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πλδηθαιηζκόο – αιιαγή ζεζκηθνύ πιαηζίνπ – ην θξάηνο ζπλερίδεη λα ειέγρεη – 
λνκνζεηείηαη ε απιή αλαινγηθή – κεηώλεηαη ν αγξνηηθόο πιεζπζκόο –

θξαηηθνπνίεζε, θνκκαηηθνπνίεζε – νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα – ην δεκνθξαηηθό 
θξάηνο θαη ε αιιαγή παξεκβαίλνπλ δηθαζηηθά – λ. 330, άξζξν 4, 1985 



Αλάιπζε ηνπ Σπλνιηθνύ Δζληθνύ 
Δηζνδήκαηνο * (ζε εθαη. δξαρκέο) 

 

 
Έηνο Σπλνιηθό εζληθό 

εηζόδεκα 
Γεσξγία Μηζζνί θαη 

εκεξνκίζζηα 

Με-γεσξγ. 

1961 101.560 26.135 34.231 33,7% 

1974 485.912  96.874  184.078  37,9% 

1975 564.831  106.568 226.740 40,1%  

1976 694.477  130.688 287.193  41,4%  

1977 802.477 134.754  358.698 44,7%  

1978 959.680  168.993  445.370  46,4%  

1979 1.178.578  191.424  551.993  46,8%  

1980 1.438.261  257.332 671.244  46,7%  



Αλάιπζε ηνπ Σπλνιηθνύ Δζληθνύ 

Δηζνδήκαηνο * (ζε εθαη. δξαρκέο) 

 Έηνο  Σπλνιηθό εζληθό 

εηζόδεκα  

Γεσξγία  Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα  Με-γεσξγ  

1981 1.743.477  313.825  831.388  47,7%  
1982 2.153.076  405.785  1069.305  49,7%  

1983 2.489.713  439.114  1286.351  51,7%  

1984 3.034.101  562.107  1595.124  52,6%  
1985 3698.558  677.655 1987.878 53,7%  

1988 



Η δηεζλήο θξίζε 1973-1974 

«Η δηεζλήο νηθνλνκία θαηά ην 1974 παξνπζηάδεη εηθόλα ξηδηθώο 
δηάθνξνλ από εθείλελ ηνπ ακέζσο πξνεγνπκέλνπ έηνπο, ε 
νπνία ήην πξντόλ ηεο βαζκηαίαο κεηαπνιεκηθήο εμειίμεσο. Σα 
καθξνρξόληα πξόηππα ησλ δηεζλώλ ζπλαιιαγώλ αλεηξάπεζαλ, 
νη όξνη ηνπ εκπνξίνπ κεηαμύ νκάδσλ ρσξώλ ελεθάληζαλ 
απνηόκνπο κεηαβνιάο, κνλίκσο πιενλαζκαηηθαί πεξηνραί 
θαηέζηεζαλ ειιεηκκαηηθαί, θαη ζεακαηηθέο απμήζεηο εζληθνύ 
εηζνδήκαηνο εζεκεηώζεζαλ εηο ηαο πεηξειεηνπαξαγσγνύο 
ρώξαο. Η λέα απηή εηθώλ ηεο δηεζλνύο νηθνλνκίαο αληαλαθιά 
ηαο νινθιεξσζείζαο, θαηά ην παξειζόλ έηνο, επηπηώζεηο ηνπ 
ηεηξαπιαζηαζκνύ ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ εηο δηάζηεκα 
κηθξόηεξνλ ηεο δηεηίαο.»[1] 

•  
[1] Από ηελ έθζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δκπνξηθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο ηξαηή Αλδξεάδε πξνο ηελ Δηήζηα 
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο ηξάπεδαο. Βι. Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 1975, Έκθεζιρ ηος 
Πποέδπος ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος επί ηος ιζολογιζμού ηος έηοςρ 1974, Αζήλαη, ζει.15.  



Μεηάβαζε ζηε δεκνθξαηία 

• Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζεσξείηαη ζεκαληηθή πξνυπφζεζε 

ηεο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο.  

• Καζψο νη βαζηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο αλέβαηλαλ θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ ’60 θαη ε ζρεηηθή επεκεξία ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, παξά ηελ έιιεηςε νξγαλσκέλνπ 

θξάηνπο πξφλνηαο, ήηαλ «εγγπεκέλε», ηα επξχηεξα ιατθά 

ζηξψκαηα δελ έδεηρλαλ λα αλεζπρνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηθηαηνξίαο.  

• Η πεηξειατθή θξίζε θαη ε ζπλαθφινπζε αχμεζε ηεο αλεξγίαο 

θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ απνηέιεζαλ  ην ππφζηξσκα γηα ηελ 

ππφθνθε θαη αξγφηεξα θαλεξή δηακαξηπξία.  



Μεηάβαζε ζηε δεκνθξαηία 

• ηελ θξίζε λνκηκνπνίεζεο ησλ απηαξρηθώλ 

θαζεζηώησλ ζπκβάιιεη κε ζεκαληηθό ηξόπν ε 

αίζζεζε ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ όηη 

δηαθπβεύεηαη ε ζρεηηθή θαη ζηαζεξή νηθνλνκηθή 
επεκεξία ηνπο.  

• Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνσζεί ηνλ 

εθδεκνθξαηηζκό κόλν κε ηελ έλλνηα όηη 

«επηθέξεη αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή θνπιηνύξα θαη 

ζηελ θνηλσληθή δνκή».  



Μεηάβαζε ζηε δεκνθξαηία: 

Διιεληθή πεξίπησζε 

• καθξνπξφζεζκε αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιή εηζνδήκαηνο 
(παξφηη ρακειφ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δπηηθνεπξσπατθέο 
ρψξεο),  

• πςειφο βαζκφο αζηηθνπνίεζεο (ιφγσ εζσηεξηθήο 
κεηαλάζηεπζεο θαη ζρεηηθήο εθβηνκεράληζεο θαη αλάπηπμεο 
ππεξεζηψλ),  

• ξαγδαία κεηνχκελνο ή ζρεηηθά κηθξφο αγξνηηθφο πιεζπζκφο 
(απνηέιεζκα ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο), 

• κεγάιε επαγγεικαηηθή πνηθηινκνξθία (ιφγσ ηεο κηθξήο 
αλάπηπμεο βηνκεραληθνχ πξνιεηαξηάηνπ θαη κεγάιεο έθηαζεο 
ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ),  

• εθηεηακέλε εγγξακκαηνζχλε (ήδε απφ ην 19ν αηψλα, ζρεηηθά 
πνιινί απφθνηηνη ΑΕΙ) 



Μεηάβαζε ζηε δεκνθξαηία: 

Διιεληθή πεξίπησζε 

Η κεηαπνιίηεπζε επέθεξε: 

• δεκνθξαηία,  

• θαλνληθέο ελαιιαγέο ζηελ εμνπζία, 

• αλακθηζβήηεηε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξόνδν θαη 
αλάπηπμε.  

Όκσο, ε θνηλσλία είηε ήηαλ απνύζα από ηε δηακόξθσζε απηώλ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ή, ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε έπαηδε ην 

ξόιν ηνπ θνκπάξζνπ. Σα θόκκαηα δηαρεηξίζηεθαλ απηή ηε 

κεηάβαζε ζεηηθά όζνλ αθνξά ηνλ εηξεληθό θαη ζύληνκν 

ραξαθηήξα ηεο αιιά από ηελ άιιε πεξηόξηζαλ αζθπθηηθά ηηο 

πξσηνβνπιίεο ησλ ιατθώλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ δελ κπόξεζαλ λα ζπγθξνηήζνπλ έλα 
απηόλνκν δηεθδηθεηηθό θίλεκα.  



Δξγαηηθόο ζπλδηθαιηζκόο 

•  ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ: Bain & Price (1980) «μία οργάνωςθ εργαηομζνων 
που επιδιϊκει να αντιπροςωπεφςει τα εργαςιακά ςυμφζροντα 
των μελϊν του απζναντι ςτουσ εργοδότεσ και ςε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ απζναντι ςτο κράτοσ, αλλά δεν κυριαρχείται από 
κανζνα εξ αυτϊν»  

• Συνδικαλιςτικι πυκνότθτα; Είναι «ο αρικμόσ των μελϊν των 
ςυνδικάτων εκπεφραςμζνοσ ςε ποςοςτό του αρικμοφ των 
ανκρϊπων που δυνθτικά κα μποροφςαν να είναι μζλθ του 
ςυνδικάτου»  

• Γενική ςυνδικαλιςτική πυκνότητα – καθαρή ςυνδικαλιςτική 
πυκνότητα. Στθν πρώτθ ςυμπεριλαμβάνονται οι άνεργοι και οι 
ςυνταξιοφχοι – ςτθ δεφτερθ περιλαμβάνονται μόνο τα μζλθ των 
ςυνδικάτων που εργάηονται. 

 



Δξγνδνηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

ελώζεηο 

• Το δικαίωμα των εργοδοτϊν να ιδρφουν ενϊςεισ και ςωματεία 
κατοχυρϊνεται ςτο άρκρο 12 του Συντάγματοσ.  

• Ο πρϊτοσ νόμοσ που ρφκμιςε τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία των 
εργατικϊν και εργοδοτικϊν ενϊςεων μετά το Σφνταγμα του 1975 ιταν ο 
ν. 330/1976 «περί επαγγελματικϊν ςωματείων και ενϊςεων και 
διαςφαλίςεωσ τθσ ςυνδικαλιςτικισ ελευκερίασ».  

