Καλέλα άιιν γεγνλφο δελ ππήξμε πην ζεκαληηθφ απφ ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θη 

απηέο νη δπν ιέμεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηψλα. Ο ιαφο δηαθεξχζζεη 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε, ελάληηα ζηελ πνιπηειή δσή βαζηιηάδσλ θαη 

επγελψλ, θέξλνληαο ηελ πξψηε Γεκνθξαηία. Με ζχλζεκα «Διεπζεξία – Ιζφηεηα – 

Αδειθφηεηα» θαηαξγείηαη ε απνιπηαξρία θαη γθξεκίδεηαη ην θενπδαξρηθφ ζχζηεκα. 

Γχν (απφ ηηο πνιιέο) κεγάιεο απεξγίεο θαηαγξάθνληαη ηνλ αηψλα απηφ, θαηά ηελ 

πεξίνδν πνπ έρεη ήδε μεθηλήζεη ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηελ Αγγιία, ην 1760, πξηλ 

αθφκα απφ ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, κε θνξχθσζε ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. Ο 18ν 

αηψλαο, καο δηδάζθεη ίζσο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινλ, πφζα κπνξνχκε λα θεξδίζνπκε 

κε ηνλ ζπιινγηθφ αγψλα. 

1766 – Η απεξγία ησλ αλζξαθσξχρσλ: Σν Real del Monte ήηαλ κηα πφιε πνπ 

επεκεξνχζε απφ ηελ εμφξπμε ππφ ηελ ζθέπε ηνπ ηζπαληθνχ ζηέκκαηνο θαη βξίζθεηαη ζην 
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αλαηνιηθφ-θεληξηθφ Μεμηθφ. Σα νξπρεία ειέγρνληαλ απφ ηνλ Pedro Romero de Terreros 

έσο θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Μεμηθνχ ην 1821. Σν 1766 ε απεξγία ησλ αλζξαθσξχρσλ 

ελαληίνλ ησλ κηζζνινγηθψλ θαη εξγαζηαθψλ πξαθηηθψλ ηνπ Terreros, ζεσξείηαη ε πξψηε 

κεγάιε απεξγία ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο, θαζψο δελ έγηλε απιά δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ, 

αιιά ζηελ νπζία ήηαλ κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα λα επαλαδηαπξαγκαηεπζνχλ νη ζπκβάζεηο 

θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

1787 – Η απεξγία ησλ πθαληψλ ηνπ Calton: Η απεξγία ηνπ Calton ζεσξείηαη ε 

πξψηε κεγάιε βηνκεραληθή δηακάρε ζηελ ηζηνξία ηεο θσηίαο, φηαλ ηα ζηξαηεχκαηα 

ππξνβφιεζαλ δηαδεισηέο, ζθνηψλνληαο έμη απφ απηνχο. Η απεξγία ζπλέβαιε ζην λα 

δεκηνπξγεζεί έλα εξγαηηθφ θίλεκα ην νπνίν πέηπρε ζεκειηψδεηο αιιαγέο κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ. Σν θαινθαίξη ηνπ 1787, θαη αθνχ ε βηνκεραλνπνίεζε 

επέθεξε ζεκαληηθή πηψζε ζηνπο κηζζνχο ηνπο, νη πθαληέο μεθίλεζαλ δηακαξηπξία. Οη 

απεξγνί έθνςαλ ηνπο ηζηνχο θαη ηνπο αξγαιεηνχο ησλ πθαληψλ θαη έβαιαλ θσηηά ζηηο 

απνζήθεο, κε απνηέιεζκα λα θανχλ ηξεηο εξγάηεο. ηάιζεθε νκάδα αζηπλνκηθψλ νη 

νπνίνη απνκαθξχλζεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαδεισηέο. Πεξαηηέξσ δηακάρεο 

θαηαζηάιζεθαλ απφ ηα ζηξαηεχκαηα ζρεηηθά γξήγνξα. Σν 1788, ν θεξφκελνο σο 

επηθεθαιήο ηεο απεξγίαο James Granger, ζπλειήθζε. Καηαδηθάζηεθε σο «δεκηνπξγφο 

παξάλνκσλ ζπλδπαζκψλ» ζε δεκφζην καζηίγσκα θαη εμνξία γηα επηά ρξφληα. ηαλ 

επέζηξεςε πήξε κέξνο ζηελ απεξγία ηνπ 1811. 

19νο αηώλαο
30

 

Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. Η νπζία ελφο νιφθιεξνπ αηψλα. 

Νέεο ηερληθέο, λέεο αλαθαιχςεηο, πνιιέο κεηαθηλήζεηο, ε απφιπηε κνλαξρία θαη νη 

επαλαζηάζεηο ρξσκαηίδνπλ ηνλ αηψλα ησλ κεγάισλ αιιαγψλ. ην πξψην κηζφ ηνπ αηψλα 

ν θφζκνο εθβηνκεραλίδεηαη, νη άλζξσπνη παξάγνπλ πεξηζζφηεξα αγαζά θαη θέξλνπλ 

αιιαγέο ζηελ εξγαζία, ηηο κεηαθνξέο θαη ζηε ζπγθνηλσλία. Οη πφιεηο κεγαιψλνπλ θαη νη 

άλζξσπνη κεηαθηλνχληαη κέζα θαη γχξσ απφ απηέο, δεκηνπξγψληαο ην ζηξψκα ησλ 

εξγαηψλ. Η λέα απηή θνηλσληθή νκάδα δνπιεχεη ζηα εξγνζηάζηα, δεη θησρηθά θαη έρεη σο 

κφλν εηζφδεκα ην κεξνθάκαην. Μεηά ην 1820 δεκηνπξγνχληαη νη πξψηεο εξγαηηθέο 

νξγαλψζεηο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηε ζπλέρεηα έρνπκε ηα πξψηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα 

γηα θάζε επάγγεικα μερσξηζηά. Έηζη, έρνπκε θαη ηηο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο πξψηεο απεξγίεο. 
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1835 – Απεξγία εξγαηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ: Η απεξγία ηνπ 1835 έιαβε ρψξα ζην 

Paterson ηνπ New Jersey, κε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ απφ 2.000 εξγαηψλ απφ ηα 20 

εξγνζηάζηα ηεο πφιεο. Οη απεξγνί, πνιιά παηδηά Ιξιαλδηθήο θαηαγσγήο, απαηηνχζαλ 

κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο ζε 11 αλά εκέξα. Οη εξγνδφηεο αξλήζεθαλ λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ κε ηνπο εξγάηεο θαη θαηάθεξαλ λα ζπάζνπλ ηελ απεξγία παξφηη νη 

εξγαδφκελνη ηνπ Paterson είραλ ηελ ππνζηήξημε θαη άιισλ εξγαηψλ απφ ηηο γχξσ πφιεηο. 

Οη εξγνδφηεο ππνζρέζεθαλ κείσζε ησλ εξγαηηθψλ σξψλ ζε 12 ψξεο ηηο θαζεκεξηλέο θαη 9 

ην άββαην. Με ηε ιήμε ηεο απεξγίαο νη εγέηεο ησλ απεξγψλ ηέζεθαλ ζε καχξε ιίζηα 

απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη απνθιείζηεθαλ απφ νπνηαδήπνηε εξγαζία ζηελ πφιε. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ε απεξγία έζπαζε, ηζηνξηθά έρεη κεγάιε ζεκαζία απηή ε κείσζε ησλ σξψλ. 

1842 – Γεληθή Βξεηαληθή απεξγία: Σνλ Ινχιην ηνπ 1842 κία νκάδα αλζξαθσξχρσλ 

αξλήζεθε λα δνπιέςεη κε αίηεκα ηελ αιιαγή ησλ κεξνθάκαησλ. Απηφ ήηαλ ε αξρή γηα λα 

εμαπισζεί ε απεξγία ζηε βηνκεραληθή θαξδηά ηεο Βξεηαλίαο θαη ζηηο 9 Απγνχζηνπ νη 

απεξγνί ζπζπεηξψζεθαλ ζην Μάληζεζηεξ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδειψζεσλ, παξφηη ην 

θξάηνο δελ είρε ηφζεο δπλάκεηο ψζηε λα θαηαπλίμεη φιε εθείλε ηελ νξγή, δελ ήηαλ ιίγνη 

απηνί πνπ έπεζαλ λεθξνί απφ ηα ππξά ησλ αζηπλνκηθψλ. Παξφηη ε θπβέξλεζε θαηάθεξε 

λα ζπιιάβεη ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο επαλάζηαζεο, δελ θαηάθεξε λα θαηαπλίμεη ην εξγαηηθφ 

δίθαην θαη κέρξη ην επηέκβξην παξέκεηλαλ ζην δξφκν πάλσ απφ 500.000 εξγάηεο. 

Πεξίπνπ 1.500 δηαδεισηέο κελχζεθαλ, αλάκεζά ηνπο θαη 50 ζπλδηθαιηζηέο. 

