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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εργασία αυτή έχει σκοπό να αναλύσει την επίδραση του ποσοστού των 

εργαζομένων, που είναι μέλη σε συντεχνίες, στο μισθό, στην παραγωγικότητα 

εργασίας, στην παραγωγικότητα κεφαλαίου και στην ανεργία, για την 

Κυπριακή Οικονομία. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής περιλαμβάνεται μια κριτική ανασκόπηση 

της διεθνούς βιβλιογραφίας, εστιάζοντας στα επιμέρους θέματα 

προβληματισμού και ανάλυσης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων και 

του συνδικαλιστικού κινήματος στην Κύπρο σε όλη την διάρκεια του 20ου 

αιώνα μέχρι σήμερα 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η οικονομετρική διερεύνηση του συγκεκριμένου 

θέματος της διατριβής και παρουσιάζει την μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε, την εμπειρική ανάλυση και την ερμηνεία των ευρημάτων 

της ανάλυσης.  

Πιο συγκεκριμένα η ανάλυση μας δείχνει ότι το ποσοστό των οργανωμένων 

μισθωτών επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο της ανεργίας, επηρεάζει θετικά το 

επίπεδο μισθών, επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα εργασίας και 

επηρεάζει θετικά την παραγωγικότητα κεφαλαίου. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis analyzes the effect of the percentage of employees who are 

members of unions, on wages, labor productivity, capital productivity and on 

unemployment for the Cypriot economy. 

The first chapter of the thesis includes a critical review of the international 

literature, focusing on specific issues of reflection and analysis. 

The second chapter describes the evolution of labor relations and the trade 

union movement in Cyprus throughout the 20th century all the way to today. 

The third chapter deals with the econometric investigation, presents the 

methodology used as well as the empirical analysis and interpretation of the 

findings of the analysis. 

More specifically, our analysis shows that the percentage of organized 

employees negatively affects the level of unemployment, positively affects the 

level of wages, adversely affects labor productivity and positively affects the 

productivity of capital. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Η εργασία αυτή έχει σκοπό να αναλύσει την επίδραση του ποσοστού των 

εργαζομένων, που είναι μέλη σε συντεχνίες, στο μισθό, στην παραγωγικότητα 

εργασίας, στην παραγωγικότητα κεφαλαίου και στην ανεργία.  

 Μελετώντας την ιστορική διάσταση του συνδικαλισμού φαίνεται ότι αυτός έχει 

επηρεάσει σημαντικά το κοινωνικό και οικονομικό σύστημα στην Κύπρο.  Το 

συνδικαλιστικό κίνημα στη Κύπρο έχει παίξει και παίζει μέχρι σήμερα 

καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος εργασιακών σχέσεων 

περιλαμβανομένων των μισθών και άλλων ωφελημάτων.  Παρά ταύτα πολύ 

λίγα εμπειρικά αποτελέσματα και μελέτες έχουν δημοσιευτεί.  Ο κύριος λόγος 

της έλλειψης αυτής, κατά την άποψη μου, δεν είναι γιατί οι ειδικοί στο τομέα δεν 

ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά, αλλά κυρίως για τη δυσκολία που υπάρχει 

να βρεθούν αξιόπιστα ποιοτικά στοιχεία που να αφορούν όλες εκείνες τις 

παραμέτρους που έχουν επηρεαστεί από την συνδικαλιστική οργάνωση. 

Παραδείγματα των στοιχείων αυτών είναι οι μισθοί, οι προσαυξήσεις, οι 

προαγωγές, η παραγωγικότητα, και τα παρεμφερή ωφελήματα όπως οι ετήσιες 

άδειες και τα ταμεία προνοίας.  Βασικά, δεν υπάρχουν στοιχεία του κόστους της 

κάθε συλλογικής σύμβασης είτε αυτή είναι επιχειρησιακή είτε αυτή είναι κλαδική.  

Η ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος στην Κύπρο άρχισε δειλά δειλά στις 

αρχές του 19ου αιώνα.  Εποχή που η κοινωνική ιστορία περιλαμβάνει και την 

«εργατική ιστορία»1 της εργατικής τάξης.   Ο άνθρωπος από την περίοδο αυτή 

άρχισε να αναζητά μεθόδους για βελτίωση των όρων απασχόλησης, της 

ασφάλειας και υγείας του και της καλύτερης οργάνωσης της εργασίας του.  Στη 

συνέχεια άρχισε να ενδιαφέρεται για την επαγγελματική ανέλιξη του, την 

εργασιακή του ικανοποίηση και αξιολόγηση και κυρίως μέσω της 

συνδικαλιστικής του δράση τη θεσμοθέτηση των εργασιακών του δικαιωμάτων.  

 

Ο Κλάδος των εργασιακών σχέσεων, ένας κλάδος διεπιστημονικός, μελετά την 

διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων, των οποίων η φυσιογνωμία των 

                                                             
1 P. Burke 1992 Η νέα ιστορία- Το παρελθόν  
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εργασιακών σχέσεων προσδιορίζεται από 4 παράγοντες: το τεχνολογικό 

πλαίσιο της παραγωγής, τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στους φορείς του 

συστήματος, το περιεχόμενο των αποφάσεων και το επίπεδο στο οποίο 

λαμβάνονται και τη σχέση του συστήματος εργασιακών σχέσεων με το πολιτικό 

σύστημα2.  

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς των εργασιακών σχέσεων οι προϋποθέσεις 

επιτυχίας τους σε μια χώρα είναι3  

1. ο αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας, η οργανωτική ανεξαρτησία των 

οργανώσεων και η χειραφέτηση από τα πολιτικά κόμματα και το κράτος, 

2. η απλούστευση και εκσυγχρονισμός της εργασιακής νομοθεσίας, 

3. η ανάπτυξη συμμετοχικών μορφών, 

4. η αλλαγή της συμπεριφοράς των φορέων των εργασιακών σχέσεων σε 

ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και 

5. η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνών. 

Ο συνδικαλισμός ως αντικείμενο μελέτης του κλάδου των εργασιακών σχέσεων 

αποτελεί ένα αντικείμενο διεπιστημονικής προσέγγισης και αυτό επιχειρείται 

στην μελέτη αυτή. Η συνολική θεώρηση των διαφόρων πλευρών της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης, -ιστορικών οικονομικών, κοινωνικών-  και η 

απόπειρα διερεύνησης τους υπήρξε το κύριο μέλημα. 

Σήμερα η Κύπρος διέρχεται δύσκολες οικονομικά συνθήκες με το ποσοστό των 

συντεχνιών να έχει μειωθεί σημαντικά. Πολλά ερωτηματικά για την εξέλιξη αυτή. 

Πολλές απόψεις και θέσεις.  Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι με την εργασία αυτή 

μπορούν να διεξαχθούν κάποια σαφή συμπεράσματα. 

 

Η διατριβή διαρθρώνεται ως εξής:  

                                                             
2 Γ. Σπυρόπουλος, 1998. 
3 Γ. Σπυρόπουλος, 1998. 
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Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια κριτική ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας στο θέμα, εστιάζοντας στα επιμέρους θέματα προβληματισμού 

και ανάλυσης. 

Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει την εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων και του 

συνδικαλιστικού κινήματος στην Κύπρο σε όλη την διάρκεια του 20ου αιώνα 

μέχρι σήμερα, 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην οικονομετρική διερεύνηση του 

συγκεκριμένου θέματος της διατριβής και παρουσιάζει την μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε, την εμπειρική ανάλυση και την ερμηνεία των ευρημάτων της 

ανάλυσης.  
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1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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Τα τελευταία χρόνια, η ψυχολογία και η κοινωνιολογία της εργασίας έχουν 

διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάλυση και μελέτη της εξέλιξης της 

εργασίας. Αντικείμενο του κλάδου των εργασιακών σχέσεων είναι η έρευνα των 

παραγόντων που καθορίζουν την εργασιακή συμπεριφορά των ατόμων και 

ομάδων. Ερευνά και αναλύει τις επίσημες και ανεπίσημες σχέσεις στο 

εργασιακό πλαίσιο και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται από τον διεπιστημονικό του 

χαρακτήρα. 

 Σύμφωνα με τον Γ.Σπυρόπουλο4 «Ο όρος Εργασιακές Σχέσεις αναφέρεται στο 

σύνολο των σχέσεων που διαμορφώνονται στον χώρο της εργασίας και στον 

ευρύτερο τομέα της κοινωνικής και εργασιακής πολιτικής και ιδιαίτερα στους 

κανόνες που καθορίζουν τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, στον τρόπο 

λήψης αποφάσεων που αφορούν την κατανομή των καρπών της παραγωγής 

μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων». Οι H. Clegg και G. Bain δίνουν τον εξής 

ορισμό ότι: «Εργασιακές Σχέσεις είναι η μελέτη όλων των πλευρών των όρων 

εργασίας». Σύμφωνα τον Dunlop «Επαγγελματικές Σχέσεις είναι η 

πολλαπλότητα των σχέσεων ανάμεσα στους διευθυντές των επιχειρήσεων, 

τους μισθωτούς και τους εκπροσώπους του κράτους»5.  

Οι κύριες προσεγγίσεις, που διέπονται από την διεπιστημονικότητα του κλάδου 

των εργασιακών σχέσεων είναι η Συστημική Θεωρία (Parsons, Dunlop και 

Glegg), η Πλουραλιστική (Schumpeter και Commons), η Θεωρία της 

Κοινωνικής Δράσης (Weber και Goldthorp) και η Ριζοσπαστική Θεωρία (Hyman 

και Hameed). Κύρια θέματα με τα οποία έχουν ασχοληθεί οι ανωτέρω θεωρίες 

είναι: 

 Κοινωνική δομή των αγορών εργασίας. 

 Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.   

 Μορφές εργασίας. 

 Ταυτότητα και δομή των σχέσεων εργασίας. 

 Οικογένεια και εργασία. 

                                                             
4 Γ. Σπυρόπουλος, 1998. 

5 Ελένη Νίνα-Παζαρζή, 2012 και Γ. Σπυρόπουλος, 1998. 
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 Ομάδες εργασίας. 

 Καριέρα. 

 Θέση και Εξουσία. 