• Στθ ςυνζχεια ο 1264/1982 ζρχεται να μεταβάλει μια νομοκετικι 
παράδοςθ εξιντα τεςςάρων ετϊν και να ρυκμίςει τθν οργάνωςθ και τθ 
λειτουργία των οργανϊςεων των εργαηομζνων. 

•  Ενϊ, με τουσ νόμουσ 1361/1983 ρυκμίςτθκε θ οργάνωςθ και θ 
λειτουργία των «αγροτικϊν ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων».  

• Μόλισ το 1987 με ην Νόκν 1712/1987 για τον εκςυγχρονιςμό των 
επαγγελματικών οργανώςεων των εμπόρων των βιοτεχνών και των 
λοιπών επαγγελματιών προςδιορίςτηκε το δικαίωμα των 
επαγγελματιών να ιδρφουν ενώςεισ και ςωματεία ςφμφωνα με το 
άρθρο 12 και 23 του Συντάγματοσ.  



Δξγνδνηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

ελώζεηο 

Οι επαγγελματικζσ οργανϊςεισ  

• Δίλαη ζσκαηεία πνπ δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λόκνπ θαη ηνπ αζηηθνύ θώδηθα  

• Έρνπλ ζθνπό ηε δηαθύιαμε ηε κειέηε θαη ηελ 

πξναγσγή ησλ θνηλώλ νηθνλνκηθώλ θνηλσληθώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηνπο ζην 

πιαίζην  

• Γηαθξίλνληαη ζε πξσηνβάζκηεο, δεπηεξνβάζκηεο 

(νκνζπνλδίεο) θαη ηξηηνβάζκηεο (ζπλνκνζπνλδίεο). 

 



Δξγνδνηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

ελώζεηο 
Οη ηξεηο θνξπθαίεο εξγνδνηηθέο νξγαλώζεηο:  

• ΣΔΒ ηεο βηνκεραλίαο,  

• ΔΣΔΔ ηνπ εκπνξίνπ θαη ε  

• ΓΣΔΒΔΔ ησλ κηθξνκεζαίσλ θπξίσο βηνηερλώλ θαη 
επαγγεικαηηώλ.  

• Καη νη ηξεηο ζπλππνγξάθνπλ, βάζεη ηνπ λόκνπ, ηελ Δζληθή 
Γεληθή Σπιινγηθή Σύκβαζε Δξγαζίαο θαη ζπκκεηέρνπλ 
ζηνλ ζεζκνζεηεκέλν Κνηλσληθό Γηάινγν ηεο Οηθνλνκηθήο 
θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο αιιά θαη ζε όιεο ηηο επηηξνπέο 
ηνπ κε ζεζκνζεηεκέλνπ θνηλσληθνύ δηαιόγνπ.  

• Δμ απηνύ δηαρσξίδνληαη από άιιεο εξγνδνηηθέο 
νξγαλώζεηο νη νπνίεο, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, απνηεινύλ, 
από λνκηθή άπνςε, ζσκαηεία ηνπ λόκνπ 330. 

 



ΔΒ 

• Ο ΔΒ είλαη αλεμάξηεην κε θεξδνζθνπηθό ζσκαηείν 
ηνπ αζηηθνύ θώδηθα ζπληεξνύκελν κόλνλ από ηηο 
ζπλδξνκέο ησλ κειώλ ηνπ.  

• Σν θαηαζηαηηθό ηνπ ηξνπνπνηήζεθε ην 1946 όηαλ 
έπαςε λα πεξηιακβάλεη ζηηο ηάμεηο ηνπ ηε βηνηερλία.   

• Σν 1979 κεηνλνκάζηεθε ζε ύλδεζκν Διιεληθώλ 
Βηνκεραληώλ, κηα ηξνπνπνίεζε πνπ αθαίξεζε από ηα 
θπζηθά πξόζσπα ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο, 
παξά ην γεγνλόο όηη ν ίδηνο ν λ. 330/76 δελ παξελέβε 
ζηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ησλ εξγνδνηηθώλ 
επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ, δειαδή, ζην όηη κέιε 
ηνπο κπνξεί λα είλαη ηόζν θπζηθά όζν θαη λνκηθά 
πξόζσπα.  



ΔΒ 

• Σν 1988 έγηλε λέα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ ΔΒ κε 
ηελ νπνία δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζε επηρεηξήζεηο 
πνπ αζθνύλ θαη άιιε δξαζηεξηόηεηα εθηόο ηεο ζηελήο 
κεηαπνηεηηθήο (εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, κεηαθνξώλ, ηξάπεδεο 
αιιά θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο).  

• Όπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 4 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ ΔΒ, κέιε 
ηνπ κπνξνύλ λα είλαη “λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ….”. Καηά ην 
ηειεπηαίν δηάζηεκα ζπκκεηέρνπλ θαη managers κεγάισλ 
εηαηξεηώλ.  

• Ο ΔΒ απνηειεί, από ηελ ίδξπζή ηνπ, ηελ ηζρπξόηεξε ειιεληθή 
εξγνδνηηθή νξγάλσζε ηόζν από ηελ άπνςε ηνπ κεγέζνπο ησλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ θαη ησλ θιάδσλ ζηνπο 
νπνίνπο απηέο δξαζηεξηνπνηνύληαη όζν θαη από ην θύξνο ηεο 
ίδηαο ηεο νξγάλσζεο ζηελ θνηλσλία θαη ζην πνιηηηθό ζύζηεκα.  

 



Η ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΒ 

 

• Μέιε: ηαθηηθά θαη έθηαθηα (επηρεηξήζεηο θαη νξγαλώζεηο) 

• Όξγαλα: Γ.. θαη Γ.. 20κειέο (πξόεδξνο, εθηειεζηηθή 
επηηξνπή, 5 αληηπξόεδξνη, γ.γ. θαη ηακίαο). 

• πκπιεξσκαηηθά όξγαλα: Γεληθό πκβνύιην, πκβνύιην 
Πξνέδξσλ. 

• Η ππεξεζία 

• Γεληθόο Γηεπζπληήο θαη 5 ππεξεζίεο ( έξεπλα αλάιπζε – 
εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη θνηλσληθώλ ζεκάησλ – βηνκεραληθώλ 
ππνζέζεσλ – κειώλ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ  - λνκηθή 
ππεξεζία) θαη ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. 

• ΠΟΡΟΙ 

•  95% από ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειώλ.  



ΔΒ θαη Κπβέξλεζε ΠΑΟΚ 

Σα ζρέδηα ηεο ζνζηαιηζηηθήο θπβέξλεζεο γηα  

• εζληθνπνηήζεηο,  

• ελίζρπζε ηεο ζεκαζίαο ησλ θξαηηθώλ επηρεηξήζεσλ,  

• αύμεζε ηνπ παξαγσγηθνύ θόζηνπο (ηο 1982 η 
κςβέπνηζη αποθάζιζε να αςξήζει ηα καηώηαηα όπια 
ηων μιζθών και ημεπομιζθίων καηά 40%).   

• Η απόθαζε απηή ραξαθηεξίζηεθε σο έλα είδνο 
«αξρηθήο δηαηαξαρήο» ηνπ θόζηνπο ζε ζπλδπαζκό κε 
ηε ρακειή παξαγσγηθόηεηα εμαηηίαο, θπξίσο, ηεο κε 
αλαλέσζεο ηνπ θεθαιαηνπρηθνύ παξαγσγηθνύ 
κεραληζκνύ θαη ν πςειόο πιεζσξηζκόο θαζηζηνύζαλ 
πξνβιεκαηηθή ηελ επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία.  



ΔΒ θαη Κπβέξλεζε ΠΑΟΚ 

• Η θξηηηθή ηνπ ΔΒ πξνο ηελ θπβέξλεζε ήηαλ ηδηαίηεξα 
πξνζεθηηθή θαη γηλόηαλ πεξηζζόηεξν κε έκκεζν ηξόπν: 
“Ιζηνξηθή επζύλε θέξεη θάζε εγέηεο, θάζε δεκόζηνο άλδξαο 
πνπ, ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο εζληθέο επηινγέο, απνζαξξύλεη 
γεληθά –γηα νπνηνδήπνηε ιόγν- ηελ επηρεηξεκαηηθή 
πξσηνβνπιία”, δήισλε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 1983 ν 
πξόεδξνο ηνπ ΔΒ Θ. Παπαιεμόπνπινο  

• Βαζηθό ζπκπέξαζκα ζπλεδξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 
ίδην ρξόλν ήηαλ όηη: “…νη πξνηάζεηο ηεο βηνκεραλίαο δελ έρνπλ 
γίλεη αθόκα αληηθείκελν νπζηαζηηθνύ δηαιόγνπ ή, έζησ, 
αληηιόγνπ”.  

• Παξάιιεια, κε ζηαζεξό θαη ζπζηεκαηηθό ηξόπν θαη κε θάζε 
επθαηξία, ππνγξακκηδόηαλ ε αλάγθε ζύγθιηζεο ησλ απόςεσλ 
θαη δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο. 
Πξόθεηηαη γηα ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ππνγξάθηεθε κεηαμύ 
ηνπ ΔΒ θαη ηεο ΓΔΔ ζύκβαζε γηα ην πελζήκεξν θαη ηελ 
40σξε εξγαζία ζηε βηνκεραλία. 



