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Στις αρχές Μαΐου του 2011, βρέθηκα στον 

τελευταίο όροφο του κτιρίου της Εταιρίας 

Μακεδονικών Σπουδών, απέναντι από το 

Λευκό Πύργο, στη Θεσσαλονίκη και βγήκα 

στο μπαλκόνι του κτιρίου. Ο καιρός ήταν 

ανοιξιάτικος και παρατηρούσα από ψηλά 

την κίνηση του δρόμου, εκεί κάτω, που 

όταν βρίσκεσαι κι ο ίδιος όσα συμβαίνουν 

σε εκνευρίζουν και σου δημιουργούν άγχος.

Όμως από ψηλά, εκεί όπου δεν φτά-

νει ούτε καν ο θόρυβος της κίνησης,  

                                             ατενίζοντας τη θάλασσα, 

τον ουρανό και το Λευκό Πύργο, ένιωσα ότι 

δεν υπάρχει λόγος εκνευρισμού ή άγχους, 

γιατί από ‘κει έχει κανείς την ψευδαίσθηση 

ότι όλα είναι καλύτερα με το αεράκι, τον 

ήλιο, τη θάλασσα, και τη θέα .

Κι αφού τελείωσα τη δουλειά μου, κατέ-

βηκα και πάλι στο δρόμο, όπου αντιμετώ-

πισα την πραγματικότητα, αντιλαμβανόμε-

νος την ψευδαίσθηση. 

Νομίζω ότι αυτό ακριβώς παθαίνουν όσοι 

βλέπουν τα πράγματα από τους εξώστες, 

από ψηλά. Σχεδιάζουν ασκήσεις επί χάρτου, 

που δεν αγγίζουν   τους    ίδιους, αλλά  τους  

άλλους - τους από κάτω - και νιώθουν ότι 

τελικά όσα συμβαίνουν στη χώρα αυτή 

δεν είναι και τόσο 

τρομακτικά. Όμως αυτό ισχύει μόνο για 

τους ίδιους κι όσους είναι στους εξώστες, 

εκεί ψηλά, απ’ όπου οι άνθρωποι που κυκλο-

φορούν κάτω φαίνονται ως μυρμήγκια .

Και φυσικά «οι από πάνω» ποτέ δεν 

κατεβαίνουν στο δρόμο με τους κοινούς 

θνητούς, για να αντικρύσουν και να νιώ-

σουν από κοντά τις συνέπειες των μέτρων 

που λαμβάνουν και τις συνθήκες της ζωής 

αυτών που μάλλον θεωρούν ως «υπηκόους 

τους». 

Έτσι αυτοί που κυβερνούν αυτόν τον 

τόπο, επιβάλλουν νέα μέτρα, επιβάλλουν 

την άνευ όρων και άνευ ελέγχου επιβολή 

της μερικής απασχόλησης, της περικο-

πής των μισθών, των επιδομάτων, των 

αποδοχών, του κυνηγητού των ανθρώ-

πων της εργασίας,  

Η ΕΡΓΑΣΙΑ 
(ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 
ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΤΟΥ ΗΛIA ΣΑΡΑΚΕΝIΔΗ, δικηγόρου - εργατολόγου
saraken@otenet.gr 
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θεωρώντας ότι όλα αυτά είναι αναγκαία και αποτελεσματικά, αρκεί 

να μην αγγίζουν εσένα που τ’ αποφασίζεις. 

Τελικά οι βασιλιάδες είναι ολόγυμνοι, το ξέρουν όμως, ακόμη κι 

αν δεν τους έχουμε φέρει μπροστά στον καθρέπτη; 

Με τον ν. 3846/2010 δόθηκε η δυνατότητα στους εργοδότες να 

επιβάλλουν μονομερώς τη μερική απασχόληση στους εργαζομένους 

τους, αρχικά για έξι μήνες το χρόνο και μετά από τροποποίηση της 

διάταξης για εννέα μήνες το χρόνο, αρκεί να επικαλεστούν (όχι να 

αποδείξουν και σε ποιον άλλωστε), περιορισμό της οικονομικής 

τους δραστηριότητας. 

Η διάταξη δεν δίνει σχεδόν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, 

ούτε καν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, έχει 

περισσότερα παράθυρα κι από παλιό τουριστικό λεωφορείο της 

δεκαετίας του ́ 60, δεν παρέχει σχεδόν καμία δυνατότητα ελέγχου 

αυτού του περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας, δεν 

περιέχει καμία υποχρεώση  στον εργοδότη που επιβάλλει την εκ 

           Νοµίζω ότι αυτό ακριβώς παθαίνουν όσοι βλέπουν τα πράγµατα από τους εξώστες, από ψηλά. 
Σχεδιάζουν ασκήσεις επί χάρτου, που δεν αγγίζουν τους ίδιους, αλλά τους άλλους - τους από κάτω- 
και νιώθουν ότι τελικά όσα συµβαίνουν στη χώρα αυτή δεν είναι και τόσο τροµακτικά

Η ΕΡΓΑΣΙΑ 
(ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 
ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΦΩΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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περιτροπής εργασία να το πράττει κατ’ αναλογία με τον περιορισμό 

της οικονομικής του δραστηριότητας, ενώ στα ανωτέρω πρέπει να 

προστεθεί η εγγενής και σχεδόν πλήρης αδυναμία των αρμοδίων 

υπηρεσιών να ελέγξουν ουσιαστικά την εργοδοσία. 