 Μανατζμεντ. 6 

Η προτεινόμενη από τον Ε. Gross ταξινόμηση των εννέα θεωρητικών 

προσεγγίσεων είναι περισσότερο αναλυτική και παρουσιάζει με περισσότερη  

λεπτομέρεια τα θέματα και τους προβληματισμούς που απασχολούν τους 

Κοινωνιολόγους στη μελέτη των Εργασιακών Σχέσεων. Οι εννέα αυτές 

προσεγγίσεις είναι: 

1. Βεμπεριανή θεωρία. 

2. «Επιστημονικό Μάνατζμεντ». 

3. Σχολή Ανθρωπίνων Σχέσεων. 

4. Τεχνολογικές απαιτήσεις και Τυπική Οργάνωση. 

5. Θεωρία Αμοιβαιότητας. 

6. Λειτουργική Θεωρία. 

7. Θεωρία Αλληλεπίδρασης. 

8. Θεωρία Λήψης Αποφάσεων. 

9. Θεωρία της Σύγκρουσης.  

Η εργασία ως η κύρια πηγή οικονομικής δραστηριότητας μιας κοινωνίας 

απασχολούσε από παλιά την επιστημονική σκέψη. Τρεις κλασικοί 

κοινωνιολόγοι, ο Karl Marx (Μαρξ), ο Emile Durkheim (Ντιρκάιμ), και ο Max 
Weber (Βέμπερ) μας εξηγούν την θεωρία της εργασίας τόσο από την 

ακαδημαϊκή της πλευρά όσο και από την πολιτική της πλευρά.   

Ο Μαρξ πίστευε  ότι «Η κοινωνία δεν αποτελείται από άτομα, αλλά εκφράζει το 

σύνολο των συσχετισμών, των σχέσεων αυτών των ατόμων μεταξύ τους»7.  Ο 

Μαρξ ανέπτυξε το στοιχείο του ταξικού ανταγωνισμού και των αντικρουόμενων 

συμφερόντων που υπάρχουν στις κύριες τάξεις της καπιταλιστικής κοινωνίας 

                                                             
6
 Ελένη Νίνα-Παζαρζή, 2012 

7 (Μαρξ 1990-α: 194). 
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που είναι η εργατική τάξη και οι κεφαλαιοκράτες.  Μαζί με τον Ένγκελς ο Μαρξ 

διαμόρφωσε την έννοια της διαμάχης των τάξεων, ως την κινητήρια δύναμη της 

κοινωνικής εξέλιξης: «Η ιστορία όλων των ως τα τώρα κοινωνιών είναι ιστορία 

ταξικών αγώνων» 8 .  Οι επιρροές στο έργο του Μαρξ από την Κλασσική 

Γερμανική φιλοσοφία, τις γαλλικές σοσιαλιστικές θεωρίες αλλά κυρίως την 

Αγγλική πολιτική οικονομία αποτέλεσαν τη βάση για τη διατύπωση της 

μαρξικής κοινωνιολογίας και οικονομικής σκέψης.  Συνέδεσε την εργασία με την 

πάλη των τάξεων και τα αντίθετα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών και 

εργαζομένων.  Επίσης, η ανάλυση του για την εργασία και τη δημιουργία 

εμπορεύσιμης αξίας εξ αυτής και οι απόψεις του για την υπεραξία υπήρξαν 

σημαντικές.  Η διάκριση της υπεραξίας σε απόλυτη και σχετική σχετίζεται με 

την εξήγηση του για την εργασία αφού συνδέεται με τις ώρες εργασίας η πρώτη 

και με την παραγωγικότητα η δεύτερη.  Η σύνδεση των κοινωνικών μεταβολών 

με τη μορφή των κοινωνικών σχέσεων που απορρέουν από την διαμόρφωση 

των σχέσεων παραγωγικής είναι η βάση της Μαρξικής ανάλυσης και ως εκ 

τούτου και η εργασία εξηγείται με αυτή την οπτική9. 

Ο Βέμπερ συνδέει πολύ στενά το πνεύμα του Καπιταλισμού με την 

Προτεσταντική ηθική. Πίστευε ότι η εκβιομηχάνοποιηση ανάγκασε το πολιτισμό 

να σκέπτεται ορθολογιστικά και αυτό οδήγησε την γραφειοκρατικοποίηση της 

κοινωνίας.  Ο ιδεότυπος της Γραφειοκρατίας, κατά τον Βέμπερ, χαρακτηρίζεται 

από τα εξής κυρίως στοιχεία : 

Πρώτον, την ορθολογική εξουσία, η οποία βασίζεται στους κανόνες και στη 

γνώση.  

Δεύτερον, την ιεραρχική δομή του γραφειοκρατικού συστήματος οργάνωσης, 

δηλαδή κάθε στέλεχος αναφέρεται σ’ ένα ανώτερο του που έχει εξουσία έναντι 

αυτού (ιεραρχικός έλεγχος).  

Τρίτον, τους κανόνες και τους κανονισμούς, οι οποίοι διέπουν και ρυθμίζουν τη 

λειτουργία της γραφειοκρατικής οργάνωσης. 

Τέταρτον, την μεγιστοποίηση της εξάρτησης από τη γνώση.  Η έμφαση στη 

γνώση και επομένως στη χρησιμοποίηση ανθρώπων με εκπαιδευτικό επίπεδο 

και κατάρτιση ώστε να είναι κάποιος ειδικός τονίστηκε ιδιαίτερα από το Βέμπερ. 

Πέμπτον, στην εξειδίκευση και αρμοδιότητα. Η ανάλυση του για το 

καπιταλιστικό σύστημα η οποία βασίζεται στην άποψη ότι η Προτεσταντική 

Ηθική και ιδιαίτερα οι αρχές και αξίες του Καλβινισμού ήταν αυτές που 
                                                             
8 (Μαρξ/Ένγκελς 1965: 29). 
9 Ελένη Νίνα-Παζαρζή, 2014. 
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οδήγησαν στο νεώτερο Δυτικό καπιταλισμό και μάλιστα αναφέρεται ιδιαίτερα 

στην αποδοχή της εργασίας ως αυταξία από τους Καλβινιστές καθώς και στη 

συσσώρευση του πλούτου10. 

Τέλος, ο Ντιρκάιμ πίστευε ότι η εκβιομηχάνοποίηση θα οδηγούσε σε μείωση 

της κοινωνικής αλληλεγγύης με αποτέλεσμα την ύπαρξη χάους.  Ο E. Ντιρκάιμ 
στο βιβλίο του “De la Division du Travail Social” «Ο Καταμερισμός της 

Κοινωνικής Εργασίας» υποστηρίζει ότι οι βιομηχανικές κοινωνίες 

χαρακτηρίζονται από την «οργανική αλληλεγγύη όπου η κοινωνική συνοχή 

εξασφαλίζεται από τη διαφοροποίηση των μελών της κοινωνίας και το σύνθετο 

καταμερισμό της εργασίας.  Επίσης αναφέρει ότι η διαφοροποίηση των 

επαγγελμάτων και ο πολλαπλασιασμός των βιομηχανικών δραστηριοτήτων 

οφείλεται σ’ αυτή την κοινωνική διαφοροποίηση11. 

 Κύριοι θεωρητικοί των εργασιακών σχέσεων κατόρθωσαν να χαρακτηριστούν 

οι Taylor, Fayol, Mayo, McGregor, Argyris και Likert.  O Rensis Likert 12 
διηύθυνε τις έρευνες του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών του Michigan για τα 

Συστήματα Διοίκησης και την επίδραση των διαφόρων μορφών ηγεσίας στη 

συμπεριφορά των εργαζομένων και κυρίως στη στάση τους προς την εργασία 
και την αποδοτικότητά τους.  Κατέταξε τα συστήματα εργασίας σε 4 κατηγορίες:  

 

1. Αυταρχικό-Εκμεταλλευτικό - Η επικοινωνία της διοίκησης είναι από 

πάνω προς τα κάτω.  Η διοίκηση χρησιμοποιεί τη μέθοδο του φόβου και 

των απειλών και ο προϊστάμενος δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στους 

υφισταμένους του. Όλες οι αποφάσεις επιβάλλονται στους υφισταμένους 

οι οποίοι δεν αισθάνονται άνετα να συζητήσουν θέματα σχετικά με την 

εργασία τους με τους ανώτερους τους. Τα κίνητρα βασίζονται στις 

απειλές. 
 

2. Αυταρχικό-Φιλανθρωπικό - Η διοίκηση χρησιμοποιεί ανταμοιβές. Η 

ευθύνη ανήκει στη διοίκηση και όχι στα χαμηλότερα επίπεδα της 

ιεραρχία. Ο προϊστάμενος έχει συγκαταβατική πίστη και εμπιστοσύνη 

στους υφισταμένους του (σχέση αφεντικού-υπηρέτη). Εδώ πάλι, οι 

υφιστάμενοι δεν αισθάνονται άνετα να συζητήσουν θέματα σχετικά με 

την εργασία τους με τους ανώτερους τους. Τα κίνητρα βασίζονται στις 

ανταμοιβές. 

                                                             
10

 Ελένη Νίνα-Παζαρζή, 2014. 
11 Ελένη Νίνα-Παζαρζή, 2014. 
12 Rensis Likert: 2011. 
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3. Συμβουλευτικό - Η διοίκηση χρησιμοποιεί ανταμοιβές και μερικές φορές 

τιμωρίες. Η επικοινωνία από κάτω προς τα πάνω γίνεται πολύ  
προσεκτικά. Ο προϊστάμενος έχει ουσιαστική αλλά όχι απόλυτη 

εμπιστοσύνη τους υφισταμένους. Εδώ οι υφιστάμενοι συζητούν κάποια 

θέματα σχετικά με την εργασία τους με τους ανώτερους τους. Η 
επικοινωνία γίνεται κάθετα και οριζόντια. Τα κίνητρα βασίζονται στην 
επιβράβευση και στη συμμετοχή στην εργασία. 
 

4. Συμμετοχικό - Η διοίκηση έχει ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στους 

υφισταμένους της.  Ολόκληρη η ιεραρχία είναι προσανατολισμένη στην 

επίτευξή των οργανωτικών στόχων. Υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο 

επικοινωνίας, συμμετοχής και ομαδικής εργασίας. 
 