ΔΒ θαη Κπβέξλεζε ΠΑΟΚ 

Κνξύθσζε ηεο αληηπαξάζεζεο κεηαμύ ηνπ ΔΒ 

θαη ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ κε ηελ ίδξπζε 

κε πξσηνβνπιία ηνπ πξώηνπ ην Δζληθό 

πκβνύιην Ιδησηηθήο Πξσηνβνπιίαο (ΔΙΠ). 

“ηνπο βηνκεράλνπο ελαπόθεηην […] λα 

αλαιάβνπλ ηελ πξσηνβνπιία όηαλ έλα ξηδηθά 

αιιαγκέλν πεξηβάιινλ απείιεζε ηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία ζην ζύλνιό ηεο θαη δεκηνύξγεζε 

ηελ άκεζε αλάγθε θνηλήο ακπληηθήο δξάζεο”.  



ΓΣΕΒΕΕ 

Η ΓΔΒΔΔ πεξηιακβάλεη 62 νκνζπνλδίεο.  Απ’ απηέο νη 
48 είλαη ηνπηθέο, νη 13 είλαη θιαδηθέο θαη ε κία είλαη ε 
νκνζπνλδία ησλ ζπληαμηνύρσλ ηνπ θιάδνπ.  

• Οη ηνπηθέο θαη θιαδηθέο νκνζπνλδίεο απνηεινύληαη 
από ζσκαηεία ή ζπιιόγνπο:  

• ην πξσηνβάζκην ζπλδηθαιηζηηθό όξγαλν 
ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο ζσκαηείν από ηελ ΓΔΒΔΔ 
θαη ζύιινγνο από ηελ ΔΔΔ.   

• Η ΓΔΒΔΔ ζεσξεί όηη πξέπεη λα ζπγθαηαιέγεη ζηηο 
ηάμεηο ηεο θαη ηνπο εκπόξνπο, ζέζε ηελ νπνία ζηεξίδεη 
ζηελ ύπαξμε θνηλώλ πξνβιεκάησλ, θνηλώλ 
δηεθδηθήζεσλ θαη θνηλώλ απόςεσλ πνπ ππνηίζεηαη όηη 
έρνπλ νη έκπνξνη κε ηνπο βηνηέρλεο θαη ηνπο 
επαγγεικαηίεο.   



ΓΔΒΔΔ 

• Γίλεηαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα πξνζεγγίζνπλ 
θαη ηνπο εκπόξνπο, ησλ νπνίσλ από ηελ άιιε 
πιεπξά ηελ απνθιεηζηηθή εθπξνζώπεζε δηεθδηθνύλ 
νη ζύιινγνη εκπόξσλ θαη ε ΔΔΔ.   

• Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απηήο ηεο εηθόλαο 
απνηειεί ην γεγνλόο όηη από ηηο 13 θιαδηθέο 
νκνζπνλδίεο πνπ αλήθνπλ ζηε ΓΔΒΔΔ, ε 
νκνζπνλδία ησλ «βηβιηνπσιώλ» ζα κπνξνύζε 
θάιιηζηα λα αλήθεη ζηελ ΔΔΔ.  Η δε νκνζπνλδία 
ησλ «θξενπσιώλ» δελ κπνξεί λα αλήθεη ζηελ ΔΔΔ, 
αθνύ ζηνπο εκπνξηθνύο ζπιιόγνπο δελ εγγξάθνληαη 
ηα θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ είδε ηξνθίκσλ. 

 



ΓΔΒΔΔ 

• Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε δηνίθεζεο ζηελ ΓΔΒΔΔ 
γίλνληαη δηα κέζνπ αληηπξνζώπσλ ησλ νκνζπνλδηώλ-
κειώλ νη νπνίνη απνηεινύλ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 
πλνκνζπνλδίαο.   

• Οη αληηπξόζσπνη ζηε Γ.. ηεο ΓΔΒΔE εθιέγνληαη από ηηο 
Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ Οκνζπνλδηώλ-κειώλ νη νπνίεο 
ζπγθξνηνύληαη από αληηπξνζώπνπο πνπ έρνπλ εθιέμεη νη 
πξσηνβάζκηεο νξγαλώζεηο (ζσκαηεία) κε αλαινγία έλαο 
αληηπξόζσπνο αλά 20 ςεθίζαληεο.  

•  Όπσο γηα ηελ ΔΔΔ έηζη θαη γηα ηελ ΓΔΒΔΔ γηα ηελ 
αλάδεημε αληηπξνζώπσλ ζε απηέο από ηηο νκνζπνλδίεο –
κέιε δηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ κόλν νη αληηπξόζσπνη ησλ 
ζπιιόγσλ εθείλσλ πνπ δήισζαλ ηελ νκνζπνλδία σο 
θύξηα.  



ΔΔΔ 

• Η ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ησλ εκπόξσλ δελ 
πεξηνξίδεηαη ζηε δξάζε ησλ εκπνξηθώλ ζπιιόγσλ θαη 
ηεο ΔΔΔ.   

• ηαζεξή άπνςε ησλ θνκκάησλ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηνπ 
ΠΑΟΚ ήηαλ αλέθαζελ όηη ε ζέζε ησλ εκπόξσλ είλαη 
θνληά ζηνπο επαγγεικαηνβηνηέρλεο πνπ εθθξάδνληαη 
ζπλδηθαιηζηηθά κέζσ ηεο ΓΔΒΔΔ.   

• Η δξαζηεξηνπνίεζε ησλ εκπόξσλ ζηνπο Δ.. ήηαλ 
πξνβιεκαηηθή.  Δίλαη γεγνλόο όηη, ζήκεξα, πεξίπνπ 
25.000 έκπνξνη δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ζσκαηεία θαη 
ζπιιόγνπο πνπ αλήθνπλ ζηε ΓΔΒΔΔ, ελώ κόλν 
31.000 είλαη νη εγγεγξακκέλνη ζηα πξσηνβάζκηα 
όξγαλα -ηνπο Δ..- νη νπνίνη εθπξνζσπνύληαη από ηελ 
ΔΔΔ. 



ΔΔΔ 

• Σν 1961 ηδξύζεθε ην πληνληζηηθό πκβνύιην Δκπνξηθώλ 
πιιόγσλ Διιάδνο (ΔΔ) ην νπνίν όκσο δελ έηπρε λνκηθήο 
ππόζηαζεο. Μέιε ηνπ ήηαλ δεθαπέληε (15) Δ.. ηεο ρώξαο 
επηθεθαιήο ησλ νπνίσλ ήηαλ ν Δ. . Αζελώλ. Σν ΔΔ δελ 
απέθηεζε πνηέ νύηε ππνηππώδεο θαηαζηαηηθό. 

• Σν πληνληζηηθό πκβνύιην ησλ Δκπνξηθώλ πιιόγσλ Διιάδαο 
παξόηη θαηέβαιε πξνζπάζεηεο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ 
εκπνξηθνύ θόζκνπ ώζηε “λα αθνύγεηαη ε θσλή ηνπ θιάδνπ 
ζπληνληζκέλε” δελ κπόξεζε λα νκαδνπνηήζεη θαη λα ζπλζέζεη 
ζε έλα γεληθόηεξν δηεθδηθεηηθό πιαίζην ηα όπνηα θιαδηθά 
αηηήκαηα.   

• Έηζη, αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ πεξηθεξεηαθέο 
νκνζπνλδίεο (Οκνζπνλδία Δ. . Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο, Οκνζπνλδία Δ. . Κξήηεο θαη ε Έλσζε Δ. . 
λνκνύ Αηησιναθαξλαλίαο ε νπνία, γξήγνξα, κεηεμειίρζεθε ζε 
Οκνζπνλδία Δ. . Γπηηθήο Διιάδαο).  



ΔΔΔ 

• Σν βαζηθόηεξν πξόβιεκα ηεο εθπξνζώπεζεο ησλ 
ζπκθεξόλησλ ηνπ εκπνξίνπ ηεο πεξηόδνπ απηήο ήηαλ ν 
θαηαθεξκαηηζκόο ησλ αηηεκάησλ αιιά θαη ησλ νξγαλώζεσλ. 

• Κάησ από ηελ πίεζε ηεο έληνλεο θηλεηηθόηεηαο ησλ 
νκνζπνλδηώλ θαη ελόςεη ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ επξόθεηην λα 
ξπζκίζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ, ην 
ΔΔ πξνρώξεζε, ην 1986, ζηε δηελέξγεηα ελόο ζπλεδξίνπ 
ζηελ Ξάλζε κε ζθνπό, όπσο νξηδόηαλ θαη από ηελ εκεξήζηα 
δηάηαμε, ηε “Ννκηκνπνίεζε θαη Γηεύξπλζε ηνπ πληνληζηηθνύ 
πκβνπιίνπ Δκπνξηθώλ πιιόγσλ Διιάδαο”.  

• Γέζκεπζε ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ ε ίδξπζε Οκνζπνλδίαο, ηεο 
Έλσζεο Δκπνξηθώλ πιιόγσλ Διιάδαο, έσο ηνλ Οθηώβξην 
ηνπ 1986 --ίδξπζε ε νπνία θαζπζηέξεζε γηα λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Ινύιην ηνπ 1987.  