Οι μηχανισμοί ελέγχου των Επιθεωρήσεων Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 

από αντικειμενικούς λόγους (έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών 

και αναγκαίου προσωπικού) τις περισσότερες φορές αδυνατούν 

να ανταποκριθούν στις ανωτέρω περιστάσεις. Με το φόβητρο της 

περιστολής ή και της κατάργησης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων 

των εργαζομένων στο Δημόσιο, η μεγάλη πλειοψηφία των παλαιών 

υπαλλήλων του Σ.ΕΠ.Ε., των οποίων η παρουσία και εμπειρία θα 

ήταν πολύ σημαντική για τον περιορισμό των φαινομένων που 

περιγράφηκαν πιο πάνω, έχει αποχωρήσει ήδη από την Υπηρεσία 

ή θα αποχωρήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα και το χειρότερο 

είναι πως δεν αναμένεται η  αναπλήρωσή τους στο εγγύς μέλλον.

Η συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις ενώ έχει 

επιβληθεί η εκ περιτροπής απασχόληση, οι εργαζόμενοι ασφαλίζο-

νται και αμείβονται ως εκ περιτροπής απασχολούμενοι, μολονότι 

στην ουσία εργάζονται με πλήρη απασχόληση. Με λίγα λόγια δόθηκε 

η δυνατότητα στους εργοδότες και μάλιστα ανέλεγκτα να επεκτεί-

νουν την κερδοφορία και την οικονομική τους δραστηριότητα, σε 

βάρος όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και του ίδιου του ασφαλι-

στικού συστήματος και εντέλει σε βάρος της εθνικής οικονομίας. 

Η κακοποίηση ακόμη κι αυτών των «πρόχειρων» και «κακοδιατυ-

πωμένων» διατάξεων είναι καθημερινό φαινόμενο. Τα εισαγωγικά 

έχουν να κάνουν με την πεποίθηση του γράφοντος ότι οι διατάξεις 

των εργατικών νόμων εσκεμμένα έχουν αυτές τις «ατέλειες», έτσι 

ώστε το δίκαιο του ισχυρού να επικρατήσει στην αγορά εργασίας.

Χαρακτηριστικά μπορώ να αναφέρω την περίπτωση εργαζομέ-

νων, στους οποίους η επιχείρηση επέβαλε σύστημα εκ περιτροπής 

απασχόλησης μίας ημέρας την εβδομάδα, με αποτέλεσμα μόνο 

τα έξοδα για την προσέλευση στην εργασία κάποιων απ’ αυτούς, 

να κοστίζει το ½ των μηνιαίων αποδοχών τους. Και βέβαια οι εργα-

ζόμενοι αυτοί εισπράττοντας ένα καθαρό ποσό όχι πάνω από 200 

ευρώ το μήνα, δεν θεωρούνται άνεργοι!

Ο τρόπος λοιπόν εφαρμογής του μέτρου από τους εργοδότες 

και συνάμα η έλλειψη μέτρων ελέγχου της χρήσης του από τους 

εργοδότες, οδηγεί αναπόφευκτα στον έμμεσο  –πλην σαφή και 

απολύτως αποτελεσματικό – εκβιασμό του εργαζομένου να ζητήσει 

την απόλυσή του, προκειμένου να λάβει το επίσης πενιχρό –πλην 

υψηλότερο από τον μισθό του επί μία ημέρα την εβδομάδα απα-

σχολούμενου – επίδομα ανεργίας. 

Αν σε όλα αυτά προστεθεί και η προβλεπόμενη από το μνημό-

νιο  σταδιακή αύξηση της ελάχιστης ανταποδοτικής περιόδου για 

συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη από 37 σε 40 έτη ως το 2015, 

πρακτικά κανένας Έλληνας εργαζόμενος που είναι σήμερα ηλικίας 

μέχρι 35 ετών, δεν θα συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για πλήρη 

σύνταξη γήρατος, εκτός εάν εργάζεται μέχρι τα εβδομήντα πέντε.

Κι έρχονται νέα μέτρα, αυτά της πλήρους απαξίωσης της εργασίας 

(και της αμοιβής) των νέων εργαζομένων, με ηλικία από 18 – 24 

ετών, για τους οποίους ο μισθός της πλήρους απασχόλησης (πεν-

θήμερο και 40ωρο), δεν θα υπερβαίνει τα 500 ευρώ καθαρά.  Μία 

τέτοια νομοθετική εξέλιξη σαφώς αποτελεί ωμή και απροκάλυπτη 

παραβίαση των διατάξεων του Συντάγματος (του άρθρου 1 και 

ιδιαίτερα του άρθρου 22). 