 

Ο όρος συνδικαλισμός προέρχεται από την αρχαία λέξη: "σύνδικος", που 

σημαίνει: τρίτο πρόσωπο που βοηθάει κατά την διάρκεια μιας δίκης ("τρίτος 

βοηθών κατά την δίκην").  Από αυτήν την κοινή πηγή ενδιαφερόντων 

προέρχεται και η έννοια της "κοινότητας των συμφερόντων".  Αρκετοί 

θεωρητικοί των εργασιακών σχέσεων έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη του 

συνδικαλιστικού κινήματος. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο εργατικός 

συνδικαλισμός ιστορικά έχει εμφανιστεί με τις μορφές:  

1. Αναρχοσυνδικαλισμός. 

2. Αγγλοαμερικανικός Συνδικαλισμός. 

3. Σοσιαλοδημοκρατικό Συνδικαλιστικό Κίνημα. 

4. Κομμουνιστικό Συνδικαλιστικό Κίνημα. 

Στο συνδικαλισμό, ωστόσο, παγκόσμια, μπορεί κάποιος εύκολα να διακρίνει τα 

στοιχεία της πολιτικής ταυτότητα της κάθε συντεχνίας.  Ο Hyman13 διαχωρίζει 

το συνδικαλισμό σε τρεις βασικούς τύπους.  Πρώτα είναι ο «Συνδικαλισμός 

Επιχείρηση» (Business Unionism) ο οποίος περιλαμβάνει τις συντεχνίες οι 

οποίες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις σχέσεις ισχύος στην αγορά και βλέπουν 

θετικά τις «ευέλικτες» εργασιακές πρακτικές και τη συνεργασία μεταξύ της 

εργασίας και του κεφαλαίου και διεκδικούν τα αιτήματα των μελών τους μέσω 

της συλλογικής διαπραγμάτευσης.  Δεύτερος είναι ο «επαναστατικός 

                                                             
13 Hyman  2001  
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συνδικαλισμός» ο οποίος περιλαμβάνει τις συντεχνίες που βρίσκονται σε 

συνεχή αγώνα ενάντια στο κεφάλαιο και τονίζουν την εκπροσώπηση των 

μελών τους δηλαδή την εργατική τάξη μέσω αντικαπιταλιστικής μαχητικής 

αντιπολίτευσης.  Τρίτος είναι ο «κοινωνικός συνδικαλισμός» ο οποίος 

περιλαμβάνει τις συντεχνίες που προσπαθούν να ανεβάσουν τη θέση των 

εργαζομένων στην κοινωνία μέσω των δεσμών στην κοινότητα προχωρώντας 

έξω από το χώρο εργασίας για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα.  Άλλες 

διακρίσεις του συνδικαλισμού αναφέρονται στην οργανωτική δομή του 

συνδικαλιστικού κινήματος.  Για παράδειγμα, στην Ελλάδα υπάρχει το 

πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης14.  

Οι Arbache & Carneiro15 εξετάζουν τη σημασία των συντεχνιών στις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις, στον τομέα της βιομηχανίας, στην αγορά εργασίας μιας 

αναπτυσσόμενης χώρας. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι, στην περίπτωση 

της Βραζιλίας, οι συντεχνίες συμβάλλουν στην αύξηση και όχι στη μείωση της 

διασποράς των μισθών. Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι που συνδικαλίζονται 

τείνουν να κερδίζουν ψηλότερους μισθούς.  Τα στοιχεία που παρουσιάζονται 

στην περίπτωση της Βραζιλίας σχετίζονται με τη δομή των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων στο βιομηχανικό τομέα.  Συγκεκριμένα, έχουν βρει μία 

θετική συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους της επιχείρηση και της συνδικαλιστικής 

πυκνότητας στη Βραζιλία και ότι οι αυξήσεις μισθών που καταβάλλονται σε 

όλους τους εργαζομένους γίνονται ανεξάρτητα από τη σχέση που έχουν με 

συνδικαλιστικές οργανώσεις.  Περαιτέρω έρευνα των στοιχείων έδειξε ότι παρά 

τη φαινομενικά κοινή δομή των μισθών σε οργανωμένους και μη 

οργανωμένους εργαζομένους, οι συντεχνίες διαδραματίζουν ένα μη αμελητέο 

ρόλο επιφέροντας έτσι διακλαδικές διαφορές στους μισθούς. Επιπλέον, οι 

εκτιμήσεις των συγγραφέων δείχνουν ότι η διασπορά των μισθών είναι 

μεγαλύτερη για τους συνδικαλισμένους εργαζόμενους και ότι η σχετική διαφορά 

μεταξύ των μέτρων διασποράς αυξήθηκε το διάστημα 1992 - 1995. Τέλος, τα 

αποτελέσματά τους δείχνουν ότι, στη Βραζιλία, όταν ένα εργάτης γίνεται μέλος 

σε μια συντεχνία αναμένει ότι θα έχει αύξηση στο μισθό του. 

H εργασία των Cukierman και Lippi16 προτείνει ένα εννοιολογικό πλαίσιο για τη 

διερεύνηση των επιδράσεων της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας το 

βαθμό συγκέντρωσης των διαπραγματεύσεων του μισθού και της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών αυτών στους πραγματικούς μισθούς, 

                                                             
14 Ελένη Νίνα-Παζαρζή, 2012 και Δ. Δασκαλάκης, 2010.  
15 Arbache, J.S., Carneiro, F.G., 1999 
16 Cukierman, A., Lippi, F., 1999 
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την ανεργία και στον πληθωρισμό, σε ένα πλαίσιο στο οποίο οι συντεχνίες 

απεχθάνονται τον πληθωρισμό.  Αυτή η αποστροφή των συντεχνιών στον 

πληθωρισμό οδηγεί σε μετριοπαθείς μισθολογικές απαιτήσεις, καθώς 

προσπαθούν να πείσουν την κεντρική τράπεζα να αυξήσει τον πληθωρισμό σε 

χαμηλότερο ρυθμό. Μία αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης των μισθολογικών 

διαπραγματεύσεων (μείωση του αριθμού των συντεχνιών) πυροδοτεί δύο 

αντίθετες τάσεις στους πραγματικούς μισθούς, την ανεργία και τον πληθωρισμό. 

Αυτό μειώνει τη δυνατότητα υποκατάστασης μεταξύ εργαζομένων σε 

διαφορετικές συντεχνίες και συνεπώς το βαθμό του ανταγωνισμού μεταξύ τους.  
Αυτή η μειωμένη «ανταγωνιστικότητα» οδηγεί σε αύξηση των  πραγματικών 

μισθών, της ανεργίας και του πληθωρισμού. Όμως, η μείωση του αριθμού των 

συντεχνιών μειώνει και την επίδραση των φόβων σχετικά με τις πληθωριστικές 

πιέσεις στις πραγματικές μισθολογικές απαιτήσεις της κάθε ένωσης. Αυτή η 

«στρατηγική επίδραση» μειώνει τους πραγματικούς μισθούς, την ανεργία και 

τον πληθωρισμό.  

Ο Palokangas17 στο πλαίσιο ενός παιγνίου έξι σταδίων έχει κατασκευάσει ένα 

υπόδειγμα πολιτικής ισορροπίας. Στο πρώτο στάδιο οι εργοδότες και οι 
συντεχνίες αποφασίζουν εάν θα προβούν σε διαπραγμάτευση για τους μισθούς 

και την απασχόληση. Στο δεύτερο στάδιο, οι ομάδες πίεσης που εκπροσωπούν 

τους εργαζόμενους και τους εργοδότες προσφέρουν συνεισφορές στη 

κυβέρνηση για να επηρεάσουν τη δημόσια πολιτική. Στο τρίτο στάδιο, η 

κυβέρνηση αποφασίζει για τη φορολογία και ρύθμιση της αγοράς εργασίας και 

συλλέγει τις αντίστοιχες εισφορές. Στο τέταρτο στάδιο, η συντεχνία και ο 

εργοδότης παζαρεύουν για τους μισθούς. Στο πέμπτο στάδιο, παζαρεύουν για 

την απασχόληση. Στο έκτο στάδιο, οι επιχειρήσεις αποφασίζουν για την 

παραγωγή. Ρυθμίζοντας την  ισχύ των συντεχνιών σε μια συμφωνία επί της 

απασχόλησης, η κυβέρνηση μπορεί να καθορίσει τις αναλογίες των μισθών και 

των κερδών ως ποσοστό του ΑΕΠ.  Αυτό προσφέρει στην  άρχουσα ελίτ μια 

θέση στην  οποία μπορεί να αποκομίσει όλα τα οφέλη της διαπραγμάτευσης.  

Οι εργαζόμενοι και οι καπιταλιστές, ως εκ τούτου, θα συμφωνήσουν εκ των 

προτέρων ότι κανένα  παζάρι για  την απασχόληση δεν θα λάβει ποτέ χώρα, 

έτσι ώστε το δικαίωμα  να διαχειρίζονται τις διαπραγματεύσεις είναι η μόνη 

σταθερή έκβαση σε αυτό το υπόδειγμα  πολιτικής ισορροπίας. Στην αγορά 

εργασίας η ρύθμιση (απορρύθμιση) ενισχύει (αποδυναμώνει) την ισχύ των 

συντεχνιών σε μια συμφωνία για τους μισθούς και μεταβιβάζει κεφάλαια από τα 

κέρδη στους μισθούς (από τους μισθούς προς τα κέρδη).  Εάν οι μισθοί δεν 

φορολογούνται βαρύτερα από τα κέρδη, τότε η απορρύθμιση δεν μειώνει τα 

                                                             
17 Palokangas, T., 2003 
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φορολογικά έσοδα και θα είναι προς το συμφέρον της κυβέρνησης να 

εξασφαλίσει την πλήρη απασχόληση με  την απορρύθμιση.  Αν οι μισθοί 

φορολογούνται βαρύτερα από τα κέρδη, τότε η ρύθμιση αυξάνει τα φορολογικά 

έσοδα. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι προς το συμφέρον της κυβέρνησης να 

προβεί σε στήριξη της ισχύος των συντεχνιών με τη ρύθμιση της αγοράς 

εργασίας. 