1889 – Λνλδίλν, απεξγία ιηκελεξγαηψλ: Η απεξγία μεθίλεζε ζηηο 14 Απγνχζηνπ 

θαη θαηέιεμε κε λίθε γηα ηνπο 100.000 απεξγνχο, δεκηνπξγψληαο ηζρπξέο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο κεηαμχ ησλ Λνλδξέδσλ ιηκελεξγαηψλ θαη ζεσξείηαη νξφζεκν ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ βξεηαληθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. Η απεξγία απηή βνήζεζε ψζηε λα δνζεί ε δένπζα 

πξνζνρή ζην πξφβιεκα ηεο θηψρηαο ηεο βηθηνξηαλήο Βξεηαλίαο θαη ην θίλεκα απηφ ησλ 

ιηκελεξγαηψλ έιαβε ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα. Η απεξγία μεθίλεζε σο δηακάρε γηα ην κπφλνπο 

ρξεκάησλ πνπ έπαηξλαλ νη εξγάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθθνξηψζεσλ, ην νπνίν κπφλνπο 

είρε κεηψζεη ν John Lowther γηα λα πξνζειθχεη πινία ζηηο δηθέο ηνπ απνβάζξεο. 

1893 – Βειγηθή γεληθή απεξγία: Απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ 

20νπ, νη Βέιγνη εξγάηεο θαηέβεθαλ ζε 20 απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, δηεθδηθψληαο φρη 

κφλν αληηπξνζσπεπηηθή εθπξνζψπεζε ζηε βνπιή, αιιά θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο. ηε γεληθή απεξγία ηνπ 1892, νη εξγάηεο θαηάθεξαλ λα εμαζθαιίζνπλ θαζνιηθφ 

δηθαίσκα ςήθνπ ζηνπο άληξεο θαζψο ην ηεξάζηην θχκα ησλ απεξγψλ, πεξίπνπ 300.000, 

δελ άθελε θαη πνιιά πεξηζψξηα δηαπξαγκάηεπζεο. Η γεληθή απεξγία θιήζεθε ην βξάδπ 
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ηεο 11εο Απξηιίνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Βέιγν ηζηνξηθφ Henri Pirenne, ε απεξγία θιήζεθε 

κφλν ππφ ηελ πίεζε ησλ αλζξαθσξχρσλ ηνπ Borinage θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμάπισζήο ηεο ζθνηψζεθαλ απφ 13 έσο 20 εξγάηεο. Η πίεζε ηεο απεξγίαο ήηαλ ηέηνηα 

πνπ ε λίθε ήηαλ αλαπφθεπθηε. Σν Κνηλνβνχιην απεχζπλε ηηο ζνζηαιηζηηθέο απαηηήζεηο 

θαη εηζήγαγε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ησλ εθινγηθψλ δηθαησκάησλ. 

1894 – Απεξγία ζην εξγνζηάζην ηεο Πνχικαλ:  Οη εξγάηεο ηεο Pullman Palace Car 

Company άθεζαλ ηα θαηζαβίδηα ηνπο θαη θαηέβεθαλ ζε απεξγία σο έλδεημε δηακαξηπξίαο 

γηα ηηο πεξηθνπέο ησλ κηζζψλ θαη ηα εμαληιεηηθά σξάξηα εξγαζίαο. Έιαβαλ άκεζε 

ππνζηήξημε απφ ηνπο εξγάηεο ησλ ζηδεξνδξφκσλ νη νπνίνη αξλήζεθαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ηηο ακαμνζηνηρίεο πνπ έβγαηλαλ απφ ην εξγνζηάζην ηεο Πνχικαλ θη έηζη ζχληνκα 

βξέζεθαλ ζηνπο δξφκνπο πάλσ απφ 250.000 εξγάηεο ηεο βηνκεραλίαο. Απφ ηηο 11 Μαΐνπ 

κέρξη θαη ηηο 6 Ινπιίνπ, νη εξγάηεο ζπζπεηξψζεθαλ ζε έλα καδηθφ θίλεκα ην νπνίν ζα 

έιεγε άδνμα φηαλ παξαηάρζεθαλ ηα νκνζπνλδηαθά ζηξαηεχκαηα ηνπ ηθάγν. Η 

γεληθεπκέλε φκσο ιατθή θαηαθξαπγή θαηάθεξε θάπνηεο κεηαξξπζκίζεηο. Η απεξγία 

επεξέαζε εθαηνληάδεο πφιεηο ζε φιε ηε ρψξα θαη ππήξμε ζεκαληηθή θακπή γηα ην 

ακεξηθαληθφ εξγαηηθφ δίθαην. Αλέζηξεςε ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε ηδεξνδξφκσλ 

ελαληίνλ ηεο Πνχικαλ θαη ε απεξγία θαζψο θαη ην κπνυθνηάδ έθιεηζαλ κεγάινο κέξνο 

ηεο θπθινθνξίαο θαη ησλ εκπνξεπκάησλ. Έλα αθφκα αίηην ηεο απεξγίαο ήηαλ ε έιιεηςε 

δεκνθξαηίαο ζηελ πφιε Pullman θαη ε πνιηηηθή ηεο ε νπνία ζπκπεξηειάκβαλε έλαλ 

άθακπην παηεξλαιηζηηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ 

άξλεζε ηεο εηαηξείαο λα κπνξέζνπλ νη εξγάηεο λα αγνξάζνπλ δηθά ηνπο ζπίηηα. 

20νο αηώλαο
31

 

Η ζχγρξνλε παγθφζκηα ηζηνξία ακαπξψλεηαη. Γχν Παγθφζκηνη Πφιεκνη είλαη 

αξθεηνί ψζηε λα θαηαγξάςνπλ ζε έλαλ κφλν αηψλα εθαηνκκχξηα αζψα ζχκαηα. κσο θαη 

δεθάδεο ζεκαληηθά πξφζσπα πνπ έκειε λ‟ αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπκε ηνλ θφζκν: 

Ατλζηάηλ, αξηξ, ηάιηλ, Υίηιεξ, Ρήγθαλ, Πηθάζν, Έιβηο. Καη πάλσ απ‟ φια, ην απφγεην 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Καη ζε έλα ηέηνην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζα 

έξζνπλ λα πξσηνζηαηήζνπλ κεγάιεο απεξγίεο. Δξγάηεο πνπ δηεθδηθνχλ απηφ ην κεξίδην 

δσήο πνπ είλαη δηθαίσκα φισλ. 

1911 – Λίβεξπνπι, Μεηαθνξέο: γεληθή απεξγία: Γλσζηή σο «ε κεγάιε απεξγία 

ησλ κεηαθνξέσλ», ε ελ ιφγσ απεξγία αθνξνχζε ιηκελεξγάηεο, εξγάηεο ζηδεξνδξφκσλ, 
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λαπηηθνχο, θαζψο θαη εξγάηεο απφ άιινπο ηνκείο θαη θαηάθεξε λα παξαιχζεη ην εκπφξην 

ηνπ Λίβεξπνπι γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θαινθαηξηνχ. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ηα 

ζπλδηθάηα θαηάθεξαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε κφληκε βάζε θη έηζη λα γίλνπλ πξαγκαηηθέο 

καδηθέο νξγαλψζεηο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Η απεξγία μεθίλεζε σο δηεθδίθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ λαπηηθψλ θη αξγφηεξα σο αιιειεγγχε ζπκκεηείραλ θη νη ππφινηπνη 

εξγάηεο/εξγαδφκελνη. ηηο 13 Απγνχζηνπ έλα ηεξάζηην πιήζνο 85.000 εξγαηψλ καδεχηεθε 

ζηελ νδφ Lime γηα λα παξαθνινπζήζεη ην ζπλδηθαιηζηή Tom Mann, ν νπνίνο εγείην ηεο 

απεξγίαο. Οη αζηπλνκηθνί άλνημαλ ππξ θαη ηξαπκάηηζαλ πεξηζζφηεξα απφ 350 άηνκα. Η 

Κπξηαθή εθείλε είλαη γλσζηή κέρξη θαη ζήκεξα σο αηκαηεξή Κπξηαθή. Γχν κέξεο 

αξγφηεξα, ζηηο 15 Απγνχζηνπ, νη ζηξαηηψηεο άλνημαλ ππξ ηξαπκαηίδνληαο 15 άηνκα, δχν 

απφ ηα νπνία έπεζαλ λεθξά: ν 19ρξνλνο John Sutcliffe κε δχν ζθαίξεο ζην θεθάιη θαη ν 

ειηθησκέλνο Michael Prendergast κε δπν ζθαίξεο ζην ζηήζνο. Σν δηθαζηήξην αξγφηεξα 

έθξηλε ηηο δνινθνλίεο «δηθαηνινγεκέλεο». 