ΔΔΔ 

• Σν πξώην ξήγκα ζηελ ελόηεηα ηνπ εκπνξηθνύ θόζκνπ 
πξνθαιείηαη από ηα κεγάια θαηαζηήκαηα γεληθνύ εκπνξίνπ.  Σν 
1974 θαη ην 1977 ζπγθξνηήζεθαλ ν ΔΛΠΔ θαη ν ΔΜΔ, πνπ 
εθθξάδνπλ ηα κεγάια καγαδηά ιηαληθνύ εκπνξίνπ θαη ηα ζνύπεξ 
κάξθεη αληίζηνηρα.  

•  Υαξάδνληαο κηα ηδηαίηεξε πνιηηηθή, πνπ πνιιέο θνξέο ήηαλ 
αληίζεηε κε απηή ησλ ππόινηπσλ εκπόξσλ, πξνθάιεζαλ ηελ 
πξώηε δηάζπαζε ζηνπο εκπνξηθνύο ζπιιόγνπο πνπ, κε 
επηθεθαιήο ηνλ ΔΑ, ππνζηήξηδαλ ηελ ελόηεηα ησλ εκπόξσλ. 

•   Τπάξρνπλ σζηόζν θάπνηα κέιε ηνπ ΔΛΠΔ όπσο θαη κηα 
ζεηξά γλσζηέο θαη παιηέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο (π.ρ. 
Κιανπδάηνο, Καινγήξνπ, Βάξδαο, Κσηζόβνινο θαη αξθεηέο 
άιιεο αλάινγνπ κεγέζνπο) πνπ παξακέλνπλ θαη κέιε ηνπ ΔΑ, 
ηνπ ΔΘ ή ηνπ Δκπνξηθνύ πιιόγνπ Πεηξαηά αληίζηνηρα.  



ΔΔΔ 

• Μέιε: ηελ ΔΔΔ κέιε είλαη κόλν νκνζπνλδίεο 

ζηηο νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο κέιε είλαη νη 
Δκπνξηθνί ύιινγνη.  

 

 



ΑΛΛΔΣ ΔΡΓΟΓΟΤΙΚΔΣ ΟΡΓΑΝΩΣΔΙΣ 

 

• Δθηόο από ηηο νξγαλώζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ έλαο 
ζεκαληηθόο αξηζκόο άιισλ νξγαλώζεσλ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα. Από απηέο πνιιέο 
κπνξνύλ λα ζπλππνγξάθνπλ θιαδηθέο ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο εξγαζίαο όρη όκσο ηελ ΔΓΔ.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη 

• ε Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ, ην σκαηείν 
Ξελνδόρσλ, ν ύλδεζκνο Βηνκεράλσλ Βνξείνπ 
Διιάδνο, ε νκνζπνλδία ηδηνθηεηώλ ηαμί, ε 
νκνζπνλδία ηδηνθηεηώλ ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ 



ΔΡΓΑΙΑ 



Δξγαηηθόο ζπλδηθαιηζκόο 

Αξρηθή πςειή ζπλδηθαιηζηηθή ππθλόηεηα ζηε κεηαπνηεηηθή 
βηνκεραλία (κηθξόο αξηζκόο ζπλδηθαιηζκέλσλ ζε γεσξγία, 
ππεξεζίεο) 

Γεθαεηία ’60-’70 θαηάθηεζε ζπλδηθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ γηα 
ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο -> καδηθνπνίεζε ησλ 
ζπλδηθάησλ ηνπ δεκόζηνπ. 

ε όιεο ηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΑ πιελ ηεο Γαιιίαο ε ζπλδηθαιηζηηθή 
ππθλόηεηα ήηαλ κεγαιύηεξε ζην βηνκεραληθό ηνκέα ζε 
ζρέζε κε ην γεληθό κέζν όξν. 

Όπνπ ε γεληθή ζπλδηθαιηζηηθή ππθλόηεηα είλαη ρακειή ππάξρεη 
πςειή ζπλδηθαιηζηηθή ππθλόηεηα ζην δεκόζην ηνκέα.  

Απηό ην γεληθό πξόηππν ηεο κεηαβνιήο κε βάζε ηνλ ηνκέα ζρεηίδεηαη 
κε ην θόζηνο θαη ην θέξδνο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο. 

Λίγν ην θόζηνο ζηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία θαη ην δεκόζην ηνκέα 
επεηδή νη εξγαδόκελνη δνπιεύνπλ ζε κεγάιεο κνλάδεο 
παξαγσγήο. 

 



Δξγαηηθόο ζπλδηθαιηζκόο 

• Γηα ηνπο εξγνδόηεο ζηνπο ηνκείο απηνύο είλαη ζρεηηθά κηθξό 
ην κέξνο πνπ δαπαλάηαη γηα κηζζνύο ζε ζρέζε κε ηα 
ζπλνιηθά έμνδα παξαγσγήο ή ην θόζηνο κπνξεί λα 
κεηαθπιηζηεί ζηνπο θαηαλαισηέο. 

• Δπίζεο κεηαβάιιεηαη ε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλόηεηα αλάινγα κε 
ην επάγγεικα. Π.ρ. νη ρεηξώλαθηεο είλαη πην πηζαλό λα είλαη 
κέιε ησλ ζπλδηθάησλ από ηνπο κε ρεηξώλαθηεο. 

• Σέινο, αλάινγα κε ηα νθέιε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο ππάξρεη κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή  από κία 
θνηλσληθή νκάδα ζε ζρέζε κε κία άιιε. Π.ρ. νη άλδξεο ζε 
ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ιόγσ ηεο καθξόρξνλεο ζρέζεο ησλ 
πξώησλ κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 



Δξγαηηθόο ζπλδηθαιηζκόο 

Η αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνύ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο έρεη αθνινπζήζεη, ζε 

γεληθέο γξακκέο, ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθώλ θηλεκάησλ θαη  

ηαπηίδνληαλ ζηελ επνρή ηνπ θηιειεύζεξνπ θαπηηαιηζκνύ κε ηηο γεληθόηεξεο 

θνηλσληθέο επηδηώμεηο: 

• κείσζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαηώλ κε ηελ παξνρή αμηνπξεπνύο 

κεξνθάκαηνπ δηαβίσζεο θαη ηε κείσζε ησλ σξώλ εξγαζίαο, 

• παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη ζύληαμεο  

• ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ησλ εξγαηώλ, θαη  

• ε γεληθόηεξε θαηνρύξσζε γηα  ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ ησλ 

δεκνθξαηηθώλ πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ (δηθαίσκα ςήθνπ, δηθαίσκα 

νξγάλσζεο θαη ζπλέξρεζζαη θιπ) 



Δξγαηηθόο ζπλδηθαιηζκόο 

• Το επγαηικό ζςνδικαλιζηικό κίνημα πέπαζε από όλερ ηιρ 

θάζειρ ανάπηςξηρ ενόρ κοινωνικού κινήμαηορ, σπηζιμοποίηζε 

όλερ ηιρ, νόμιμες και μη, μεθόδους πάλης: 

• ζπγθεληξώζεηο, πνξείεο, ζπιιαιεηήξηα, παξαζηάζεηο ζε 

αξκόδηεο αξρέο, δηάινγνο, θαηαιήςεηο εξγνζηαζίσλ, 

πηθεηνθνξίεο  

ακόμη και κλαζικές κοινοβουλευηικές μεθόδους:  

• όπσο ε παξέκβαζε κέζσ βνπιεπηώλ θαη θνκκάησλ, 

ζπγθξόηεζε εξγαηηθώλ θνκκάησλ θιπ. 

 



Δξγαηηθόο ζπλδηθαιηζκόο 

Σν ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ζηελ πεξίπησζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο 

θηλεηνπνηήζεθε: 

• αμηνπνηώληαο ηηο ξσγκέο θαη ηηο ηνκέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

θπξίαξρσλ θνηλσληθώλ ζεζκώλ 

• γηα λα απμήζεη ηε ζεκαζία ησλ ζεζκηθώλ αληηθάζεσλ θαη 

αληηζέζεσλ θαη λα επεθηείλεη ηελ αίζζεζε ηεο 

απξνζδηνξηζηίαο ώζηε λα βξεζεί ζε πιενλεθηηθή ζέζε θαη 

λα επηβάιεη ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηόο ηνπ.  

• Γη' απηό ήηαλ ζεκαληηθή ε δηάζηαζε ηεο θηλεηνπνίεζεο γηα 

ηελ απόθηεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο 

γηα ην εξγαηηθό θίλεκα. 



Πξώηα εκπόδηα ζηα ζπλδηθάηα 

• Στθ μεταβατικι περίοδο ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ 
ςυνδικαλιςτϊν που ςυνεργάςτθκαν με το δικτατορικό 
κακεςτϊσ ι που ιταν θγζτεσ “κίτρινων ςωματείων” 
(εξγνδνηηθά) κατάφερναν, με τθ βοικεια τοπ εκλογικοφ 
ςυςτιματοσ (πιεηνςεθηθό) και του αποκλειςμοφ μαηικϊν 
ομοςπονδιϊν από τθ ΓΣΕΕ, να ελζγχουν ςθμαντικό μζροσ 
τθσ πλειοψθφίασ τθσ διοίκθςήσ τθσ. 

• Δεφτεροσ ςθμαντικόσ αναςταλτικόσ παράγοντασ είναι θ 
περιοριςμζνθ χρονικι διάρκεια τθσ μετάβαςθσ από τθν 
κατάρρευςθ του δικτατορικοφ κακεςτϊτοσ ωσ τθν 
ουςιαςτικι και τυπικι κακιζρωςθ του δθμοκρατικοφ 
κακεςτϊτοσ που ολοκλθρϊκθκε με τθν ψιφιςθ του νζου 
Συντάγματοσ το 1975.  