Ο Strand 18  μελετά τη ζήτηση και την προσφορά εργασίας και τις  

αλληλεπιδράσεις μεταξύ δύο τομέων, ένα τομέα χωρίς συντεχνίες με την 

εταιρεία να διαπραγματεύεται με τους εργαζόμενους, και ένα τομέα με 

συντεχνίες με ένα κοινό μισθό για όλους τους εργαζόμενους.  Ο συγγραφέας 

εξετάζει πώς οι δύο τομείς εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, και πώς 

ανταποκρίνονται σε εξωγενείς διαταραχές της παραγωγικότητας. Οι 

παραγωγικότητες των εργαζομένων διαφέρουν, κάτι το οποίο δεν μπορεί να 

εντοπιστεί από τις επιχειρήσεις πριν από την πρόσληψη.  Με όμοιο το μη 

μισθολογικό κόστος και στους δύο τομείς, ισορροπίες υπάρχουν με τους δύο 

τομείς παρόντες.  Με μεγάλη διασπορά παραγωγικότητας υπάρχουν δύο 

σημεία ισορροπίας, ένα μόνο με τις επιχειρήσεις με συντεχνίες και το άλλο 

μόνο με τις επιχειρήσεις χωρίς συντεχνίες.  Όταν οι επιχειρήσεις με συντεχνίες 

έχουν χαμηλότερο κόστος (παρακολούθησης και διαπραγμάτευσης), και οι δύο 

τύποι των επιχειρήσεων μπορεί να συνυπάρχουν, με τις επιχειρήσεις με 

συντεχνίες να προσελκύουν όλους τους εργαζομένους χαμηλής  
παραγωγικότητας. Ένα μεγαλύτερο μερίδιο των συντεχνιών, στη συνέχεια, 
βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του και οδηγεί σε μικρότερη διασπορά των 

μισθών στους τομείς χωρίς συντεχνίες. Το μοντέλο βοηθά στην κατανόηση των 

πρόσφατων διεθνών προτύπων των μισθών και της απασχόλησης, όπως για 

παράδειγμα, γιατί ορισμένες χώρες έχουν ισχυρές και σταθερές συντεχνίες και 

μικρές και σταθερές διασπορές στους μισθούς, ενώ άλλες χώρες έχουν 

αδύναμές και φθίνοντες συντεχνίες και αύξηση στη διασπορά των μισθών. 

Οι Agell & Bennmarker19 αναλύουν τους λόγους για την ακαμψία των μισθών 

κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής ύφεσης χωρίς πληθωρισμό και υψηλή ανεργία.  
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δείγμα που είναι από την μία πλευρά πλήρως 

αντιπροσωπευτικό, και από την άλλη πλευρά, έχουν εμπλουτίσει την έρευνά 

τους με πλούσια δεδομένα για τις επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν και τους 

εργαζομένους τους. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα τους είναι τα εξής: 

                                                             
18 Strand, J., 2003 
19 Agell, J., Bennmarker, H., 2007 
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I. Οι πηγές της πραγματικής ακαμψίας μισθών διαφέρουν μεταξύ των 

διαφόρων τμημάτων της αγοράς εργασίας, 
 

II. δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στη αλληλεπίδραση μεταξύ 

διαπραγμάτευσης και της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών των 

μισθών, 
 

III. σε ολόκληρη την αγορά εργασίας, η ψευδαίσθηση για τα χρήματα 

φαίνεται να είναι ένα σημαντικό φαινόμενο, 
 

IV. οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επικαιροποιούν την ονομαστική ακαμψία 

μέσω της σχετικής σύγκρισης των μισθών, και  
 

V. το φύλο παίζει ρόλο για την εργασία και τις αποδοχές. 
 

H Ardagna 20  μελετά τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής στην 

οικονομική δραστηριότητα, την ευημερία, την κατανομή του εισοδήματος, και τα 

δημόσια οικονομικά σε ένα δυναμικό μοντέλο με συνδικαλιζόμενη αγορά 

εργασίας. Η μελέτη δείχνει ότι, σε μία χρηματοδοτούμενη με χρέος αύξηση (ι) 

της απασχόλησης στο δημόσιο, (ιι) των μισθών των εργαζομένων στο δημόσιο 

τομέα, (ιιι) στα επιδόματα ανεργίας, και (ιν) της φορολόγηση της εργασίας, οι 

συντεχνίες απαιτούν υψηλότερους μισθούς.  Ως αποτέλεσμα, μειώνεται η 

απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα και μειώνεται το κεφάλαιο το οποίο οδηγεί σε 

συρρίκνωση της οικονομίας.  

H συγγραφέας αναφέρει επίσης, ότι οι πολιτικές που αναδιανέμουν το εισόδημα 

υπέρ του ενός τύπου των εργαζομένων μπορούν να βλάψουν τους 

εργαζόμενους ως ομάδα.  Στην πραγματικότητα, το όφελος που έχει  μια ομάδα  
από την αύξηση του εισοδήματος της μπορεί να αντισταθμίζεται από το κόστος 

λόγω της επίδρασης της δημοσιονομικής πολιτικής στο ποσοστό απασχόλησης. 

Οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι μια χρηματοδοτούμενη με χρέος (debt-financed) 
αύξηση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, των μισθών του δημοσίου, και 

των επιδομάτων ανεργίας, οδηγεί σε αύξηση της ευχαρίστησης των 

εργαζομένων σε σχέση με την περίοδο προ-αλλαγής, αλλά όχι 

μακροπρόθεσμα.  Αντ 'αυτού, η ευχαρίστηση των εργαζομένων μειώνεται, ανά 

πάσα στιγμή όταν ο φόρος εισοδήματος αυξάνεται.  Οι καπιταλιστές πάντα 

μπορούν να επωφεληθούν από τις αυξήσεις των φόρων επί της εργασίας και 

του κεφαλαίου, αλλά οι ευημερία τους μειώνεται όταν οι δημόσιες δαπάνες 

                                                             
20 Ardagna, S. 2007 
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αυξάνονται. Η αρνητική επίδραση των επεκτάσεων στη δημόσια απασχόληση 

μετριάζεται ή ακόμα και μπορεί να αναστραφεί εάν οι δημόσιες δαπάνες 

εισέρχονται στην παραγωγή διαδικασία.  

Ο Eren21 σε μια πρόσφατη  εργασία εξετάζει την πριμοδότηση των μισθών των 

μελών των συντεχνιών μεταξύ των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που 

καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εκτός από την ανάλυση του 

μέσου ασφαλίστρου, ο συγγραφέας έχει εκτιμήσει την επίδραση της ιδιότητας 

μέλους σε συντεχνία στην κατανομή των μισθών με τη χρήση τεχνικών που 

αναπτύχθηκαν πρόσφατα, συγκεκριμένα με τεχνικές παλινδρόμησης σε 

τεταρτημόρια.  Η βασική εκτίμηση OLS δείχνει ότι τα μέλη συντεχνιών πράγματι 

κερδίζουν περισσότερα από ότι τα μη μέλη κατά 9%.  

Επιπλέον, η ανάλυση υποστηρίζει την υπόθεση ότι οι συντεχνίες (ή οι 

επιχειρήσεις και οι συντεχνίες) προβαίνουν σε διακρίσεις υπέρ των μελών της 

συντεχνίας. Όταν η ανάλυση επεκτείνεται με τεχνικές παλινδρόμησης 

τεταρτημορίων, ο συγγραφέας παρατηρεί ότι η διάκριση υπέρ των μελών των 

συντεχνιών είναι χαμηλότερη για την διάκριση στους υψηλόμισθους, η οποία 

μπορεί να αντανακλά ένα χαμηλότερο σχετικό κόστος της ιδιότητας του μέλους 

για αυτή την ομάδα από ό, τι για τις πιο κακοπληρωμένες ομάδες εργαζομένων.  

Αν πράγματι οι καταβληθείσες αμοιβές προκύπτουν από το συνδυασμό του τι 

ισχύει σε ολόκληρη τη βιομηχανία και τι ισχύει στη συγκεκριμένη επιχείρηση,  

όπως και στις περισσότερες χώρες, με έναν ορισμένο βαθμό συγκεντρωτισμού 

των συντεχνιών, τότε τι καθορίζει τη σχετική σημασία των δύο επίπεδων σε μια 

τέτοια ρύθμιση με δύο επίπεδα μισθών στο σύστημα?  Οι  Bastos, Monteiro, 

και Straume22 έχουν συμβάλει σημαντικά στην απάντηση στο ερώτημα αυτό, 

εστιάζοντας στο ρόλο της ετερογένειας των επιχειρήσεων στον τομέα των 

βιομηχανιών. Ενώ είναι διαισθητικά εύλογο ότι η ετερογένεια των επιχειρήσεων 

θα πρέπει να διαδραματίζει κάποιο ρόλο στον καθορισμό της σχέσης μεταξύ 

κεντρικής και αποκεντρωμένης  ρύθμισης  μισθών, η εργασία αυτή είναι η 

πρώτη απόπειρα για την ανάλυση - θεωρητικά και εμπειρικά - αυτής της 

ιδιαίτερης σχέσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μελέτης υπάρχει μια 

συστηματική συσχέτιση μεταξύ της ετερογένειας των επιχειρήσεων και των 

μισθών που ορίζονται στα δύο στάδια. Σε πιο ετερογενείς βιομηχανίες, ο 

βασικός μισθός είναι χαμηλότερος, ενώ ο μέσος μισθός είναι υψηλότερος. 
Επιπλέον, στην εργασία αυτή, το πρώτο αποτέλεσμα κυριαρχεί του τελευταίου, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι πραγματικοί καταβαλλόμενοι μισθοί είναι 

                                                             
21 Eren, O., 2009 
22 Bastos, P., Monteiro, N.P., Straume, O.R., 2009 
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χαμηλότεροι, αν θεωρήσουμε ότι όλα τα άλλα παραμένουν τα ίδια, από ότι στις 

ετερογενείς βιομηχανίες.  Οι μηχανισμοί πίσω από αυτές τις σχέσεις εξηγούνται 

από ένα θεωρητικό μοντέλο, ενός ολιγοπωλίου με συνδικαλισμό, με σταθερή 

ετερογένεια της παραγωγικότητας και δύο επιπέδων μισθών. Οι σχέσεις στη 

συνέχεια επιβεβαιώνονται εμπειρικά χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεδομένων 

πάνελ που καλύπτουν σχεδόν όλους τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και 

τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα στην Πορτογαλία για 

την περίοδο 1991-2000. 