1926 – Η γεληθή απεξγία ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ: Μέρξη θαη ζήκεξα είλαη ε 

κεγαιχηεξε απεξγία πνπ έρεη γίλεη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Η απεξγία είρε ηηο ξίδεο ηεο 

ζηε ζπλερή ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο εζληθήο νξγάλσζεο ζπλδηθάησλ, ηεο Έλσζεο 

Δκπφξσλ θαη ηεο Βξεηαληθήο θπβέξλεζεο. Η ζχγθξνπζε επήιζε φηαλ ε θπβέξλεζε 

πξνζπάζεζε λα κεηψζεη ηνπο κηζζνχο ησλ αλζξαθσξχρσλ. Παξφηη ε απεξγία είρε 

αξηζκεηηθή απήρεζε, κε 1.5 εθαηνκκχξην εξγάηεο λα βγαίλνπλ ζηνπο δξφκνπο, δηήξθεζε 

κφιηο 9 κέξεο θαη ηειηθά ήηαλ αλεπηηπρήο. 

1952 – Η κεγάιε ραιπβνπξγηθή απεξγία, Ακεξηθή: Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

ηζηνξηθά απεξγίεο ήηαλ εθείλε ησλ εξγαηψλ ηεο ραιπβνπξγηθήο, κε ηεξάζηηα λίθε έλαληη 

10 κεγάισλ ραιπβνπξγηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο US Steel. Η απεξγία μεθίλεζε ηνλ 

Ινχιην ηνπ 1952 θαη δηήξθεζε 53 νιφθιεξεο εκέξεο θαη έιεμε κε ηνπο φξνπο πνπ είραλ 

δεηήζεη αξρηθά νη εξγάηεο κε ηελ έλαξμε ηεο απεξγίαο. Η απεξγία είλαη επίζεο ζεκαληηθή, 

αθνχ ν πξφεδξνο Truman πξνζπάζεζε λα απνηξέςεη ηνλ απεξγηαθφ απηφ θινηφ 

εζληθνπνηψληαο ηε ραιπβνπξγία, φκσο ην Αλψηαην Γηθαζηήξην αθχξσζε απηή ηνπ ηελ 

απφθαζε. 

1959 – Η ραιπβνπξγηθή απεξγία, Ακεξηθή: Δθηά ρξφληα κεηά ηελ επηηπρεκέλε 

απεξγία ησλ εξγαηψλ ζηε ραιπβνπξγηθή, κηζφ εθαηνκκχξην εξγάηεο βγήθαλ μαλά ζηνπο 

δξφκνπο, φκσο απηή ηε θνξά ε επηηπρία ηνπο ήηαλ ακθίβνιε. Παξφηη θαηάθεξαλ λα 

θεξδίζνπλ κία νξηαθή αχμεζε ησλ κηζζψλ ηνπο, αζθήζεθε πίεζε ζηε λέα γεληά 
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εξγαδνκέλσλ ζε φιε ηε ρψξα. Δπηπιένλ, ιφγσ ησλ απεξγηψλ ε ρψξα έθαλε εηζαγσγή 

ράιπβα, θάηη πνπ ηειηθά θαηέζηξεςε ηε βηνκεραλία καθξνπξφζεζκα. 

Ο Μάηνο ηνπ 1968 – Γαιιία: Πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αλαηαξαρέο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ζηελ ηζηνξία κε ηνλ φξν «Γαιιηθφο Μάεο». Σα γεγνλφηα μεθίλεζαλ κε ηηο 

θηλεηνπνηήζεηο ησλ Γάιισλ καζεηψλ θαη θνηηεηψλ θαη ζχληνκα ππήξμε γεληθή απεξγία 

ησλ Γάιισλ εξγαηψλ, ε νπνία ηειηθά νδήγεζε ζε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θξίζε ε νπνία 

πήξε ηε κνξθή επαλάζηαζεο, θάηη πνπ νδήγεζε ζηε δηάιπζε ηεο Γαιιηθήο 

Δζλνζπλέιεπζεο θαη ηελ πξνθήξπμε εζληθψλ εθινγψλ απφ ηνλ ηφηε πξφεδξν αξι Νηε 

Γθσι. 

Πνιινί θηιφζνθνη θαη ηζηνξηθνί αλαθέξνπλ ην γεγνλφο απηφ σο ην ζεκαληηθφηεξν ηνπ 

20νπ αηψλα, κηαο θαη ήηαλ κηα παιιατθή εμέγεξζε άλεπ θπιεηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, 

ειηθηαθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ. Ο Πξφεδξνο ηεο Γαιιίαο πξνζπάζεζε λα ζπάζεη 

ηελ απεξγία, φκσο απηφ έθαλε ηελ θαηάζηαζε πην έληνλε. ηνπο δξφκνπο ήηαλ πηα δέθα 

εθαηνκκχξηα εξγάηεο, πεξίπνπ ηα 2/3 ηνπ γαιιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σα γεγνλφηα 

θαηέιεμαλ ζε πνιηηηθή απνηπρία, κηαο θαη ην θφκκα ηνπ Νηε Γθσι βγήθε ηζρπξφηεξν απφ 

πξηλ. κσο, ε επαλάζηαζε απηή έγηλε ζπλψλπκε ησλ αιιαγψλ ζηηο θνηλσληθέο αμίεο. 

Δίλαη ζεκείν-θακπή γηα ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ θαηεζηεκέλνπ θαη γηα ηε κεηάβαζε απφ ην 

ζπληεξεηηζκφ ζηηο θηιειεχζεξεο ηδέεο (ηζφηεηα, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζεμνπαιηθή 

απειεπζέξσζε). Η Δπξψπε εκπλεχζηεθε απφ απηφ ηνλ γαιιηθφ αγψλα, θαζψο ππήξμε 

αθνξκή γηα ξήμε κεηαμχ νξηζκέλσλ θνκκαηηψλ ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θηλήκαηνο κε ηα 

παξαδνζηαθά θνκκνπληζηηθά θφκκαηα. 

1978-9 – Ο ρεηκψλαο ηεο «δπζαξέζθεηαο»: Σε ρξνληά εθείλε ν ρεηκψλαο ζηε 

Μεγάιε Βξεηαλία ήηαλ βαξχο. Σν ίδην θαη ν πέιεθπο πνπ έπεζε ζηνπο κηζζνχο. Οη 

δηαδνρηθέο απεξγίεο πξνέθπςαλ φηαλ ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα άξρηζαλ λα δηεθδηθνχλ 

κεγαιχηεξνπο κηζζνχο θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαζαξηφηεηαο. Ο 

απεξγηαθφο απηφο θινηφο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο κηαο θαη έζπαζε ηελ ηζρχ ηεο 

θπβέξλεζεο κε απνηέιεζκα ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ηεο Μάξγθαξεη Θάηζεξ ζηηο 

επφκελεο εθινγέο. 

21νο αηώλαο
32

 

Ο αηψλαο ηεο ςεθηαθήο επαλάζηαζεο θαη ε επνρή ηεο πιεξνθνξίαο. Καη παξφηη ε 

πιεξνθνξία κπνξεί λα θηάζεη ζηα ρέξηα καο εχθνια, γξήγνξα θαη αλέμνδα, γηα θάπνην 
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ιφγν πνπ είλαη κάιινλ δχζθνιν λα ζπιιάβνπκε, νη άλζξσπνη αξεζθφκαζηε πεξηζζφηεξν 

ζε πιεξνθνξίεο πνπ δε καο αθνξνχλ, αθήλνληαο απ‟ έμσ εθείλα ηα ζεκαληηθά πνπ ζα 

έπξεπε φινη λα γλσξίδνπκε, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα εξγαηηθά καο δηθαηψκαηα. 

2004-2005 – Απεξγία Υφθετ: Πνηνο ζα κπνξνχζε λα πηζηέςεη πσο ην ρφθετ ζα 

ζηακαηνχζε λα είλαη άζιεκα; Κάηη ηέηνην θάλεθε λα έγηλε ηε ζεδφλ 2004-2005, ε νπνία 

θάλεθε λα θξαηάεη γηα πάληα, θαζψο ν πάγνο παξέκεηλε θαζαξφο γηα έλαλ νιφθιεξν 

ρξφλν. Ο ιφγνο; Οη κηζζνί ησλ παηθηψλ θαη ν θίλδπλνο νη κηζζνί απηνί λα ηεζνχλ ππφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν αλψηεξν φξην. Οη παίθηεο ηνπ ρφθετ δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα ην δερηνχλ. 

Σειηθά, ην ζέκα επηιχζεθε θαη γξήγνξα ηα γήπεδα γέκηζαλ μαλά. 

2006 – Απεξγία ζηε Wal-Mart, Φιφξηληα: Σν 2006, 200 εξγαδφκελνη ηεο Wal-

Mart δηακαξηχξνληαη γηα ηηο άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηνπο κεησκέλνπο κηζζνχο. 