Η πρώτη κυβζρνηςη τησ ΝΔ για τα ςυνδικάτα 

• Ψιφιςθ από τθ Βουλι νζων νόμων, π.ρ. 330/76 για 
καταςτολι των εργοςταςιακϊν ςωματείων με τισ νζεσ 
μορφζσ οργάνωςθσ (επιχειρθςιακό ςωματείο, άμεςθ 
δθμοκρατία και ανακλθτζσ ςυντονιςτικζσ επιτροπζσ) 
και τρόπουσ δράςθσ (ςτάςεισ εργαςίασ, άγριεσ 
απεργίεσ, καταλιψεισ εργαςιακϊν χϊρων και 
οδοςτρωμάτων). Επίςθσ διατθρικθκε ο 3239/55 περί 
υποχρεωτικισ διαιτθςίασ και απαγόρευςθσ απεργίασ 
κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ τθσ. 

 



Δζσηεξηθέο αδπλακίεο ζπλδηθάησλ 

Τα ςυνδικάτα δεν μπόρεςαν να παρζμβουν ςτισ εξελίξεισ που ακολοφκθςαν 
τθν κατάρρευςθ τθσ δικτατορίασ ωσ τθν ςυνταγματικι κακιζρωςθ τθσ 
δθμοκρατίασ γιατί: 

• Ο οργανωτικόσ κατακερματιςμόσ παρζλυε το ς.κ. (Ομοςπονδίεσ, 
ςωματεία, εργατικά κζντρα, «ςωματεία φαντάςματα κ.α.)  

• Οι εναλλακτικζσ ςτρατηγικζσ ανάπτυξησ του ς.κ. δεν είχαν καταφζρει να 
εκφραςτοφν ςτο εςωτερικό του. Οι αντιδικτατορικζσ ςυνδικαλιςτικζσ 
παρατάξεισ (ΑΕΜ, ΕΣΑΚ, κ.α) δεν κατάφεραν να διειςδφςουν ςτο ς.κ. κατά 
τθ διάρκεια τθσ δικτατορίασ.  

• Οι δφο παρατάξεισ διζφεραν ςθμαντικά μεταξφ τουσ τόςο από πλευράσ 
πολιτικήσ ςτρατηγικήσ όςο και κοινωνικήσ απεφθυνςησ. Το ΑΕΜ 
ανζπτυςςε τισ δυνάμεισ του ςτουσ χϊρουσ τθσ κοινισ ωφζλειασ και των 
τραπεηϊν και ςε οριςμζνα εργοςταςιακά ςωματεία ενϊ θ ΕΣΑΚ 
κυριαρχοφςε ςτισ ομοςπονδίεσ που ςτιριηαν εκ παραδόςεωσ τθν Αριςτερά 
(οικοδόμοι, λογιςτζσ, ομοιοεπαγγελματικά κλαδικά ςωματεία) αλλά και ωσ 
ζνα ςθμαντικό βακμό ςε τράπεηεσ και κοινι ωφζλεια.  



Εςωτερικζσ αδυναμίεσ ςυνδικάτων 

• Ο χϊροσ του ΠΑΣΟΚ οργανϊκθκε με τθν ςυγκρότθςθ τθσ ΠΑΣΚΕ που 
γριγορα ανζπτυξε μεγάλεσ δυνάμεισ ςτα εργοςταςιακά ςωματεία, 
ςτισ δθμόςιεσ επιχειριςεισ και τράπεηεσ, εντάςςοντασ ςτουσ 
κόλπουσ τθσ αρκετοφσ νζουσ ςυνδικαλιςτζσ που εμπνζονταν από τισ 
ιδζεσ τθσ ςυμμετοχήσ, του εργατικοφ ελζγχου, ακόμθ και τθσ 
αυτοδιαχείριςησ των εργοςταςίων.  

• Τζλοσ, θ εξωκοινοβουλευτική αριςτερά εκφράςτθκε, ωσ επί το 
πλείςτον, με ςυςπειρώςεισ που είχαν μικρι ζωσ μηδαμινή 
εξάρτηςη από πολιτικζσ ομάδεσ και προωκοφςαν ιδζεσ εργατικισ 
αυτονομίασ και αυτοδιαχείριςθσ (το ανκρϊπινο δυναμικό τουσ ιταν 
ςε εργοςταςιακά ςωματεία και τράπεηεσ). 



Εςωτερικζσ αδυναμίεσ ςυνδικάτων 

Οι αντιςτάςεισ και διεκδικήςεισ κατά τη δικτατορία, ιδιαίτερα ςτθ 
φάςθ τθσ “φιλελευκεροποίθςθσ” («πξσζππνπξγόο» π. 

Μαρκεηίνθο) εκφράςτθκαν:  

• είτε από νζεσ ςυνδικαλιςτικζσ φυςιογνωμίεσ (κινθτοποιιςεισ ςτα 
τρόλεϊ) που δεν είχαν οργανικι ςχζςθ με τα κόμματα τθσ 
παραδοςιακισ αριςτεράσ (ΚΚΕ, ΚΚΕ εςωτ., ΕΔΑ)  

• είτε από παραδοςιακοφσ δεξιοφσ ςυνδικαλιςτζσ που διατθροφςαν 
“γζφυρεσ” με τισ δικτατορικζσ “κυβερνιςεισ” και ςε ςυγκεκριμζνεσ 
προςπάκειεσ αφαίρεςθσ κεκτθμζνων (π.χ. προςπάκεια ενοποίθςθσ 
αςφαλιςτικϊν ταμείων τραπεηικϊν υπαλλιλων ςτο ΙΚΑ) 
επικαλζςτθκαν τθ ςυνδικαλιςτικι δφναμθ και παράδοςθ του κλάδου 
για να αποτρζψουν τισ αρνθτικζσ εξελίξεισ.  

 



Δμσηεξηθέο αηηίεο δπζθνιίαο ησλ ζπλδηθάησλ 

• Η θνκκαηηθή πόλωση 

• Η μεταυορά τοσ κοινοβοσλεστικού τρόποσ πολιτικής 

παξέκβαζεο ζην ζπλδηθαιηζηηθφ ρψξν  

• Η εμμονή σε κομματικές πελατειακές πρακτικές  

• Ο κρατικός παρεμβατισμός είηε κέζσ ησλ 

δηθαζηεξίσλ είηε κε ηελ αζηπλνκηθή παξελφριεζε  

 

 



1974-1981 

Απεξγίεο θαη σκαηεία 

• Νίθε Ν.Γ. ζηηο εθινγέο ηνπ 1974 (Ννέκβξηνο) κε 54% 
πνπ ζπλνδεύηεθε από ην μεθίλεκα ελόο πξσηνθαλνύο 
μεζπάζκαηνο ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο, κε θηλεηήξηα 
δύλακε ηα βηνκεραληθά εξγνζηαζηαθά ζσκαηεία, ηηο 
νξγαλώζεηο ησλ νηθνδόκσλ θαη, ζε δεύηεξε θάζε, ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηελ θνηλή σθέιεηα.  

• ηόρνο: ε απνθαηάζηαζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ 
ειεπζεξηώλ, ηνπ εξγαηηθνύ εηζνδήκαηνο (ιόγσ 
πιεζσξηζκνύ), ε ζπγθξόηεζε θαλνληθνύ θξάηνο 
πξόλνηαο θαη, ζε ελίνηε, ε δεκηνπξγία ζεζκνί 
εξγαηηθνύ ειέγρνπ, ζπκκεηνρήο θαη απηνδηαρείξηζεο. 

• Οη απεξγνί από 352.000 ην 1975, έθηαζαλ ηνπο 
1.289.000 ην 1976.  



1974-1981 

Απεξγίεο θαη σκαηεία 
• Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο πεξηόδνπ ήηαλ νη απεξγίεο δηαξθείαο 

(πάλσ από 1 κήλα), κε πην ζεκαληηθή ηελ πνιηηηθή παλειιαδηθή 
απεξγία ηνπ Μάε, ελάληηα ζηνλ «Νόκν 330». Οη απεξγίεο ζηε 
«Ναζηνλαι Καλ», ζηελ «Μάληεκ Λάθθν», ζηελ «ΑΜΙΑΝΣΙΣ», 
ζηελ «Κεξαθίλα», ζηε «Θεζζαιηθή» θαη αιινύ θαζώο θαη ε 
δεκηνπξγία ησλ πληνληζηηθώλ Δπηηξνπώλ θαηά θιάδν, πόιε 
θαη πεξηθέξεηα έδεημαλ όηη κηα λέα κνξθή εξγαηηθνύ 
ζπλδηθαιηζκνύ γελληόηαλ ζηελ Διιάδα.  

• Σξία ρξόληα κεηά, ην 1977, ε «παλίζρπξε» θπβέξλεζε ηνπ 54%, 
θνβνύκελε όηη ζα έραλε ηνλ έιεγρν, θαηέθπγε ζε πξόσξεο 
εθινγέο, ζπγθέληξσζε κόλν ην 42% ησλ ςήθσλ θαη μαλαβγήθε 
ράξηο ζην εθινγηθό ζύζηεκα. Σελ ίδηα ώξα ην ΠΑΟΚ 
δηπιαζίαδε ηηο δπλάκεηο ηνπ, θηάλνληαο ζην 25%. Παξάιιεια, ε 
θνηλσληθή πόισζε πνπ βάζαηλε, εμαθάληζε νπζηαζηηθά ηα 
Κόκκαηα ηνπ Κέληξνπ, κηαο θαη ηα κηθξναζηηθά ζηξώκαηα 
άξρηζαλ λα θηλνύληαη πξνο ηελ αξηζηεξά.  
 