Εκτός από το γνωστό «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου», 

που σημαίνει ότι γενικά τα νομοθετικά και τα διοικητικά όργανα 

οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρι-

σης, την οποία μπορούν να αξιώσουν οι πολίτες από το κράτος, το 

Σύνταγμα, εξειδικεύοντας την παραπάνω γενική αρχή, προέβη σε 

μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του, εισάγοντας την  «αρχή 

της ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία», κατά το άρθρο 22 παράγρ. 

1 εδάφιο β’, αφού σύμφωνα με την αρχή αυτή : «όλοι οι εργαζόμενοι, 

ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για 

παρεχόμενη εργασία  ίσης αξίας».

Η διάταξη του άρθρου 22 παράγρ. 1 εδ. β’ του Συντ. αποτελεί 

ειδική εκδήλωση της γενικής αρχής της ισότητας του άρθρου 4 

παράγρ. 1 του Συντάγματος, ανήκει όμως συστηματικά στο χώρο 

του εργατικού συνταγματικού δικαίου, γεγονός που της προσδίδει 

αυτοτέλεια και ανεξαρτησία, έναντι της γενικής αρχής της ισότητος. 

Κι αυτό γιατί ο συνταγματικός νομοθέτης, διακηρύσσοντας πανη-

γυρικά στο άρθρο 22 παράγρ. 1 εδ. β’ του Συντάγματος την αρχή 

της ίσης μεταχείρισης στις εργασιακές σχέσεις, απέσπασε αυτό 

το θέμα από τα υπόλοιπα ζητήματα της ισότητος και το ρύθμισε 

ενιαία και ανεξάρτητα, προκειμένου να διασφαλίσει τη λειτουργία 

της εν λόγω αρχής ως ειδικής, θεμελιώδους, αλλά και αυτοτελούς 

συνταγματικής αρχής του εργατικού δικαίου.

Η ανωτέρω εξειδικευμένη αρχή της ίσης μεταχείρισης του άρθρου 

22 Συν. δεσμεύει όλα τα όργανα του κράτους, δηλαδή  και τη νομο-

θετική εξουσία, η οποία κατά τη ρύθμιση των όρων εργασίας δεν 

επιτρέπεται να εισάγει διακρίσεις εις βάρος μεμονωμένων εργαζο-

μένων ή κατηγοριών εργαζομένων, πόσο μάλλον όταν το κριτήριο 

αυτό είναι μόνο  η ηλικία του εργαζομένου. 

Αναμένουμε τη δημοσίευση των διατάξεων, αλλά πρέπει να 

θεωρείται πολύ πιθανό (έως βέβαιο) ότι έπονται κι άλλα μέτρα σε 

βάρος της εργασίας κι όλα αυτά με το πρόσχημα της «αύξησης της 
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ανταγωνιστικότητας» των Ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτή η «δικαιο-

λογία» δεν έχει ούτε όρια, ούτε τέλος, εκτός εάν θεσπισθούν μισθοί 

και συνθήκες εργασίας Ασίας - Κίνας, στην Ευρώπη.

Θα είναι άραγε η Ελλάδα ο προπομπός της Ασιατοποίησης της 

εργασίας στην Ευρώπη (είναι προφανές ότι κάποιοι δοκιμάζουν 

τις αντοχές μας, αλλά και την απραξία μας) ή θα αντιδράσουν οι 

εργαζόμενοι, τα σωματεία, οι συλλογικοί φορείς, γιατί η κατάσταση 

μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο οργανωμένα, μόνο συλλογικά και 

μόνο με σχέδιο.

Αλλιώς η διαμαρτυρία όχι μόνο δεν θα είναι αποτελεσματική 

και δεν θα ενοχλήσει κανέναν, αλλά αντίθετα θα λειτουργήσει ως 

βαλβίδα εκτόνωσης (της έντασης, της οργής, της αγωνίας, της 

διαμαρτυρίας), εκτόνωση που δεν θα έχει και κανένα κόστος για 

τους «γνωστούς – αγνώστους», αυτούς που επιδιώκουν όχι μόνο να 

στήσουν την εργασία στο απόσπασμα, αλλά και να την τουφεκίσουν. 

           Δόθηκε η δυνατότητα στους εργοδότες και µάλιστα ανέλεγκτα να επεκτείνουν την κερδο-
φορία και την οικονοµική τους δραστηριότητα, σε βάρος όχι µόνο των εργαζοµένων, αλλά και 
του ίδιου του ασφαλιστικού συστήµατος και εντέλει σε βάρος της εθνικής οικονοµίας

Η ΕΡΓΑΣΙΑ 
(ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 
ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΦΩΤΟ ΟΡΧΑΝ ΤΣΟΛΑΚ
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