Παξφηη ην ινγφηππν ηεο εηαηξείαο είλαη έλα «ρακνγειαζηφ πξφζσπν», απηφ δε ζπκβαίλεη 

κε ηνπο εξγαδφκελνπο εθεί. Οη πειάηεο πνηέ δε βιέπνπλ ηελ πξαγκαηηθή αιήζεηα, ην αίκα, 

ηνλ ηδξψηα θαη ηα δάθξπα πίζσ απφ ηε ζπζθεπαζία 40 ραξηνπεηζεηψλ πνπ θνζηίδνπλ 2 

δνιάξηα. Σν 2008 ε δηακαξηπξία έζπαζε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Η εηαηξεία πιήξσζε 640 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ ηηο πνιιαπιέο αγσγέο πνπ θαηαηέζεθαλ ελαληίνλ ηνπ 

“θίηξηλνπ” ρακφγεινπ. 

2007 – Απεξγία κεηαιισξχρσλ ζηε Νφηηα Αθξηθή: Η απεξγία μεθίλεζε ζηηο 4 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2007 θαη θξάηεζε κφλν κία εκέξα, κε ην ζχλνιν ησλ εξγαηψλ ζηελ 

εμνξπθηηθή βηνκεραλία λα απεξγεί ελάληηα ζηηο επηθίλδπλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Παξφηη νη 

θίλδπλνη απηνί ήηαλ ήδε γλσζηνί, ηηο ρξνληέο 2006-2007 νη ζάλαηνη είραλ απμεζεί 

ζεκαληηθά θαη ε απεξγία ήηαλ κηα ερεξή θαηαθξαπγή ψζηε λα ππάξμεη έλα θξαηηθφ 

ζρέδην γηα ηε κείσζε ησλ ζαλάησλ. 

2009-2010 – Σαρπδξνκηθή απεξγία, Ηλσκέλν Βαζίιεην: Γεθάδεο εθαηνκκχξηα 

παθέηα δελ παξαδφζεθαλ απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2009 έσο θαη ηελ άλνημε ηνπ 2010, ιφγσ 

ηεο απεξγίαο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππαιιήισλ. Η απεξγία μεθίλεζε κε αηηία ηα ζρέδηα 

εθζπγρξνληζκνχ ηα νπνία επεξέαδαλ άκεζα ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Σα λέα ζρέδηα ζα κείσλαλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Σειηθά, ε απεξγία έθιεηζε κε κία 

ζπκθσλία πςειφηεξσλ απνδνρψλ θαη δηαηήξεζε ηνπ 75% ησλ εξγαδνκέλσλ. 

2011 – Απεξγία ησλ δαζθάισλ, USA: Οη δάζθαινη μεθίλεζαλ ηελ απεξγία ην 

επηέκβξην ηνπ 2011, δηακαξηπξφκελνη γηα ηνπο ρακεινχο κηζζνχο, ηα κεγέζε ησλ 

ηάμεσλ πνπ έθαλαλ κάζεκα, θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ην θξάηνο «πεηάεη» ηνπο 

δαζθάινπο ζηηο ζπλνηθίεο. Παξφηη νη πεξηθεξεηαθνί δηθεγφξνη ππνζηήξημαλ πσο νη 
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δεκφζηνη ιεηηνπξγνί δελ κπνξνχλ λα απεξγνχλ θαη πξνζπάζεζαλ κέζσ ηνπ Αλψηαηνπ 

Γηθαζηεξίνπ λα ηνπο αλαγθάζνπλ λα επηζηξέςνπλ ζηηο ηάμεηο ηνπο, ε απεξγία δηήξθεζε 

αξθεηέο κέξεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 . ΟΙ ΜΟΡΦΔ ΣΗ ΑΠΔΡΓΙΑ 

 

3.1.Γηάθξηζε αλάινγα κε ηνλ θνξέα πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζύλε ηεο απεξγίαο 

3.2. Γηάθξηζε  αλάινγα  κε  ηε  ζηξαηεγηθή  πνπ  εθαξκόδεηαη  από  ηε  

ζπλδηθαιηζηηθή  νξγάλσζε  

3.3. Γηάθξηζε αλάινγα κε ην επηδησθόκελν απνηέιεζκα  

3.4. Γηάθξηζε αλάινγα κε ηνλ απνδέθηε ησλ απεξγηαθώλ αηηεκάησλ  

 

Η  καθξά  ζπλδηθαιηζηηθή  δξάζε  δηακφξθσζε  πνιιαπιέο  κνξθέο  απεξγίαο,  ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη αλάινγα κε ηνλ θνξέα πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε 

ηεο, ηε ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεηαη, ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα θαη ηνλ απνδέθηε ησλ 

αηηεκάησλ ηεο. 

 

3.1.Γηάθξηζε αλάινγα κε ηνλ θνξέα πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζύλε ηεο 

απεξγίαο 

πλδηθαιηζηηθή  απεξγία: Πξαγκαηνπνηείηαη  κε  ηελ  επζχλε  θαη  ηελ  

θαζνδήγεζε  θάπνηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

νξίδεη ε λνκνζεζία γηα ηελ θήξπμε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε λφκηκεο απεξγίαο (απφθαζε 

θαη θήξπμε απφ ην αξκφδην φξγαλν,  πξνεηδνπνίεζε  εξγνδφηε,  δηάζεζε  πξνζσπηθνχ  

αζθαιείαο  ή  ζηνηρεηψδνπο ιεηηνπξγίαο) 

 Αδέζπνηε απεξγία: Πξαγκαηνπνηείηαη απφ:  

1. νκάδα κε ζπλδηθαιηδφκελσλ εξγαδνκέλσλ,  

2. απζφξκεηα απφ νκάδα εξγαδνκέλσλ ή  

3. απφ ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε πνπ βξίζθεηαη ππφ ζχζηαζε (δελ έρεη, δειαδή, 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ίδξπζήο ηεο κε ηελ εγγξαθή ηεο ζην Δηδηθφ Βηβιίν 

σκαηείσλ ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ).
 33
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3.2. Γηάθξηζε  αλάινγα  κε  ηε  ζηξαηεγηθή  πνπ  εθαξκόδεηαη  από  ηε  

ζπλδηθαιηζηηθή  νξγάλσζε  

Μεξηθή απεξγία: Πξφθεηηαη γηα ηελ απεξγία, θαηά ηελ νπνία δελ απεξγεί  ην 

ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ  ηεο  επηρείξεζεο,  αιιά  κφλν  νξηζκέλνη  εξγαδφκελνη,  πνπ  

θαηέρνπλ  ζέζεηο «θιεηδηά»,  κε  απνηέιεζκα  λα  παχεη  ε  ιεηηνπξγία  νιφθιεξεο  ηεο  

επηρείξεζεο,  ιφγσ  ηεο αιιειεμάξηεζεο  ησλ  δηαθφξσλ  ηκεκάησλ  ηεο,  ηα  νπνία  δελ  

κπνξνχλ  λα  ιεηηνπξγήζνπλ απφ ηνπο ινηπνχο εξγαδφκελνπο πνπ δελ απεξγνχλ ( π.ρ. 

απεξγία ρεηξηζηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε ηξάπεδεο). 

Κπθιηθή  ή  πεξηζηξνθηθή  απεξγία:  Πξφθεηηαη  γηα  ηελ  πεξηζζφηεξν  δξαζηηθή  

κνξθή κεξηθήο  απεξγίαο,  ηεο  νπνίαο  ε  ηαθηηθή  ζηεξίδεηαη  ζηε  δηαδνρηθή  απεξγία  

δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, κε απνηέιεζκα ε ηειεπηαία λα παξακέλεη θιεηζηή 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο. 

ηάζεηο εξγαζίαο ή δηαιείπνπζα απεξγία: Μνξθή απεξγίαο, θαηά ηελ νπνία ε 

απνρή ησλ απεξγψλ  απφ  ηελ  εξγαζία  ηνπο  δελ  είλαη  ζπλερήο,  αιιά,  είηε  δηαξθεί  γηα  

νξηζκέλν  

δηάζηεκα  ηνπ  εκεξεζίνπ  σξαξίνπ,  είηε  δηαθφπηεηαη  θαηά  ρξνληθά  δηαζηήκαηα  ή  /  

θαη επαλαιακβάλεηαη κέζα ζηελ ίδηα εκέξα ή εβδνκάδα ή κία θνξά αλά εβδνκάδα θ.ν.θ. 

ηαλ νη ζηάζεηο εξγαζίαο είλαη επαλαιακβαλφκελεο, ε απεξγία ραξαθηεξίδεηαη σο 

δηαιείπνπζα. Δίλαη  ζεκαληηθφ  λα  ηνληζηεί  φηη  νη  ζηάζεηο  εξγαζίαο  απνηεινχλ  κνξθή  

απεξγίαο  θαη, επνκέλσο,  πξέπεη  λα  ηεξνχληαη  ζην  αθέξαην  νη  πξνυπνζέζεηο  πνπ  

νξίδνληαη  απφ  ηε  λνκνζεζία γηα ηελ λφκηκε θήξπμή ηνπο. 