πλέδξηα ΓΔΔ 

18ν πλέδξην   

• πλήιζε ηνλ Απξίιην ηνπ 1975 ζηελ Καβάια κε 
ζπκκεηνρή ηεο Γεκνθξαηηθήο πλεξγαζίαο (παξάηαμε 
Ν.Γ. ππό Κ. Λάζθαξε), ηνπ Αληηδηθηαηνξηθνύ Μεηώπνπ 
(ΑΔΜ-ΚΚΔ εζσηεξηθνύ, ηεο ΔΑΚ- (ΚΚΔ), ηεο 
ΠΑΚΔ (ΠΑΟΚ) θαη ηνπ Διεύζεξνπ Γεκνθξαηηθνύ 
Δξγαηηθνύ Κηλήκαηνο (ρνπληηθνί). 

• ηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο πιεηνςήθεζε ε 
Γεκνθξαηηθή πλεξγαζία θαη ηηο εγεηηθέο ζέζεηο 
θαηέιαβαλ κέιε ηεο Γεκνθξαηηθήο πλεξγαζίαο. 
Πξόεδξνο εμειέγε ν Ν. Παπαγεσξγίνπ θαη Γεληθόο 
Γξακκαηέαο ν Υξ. Καξαθίηζνο. 



πλέδξηα ΓΔΔ 

• Η εγεζία ηεο ΓΔΔ ζηα ιόγηα πηνζεηνύζε ηηο 

δηαθεξύμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο ζρεηηθά κε ηελ 

ακνηβή ηεο εξγαζίαο αιιά ζηελ πξάμε ε 

γξακκή ηεο ήηαλ απηή ηεο ζπλαίλεζεο πξνο ηελ 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηεο ΝΓ θαη ηνπ 

ζπκβηβαζκνύ κε ηνπο εξγνδόηεο, ρσξίο θαλ λα 

πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηνπ «ξεθνξκηζηηθνύ» ή 
έζησ θαη ηνπ «κεηξηνπαζνύο» ζπλδηθαιηζκνύ.  



πλέδξηα ΓΔΔ 

• πλήιζε ζηελ Καιακάηα (9-12 Ννεκβξίνπ 1978). Κπξίαξρε 
παξάηαμε αλαδείρζεθε πάιη ε Γεκνθξαηηθή πλεξγαζία πνπ 
θαηέβεθε ζε εληαίν ςεθνδέιηην κε ηελ ΔΓΔΚ (417 ςήθνη). Οη 
ζπλαζπηζκέλεο αληηπνιηηεπόκελεο παξαηάμεηο ΠΑΚΔ, ΔΑΚ-
, ΑΔΜ, δηέζεηαλ 124 αληηπξνζώπνπο. 

• Οη ηξεηο ζπλαζπηζκέλεο παξαηάμεηο ακθηζβήηεζαλ ηελ 
αληηπξνζσπεπηηθόηεηα ηνπ πλεδξίνπ θαη πξνέβαιαλ ηα 
αηηήκαηα ηεο αιιαγήο ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ηεο θαζηέξσζεο ηεο 
αλαινγηθήο. 

• ηελ ςεθνθνξία πιεηνςήθεζε ην ΟΥΙ (251 ςήθνπο), ελώ ε 
Αλαινγηθή ζπγθέληξσζε 224 θαη βξέζεθαλ 88 ιεπθά.  

• Πξόεδξνο εμειέγε ν Νίθνο Παπαγεσξγίνπ κε 498 ςήθνπο ελώ 
ν αληηπξόζσπνο ηεο άθξαο δεμηάο εξέηεο πήξε 51. Οη ηξεηο 
παξαηάμεηο απνρώξεζαλ από ην ζπλέδξην.  



πλέδξηα ΓΔΔ 

• Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζύκηδαλ ηηο 

πξνδηθηαηνξηθέο κεηεκθπιηαθέο θαζώο 

απνθιείζηεθαλ δεθάδεο ζσκαηεία θαη 

νκνζπνλδίεο πνπ ειέγρνληαλ από ηε 

κεηαπνιίηεπζε ελώ έγηλαλ δεθηνί αληηπξόζσπνη 

ζσκαηείσλ-«θαληαζκάησλ» πνπ ππήξραλ κόλν 

ζηα ραξηηά (αθόκε θαη «ζπλδηθαιηζηέο»-

«θαθνπνηά ζηνηρεία», θαηά ηελ έθθξαζε ηνπ 

ίδηνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδηθαιηζηηθνύ 
Σκήκαηνο ηεο Ν.Γ. Κ. Μπαθαηζέινπ»).  



1978-1981 

• Η αλάπηπμε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηελ θνηλή σθέιεηα δηέιπζε ηηο όπνηεο 
απηαπάηεο ππήξραλ όζνλ αθνξά ην ξόιν ηεο ζπκκαρίαο 
θπβεξλεηηθώλ-ρνπληηθώλ.  

• Αξθεηέο νκνζπνλδίεο θαη ζσκαηεία δεκηνύξγεζαλ ηηο ΑΓΔΟ 
σο ζπληνληζηηθά ζρήκαηα αγώλα είηε γηα δηεθδίθεζε ιύζεσλ 
ζηα δηνγθνύκελα πξνβιήκαηα ηεο πνιηηηθήο ιηηόηεηαο πνπ 
επέβαιε ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ είηε γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ 
απνθιεηζκέλσλ νκνζπνλδηώλ ζηε δηνίθεζε ηεο ΓΔΔ.  

• Αλάπηπμε απεξγηαθώλ αγώλσλ ζε ηξάπεδεο (39 εκέξεο 
ελαληίνλ ηεο πνιηηηθήο ησλ σξαξίσλ θαη ηεο ιηηόηεηαο), ζε 
ΓΔΚΟ θαη εξγνζηάζηα.  

• 2ε πεηξειατθή θξίζε επηθέξεη θξίζε ζε πνιιέο βηνκεραλίεο κε 
απνηέιεζκα δεθάδεο ρηιηάδεο απνιύζεηο θαη ππνρώξεζε ηνπ 
εξγνζηαζηαθνύ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. 

 



πλέδξηα ΓΔΔ 

• Λίγν πξηλ ην 20ν πλέδξην παξαηηήζεθε ν Πξόεδξνο Ν. 

Παπαγεσξγίνπ. Σνλ δηαδέρζεθε σο Πξόεδξνο ν Υξήζηνο 

Καξαθίηζνο. 

• Σν 20ν πλέδξην έγηλε ζηνλ Πεηξαηά (19 Απξηιίνπ 1981), κε ζέκα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο 

Αλαινγηθήο.  

• Όκσο, πάιη είραλ απνθιεηζζεί πνιιέο καδηθέο εξγαηηθέο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο. 

• Καη πάιη απνξξίθζεθε ε πξόηαζε γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο 

αλαινγηθήο  

• Καη πάιη αξλήζεθαλ επίζεο ηελ εγγξαθή δεθάδσλ νξγαλώζεσλ 

ζηε δύλακε ηεο ΓΔΔ. Πξόεδξνο εμειέγε ν Υξήζηνο Καξαθίηζνο 
θαη Γεληθόο Γξακκαηέαο ν Μαλώιεο αΐηεο.  



πλέδξηα ΓΔΔ 

• 21ν πλέδξην (Καζζάλδξα  Χαιθηδηθήο, 3-5 Οθησβξίνπ 1981) Πήξαλ κέξνο 79 

Εξγαηνυπαιιειηθά Κέληξα κε 419 αληηπξνζψπνπο θαη δχλακε 404.681 κειψλ, 51 

Οκνζπνλδίεο κε 386 αληηπξνζψπνπο θαη 379.111 κέιε. 

• Η αληηπνιίηεπζε δελ πήξε ζηηο εθινγέο νξγάλσλ, επεηδή ζεψξεζε αληηθαλνληθή ηε 

ζχγθιηζε θαη ζχλζεζε ηνπ πλεδξίνπ. 

• ηηο 4-11-1981 θαηαηέζεθε ε αίηεζε αλαζηνιήο ηεο απφθαζεο ηνπ 21νπ πλεδξίνπ 

ε νπνία έγηλε δεθηή απφ ην δηθαζηήξην θαη ηειηθψο θεξχρζεθε αθπξφηεηα απφ ην 

αξκφδην Πξσηνδηθείν (1982). 

• Δηνξίζηεθε πξνζσξηλή Δηνίθεζε κε πξφεδξν ην ζηέιερνο ηνπ ΑΕΜ  Οξέζηε 

Χαηδεβαζηιείνπ θαη Αλαπιεξσηή Πξφεδξν ηνλ Γηάλλε Παπακηραήι (ΠΑΚΕ) θαη 

Γεληθφ Γξακκαηέα ν Γ.Ραπηφπνπινο (ΠΑΚΕ). Δηνξίζηεθαλ 27 ηεο ΠΑΚΕ, 4 ηεο 

ΕΑΚ-, 3 ηνπ ΑΕΜ, 2 ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο, 4 ηεο έθπησηεο δηνίθεζεο, 3 ηεο 

άθξαο δεμηάο θαη 2 αλεμάξηεηνη ηεο αξηζηεξάο. Η ΕΑΚ- ακθηζβήηεζε ηελ 

κνλνπαξαηαμηαθή ζχλζεζε ηεο πξνζσξηλήο δηνίθεζεο θαη απνρψξεζε απφ ηελ 

πξψηε ζπλεδξίαζε. Αξλήζεθε λα πάξεη κέξνο ζηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ. 