Χρησιμοποιώντας στατική ανάλυση οι Eckel και Egger 23  δημιούργησαν ένα 

μοντέλο γενικής ισορροπίας με ετερογενή επιχειρήσεις για να μελετήσουν την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των συλλογικών διαπραγματεύσεων για μισθούς και την 

απόφαση των επιχειρήσεων να διεισδύσουν στις ξένες αγορές μέσω εξαγωγών 

ή μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων.  Η ιδέα είναι ότι οι εταιρείες έχουν κίνητρα 

να επενδύσουν στο εξωτερικό για να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική τους 

θέση έναντι των τοπικών συντεχνιών. Στην εργασία τους δείχνουν πώς οι 

αλλαγές στη διαπραγματευτική ισχύ των τοπικών συντεχνιών επηρεάζουν το 

μερίδιο των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε μια ανοικτή οικονομία αφού οι 

μισθολογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των συντεχνιών 

κάνει την πολυεθνική δραστηριότητα πιο ελκυστική.  Μια δεύτερη μονάδα 

παραγωγής στο εξωτερικό βελτιώνει το εξωτερικό κέρδος της επιχείρησης σε 

περίπτωση διαφωνίας και ως εκ τούτου ενισχύει την διαπραγματευτική της 

θέση στις διαπραγματεύσεις με τις συντεχνίες. Αυτό οδηγεί σε μια μισθολογική 

έκπτωση (σε σχέση με τους εξαγωγείς) και καθιστά τις ξένες επενδύσεις 

περισσότερο ελκυστικές. 

Ο Masters24 αναλύει τις επιπτώσεις του ελάχιστου μισθού  σε ένα μοντέλο 

κατευθυνόμενης αναζήτησης χωρίς δέσμευση μισθών. Αυτό χρησιμοποιείται 

για να αναπτυχθεί μια θεωρία για την ελάχιστη μισθολογική συμμόρφωση (ή 

ισοδύναμα, εκούσια αναγνώριση της συντεχνίας). Στο βασικό μοντέλο, οι 

επιχειρήσεις θα υιοθετήσουν ένα ελάχιστο μισθό που τους δεσμεύει να 

πληρώσουν περισσότερα από τον τρέχον μισθό των ήδη εργαζομένων. Με 

αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ο αριθμός των υποψηφίων για εργοδοτηση, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι θέσεις εργασίας πληρώνονται πιο γρήγορα. 

Προσθέτοντας και την παραγωγικότητα, το μοντέλο δείχνει ότι η αύξηση του 

αριθμού των αιτήσεων μπορεί να οδηγήσει επίσης στην επιλογή καλύτερων 

                                                             
23 Eckel, C., Egger, H., 2009 
24 Masters, A., 2010 
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υποψηφίων. Αυτή η επίδραση δικαιολογεί την ύπαρξη ενός δεσμευτικού 

κατώτατου μισθού.  Η ανάλυση που παρέχεται προβλέπει ότι, ανάλογα με την 

σύνδεση με την παραγωγικότητα, είτε όλες οι εταιρείες υιοθετούν τον κατώτατο 

μισθό ή καμία δεν το κάνει. Άρα, δεδομένων των διαφορών μεταξύ των 

επιχειρήσεων, όσον αφορά την σύνδεση με την αναμενόμενη παραγωγικότητα, 

που φαίνεται και στα υπάρχοντα στοιχεία, αυτό θα οδηγήσει ορισμένες 

επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τον ελάχιστο  μισθό και κάποιες άλλες όχι.  

Η έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις στους μισθούς λόγω των συντεχνιών 

περιορίζεται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, η ανάπτυξη του 

συνδικαλιζόμενου μέρους  του δημόσιου τομέα έχει καταστήσει περισσότερο 

ενδιαφέρον να εξετάσει κάποιος τις  επιδράσεις του συνδικαλισμού στον εν 

λόγω τομέα, ενώ η αύξηση του ανταγωνισμού στην παροχή δημόσιων 

υπηρεσιών σημαίνει ότι οι επιπτώσεις της ύπαρξης των συντεχνιών 

προσελκύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον πολιτικής. Η έρευνα των Blanchflower & 

Bryson 25   έχει ως κίνητρο την δύο αρχικές παρατηρήσεις. Πρώτον, η 

πριμοδότηση των μισθών των μελών εξακολουθεί να είναι μεγάλη και στους 

δύο τομείς, αν και έχει μειωθεί λίγο. Δεύτερον, η πριμοδότηση των μισθών των 

μελών συντεχνιών είναι πολύ μεγαλύτερη στο δημόσιο τομέα από ό, τι στον 

ιδιωτικό τομέα. Ερευνήθηκαν οι δυναμικοί λόγοι για αυτή την τομεακή διαφορά 

στην πριμοδότηση των μισθών των μελών των συντεχνιών με τη χρήση του 

Labour Force Survey και του Workplace Employment Relations Survey. Η 

αφετηρία των ερευνητών ήταν η παρατήρηση ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στην κατανομή των μελών συντεχνιών του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της εργασίας και της ποιότητας της 

απασχόλησης. Πτυχές αυτής της ετερογένειας στο χώρο εργασίας συνήθως 

δεν σταματούν σε τυποποιημένα μοντέλα παλινδρόμησης για τους μισθούς.  

Οι συγγραφείς, χρησιμοποιώντας το Labour Force Survey δείχνουν πόσο 

ετερογενές είναι το όφελος από την συμμετοχή σε συντεχνία για τους 

εργαζόμενους.  Ειδικότερα, διαφέρει συστηματικά στους δύο τομείς σε όλα τα 

επαγγέλματα.  Δηλαδή σε υψηλές επαγγελματικές θέσεις η πριμοδότηση είναι 

μεγαλύτερη στο δημόσιο τομέα από ότι στον ιδιωτικό τομέα, ενώ σε 

χαμηλότερες επαγγελματικές θέσεις, η πριμοδότηση είναι μεγαλύτερη στον 

ιδιωτικό τομέα από ότι είναι στον το δημόσιο τομέα. Όταν όλα τα επαγγέλματα 

ομαδοποιήθηκαν σε μοντέλα που περιέχουν λεπτομερείς ελέγχους των 

συνθηκών εργασίας, δεν υπάρχει απόκλιση κατά κλάδους στη πριμοδότηση 

                                                             
25 Blanchflower, D.G., Bryson, A., 2010 
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των μελών μεταξύ γυναικών και ανδρών, ενώ για τους άντρες η πριμοδότηση 

είναι στην πραγματικότητα χαμηλότερη στο δημόσιο τομέα από ότι στον 

ιδιωτικό τομέα. Από την άλλη πλευρά, σε αντίθεση με τις προσδοκίες, μετά τον 

έλεγχο για δυνητικά ενδογενείς μεταβλητές ποιότητας των θέσεων εργασίας, το 

αποτέλεσμα πράγματι τονίζει το χάσμα μεταξύ της πριμοδότησης των μελών 

του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.   

Χρησιμοποιώντας το Workplace Employment Relations Survey, οι συγγραφείς 

επιβεβαιώνουν ότι το χάσμα μεταξύ της πριμοδότηση των μισθών των μελών 

του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα κλείνει κατά τον έλεγχο για ένα πιο 

εκτεταμένο σύνολο των μεταβλητών. Ωστόσο, η πριμοδότηση παραμένει λίγο 

μεγαλύτερη στο δημόσιο τομέα από ότι στον ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από 

τους αντίστοιχους ελέγχους.  Η συμμετοχή σε συντεχνίες του δημόσιου τομέα 

οδηγεί σε πριμοδότηση των μισθών των μελών, και παραμένει περίπου δύο 

φορές μεγαλύτερη από αυτή του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, η πριμοδότηση 

των μισθών των μελών μεταξύ των εργαζομένων που καλύπτονται από 

συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι εμφανής μόνο στον δημόσιο τομέα. Οι 

συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η πριμοδότηση των μισθών των 

μελών του δημόσιου τομέα δεν είναι απλώς ένα τεχνούργημα των εργαζομένων 

του ιδιωτικού τομέα. Αντίθετα, η πριμοδότηση των μισθών των μελών των 

συντεχνιών στο δημόσιο τομέα είναι πολύ ισχυρή. Έτσι, παρά την 

αποδυνάμωση των συντεχνιών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το τελευταίο 

τέταρτο του αιώνα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις φαίνεται να συνεχίζουν να 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των μισθών. 

Ο βαθμός στον οποίο οι μισθοί των νεοπροσληφθέντων εργαζομένων 

συνδέονται με τους μισθούς των ομοίων επαγγελματικών προσόντων νυν 
εργαζομένων ή, αντίθετα, ο βαθμός στον οποίο οι μισθοί των 

νεοπροσληφθέντων εργαζομένων ανταποκρίνονται στις εξωτερικές συνθήκες 

της αγοράς εργασίας με διαφορετικό τρόπο από ότι οι  μισθοί των ατόμων που 

έχουν συμβάσεις εργασίας σε ισχύ, είναι ένα σημαντικό ζήτημα για την 

προδιαγραφή και βαθμονόμηση των μακροοικονομικών μοντέλων με την αγορά 

εργασίας, όπως αναφέρουν οι Gertler και Trigari26.  Οστόσο οιι  Galuscak, 

Keeney, Nicolitsas, Smets, Strzelecki & Vodopivec 27  παρέχουν άμεσες 

αποδείξεις από έρευνα σε 15.000 επιχειρήσεις σε 15 χώρες της ΕΕ. Φαίνεται 

ότι, οι εργοδότες αποδίδουν περισσότερη σημασία στις αμοιβές εντός της 

επιχείρησης παρά στις συνθήκες στην εξωτερική αγορά εργασίας, όταν 

                                                             
26 Gertler,M., Trigari, A., 2009 
27  Galuscak, Κ., Keeney, M., Nicolitsas, D., Smets, F., Strzelecki, P.,  
Vodopivec, M.,  2012. 
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αποφασίζουν για τις αμοιβές που θα δίνουν κατά την διαδικασία των 