Λεπθή απεξγία: Καηά ηε δηάξθεηα ιεπθήο απεξγίαο νη εξγαδφκελνη δελ απέρνπλ 

απφ ηελ εξγαζία ηνπο, αιιά παξέρνπλ εξγαζία κεησκέλεο πνζφηεηαο, δειαδή κε 

κηθξφηεξε απφ ηε ζπλεζηζκέλε  απνδνηηθφηεηα  (π.ρ. επηβξάδπλζε  ξπζκνχ  παξαγσγήο,  

ζρνιαζηηθή  ηήξεζε ησλ  θαλνληζκψλ  θαη  ηππηθψλ  δηαηππψζεσλ  ηεο  εξγαζίαο  θαη  ε  

επίδεημε  ππεξβνιηθνχ  – θαηλνκεληθά  –  δήινπ.
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3.3. Γηάθξηζε αλάινγα κε ην επηδησθόκελν απνηέιεζκα  

Γηεθδηθεηηθή  απεξγία:  Καηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  δηεθδηθεηηθήο  απεξγίαο  νη  

απεξγνί πξνβάιινπλ ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα θαη δεηνχλ ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζή ηνπο, 

επηδηψθνληαο λα θάκςνπλ ηε ζέιεζε ηνπ εξγνδφηε. 

Πξνεηδνπνηεηηθή  απεξγία:  Καηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  πξνεηδνπνηεηηθήο  απεξγίαο,  

αλ  θαη πξνβάιινληαη ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα, επηδηψθεηαη λα ηνληζηεί ζηελ εξγνδνηηθή 

πιεπξά ε απνθαζηζηηθφηεηα ησλ απεξγψλ λα δηεθδηθήζνπλ κε αγσληζηηθφ ηξφπν (απεξγία 

δηαξθείαο  

ή επαλαιακβαλφκελεο  ζηάζεηο εξγαζίαο), εάλ  ρξεηαζηεί,  ηελ ηθαλνπνίεζε  ησλ 

αηηεκάησλ ηνπο.  Πξφθεηηαη  γηα  κνξθή  απεξγίαο  κε  κηθξή  δηάξθεηα  πνπ  

πξαγκαηνπνηείηαη  ζπλήζσο θαηά  ην  ζηάδην  ησλ  δηαπξαγκαηεχζεσλ  κε  ηελ εξγνδνηηθή  

πιεπξά,  φηαλ  π.ρ.  ε  ηειεπηαία δελ έρεη πξφζεζε γηα ζνβαξφ δηάινγν). 

Απεξγία  δηακαξηπξίαο:  Καηά  ηε  δηάξθεηα  κίαο  απεξγίαο  δηακαξηπξίαο  νη  

εξγαδφκελνη  – απεξγνί εθθξάδνπλ  ηελ έληνλε  δηακαξηπξία  ηνπο  ζρεηηθά κε  

ζπγθεθξηκέλα  δεηήκαηα.  Καη απηή  ε  κνξθή  απεξγίαο  έρεη  ζπλήζσο  ζχληνκε  

δηάξθεηα,  ελψ  ζπρλά  απνδέθηεο  ηεο δηακαξηπξίαο ησλ απεξγψλ δελ είλαη ν εξγνδφηεο, 

αιιά ην θξάηνο (π.ρ. γηα ην πεξηερφκελν θάπνηνπ αζθαιηζηηθνχ λνκνζρεδίνπ).  
35

 

 

3.4. Γηάθξηζε αλάινγα κε ηνλ απνδέθηε ησλ απεξγηαθώλ αηηεκάησλ 

Δξγαζηαθή  (επαγγεικαηηθή)  απεξγία:  ηφρν  έρεη  ηελ  πξνψζεζε  θαη  

ηθαλνπνίεζε  ησλ  ζπιινγηθψλ  εξγαζηαθψλ,  νηθνλνκηθψλ,  ζπλδηθαιηζηηθψλ  θαη  

αζθαιηζηηθψλ  ζπκθεξφλησλ  ησλ  εξγαδνκέλσλ,  κε  νπζηαζηηθφ  απνδέθηε  ηελ  

εξγνδνηηθή  πιεπξά  θαη  ζηφρν  ηελ  θάκςε  ηεο  ζέιεζήο  ηνπ.  ηελ  έλλνηα  ηνπ  

εξγνδφηε  ππάγεηαη  νπνηνζδήπνηε  εκεδαπφο  ή αιινδαπφο  εξγνδφηεο,  επηρείξεζε,  

εθκεηάιιεπζε  ή  ππεξεζία  ηνπ  ηδησηηθνχ  ή  ηνπ δεκφζηνπ  ηνκέα  ηεο  νηθνλνκίαο,  

φπσο  θαη  ην  Γεκφζην (Κπβέξλεζε,  ΝΠΓΓ,  ΟΣΑ),  εθφζνλ ιεηηνπξγεί σο εξγνδφηεο. 

Πνιηηηθή  απεξγία:  Σα  αηηήκαηα  ηεο  πνιηηηθήο  απεξγίαο  έρνπλ  σο  απνδέθηε  

ην  θξάηνο. ηφρνο  ηεο  είλαη  ε  πίεζε  ηεο  πνιηηηθήο  βνχιεζεο.  Η  απεξγία  πνπ  

επηδηψθεη  θαζαξά πνιηηηθνχο  ζθνπνχο,  ζθνπνχο  άιινπο  απφ  απηνχο  πνπ  

                                                           
35

Βέξγνπ .Α., ηακάηε, Α. (2013). Δξγαζηαθά ζέκαηα – Απεξγία. Γίθηπν ππεξεζηψλ 

πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο εξγαδνκέλσλ. Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο – ΓΔΔ, ζει. 10. 



57 

 

πξνβιέπνληαη  απφ  ηηο  ζρεηηθέο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο (ά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

1264/1982), ζεσξείηαη παξάλνκε. 

Δξγαζηαθή – πνιηηηθή απεξγία: Έρεη κεηθηά ραξαθηεξηζηηθά, δηεθδηθεί, δειαδή, 

αηηήκαηα  ηα νπνία, αλ θαη αλαθέξνληαη ζηα εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά, νηθνλνκηθά θαη 

ζπλδηθαιηζηηθά  ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ, ε ηθαλνπνίεζή ηνπο εμαξηάηαη απφ ην 

θξάηνο θαη κπνξεί λα  πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κέζσ ηεο λνκνζεηηθήο ηνπ εμνπζίαο.   

Απεξγία  αιιειεγγχεο:  Πξφθεηηαη  γηα  ηελ  απεξγία  πνπ  θεξχζζεηαη  γηα  ηελ  

ππνζηήξημε άιιεο (ηεο θχξηαο) απεξγίαο, κε ηελ νπνία πξνβάιινληαη θαη δηεθδηθνχληαη 

ήδε εξγαζηαθά θαη άιια αηηήκαηα. Η λνκηκφηεηα ηεο απεξγίαο αιιειεγγχεο εμαξηάηαη 

απφ ηε λνκηκφηεηα ηεο θχξηαο απεξγίαο, ηελ νπνία ππνζηεξίδεη.
 36
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
o
. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ 

ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ  

   4.1. Δηδηθνί όξνη γηα ηηο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο  

      4.1.1. Υξόλνο πξνεηδνπνίεζεο ηνπ εξγνδόηε  

      4.1.2.Γηάζεζε πξνζσπηθνύ αζθαιείαο  θαη πξνζσπηθνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ζηνηρεησδώλ  αλαγθώλ ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ 

   4.2. Απαγνξεύζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγνδόηε – εγγπήζεηο ππέξ  ηνπ 

δηθαηώκαηνο ηεο απεξγίαο  

      4.2.1. Απαγόξεπζε πξόζιεςεο απεξγνζπαζηώλ 

      4.2.2. Απαγόξεπζε αληαπεξγίαο εξγνδνηώλ  

      4.2.3. Απαγόξεπζε ιήςεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαηά ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

απεξγίαο 

 

4.1. Δηδηθνί όξνη γηα ηηο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο 

4.1.1. Υξόλνο πξνεηδνπνίεζεο ηνπ εξγνδόηε  

Γηα  ηηο  επηρεηξήζεηο  θνηλήο  σθειείαο  θαη  ηνπο  εξγαδφκελνπο  ζην  Γεκφζην  κε  

ζχκβαζε ηδησηηθνχ  δηθαίνπ  πξνβιέπεηαη  απμεκέλνο  ρξφλνο  πξνεηδνπνίεζεο  γηα  ηελ  

θήξπμε απεξγίαο,  πνπ  είλαη  νη  ηέζζεξηο  (4)  πιήξεηο  εκέξεο  πξηλ  ηελ  

πξαγκαηνπνίεζή  ηεο.  Η πξνεηδνπνίεζε απηή πξέπεη λα πεξηέρεη ηα αηηήκαηα ηεο 

απεξγίαο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηα ζεκειηψλνπλ θαη θνηλνπνηείηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή 

ζηνλ εξγνδφηε (ή ζηνπο εξγνδφηεο), ζην Τπνπξγείν πνπ αζθεί ηε ζρεηηθή επνπηεία θαη 

ζην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο.
 37
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4.1.2.Γηάζεζε πξνζσπηθνύ αζθαιείαο  θαη πξνζσπηθνύ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ ζηνηρεησδώλ  αλαγθώλ ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα ή θνηλήο σθειείαο, ησλ νπνίσλ ε 

ιεηηνπξγία  έρεη δσηηθή  ζεκαζία    γηα  ηελ  εμππεξέηεζε  βαζηθψλ  αλαγθψλ  ηνπ  

θνηλσληθνχ  ζπλφινπ,  πέξα απφ ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο, πξέπεη λα δηαηίζεηαη θαη 

πξνζσπηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ  ζηνηρεησδψλ  αλαγθψλ  ηνπ  θνηλσληθνχ  ζπλφινπ.  