Κπβέξλεζε ΠΑΟΚ θαη 

ζπλδηθαιηζκόο 
• Σν ζύζηεκα ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ παξαηάμεσλ αλαγλσξίζηεθε επίζεκα κε 

ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 1264/1982 θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο απιήο αλαινγηθήο ζηηο 

αξραηξεζίεο ησλ ζπλδηθάησλ. Αλ θαη ν Νόκνο 1264/1982 ππήξμε ηνκή ζε 

ζρέζε κε ην παξειζόλ, κε ηηο κηθξέο αιιά απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο 

ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο, απνθιείζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκό νη απηόλνκεο 

νκάδεο θαη νη αλεμάξηεηνη ππνςήθηνη πξνο όθεινο ησλ θνκκαηηθώλ 

ζπλδηθαιηζηηθώλ παξαηάμεσλ θαη ηε κεηαηξνπή ησλ ζπλδηθάησλ ζε 

κηθξνγξαθίεο ηνπ θνηλνβνπιίνπ.  

• Από κηα εληειώο ιεηηνπξγηζηηθή ζθνπηά, ην ζύζηεκα ησλ θνκκαηηθώλ 

ζπλδηθαιηζηηθώλ παξαηάμεσλ ρξεζίκεπζε ζηα πνιηηηθά θόκκαηα ηόζν σο 

επηθνηλσληαθόο δίαπινο όζν θαη σο δεμακελή άληιεζεο ςήθσλ θαη 

ζηξαηνιόγεζεο πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ δελ επξόθεηην λα μαλαβξεί ην 

δξόκν ηεο επηζηξνθήο ηνπ ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ θαηαβνιέο. Ο δξόκνο γηα 

ηελ θνηλνβνπιεπηηθή θαη ππνπξγηθή θαξέθια άλνηγε κέζα από ηα ζπλδηθάηα 

θαη ηηο θνκκαηηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο.  



Το φαινόμενο ΠΑΣΟΚ 

• Η ςτρατθγικι του αςτικοφ κράτουσ δεν είναι πλζον θ βίαιθ 
«κατάργθςθ» του εργατικοφ κινιματοσ αλλά θ διαχείριςθ μιασ 
πολιτικισ ταξικισ αντιπαράκεςθσ.  

• Νζεσ ςυλλογικζσ πελατειακζσ ςχζςεισ μεταξφ κυβερνϊντων – 
κλαδικϊν οργανϊςεων και ψθφοφόρων κα αντικαταςτιςουν ςε 
μεγάλο βακμό τα παλιότερα ατομικά πελατειακά δίκτυα βουλευτϊν 
και πολιτευτϊν. 

• Άλλθ μια πρωτόγνωρθ πρακτικι ιταν αυτι τθσ μαηικισ 
απεργοςπαςτικισ δράςθσ με κυβερνθτικι και κομματικι ςτιριξθ 
που μετζβαλε τα ςυνδικάτα ςε πεδία μάχθσ (ηξαληαρηό 

παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε ηεο απεξγίαο ησλ 42 εκεξώλ γηα 

ηε δηεθδίθεζε ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 
ηξάπεδεο). 



Κνηλσληθνπνηήζεηο θαη 

αληηαπεξγηαθό Άξζξν 4 

• Άλνημε 1983. Η θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ κέηξαγε 

ελάκηζε ρξόλν ζεηείαο θαη ζηα ζεηηθά ηεο πεπξαγκέλα 

θαηαγξάθνληαλ ην άλνηγκα ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο 

ζε θαηλνύξγηνπο δξώληεο θαη ε ρνξήγεζε δηαθόξσλ 

θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ (ςήθνο ζηα 18, αλαγλώξηζε 

ηεο εζληθήο αληίζηαζεο,  πςειέο απμήζεηο ζε 

θαηώηεξνπο κηζζνύο θαη εκεξνκίζζηα θαη ζπληάμεηο, 

κείσζε ησλ σξώλ εξγαζίαο ζε 40, αύμεζε εηήζηαο 

άδεηαο κεη’ απνδνρώλ ζε 4 εβδνκάδεο, ζπγθξόηεζε 

επηθνπξηθώλ ηακείσλ,  ηππηθή ηζόηεηα ησλ δύν 
θύισλ).  



Κνηλσληθνπνηήζεηο θαη 

αληηαπεξγηαθό Άξζξν 4 

Η θπβέξλεζε ΠΑΟΚ: 

• Με λόκνπο όπσο ν 1264/1982 πνπ επέβαιε έλα 

εθινγηθό ζύζηεκα «απιήο αλαινγηθήο» ζηα ζπλδηθάηα 

• θαη κε κηα ζεηξά άιια κέηξα αλαδηάξζξσζεο ησλ 

θαηαζηαιηηθώλ κεραληζκώλ (όπσο ε θαηάξγεζε ηνπ 

«ζπλδηθαιηζηηθνύ» ηκήκαηνο ηεο Αζθάιεηαο) ε 

θπβέξλεζε ηεο «Αιιαγήο» πξνσζνύζε ηελ άκβιπλζε 

ησλ πνιηηηθώλ θαηαζηνιήο θαη απνθιεηζκνύ, 

επλνώληαο δε ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

(θιαδηθήο) πνιηηηθήο θπξίσο ζε ρώξνπο ηεο δεκόζηαο 

δηνίθεζεο.  



Κνηλσληθνπνηήζεηο θαη 

αληηαπεξγηαθό Άξζξν 4 
• Η ςήθηζε ηνπ Ν. 1365/83 πεξί “θνηλσληθνπνηήζεσλ” ησλ δεκνζίσλ 

επηρεηξήζεσλ (ΓΔΗ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ) αξρηθά θαη θαηόπηλ ησλ ηξαπεδώλ πνπ 
ειέγρνληαλ από ην δεκόζην (ΔΣΔ, ΑΣΔ, Δκπνξηθή, ΔΣΒΑ θ.α.)- ήξζε λα 
ζπκπιεξώζεη αιιά θαη λα απνθαιύςεη ηηο βαζύηεξεο πξνζέζεηο απηήο ηεο 
πνιηηηθήο.  

• Παξά ηελ ζνζηαιηζηηθή ξεηνξηθή (γηα ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 
δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ δεκόζηαο σθέιεηαο) θαη ηηο ιατθηζηηθέο θνξώλεο 
(γηα «εκπηζηνζύλε ζηε ζνθία ηνπ ιανύ») πνπ αθνινύζεζε ηελ ςήθηζε ηνπ, ν 
λόκνο απηόο απνζθνπνύζε νπζηαζηηθά ζηε δεκηνπξγία ελόο αζθπρηηθνύ 
πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο γηα ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα θπξίσο ζε θιάδνπο πνπ 
έρνπλ ζεκεηώζεη δπλακηθέο θαηαθηήζεηο δηθαησκάησλ ράξε ζηε θνκβηθή 
ζέζε ηνπο ζηελ ειιεληθή θξαηηθνδίαηηε νηθνλνκία.  

• Σν δηπιό παηρλίδη ηεο θπβέξλεζεο ΠΑΟΚ απέλαληη ζην ζπλδηθαιηζηηθό 
θίλεκα απνθξπζηαιιώλνληαλ κε ην Ν.1355/83, ν νπνίνο, από ηε κηα κεξηά 
εηζήγαγε ην ζεζκό ηεο κεηνςεθηθήο ζπκκεηνρήο εθπξνζώπσλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα ησλ θνηλσληθνπνηεκέλσλ 
επηρεηξήζεσλ  (νη νπνίνη εθιέγνληαλ κέζα από θνκκαηηθά παξαηαμηαθά 
ςεθνδέιηηα) ελώ από ηελ άιιε κεξηά, κε ην άξζξν 4 έζεηε πεξηνξηζκνύο ζην 
δηθαίσκα ηεο απεξγίαο ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο θαζώο θαη ζηηο ππό δεκόζην 
έιεγρν ηξάπεδεο.  



Κνηλσληθνπνηήζεηο θαη 

αληηαπεξγηαθό Άξζξν 4 

• Σν άξζξν 4 όξηδε όηη ηα ηνπηθά ζσκαηεία ή ζπλδηθαιηζηηθέο 
νξγαλώζεηο κπνξνύλ λα θεξύμνπλ απεξγία κόλν θαηόπηλ 
απόθαζεο πνπ ζα ζπγθέληξσλε ην 50%+1 ησλ εγγεγξακκέλσλ 
κειώλ αλεμάξηεηα από ην αλ απηνί ήηαλ παξόληεο ζηε 
ζπλέιεπζε ή όρη˙ γηα ηηο δε νκνζπνλδίεο κόλνλ θαηόπηλ ζεηηθήο 
απόθαζεο ηνπ 50+1% ησλ κειώλ ηεο δηνίθεζεο.  

• Παξάιιεια, ε απόθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ήηαλ ππό αίξεζε 
θαζώο κπνξνύζε λα απνξξηθζεί από ηα ηνπηθά ζσκαηεία εληόο 
ησλ επόκελσλ πέληε εκεξώλ.  

• Η απεξγία απαγνξεπόηαλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα παξαπάλσ ησλ 
πέληε εκεξώλ.  