προσλήψεων.  Στην μελέτη αυτή, κατά μέσο όρο, περίπου το 80% των 

εργοδοτών αναφέρουν ότι η δομή των μισθών εσωτερικά στη  επιχείρηση είναι 

πιο σημαντική και καθοριστική από τις εξωτερικές συνθήκες στην αγοράς 

εργασίας. Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση των χωρών, τομέων και 

επιχειρήσεων στις οποίες ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων καλύπτεται από 

συλλογική σύμβαση εργασίας. Εκτός από την παρουσία των συλλογικών 

συμβάσεων εργασίας, οι κύριοι λόγοι για τη σχέση μεταξύ μισθών των 

νεοπροσληφθέντων και των νυν εργαζόμενων με τα ίδια προσόντα, είναι η 

δικαιοσύνη και το αρνητικό αποτέλεσμα που πιθανόν να προκύπτει σε 

περίπτωση διαφοροποίησης των μισθών, το ηθικό μέρος και η προσπάθεια. Η 

σχετική σημασία των εξωτερικών συνθηκών στην αγορά εργασίας εξαρτάται 

επίσης από το εργατικό δυναμικό, τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και της 

αγοράς του προϊόντος. Οι εξωτερικές συνθήκες είναι σχετικά πιο σημαντικές 

στον καθορισμό των μισθών των νέων προσλήψεων για ειδικευμένους 

εργαζόμενους, σε επιχειρήσεις με σχετικά υψηλό ρυθμό κινητικότητας στο  

εργατικό δυναμικό και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πιο 

ανταγωνιστικές αγορές.  

Οι  Kazanas & Miaouli28 διερευνούν  τη σχέση του καθορισμού των μισθών και 

των κεφαλαιακών αποθεμάτων σε ένα δυναμικό μοντέλο ένωσης μονοπωλίων. 

Το μοντέλο δοκιμάζεται και εκτιμάται χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον 

ιδιωτικό τομέα των Ευρωπαϊκών χωρών του Νότου, κατά την περίοδο 1970-
2010. Η εμπειρική ανάλυση καθορίζει διαφορετικά καθεστώτα στην αγορά 

εργασίας, η οποία φαίνεται να είναι συνεπής με ανεπίσημα στοιχεία από τις 

χώρες αυτές. Η εμπειρική ανάλυση έδειξε ότι, σε όλες αυτές τις χώρες, κατά την 

περίοδο των ισχυρών θεσμοθετημένων κανονισμών και σε καθεστώς ενός 

ιδιαίτερα προστατευτικού κοινωνικού κράτους, οι πραγματικοί μισθοί 

ανταποκρίνονται θετικά στη  συσσωρευμένη επένδυση υπονοώντας ότι οι 

διαμορφωτές των μισθών μπορούν να οδηγήσουν σε  υψηλότερους μισθούς, 

όταν η αγορά είναι  άκαμπτη. Ωστόσο, οι μισθοί, κάτω από ένα πιο ευέλικτο 

περιβάλλον για την αγορά εργασίας, είχαν μικρότερη, ή ακόμα και αρνητική 

αντίδραση κατά τη διάρκεια της περιόδου της απορρύθμισης. 

Δεδομένου ότι το insider-outsider μοντέλο της συμπεριφοράς των συντεχνιών 

είναι στην πραγματικότητα ένα μοντέλο της επιμονής στην απασχόληση παρά 

στην επιμονή της ανεργίας, ο Yamane29 εξετάζει αν η επιμονή των μεταβολών 

της απασχόλησης επηρεάζεται από τον συνδικαλισμό στην Ιαπωνία. 

                                                             
28 Kazanas, Τ., Miaouli, Ν., 2014 
29 Yamane, L., 1998 
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Συγκεκριμένα, εξετάζει αν οι αλλαγές στην απασχόληση είναι πιο ανθεκτικές σε 

επιχειρήσεις όπου υπάρχουν συντεχνίες, και σε πιο συνδικαλισμένους τομείς, 

νομούς και περιφέρειες της χωρας. Εξαρχής, φαίνεται ότι οι ιαπωνικές 

συντεχνίες θα ταιριάζουν στις παραδοχές του μοντέλου insider-outsider, 
εξαιρετικά καλά. Αλλά, τα εμπειρικά στοιχεία δεν παρέχουν υποστήριξη για το 

insider-outsider μοντέλο. Ο συντελεστής για το συνδικαλισμό όπως έχει  
εκτιμηθεί, έχει γενικά το αναμενόμενο πρόσημο, αλλά συνήθως είναι πολύ 

μικρός και στατιστικά μη σημαντικός, σε συμβατικά επίπεδα σημαντικότητας. 

Έτσι, φαίνεται απίθανο ότι η επιμονή της ανεργίας  στην Ιαπωνία οφείλεται 

στον συνδικαλισμό. Ενώ το κόστος της προσαρμογής του εργατικού δυναμικού 

μπορεί να είναι χαμηλό, λόγω της ευκολίας προσαρμογής των ωρών εργασίας, 

το  υψηλό κόστος πρόσληψης και  απόλυσης μπορεί να κάνει τη προσαρμογή 

της απασχόλησης δύσκολη. Σαν αποτελεσμα,  οι Ιαπωνικες συντεχνειες, κατά 

μέσο όρο, δεν έχουν καμία επίδραση και δεν μειώνουν την αστάθεια της 

απασχόλησης, υποδηλώνοντα ότι οι ιαπωνικές συντεχνίες έχουν μια 

ισχυρότερη προτίμηση για σταθερότητα στην απασχόληση.  

Στο μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας, η λειτουργία των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, σύμφωνα με το επιχείρημα του Dunlop (1944 30), έχει λογικά 

στόχο να μεγιστοποιήσει ''κάτι'', είτε μια χρηστικά αντικειμενική συνάρτηση ή 

μια αναμενόμενη συνάρτηση χρησιμότητας. Η θέση αυτή δημιούργησε τη 

γνωστή διαμάχη μεταξύ του Dunlop και του Ross31. Ο Ross ισχυρίστηκε ότι οι 

συντεχνίες είναι πολιτικά ιδρύματα και ότι οι οικονομολόγοι οι οποίοι 

χρησιμοποιούν αυτή τη προσέγγιση αγνοούν την ουσιαστική πολιτική τους 

διάσταση.  

Στην εργασία τους οι  Chang, Shaw & Lai 32   ακολουθώντας τον Ross 
ενσωματώνουν τη πολιτική χροιά των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο 

ενδογενές αναπτυξιακό μοντέλο. Ουσιαστικά, δείχνουν ότι τα συγκρουόμενα 

συμφέροντα μεταξύ της ηγεσίας και των μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης, 
μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην ανεργία, στην ανάπτυξη 

και στην ευημερία. Ένα ψηλό ποσοστό συνδικαλισμού, μπορεί να οδηγήσει σε 

μείωση του ποσοστού της ανεργίας και σε ψηλό ποσοστό ισορροπημένης 

ανάπτυξης, αν οι συντεχνίες είναι προσανατολισμένες στην απασχόληση.  

Ωστόσο, όταν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις  προσανατολίζονται στο μισθό, 
προκύπτει ένα αντίθετο αποτέλεσμα.  Η επίδραση του συνδικαλισμού γίνεται 

επιβλαβής τόσο για την ανεργία όσο και για την ανάπτυξη. Αυτά τα 

                                                             
30 Dunlop, J.T., 1944 
31 Ross, A., 1948 
32 Chang, J., Shaw, M., Lai, C., 2007 
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αποτελέσματα οδηγούν επίσης τους συγγραφείς στο συμπέρασμα ότι στις 

περιπτώσεις ύπαρξης ψηλού βαθμού συνδικαλισμού, εάν η συντεχνία είναι 

προσανατολισμένη στην απασχόληση, αυτό θα έχει θετική επίδραση στην 

κοινωνική πρόνοια, εάν όμως η συντεχνία είναι προσανατολισμένη στο μισθό, 
τότε αυτό θα έχει αρνητική επίδραση στην κοινωνική πρόνοια.  Οπότε εξάγεται 

το συμπέρασμα ότι, όταν η συνδικαλιστική οργάνωση είναι πιο δημοκρατική και 

εξασφαλίζει με επιτακτικό τρόπο ψηλούς μισθούς από τις επιχειρήσεις, αυτό θα 

επηρεάσει αρνητικά την κοινωνική πρόνοια. 

Ο Macit33 επιχειρεί μια  εμπειρική διερεύνηση για το  πώς οι δυναμικές των  

μισθών και του πληθωρισμού επηρεάζονται από τους θεσμούς της αγοράς 

εργασίας, χρησιμοποιώντας στοιχεία απο τις οικονομίες του ΟΟΣΑ. 

Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας εξετάζει  πώς η μεταβλητότητα του πληθωρισμού 

και η αύξηση των πραγματικών μισθών σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ αλλάζουν, 
ανάλογα με ένα μεγάλο σύνολο μεταβλητών της αγοράς εργασίας.  Επίσης,  

αναλύει κατά πόσο οι θεσμοί της αγοράς εργασίας διαδραματίζουν ένα ρόλο 

στην εξήγηση του επίπεδου της ανεργίας, χρησιμοποιώντας μιαν  

ολοκληρωμένη δέσμη στοιχείων για την αγορά εργασίας. Το κύριο εύρημα της 

εργασίας είναι ότι το ποσοστό του οφέλους αναπλήρωσης είναι ο πιο 

σημαντικός θεσμός για την αγορά εργασίας που επηρεάζει την μεταβλητότητα 

του ρυθμού αύξησης των πραγματικών μισθών και του πληθωρισμού. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι ένα υψηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης μειώνει τη 

μεταβλητότητα του ρυθμού αύξησης των πραγματικών μισθών και του 

πληθωρισμού. Αυτό το εύρημα είναι σύμφωνο με τα αποτελέσματα των 

θεωρητικών μοντέλων που δείχνουν μια ομαλότερη ανταπόκριση των 

πραγματικών μισθών και του πληθωρισμού, όταν η ανεργία καθορίζεται σε ένα 

υψηλό επίπεδο. Εκτός από το ποσοστό αντικατάστασης, η πυκνότητα του 

συνδικαλισμού και οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στον συντονισμό των 

διαπραγματεύσεων είναι επίσης σημαντικοί θεσμοί της αγοράς εργασίας στην 

εξήγηση της μεταβλητότητας του πληθωρισμού. Τα αποτελέσματα της 

εκτίμησης έχουν δείξει ότι μια υψηλότερη πυκνότητα συνδικαλισμού παράγει 

περισσότερη μεταβλητότητα στην εξέλιξη του πληθωρισμού. Λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι η συνδικαλιστική πυκνότητα μπορεί να θεωρηθεί ως 

υποκατάστατο για τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων, αυτό το 

αποτέλεσμα υποστηρίζει και πάλι τα αποτελέσματα των θεωρητικών μοντέλων 

τα οποία δείχνουν ότι η υψηλότερη διαπραγματευτική δύναμη των 

εργαζομένων παράγει περισσότερο ασταθείς κινήσεις του πληθωρισμού. Σε ότι 

αφορά την ανεργία, ο συγγραφέας θεωρεί  ότι υψηλότερο ποσοστό 

                                                             
33 Macit, F., 2010 
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αντικατάστασης,  μεγαλύτερη διάρκεια των επιδομάτων ανεργίας, καθώς και 

μεγαλύτερη πυκνότητα συνδικαλισμού αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερο 

ποσοστό ανεργίας. Από την άλλη πλευρά αυστηρότεροι κανονισμοί 

προστασίας απασχόλησης και ένα υψηλότερο επίπεδο συντονισμού κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη διαμόρφωση των μισθών 

εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας. 

Σε μια πρόσφατη μελέτη η Ranjan34 δείχνει τον σημαντικό ρόλο των θεσμών 

της αγοράς εργασίας στο τον καθορισμό του αντίκτυπου της 

παγκοσμιοποίησης στην ανεργία και τους μισθούς. Ειδικότερα, η συγγραφέας 

δείχνει πώς τα αποτελέσματα διαφέρουν μεταξύ των εναλλακτικών τρόπων 

καθορισμού των μισθών, όπως ατομικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών 

διαπραγματεύσεων. Ενώ ένα μοντέλο με ατομικές διαπραγματεύσεις 

προβλέπει ότι οι μετεγκαταστάσεις (offshoring) θα αυξήσουν την ανεργία, έχει 

δείξει ότι η ανεργία μπορεί να μειωθεί αν οι μισθοί καθορίζονται μέσω των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων. Χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα την 

Σουηδία, η συγγραφέας επιβεβαιώνει τη σχέση μεταξύ του κόστους της 

μετεγκατάστασης και της ανεργίας. Συγκεκριμένα η εργασία της προβλέπει ότι 

μια μείωση του κόστους μετεγκατάστασης, ξεκινώντας από το παρόν επίπεδο, 

θα μειώσει την ανεργία στη Σουηδία. Η επέκταση του μοντέλου σε περίπτωση 

με δύο χώρες μας επιτρέπει να μελετήσουμε αν τα ιδρύματα σε μια χώρα έχουν 

δευτερογενείς επιπτώσεις σε εμπορικό εταίρο της.  

Συγκεκριμένα, η αύξηση του κόστους πρόσληψης και τα επιδόματα ανεργίας 

στη χώρα υποδοχής, μπορεί να αυξήσουν την ανεργία τόσο στη χώρα 

υποδοχής όσο και στη χώρα προέλευσης. Αυξήσεις στο κόστος πρόσληψης ή 

στα επιδόματα ανεργίας στη χώρα προέλευσης, από την άλλη πλευρά, είναι 

πιθανό να αυξήσουν την ανεργία στη χώρα προέλευσης, αλλά και να μειώσουν 

την ανεργία στο κράτος υποδοχής. Άρα οι φορείς χάραξης πολιτικής, όταν 

αποφασίζουν πολιτικές για την αγορά εργασίας σε ανοικτές οικονομίες, πρέπει 

να είναι προσεκτικοί όσον αφορά τις επιπτώσεις των πολιτικών που 

διοχετεύουν τις επιδράσεις τους μέσω των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης.  

Για παράδειγμα, πιο γενναιόδωρα επιδόματα ανεργίας στη χώρα προέλευσης 

όχι μόνο αυξάνουν την ανεργία άμεσα στην ίδια τη χώρα, όπως θα ήταν και στη 

περίπτωση μιας κλειστής οικονομίας, αλλά επίσης οδηγούν σε αύξηση της 

ανεργίας στη χώρα υποδοχής. Αυξημένη ροή μετεγκατάστασης οδηγεί σε 

αύξηση στην τιμή των εισαγόμενων προϊόντων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 

περαιτέρω αύξησης της ανεργίας, αν οι μισθοί καθορίζονται από τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις.   
                                                             
34 Ranjan, Ρ., 2013 
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Ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις των αλλαγών στις πολιτικές για την αγορά 

εργασίας μπορεί να μεγεθυνθούν σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Τέλος, 

ενώ οι συγγραφείς  έχουν εστιάσει στις ανταγωνιστικές απειλές από 

μετεγκαταστάσεις, ανάλογες σκέψεις μπορεί να είναι παρούσες και σε μία χώρα 

από την εσωτερική γεωγραφία της. Για παράδειγμα, η δυνατότητα των θέσεων 

εργασίας με μετακίνηση από μια περιοχή υψηλής μισθών σε μια περιοχή με 

χαμηλούς μισθούς μπορεί να έχει παρόμοιες συνέπειες για την ανεργία στις 

δύο περιοχές. Οι συγγραφείς έχουν επικεντρωθεί σε μετεγκαταστάσεις για δύο 

λόγους. Πρώτον, οι μισθολογικές διαφορές μέσα σε μια χώρα είναι συνήθως 

μικρότερες από ό, τι σε όλες τις χώρες. Δεύτερον, οι επιπτώσεις της 

μετεγκατάστασης στη συνολική ανεργία για μια χώρα είναι πιθανό να είναι 

πολύ μεγαλύτερες από ό, τι από την κίνηση των θέσεων εργασίας από τη μια 

περιοχή μέσα σε μία χώρα στην άλλη, παρόλο που στην τελευταία περίπτωση 

θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές διαπεριφερειακές διαφορές στα 

ποσοστά ανεργίας. 

Ο Moreton35 έχει αναπτύξει ένα μοντέλο των μισθών, των προσπαθειών των 

εργαζομένων, και της ιδιότητας μέλους σε συνδικάτο για να εξηγήσει τον 

ταυτόχρονο προσδιορισμό της προσπάθειας και της συμμετοχή σε 

συνδικαλιστική οργάνωση, και να ρίξει φως σχετικά με τις αλλαγές στην 

παραγωγικότητα της εργασίας και της συνδικαλιστικής πυκνότητας. Το  

μοντέλο εξηγεί τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, με βάση την 

υπόθεση ότι η συμμετοχή σε συντεχνία  μειώνει την πιθανότητα απόλυσης των 

μελών της και, συνεπώς, αυξάνει την ασφάλεια στη  δουλειά τους. Η συντεχνία 
επίσης διαπραγματεύεται  ευκαιρίες για τους μισθούς. Η πρώτη διαπίστωση 

του άρθρου  είναι ότι η μειωμένη αποτελεσματικότητα των συντεχνιών  στη 

Βρετανία μπορεί να παρέχει τουλάχιστον μια μερική εξήγηση της αύξηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας και τη μείωση της συνδικαλιστικής πυκνότητας 

στη δεκαετία του 1980. Ένα περαιτέρω εύρημα είναι ότι η χαμηλότερη 

συνδικαλιστική πυκνότητα στις ευρωπαϊκές χώρες στη δεκαετία του 1980 

μπορεί εν μέρει να δικαιολογείται, λόγω της χαμηλότερης διαπραγματευτικής 

δύναμης των συντεχνιών, μεγαλύτερο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό ανταγωνισμό 

στις αγορές προϊόντων, και αύξηση της ανεργίας. Μια άλλη διαπίστωση είναι 

ότι με αυξημένη ευελιξία στην αγορά εργασίας μπορεί να αυξηθεί η 

παραγωγικότητα της εργασίας.  

Οι  Lloyd-Braga &  Modesto36 παρουσιάζουν την  ισχύ των συντεχνιών σε μια 

νομισματική οικονομία με ετερογενείς παράγοντες, οικονομικούς περιορισμούς, 

                                                             
35 Moreton, D.R., 1998 
36 Lloyd-Braga,Τ., Modesto, L., 2007 
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ενδογενή συσσώρευση κεφαλαίου, και αύξηση της απόδοσης κλίμακας λόγω 

θετικών εξωτερικοτήτων (externalities)  παραγωγής εργασίας. Διαπιστώνουν 

ότι, η ισχύς των συντεχνιών, είναι πιθανό να βελτιώσει τη σταθερή κρατική 

ευημερία όλων των παραγόντων. Δείχνουν, επίσης, ότι οι συντεχνίες, με τη 

θέσπιση μεταβλητότητας ενδογενούς σήμανσης (σε σχέση με το κεφάλαιο ανά 

μονάδα εργασίας), επηρεάζουν τη δυναμική του μοντέλου. Ωστόσο, το 

περιθώριο κέρδους αυξάνεται στο κεφάλαιο ανά εργαζόμενο, όταν η 

ελαστικότητα της υποκατάστασης μεταξύ των παραγόντων της παραγωγής 

είναι πάνω από την μονάδα, και μειώνεται όταν η ελαστικότητα αυτή είναι 

χαμηλότερη από της μονάδας. Αυτή η διαφορά εξηγεί γιατί στην πρώτη 

περίπτωση η εξουσία των συντεχνιών έχει αποσταθεροποιητικό ρόλο σε σχέση 

με τις ενδογενείς διακυμάνσεις που οδηγούνται από αυτό-εκπλήρωση των 

προσδοκιών, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η απροσδιοριστία είναι λιγότερο 

πιθανή όταν οι συντεχνίες είναι ισχυρές, δηλαδή, η δύναμη της συντεχνίας έχει 

σταθεροποιητικό ρόλο.  