ηνλ  θαζνξηζκφ  ησλ  ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ  ηνπ  θνηλσληθνχ  ζπλφινπ  πξνέρεη  ην  

νπζηαζηηθφ  θξηηήξην,  δειαδή  ε  αλάγθε εμππεξέηεζεο  πξαγκαηηθά  δσηηθψλ  αλαγθψλ  

θαη  φρη  αθεξεκέλε  ε  έληαμε  ηεο ζπγθεθξηκέλεο  επηρείξεζεο  ζηηο  επηρεηξήζεηο  ηνπ  

επξχηεξνπ  δεκφζηνπ  ηνκέα  ή  ζηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαζνξίδνληαη κε ζπκθσλία 

κεηαμχ ηεο πιένλ  αληηπξνζσπεπηηθήο  ζπλδηθαιηζηηθήο  νξγάλσζεο  ζηελ  επηρείξεζε  

θαη  ζηε  δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 25
ε
 Ννεκβξίνπ θάζε 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο.
 38

 

 

4.2. Απαγνξεύζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγνδόηε – εγγπήζεηο ππέξ  ηνπ 

δηθαηώκαηνο ηεο απεξγίαο  

4.2.1. Απαγόξεπζε πξόζιεςεο απεξγνζπαζηώλ 

Απαγνξεχεηαη  θαηά  ηε  δηάξθεηα  λφκηκεο  απεξγίαο  ε  πξφζιεςε  

απεξγνζπαζηψλ.  Ωο «απεξγνζπάζηεο» έρεη επηθξαηήζεη λα ζεσξνχληαη εθείλνη νη 

εξγαδφκελνη ηεο επηρείξεζεο πνπ  δελ  ζπκκεηέρνπλ  ζηελ  απεξγία  ηεο  επηρείξεζεο  ή  

ηνπ  επαγγέικαηνο  θαη  πεγαίλνπλ θαηά ηελ εκέξα πνπ  ε απεξγία πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ 

εξγαζία ηνπο. Ο λ. 1264/1982 κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 22 παξ.1, ραξαθηεξίδεη σο 

«απεξγνζπάζηεο» ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ πξνζιακβάλνληαη  απφ  ηνλ  εξγνδφηε  γηα  λα  

θαιχςνπλ  ηηο  θελέο  ζέζεηο  εξγαζίαο  ησλ απεξγψλ. πλαθήο δηάηαμε είλαη απηή ηνπ 

άξζξνπ 24 πεξ. α‟ ηνπ Ν. 2956/2001, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί  θαη  ηζρχεη,  βάζε  ηεο  

νπνίαο  απαγνξεχεηαη  ε  απαζρφιεζε  (κέζσ  Δηαηξηψλ Πξνζσξηλήο  Απαζρφιεζεο)  ζε  

έκκεζν  εξγνδφηε  κε  ζχκβαζε  πξνζσξηλήο  απαζρφιεζεο, φηαλ  κε  απηήλ  φηαλ  κε  

απηήλ  αληηθαζίζηαληαη  εξγαδφκελνη  πνπ  αζθνχλ  ην  δηθαίσκα  ηεο απεξγίαο.   
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Δμάιινπ  απφ  ην  ζθνπφ  ηεο  λνκνζεηηθήο  απηήο  απαγφξεπζεο  γηα  ηελ  

πξφζιεςε απεξγνζπαζηψλ  ζπλάγεηαη  φηη  δελ  επηηξέπνληαη  πξνζιήςεηο  εξγαδνκέλσλ  

θαηά  ηε δηάξθεηα  ηεο απεξγίαο  πνπ  νδεγνχλ θαη ζε έκκεζε αληηθαηάζηαζε  ησλ 

απεξγψλ. Έκκεζε αληηθαηάζηαζε  ησλ  απεξγψλ  ππάξρεη  φηαλ  πρ  νη  εξγαδφκελνη  ηεο  

επηρείξεζεο  πνπ  δελ απεξγνχλ,  ηνπνζεηνχληαη  ζηηο  θελέο  ζέζεηο  ησλ  απεξγψλ  θαη  

ζηηο  ζέζεηο  ησλ κεηαθηλνχκελσλ πξνζιακβάλνληαη άιινη. 

Η πξφζιεςε απεξγνζπαζηψλ απαγνξεχεηαη: 

1. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο, 

2. θαηά  ην  δηάζηεκα  πνπ  κεζνιαβεί  απφ  ηελ  πξνεηδνπνίεζε  ηνπ  εξγνδφηε  γηα  ηελ 

επηθείκελε απεξγία θαη κέρξη ηελ έλαξμή ηεο, 

3. θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ κεζνιαβνχλ κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ εξγαζίαο ή θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο ζχληνκεο αλαζηνιήο ηεο απεξγίαο.
 39

 

 

4.2.2. Απαγόξεπζε αληαπεξγίαο εξγνδνηώλ  

χκθσλα κε ξεηή δηάηαμε ηνπ λ. 1264/1982 (άξζξν 22 παξ.2) απαγνξεχεηαη ε 

αληαπεξγία («ιφθ –  άνπη»).  Αληαπεξγία  είλαη ε  άξλεζε  ηνπ  εξγνδφηε  λα  απνδερζεί  

ηελ  εξγαζία  ησλ κηζζσηψλ πνπ αζθείηαη κε  ηα  ραξαθηεξηζηηθά  ζηνηρεία  ηεο απεξγίαο,  

δειαδή θαηά  ηξφπν ζπιινγηθφ  (ελαληίνλ  φισλ  ησλ  εξγαδνκέλσλ)  θαη  κε  αγσληζηηθφ  

ζθνπφ  (άζθεζε    πίεζεο ζηνπο  εξγαδφκελνπο  λα  δερζνχλ  ηε  ξχζκηζε  ησλ  φξσλ  

εξγαζίαο  πνπ  επηδηψθεη  απηφο). Μνξθέο  κε  ηηο  νπνίεο  κπνξεί  λα  εθδεισζεί  ε  

αληαπεξγία,  είλαη  ν  απνθιεηζκφο  ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ην θιείζηκν 

ηεο επηρείξεζεο θιπ.   

Η αληαπεξγία δηαθξίλεηαη ζε «επηζεηηθή», φηαλ πξψηνο πξνζθεχγεη ζε απηήλ ν 

εξγνδφηεο θαη  ζε  «ακπληηθή»,  φηαλ  ν  εξγνδφηεο  θεξχζζεη  αληαπεξγία  κεηά  απφ  

απεξγία  πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ήδε εξγαδφκελνη, απνθιείνληαο απφ ηελ εξγαζία φρη κφλν 

ηνπο απεξγνχο, αιιά θαη ηνπο κε απεξγνχο. 

Γίλεηαη  δεθηφ  φηη  ε  λνκνζεηηθή  απαγφξεπζε  ηεο  αληαπεξγίαο  ηζρχεη  ρσξίο  

εμαηξέζεηο. Δπνκέλσο, απαγνξεχεηαη ε αληαπεξγία, έζησ θη αλ αζθείηαη πξνο απφθξνπζε 

παξάλνκεο απεξγίαο. 
40
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4.2.3. Απαγόξεπζε ιήςεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαηά ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο απεξγίαο 

Καηά  ηελ  ηξίηε παξάγξαθν  ηνπ άξζξνπ 22  ηνπ λ. 1264/1982 δελ επηηξέπεηαη ε 

δηθαζηηθή απαγφξεπζε  απεξγίαο  κε  αζθαιηζηηθά  κέηξα,  δει.  κε  ηελ  εηδηθή  

δηαδηθαζία  πνπ εθαξκφδεηαη  ζε  επείγνπζεο  πεξηπηψζεηο  ή  γηα  λα  απνηξαπεί  

επηθείκελνο  θίλδπλνο.    