• Δπίζεο ην 10% ησλ κειώλ ηνπ ζσκαηείνπ κπνξνύζε λα 
ζπγθεληξώζεη ππνγξαθέο γηα δηεμαγσγή ζπλέιεπζεο ώζηε λα 
κπινθαξηζηεί ε απόθαζε γηα απεξγία.  



Κνηλσληθνπνηήζεηο θαη 

αληηαπεξγηαθό Άξζξν 4 
• Σν άξζξν 4 θαηαξγήζεθε ζηελ πξάμε θαζώο δελ 

ππήξμαλ παξά ειάρηζηεο απόπεηξεο εθαξκνγήο ηνπ. 
Δπηζήκσο, θαηαξγήζεθε κε ην λόκν 1766/1988. 

•  Η κε επέθηαζε ησλ θνηλσληθνπνηήζεσλ (π.ρ. ζην 
ρώξν ησλ ηξαπεδηθώλ, αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ θ.α.) 
θαη ε, έζησ θαη κεηνςεθηθή, ζπκκεηνρή ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηε δηνίθεζε ησλ θνηλσληθνπνηεκέλσλ 
επηρεηξήζεσλ απηώλ έθζεηξε ην ζεζκό. 

• «Κνηλσληθνπνίεζε» ηειηθά ζήκαηλε απιά θαη κόλν ηε 
ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη άιισλ 
νξγαληζκώλ θνηλώλ ζπκθεξόλησλ (όπσο ην θξάηνο, ν 
δήκνο, ή αθόκε ην ζύλνιν ησλ ρξεζηώλ ηνπο) ζηα 
όξγαλα ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο θαη 
δεκόζηνπ ηνκέα.   



Κνηλσληθνπνηήζεηο θαη 

αληηαπεξγηαθό Άξζξν 4 
• ηηο θνηλσληθνπνηεζείζεο επηρεηξήζεηο (ΟΣΔ, ΟΔ, 

ΓΔΗ, ΔΤΓΑΠ θαη πέληε αθόκε εηαηξείεο) ε ζπκκεηνρή  
αθνξνύζε νπζηαζηηθά ηηο Αληηπξνζσπεπηηθέο 
πλειεύζεηο Κνηλσληθνύ Διέγρνπ (ΑΚΔ).  

• Η έιιεηςε ελόο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο 
ελεκέξσζεο θαη πιεξνθόξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 
από ηελ πιεπξά ησλ δηνηθήζεσλ θαζώο θαη ε έιιεηςε 
ηεο απαηηνύκελεο παηδείαο θαη εκπεηξίαο από ηα 
ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε πνπ αληηπξνζώπεπαλ ηνπο 
εξγαδόκελνπο νδήγεζαλ ζε αλεπαξθή εθηέιεζε ησλ 
θαζεθόλησλ ηνπο ζηε ζπλδηνίθεζε ησλ 
θνηλσληθνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Σν απνηέιεζκα 
ήηαλ νη ζπλδηθαιηζηηθνί αληηπξόζσπνη λα πξνσζνύλ 
ηηο εθάζηνηε θπβεξλεηηθέο θαη παξαηαμηαθέο επηινγέο.  
 



Η δεύηεξε θπβεξλεηηθή ζεηεία ηνπ 

ΠΑΟΚ θαη ν ζπλδηθαιηζκόο 
• Η επηβνιή ηεο λέαο θξαηηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΠΑΟΚ 

ην θζηλόπσξν ηνπ 1985 κέζσ ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ 
Πεξηερνκέλνπ κε ηελ νπνία απαγνξεύνληαλ, γηα ηα επόκελα 2,5 
έηε, νη κηζζνινγηθέο απμήζεηο πέξα από ηα όξηα ηεο 
θπβεξλεηηθήο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο μεζήθσζε ζύειια 
αληηδξάζεσλ.  

• Η θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςεη ηελ πνιηηηθή ηεο, 
εθηόο από ηελ ΠΝΠ πνπ ακθηζβεηήζεθε θαη από κεγάιε κεξίδα 
κειώλ θαη ζηειερώλ ηεο ΠΑΚΔ κε απνηέιεζκα ηελ αιιαγή 
ζπζρεηηζκώλ ζηε δηνίθεζε ηεο ΓΔΔ θξόληηζε λα εθκεηαιιεπηεί 
ηε δηθαζηηθή νδό θαη λα επηβάιεη πιεηνςεθία “λνκηκνθξόλσλ” 
ζπλδηθαιηζηώλ ζηελ εγεζία ηεο.  

• Δπξόθεηην γηα ην απνθνξύθσκα ηεο θνκκαηηθνπνίεζεο ησλ 
ζπλδηθάησλ πνπ δελ είραλ πηα, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ηεο 
ΓΔΔ, θακία δπλαηόηεηα θξηηηθήο θαη αληηπαξάζεζεο ζηελ 
θπβεξλεηηθή πνιηηηθή.  



Η δεύηεξε θπβεξλεηηθή ζεηεία ηνπ 

ΠΑΟΚ θαη ν ζπλδηθαιηζκόο 
• Έληαζε ησλ απεξγηαθώλ θηλεηνπνηήζεσλ ζε θιάδνπο ησλ νπνίσλ 

ηηο νκνζπνλδίεο θαη ηνπο ζπιιόγνπο ήηαλ ζε ζέζε λα ειέγρεη ε 
αληηπνιίηεπζε (θνηλή σθέιεηα, ηξάπεδεο, ΟΒΔ, νηθνδόκνη, 
ινγηζηέο θ.α.) 

• Γεκηνπξγία ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Αγώλα (ΔΑ).  

Απηνί νη αγώλεο δελ θαηάθεξαλ λα αλαηξέςνπλ ηελ θπβεξλεηηθή 
πνιηηηθή.  

• Έλαο βαζηθόο ιόγνο ήηαλ ε θξαηηθή θαηαζηαιηηθή πνιηηηθή πνπ 
κέζσ ησλ δηθαζηεξίσλ έβγαδε παξάλνκεο ηηο πεξηζζόηεξεο 
απεξγίεο.  

• Πέξα όκσο από ηνπο αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο, ν ππνθεηκεληθόο 
παξάγνληαο ήηαλ ν πην ζεκαληηθόο. Η θνκκαηηθνπνίεζε κέζσ ησλ 
αληαγσληζηηθώλ ζπλδηθαιηζηηθώλ παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο, 
ζηηο νπνίεο πιένλ πξνζηέζεθε θαη ε Γεκνθξαηηθή Αλεμάξηεηε 
Κίλεζε Δξγαδνκέλσλ (επίζεκε παξάηαμε ηεο ΝΓ) πνπ 
απνξξόθεζε ηηο πξνεγνύκελεο δηάζπαξηεο δεμηέο παξαηάμεηο.  



Η δεύηεξε θπβεξλεηηθή ζεηεία ηνπ 

ΠΑΟΚ θαη ν ζπλδηθαιηζκόο 
• Αληηπαξάζεζε εληειώο δηαθνξεηηθώλ ζηξαηεγηθώλ θαη 

ηαθηηθώλ πνπ ζπλαξηνύληαλ θαη κε ηηο εθινγηθέο 
ζηξαηεγηθέο θαη ηαθηηθέο ησλ θνκκάησλ ελόςεη ησλ 
επεξρόκελσλ βνπιεπηηθώλ εθινγώλ ηνπ 1989.  

• Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα αδξαλήζεη θαη λα δηαιπζεί ε 
ΔΑ θαη νη δηακάρεο γηα ηελ αθνινπζεηέα πνιηηηθή ζηα 
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα όξγαλα 
(νκνζπνλδίεο θαη εξγαηηθά θέληξα). 

• Υαξαθηεξηζηηθόηεξα πεδία απηώλ ησλ 
αληηπαξαζέζεσλ απνηέιεζαλ νη απεξγηαθέο 
θηλεηνπνηήζεηο ζηνπο ρώξνπο ησλ θαζεγεηώλ ηεο 
κέζεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζηηο ηξάπεδεο ηελ άλνημε ηνπ 1988.  



Η δεύηεξε θπβεξλεηηθή ζεηεία ηνπ 

ΠΑΟΚ θαη ν ζπλδηθαιηζκόο 
• ηνπο θιάδνπο απηνύο ζεκαληηθή ήηαλ ε παξνπζία 

αλεμάξηεησλ θαη ζπλδηθαιηζηώλ ηνπ ρώξνπ ηεο 
εμσθνηλνβνπιεπηηθήο αξηζηεξάο πνπ πξόζζεζαλ κηα 
ζεκαληηθή δηάζηαζε: ηα δεκνςεθίζκαηα γηα ηελ ιήςε 
απνθάζεσλ θαη ηελ πξόηαζε γηα δηάθνξεο κνξθέο 
απεξγηώλ δηαξθείαο νη νπνίεο ζπγθέληξσλαλ γηα 
αξθεηέο ςεθνθνξίεο ηελ πιεηνςεθία ησλ 
εξγαδνκέλσλ.  

• Σέζεθε έηζη ππόςε ησλ εξγαδνκέλσλ - κειώλ ησλ 
ζπλδηθάησλ κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ην ξόιν θαη 
ηνλ ηξόπν δηνίθεζεο θαη δηεθδίθεζεο ησλ 
ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ πνπ δηέθεξαλ από ην 
επηβιεζέλ πξόηππν ηνπ θνκκαηηθνπνηεκέλνπ 
ζπλδηθαιηζκνύ  