Η απαγφξεπζε  απηή  ηνπ  λφκνπ  είλαη  γεληθή  θαη  ρσξίο  εμαηξέζεηο,  

αλεμάξηεηα  απφ  ηνπο ιφγνπο πνπ πξνζδίδνπλ ζηελ απεξγία ηνλ παξάλνκν ραξαθηήξα 

ηεο. Δίλαη φκσο δπλαηή ε απαγφξεπζε κε αζθαιηζηηθά κέηξα άιισλ παξάλνκσλ πξάμεσλ 

ησλ απεξγψλ,  φπσο πρ γηα ηελ  άξζε  ηεο  παξαθψιπζεο  απφ  ηνπο  απεξγνχο  ηεο  

εηζφδνπ  ζηηο  εγθαηαζηάζεηο  ηεο επηρείξεζεο ή ηεο θαηάιεςεο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο.  
41
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ν
. ΟΙ ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΗ ΑΠΔΡΓΙΑ 

5.1. πλέπεηεο ζπκκεηνρήο ζε λόκηκε απεξγία  

5.2. πλέπεηεο ζπκκεηνρήο ζε παξάλνκε απεξγία 

5.3. πλέπεηεο ζηνπο κε απεξγνύο κηζζσηνύο  

5.4. Η επζύλε πξνο απνδεκίσζε 

 

5.1. πλέπεηεο ζπκκεηνρήο ζε λόκηκε απεξγία  

Η απεξγία εμ νξηζκνχ πεξηέρεη άξλεζε ησλ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ απφ ηε 

ζχκβαζε εξγαζίαο, επέκβαζε ζηε ζθαίξα ηνπ εξγνδφηε θαη πξφθιεζε ζ‟ απηφλ 

νηθνλνκηθήο δεκίαο.   

Ο εξγαδφκελνο – απεξγφο βξίζθεηαη  ζηε λνκηθή θαηάζηαζε πξνζσξηλήο κε 

εθπιήξσζεο ηεο εξγαζίαο γηα δηθαηνινγεκέλν ιφγν (αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα ηεο 

απεξγίαο). Η απεξγία λνκηκνπνηεί  ηελ  απνρή  απφ  ηελ  εξγαζία  θαη  ν  ρξφλνο  απνρήο  

εμνκνηψλεηαη  κε  ρξφλν εξγαζίαο,  ζεκαληηθφ  γεγνλφο  γηα  ηα  δηθαηψκαηα  ηνπ  

εξγαδφκελνπ  πνπ  ζηεξίδνληαη  ζηελ αξραηφηεηα (πξνυπεξεζία). Με ην αλαζηαιηηθφ 

απνηέιεζκα ν απεξγφο δελ ράλεη ηε ζέζε εξγαζίαο  ηνπ,  ελψ  απηφκαηα  επηβάιιεηαη  ε  

απηφκαηε  επαλέληαμή  ηνπ,  κεηά  ηε  ιήμε  ηεο απεξγίαο,  ζην  πξνζσπηθφ  ηεο  

επηρείξεζεο  κε  δηαηήξεζε  φισλ  ησλ  θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ ηνπ. 

Αίξεηαη ε ππνρξέσζε απφ ηνλ εξγαδφκελν ‐ απεξγφ γηα παξνρή εξγαζίαο, πνπ 

νδεγεί θαη ζηελ  άξζε  ηεο  ππνρξέσζεο  ηνπ  εξγνδφηε  θαηαβνιή  ηνπ  εκεξνκηζζίνπ  

ηεο  εκέξαο απεξγίαο  (εμαίξεζε  εδψ  ππάξρεη  γηα  ην  πξνζσπηθφ  αζθαιείαο).  Η  

αλαζηνιή  ηεο  ζρέζεο εξγαζίαο  ζπλεπάγεηαη  ηελ  αλαζηνιή  ηα  άζθεζεο  ηνπ  

δηεπζπληηθνχ  δηθαηψκαηνο  ηνπ εξγνδφηε θαη  ηεο ππνρξέσζεο ππαθνήο  ηνπ κηζζσηνχ. 

Μνινλφηη κε  ηελ αλαζηνιή απηψλ ησλ  ππνρξεψζεσλ  αλαζηέιιεηαη  θαη  ε  αζθαιηζηηθή  

ζρέζε  (ππνρξέσζε  θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ  εηζθνξψλ),  ν  εξγαδφκελνο  δηαηεξεί  ηε  

γεληθή  αμίσζε  γηα  αζθαιηζηηθέο παξνρέο ζηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο.   

Ο  εξγαδφκελνο  –  απεξγφο  πξνζηαηεχεηαη  απφ  ηελ  απφιπζε,  θαζψο  ε  

ζπκκεηνρή  ζε λφκηκε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε δελ κπνξεί λα απνηειέζεη λφκηκν ιφγν 

απφιπζεο απφ ηνλ εξγνδφηε.  Η  ηπρφλ  απφιπζε  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  απεξγίαο  ή  

κεηά  απφ  ζπκκεηνρή  ζε απεξγία  γηα  ιφγνπο  εθδίθεζεο  ζεσξείηαη  παξεκπφδηζε  ηεο  

ειεχζεξεο  ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο θαη είλαη άθπξε. Σαπηφρξνλα απαγνξεχεηαη θαη θάζε 
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άιιν εθδηθεηηθφ θαη δεκηνγφλν κέηξν γηα ηνλ εξγαδφκελν – απεξγφ, φπσο ε κεηάζεζε ή ν 

εμαλαγθαζκφο ζε παξαίηεζε.
 42

 

 

5.2. πλέπεηεο ζπκκεηνρήο ζε παξάλνκε απεξγία 

Η  ζπκκεηνρή  ζε  παξάλνκε  απεξγία  ζπληζηά  απζαίξεηε  απνπζία  απφ  ηελ  

εξγαζία  θαη κπνξεί  θάησ  απφ  πξνυπνζέζεηο  λα  εθιεθζεί  σο  παξαίηεζε  απφ  ηελ  

πιεπξά  ησλ εξγαδνκέλσλ – απεξγψλ. Η λνκνζεζία, φκσο, δελ πηνζεηεί απηφκαηα θακία 

απφ ηηο ιχζεηο απηέο.  Η  ζπκκεηνρή  ζε  παξάλνκε  απεξγία  δελ  εμνκνηψλεηαη  απφ    ηελ  

πξψηε  ζηηγκή  κε απζαίξεηε απνπζία, κε βάζε ην ζθεπηηθφ φηη, απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηά 

ην λφκν ηελ επζχλε ηεο  θήξπμεο  ηεο  απεξγίαο  έρεη  ε  ζπλδηθαιηζηηθή  νξγάλσζε,  άξα  

θαη  νη  επζχλεο  γηα  ηηο ζπλέπεηεο  ηεο  ζπκκεηνρήο  ζε  παξάλνκε  απεξγία  ππάξρνπλ  

φρη  ζε  αηνκηθφ,  αιιά  ζε ζπιινγηθφ  επίπεδν.  πλεπψο  πξέπεη  πξψηα  λα  θξηζεί  ε  

λνκηκφηεηα  ηεο  απφθαζεο  ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο.   

Λακβάλνληαο  ππφςε  ην  ηεθκήξην  λνκηκφηεηαο  ηεο  απεξγίαο  κέρξη  ην  ζεκείν  

πνπ  ζα θξηζεί  παξάλνκε  ε  ζρεηηθή  απφθαζε  ηεο  ζπλδηθαιηζηηθήο  νξγάλσζεο  κε  

δηθαζηηθή απφθαζε, ειέγρεηαη ε θαιή πίζηε ηνπ απεξγνχ. Ο λνκνζέηεο δέρεηαη φηη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ απεξγνχ  ζε  απεξγία  πνπ  θξίζεθε  παξάλνκε  απνβάιιεη  ην  ραξαθηήξα  

ηεο  λφκηκεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο ή φηη απνρή είλαη αδηθαηνιφγεηε κεηά ηελ θήξπμε 

ηεο απεξγίαο σο κε  λφκηκεο.  πλεπψο  απφ  ηε  ζηηγκή  πνπ  ε  αηνκηθή  ζπκκεηνρή    

ηνπ  απεξγνχ  θξηζεί παξάλνκε, ε απνπζία κεηαηξέπεηαη ζε απζαίξεηε ηδίσο κεηά απφ 

άξλεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ εξγνδφηε λα εξγαζηεί θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ιχζε ηεο 

ζχκβαζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγαδφκελνπ. 

ηε  βάζε  θπξίσο  ηεο  απζαίξεηεο  απνπζίαο  απφ  ηελ  εξγαζία,  κπνξνχλ  λα  

θηλεζνχλ πεηζαξρηθέο  δηαδηθαζίεο,  ζχκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  θαλνληζκνχ  

εξγαζίαο  πνπ  ηζρχεη ζηελ επηρείξεζε.    

Δλδερνκέλσο  κπνξεί  λα  ηεζεί  ζέκα  αζηηθήο  επζχλεο  ηνπ  εξγαδφκελνπ  ‐  

απεξγνχ  γηα απνδεκίσζε ηνπ εξγνδφηε. Σν  δήηεκα, φκσο, απηφ πεξηέρεη αξθεηέο 

δπζρέξεηεο, γηαηί δελ είλαη  εχθνιν  λα  απνδεηρζεί  ε  αηηηψδεο  ζπλάθεηα  ζηε  ζρέζε  

δεκίαο  ηνπ  εξγνδφηε  θαη ππαηηηφηεηαο  απφ  ηελ  αηνκηθή  πξάμε  ηνπ  εξγαδφκελνπ  –  
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απεξγνχ,  αθνχ  ε  δεκία  ζα νθείιεηαη ζηελ παξάβαζε πνιιψλ εξγαδνκέλσλ (ζπιινγηθή 

δηάζηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο).  
43

 

 

5.3. πλέπεηεο ζηνπο κε απεξγνύο κηζζσηνύο  

ε πεξίπησζε θήξπμεο απεξγίαο, ηίζεηαη ην δήηεκα εάλ ν εξγνδφηεο νθείιεη λα 

θαηαβάιεη κηζζνχο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, νη νπνίνη δελ απεξγνχλ, ησλ νπνίσλ ηελ εξγαζία 

δελ ελδηαθέξεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη. Η αμηνπνίεζε απηήο ηεο εξγαζίαο ηνπο είλαη 

δπλαηφλ λα είλαη απιά κε ζπκθέξνπζα, αιιά κπνξεί λα είλαη θαη αληηθεηκεληθά αδχλαηε. 

Σέινο, είλαη δπλαηφλ ε αμηνπνίεζε απηή λα είλαη αδχλαηε θαη γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 

Αλσηέξα βία, ζπληξέρεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο νθείιεηαη ζε 

ηπρεξφ γεγνλφο, δειαδή ζε θπζηθφ ή άιιν απξφβιεπην ζπκβάλ, πνπ επεξεάδεη ηηο ζρέζεηο 

εξγνδφηε θαη εξγαδφκελν, ρσξίο λα είλαη δπλαηφ λα απνδνζεί ζε πηαίζκα ηνπ εξγνδφηε, 

νχηε είλαη δπλαηφ λα απνηξαπεί κε κέηξα άθξαο ζπλέζεσο θαη επηκέιεηαο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 656 εδαθ. ά ΑΚ, αλ ν εξγνδφηεο έγηλε ππεξήκεξνο σο πξνο 

ηε απνδνρή ηεο εξγαζίαο ή αλ ε απνδνρή ηεο εξγαζίαο είλαη αδχλαηε απφ ιφγνπο πνπ ηνλ 

αθνξνχλ θαη δελ νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία, ν εξγαδφκελνο έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη ην 

κηζζφ, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάζρεη ηελ εξγαζία ζε άιιν ρξφλν. Κξίζηκν 

ζηνηρείν ελ πξνθεηκέλσ είλαη αλ ε απεξγία απνηειεί ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη ζηε ζθαίξα 

επζχλεο ηνπ εξγνδφηε ή ησλ εξγαδνκέλσλ. Τπνζηεξίρηεθαλ θαη νη δπν απφςεηο θαη φηη 

δειαδή ε απεξγία είλαη γεγνλφο πνπ δελ αθνξά ηνλ εξγνδφηε, αιιά ηνπο κηζζσηνχο, 

νπφηε απηφο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο κηζζψλ ζηνπο κε απεξγνχο 

εξγαδνκέλνπο, αιιά θαη ε αληίζεηε άπνςε θαη ε απεξγία απνηειεί γεγνλφο, ην φπνην, ήδε, 

επηθξαηνχζε λνκνινγηαθά, επηθπξψζεθε θαη λνκνζεηηθά κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 656 

ΑΚ ζε πεξίπησζε θήξπμεο απεξγίαο ζηελ επηρείξεζε. 

Σειηθά, θξίζεθε, επίζεο, λνκνινγηαθά φηη ε απεξγία ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα 

απνηειέζεη γεγνλφο αλσηέξαο βίαο αλ ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιεςε ηνπ εξγνζηαζίνπ ή 
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άιισλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο, θαηά ηξφπν πνπ εκπνδίδεηαη ε πξνζέιεπζε φζσλ 

εξγαδνκέλσλ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ. 
44

 

 

5.4. Η επζύλε πξνο απνδεκίσζε 

Αλ ζεσξεζεί φηη κηα απεξγία είλαη παξάλνκε, είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη θαη 

δήηεκα απνδεκηψζεσο ηνπ εξγνδφηε ή ησλ ηξίησλ πνπ ππέζηεζαλ δεκηά απφ ηελ απεξγία 

απηή. Πάλησο, ην δήηεκα ζπαλίσο εκθαλίδεηαη ζηελ πξάμε θαζψο δελ είλαη επρεξήο νχηε 

ε απφδεημε ηεο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο δεκηάο ηνπ εξγνδφηε ή ησλ ηξίησλ θαη 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαζελφο απεξγνχ, νχηε ηεο ππαηηηφηεηαο ηνπ. Δμάιινπ, θαη ε 

ηθαλνπνίεζε αμίσζεο απνδεκηψζεσο θαηά ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο, εκθαλίδεηαη 

δπζρεξήο φρη κφλν γηαηί νη νξγαλψζεηο απηέο δελ είλαη νηθνλνκηθά εχξσζηεο, αιιά θαη 

γηαηί ε πεξηνχζηα ηνπο είλαη αθαηάζρεηε. 
45
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πκπεξάζκαηα 

 

Σν δηθαίσκα ηεο απεξγίαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία 

απνηειψληαο αλαγθαίν ζπκπιήξσκα ηεο. Η ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία, ην δηθαίσκα ηεο 

απεξγίαο, αιιά θαη ε ζπιινγηθή απηνλνκία απνηεινχλ αιιειεμαξηψκελα θαη 

αιιεινζπκπιεξνχκελα αηνκηθά δηθαηψκαηα, εθθάλζεηο ηνπ ίδηνπ θαηλνκέλνπ, δειαδή 

ηεο αληηπαξάζεζεο ζπκθεξφλησλ ζην πιαίζην ηεο δεκνθξαηηθήο έλλνκεο ηάμεο. 

Αλεμάξηεηα ινηπφλ απφ ην γεγνλφο φηη ην δηθαίσκα ηεο απεξγίαο έρεη πιένλ θαηαθηήζεη 

ηε δίθε ηνπ, απηνηειή, ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε, δελ παχεη λα εμππεξεηεί ιεηηνπξγηθά 

θαη λα απνηειεί εγγχεζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο. 

Η απεξγία είλαη ε ζεκαληηθφηεξε κνξθή εξγαζηαθνχ αγψλα θαη ην κέζν κε ην 

νπνίν νη εξγαδφκελνη, αξλνχκελνη λα πξνζθέξνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, επηδηψθνπλ 

αγσληζηηθά θαη ζπιινγηθά λα βειηηψζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο ζπλζήθεο 

αζθψληαο πίεζε θαηά βάζε ζηελ ηζρπξφηεξε εξγνδνηηθή πιεπξά, έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ επλντθφ γηα απηνχο ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ. θνπφο ηεο απεξγίαο, φπσο 

ξεηά αλαθέξεηαη ζηε ζπληαγκαηηθή δηάηαμε, είλαη ε δηαθχιαμε θαη πξναγσγή ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη εξγαζηαθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Απφ θνηλσληθή άπνςε, δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ ηζνξξνπεκέλεο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο ρσξίο θαηαρψξεζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο απεξγίαο. Η ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ 

ππάξρεη ζε θάζε είδνο θνηλσλίαο. Δηδηθφηεξα, ε ζχγθξνπζε κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη 

εξγαζίαο είλαη αλαπφθεπθηε θαη απνηειεί ελδνγελέο ζηνηρείν ηνπ αζηηθνχ νηθνλνκηθνχ 

θαζεζηψηνο. ζν θαη αλ ε άζθεζε ηεο απεξγίαο απνηειεί δεκηνγφλν γεγνλφο, θαη γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη γηα ηνπο ηδίνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί φηη ηειηθά 

κε ηνπο εξγαηηθνχο αγψλεο έρεη δηακνξθσζεί ην ζεκεξηλφ θνηλσληθφ επίπεδν θαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν εμειίρζεθε θαη ζε εζληθφ θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, ε εξγαηηθή θαη θνηλσληθή 

λνκνζεζία. Υσξίο βέβαηα ηα παξαπάλσ λα ζεκαίλνπλ φηη ε απεξγία απνηειεί απηνζθνπφ. 

Σν θξίζηκν ζηνηρείν είλαη φηη πξέπεη, θαηαξρήλ, λα επηδηψθνληαη πξνιεπηηθέο κέζνδνη κε 

ηηο νπνίεο ζα επηιχνληαη εηξεληθά νη παξαπάλσ δηαθνξέο, ψζηε λα εμαιείθνληαη νξηζκέλεο 

θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ βεβαίσο, απφ ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηε ζχγθξνπζε θαη λα 

ξπζκίδεηαη ηειηθά ε δηαθνξά φηαλ ε ζχγθξνπζε απηή πξνθχπηεη. Καη πνιχ πεξηζζφηεξν, 

πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε ξχζκηζε ηεο ζχγθξνπζεο κάιινλ κέζσ ελίζρπζεο κεραληζκψλ 

ειεχζεξεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο, παξά κέζσ θαηαζηνιήο.  
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