Η σχέση μεταξύ των συντεχνιών των εργαζομένων και της αύξησης της 

παραγωγικότητας έχει γίνει θέμα έρευνας εδώ και καιρό στα οικονομικά. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αλλαγές στην Ιαπωνία, και συγκεκριμένα, 

στην βιομηχανική δομή, την τάση προς μια οικονομία υπηρεσιών, και τις 

μεταρρυθμίσεις στην αγοράς εργασίας, η μελέτη της Morikawa (2010) αναλύει 

το θέμα αυτό χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεδομένων σε επίπεδο 

επιχείρησης, που περιλαμβάνει επιχειρήσεις μεταποίησης και μη.  Σύμφωνα με 

την άποψη που κατέχει την κυρίαρχη θέση στις ΗΠΑ, αν και οι συντεχνίες 

μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, το μέγεθος της εν λόγω 

ενίσχυσης είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με την ενίσχυση των μισθών. Ως 

αποτέλεσμα, οι συντεχνίες έχουν συνολικά αρνητική επίπτωση στην 

κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ωστόσο, στην Ιαπωνία, οι συντεχνίες, έχουν 

ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο Ιαπωνικό σύστημα εργασίας αφού 

συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, 

σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση. Το σύστημα συνέβαλε στην ενίσχυση της 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας στις μεταποιητικές βιομηχανίες και στην 

ανάπτυξη της ιαπωνικής οικονομίας. Σήμερα, με την μείωση του πληθυσμού σε 

ηλικία εργασίας, η αύξηση της παραγωγικότητας, ιδίως στον τομέα των 

υπηρεσιών, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την πολιτική ατζέντα της χώρας. 

Η υπηρεσία «Service Productivity and Innovation for Growth»  ιδρύθηκε το 

2007 για την ενίσχυση της παραγωγικότητας του τομέα των υπηρεσιών. Τα 

ιαπωνικά εργατικά συνδικάτα είναι σημαντικά μέλη της. Η οργάνωση αυτή, 

αναμένεται να ευνοήσει τις προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών 

εταίρων. Σύμφωνα με τις αναλύσεις του παρόντος άρθρου, η παρουσία των 
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εργατικών συντεχνιών έχει θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα σε 

επίπεδο επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τη Morikawa37 η παρουσία των συντεχνιών κρίνεται θετική για την 

παραγωγικότητα. Η επίδραση των συντεχνιών στους μισθούς είναι επίσης 

θετική, και το μέγεθος της εν λόγω επιρροής είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από 

εκείνη στην παραγωγικότητα. Η επίδραση της παρουσίας συντεχνιών  στην 

κερδοφορία της επιχείρησης είναι μικτή και αμφίβολη. Αυτά τα αποτελέσματα 

είναι διαφορετικά από εκείνα των μελετών που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ. Οι 

επιπτώσεις των εργατικών συντεχνιών μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των 

χωρών, ανάλογα με τους θεσμικές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με το σύστημα 

απασχόλησης μακροπρόθεσμα, η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της 

καινοτομίας και της αντίστοιχης αύξησης των μισθών ήταν επωφελής και για 

την  επιχείρηση και  για τις συντεχνίες. Η Morikawa (2010) εκφράζει  την άποψη 

ότι οι μισθοί και η αύξηση της παραγωγικότητας πρέπει να συμβαδίζουν και  να 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη. Ωστόσο, από την ανάλυση της 

φαίνεται ότι η μείωση του αριθμού των εργαζομένων υπήρξε μεγαλύτερη στην 

περίπτωση των  επιχειρήσεων στις οποίες υπήρχαν συντεχνίες σε σχέση με 

εκείνες που δεν είχαν. Το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς των τάσεων της 

απασχόλησης οφείλεται στην μεταβολή του αριθμού των εργαζομένων με 

μερική απασχόληση.  

Σε ένα αναπτυσσόμενο περιβάλλον οι  Lu, Tao Wang38 εξετάζουν το ρόλο των 

συντεχνιών στην απόδοση και στις εργασιακές σχέσεις στις επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα στην Κίνα.  Στο πλαίσιο Οικονομικής Μεταρρύθμισης, η οποία 

διήρκησε 30 χρόνια, αυξήθηκε δραστικά ο ιδιωτικός τομέας της Κίνας 

αποκτώντας δεσπόζουσα θέση στην οικονομία της χώρας.  Πριν από την 

οικονομική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε το 1978, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 

είχαν άμεση σχέση με τις κρατικές επιχειρήσεις της Κίνας και υπάγονταν στο 

κυβερνών κόμμα. Κύριος σκοπός τους ήταν να βοηθήσουν την κυβέρνηση να 

διατηρήσει την αρμονία στις εργασιακές σχέσεις.  Στο νέο μη κρατικό τομέα, οι 

συντεχνίες δεν είναι πλέον υποχρεωτικές και έχουν κάποιους νέους ρόλους να 

παίξουν για να προωθήσουν τα συμφέροντα των εργαζομένων, εκεί όπου 

υπάρχουν.  Παράλληλα, η αρμονία των εργασιακών σχέσεων παραμένει 

πρωταρχική ευθύνη και στόχος των συντεχνιών, όπως απαιτείται από το 

Κόμμα.Οι συγγραφείς προσπάθησαν να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα 

των συντεχνιών στην Κίνα, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, στις οποίες έχουν πλέον 

να  παίξουν ένα μικτό ρόλο. Η μελέτη βρίσκει μια θετική και στατιστικά 

                                                             
37 Morikawa, Μ., 2010 
38 Lu, Y., Tao, Z., Wang, Y., 2010 
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σημαντική επίδραση της ύπαρξης των συντεχνιών στην απόδοση της εργασίας, 

αλλά όχι στην κερδοφορία.  Η μελέτη διαπιστώνει επίσης ότι, παρόλο που οι 

συντεχνίες δεν συμβάλλουν άμεσα στη αύξηση των μισθών για τους 

εργαζόμενους, συμβάλλουν όμως για καλύτερα ωφελήματα για τους 

εργαζόμενους, για αυξημένη συχνότητα στην υπογραφή επίσημων συμβάσεων 

εργασίας, και ως εκ τούτου πιο αρμονικές εργασιακές σχέσεις στην Κίνα και 

συγκεκριμένα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.  

Οι συγγραφείς θεωρούν ότι η μελέτη αυτή συμβάλλει στη βιβλιογραφία γιατί 

είναι μια από τις  πρώτες ερευνητικές εργασίες που έγιναν για να  μελετήσουν 

τις συντεχνίες στη μεγαλύτερη μεταβατική και ταχύτερα αναπτυσσόμενη 

οικονομία τα τελευταία τριάντα χρόνια. Επίσης θεωρούν ότι, τα ευρήματά τους 

μπορούν να ρίξουν φως στο γιατί μερικές από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές 

φαίνεται να είναι πολύ πιο δεκτικές στην ύπαρξη συντεχνιών στις επιχειρήσεις 

τους στην Κίνα από ό, τι στη βάση τους ή σε άλλα μέρη του κόσμου. Επίσης 

αναφέρουν το παράδειγμα της Wal-Mart, την οποία χαρακτήριζε η 

αντισυνδικαλιστική της θέση, όπου η Wal-Mart ανακοίνωσε επίσημα το 2004 ότι 

«αν υπάρξει αίτημα  σχηματισμό συνδικαλιστικής  οργάνωσης, η Wal-Mart Κίνα 

θα σεβαστεί την επιθυμία των εργαζομένων». Στη συνέχεια σε πέντε από τα 59 

καταστήματα της Wal-Mart στην Κίνα έχουν συσταθεί  συνδικαλιστικές 

οργανώσεις.  Στη πράξη, σχεδόν όλες οι εταιρείες του Fortune 500 επιτρέπουν 

πλέον συντεχνίες στις επιχειρήσεις τους στην Κίνα (Ford, 2008).  Οι 

συγγραφείς θεωρούν ότι οι εν λόγω δεκτικές πολιτικές προς τον συνδικαλισμό 

περιλαμβάνουν πολλαπλές ερμηνείες. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι 

μια προσπάθεια βελτίωσης της δημόσια εικόνας ή/και να αποδίδονται σε 

εξωτερικές πιέσεις από, π.χ. από τη κυβέρνηση.  Ωστόσο, ο Meyerson (2004) 

πιστεύει ότι η Wal-Mart δίνει την ένδειξη ότι προτιμά την παλιά γραμμή των 

συντεχνιών της κομμουνιστικής εποχής από άλλα είδη συντεχνιών.  Τέλος η 

συγκεκριμένη μελέτη δείχνει ότι οι συντεχνίες στην Κίνα σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις τείνουν να προωθούν τα συμφέροντα της επιχείρησης και τα 

συμφέροντα των εργαζομένων την ίδια στιγμή. 

Σε παρόμοιο τόνο κινείται και η θεωρητική εργασία των Mukherjee & Wang39 
(2013). Σε αντίθεση με την κοινή φρόνηση ότι η παρουσία συνδικαλιστικών 

οργανώσεων  μπορεί να καθιστά τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές σε 

χειρότερη θέση λόγω αύξησης των μισθών σε σύγκριση με την κατάσταση 

όπου δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι Mukherjee & Wang 
δείχνουν ότι η ύπαρξη συντεχνιών μπορεί να κάνει κάποιες επιχειρήσεις, όπως 

και τους καταναλωτές, να είναι σε καλύτερη θέση σε σύγκριση με τις 

                                                             
39 Mukherjee, Α., Wang, L.F.S., 2013 
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περιπτώσεις που δεν υπάρχουν συντεχνίες, αν η προτίμηση της συντεχνίας για 

την απασχόληση είναι ισχυρότερη από ότι για τις μισθολογικές διεκδικήσεις.  
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2.1  Η εποχή της Αγγλοκρατίας 
 

2.1.1  Αρχές του 20ου αιώνα  
 

Αρχές του 20ου αιώνα η οικονομία στη Κύπρο βασιζόταν κυρίως στη γεωργία 

και κτηνοτροφία. Ο μεγαλύτερος αριθμός του πληθυσμού κατοικούσε στην 

ύπαιθρο όπου οι εργαζόμενοι ήταν λίγοι και ουσιαστικά εργάζονταν σε κτήματα 

ως αγρότες. Την ίδια περίοδο στις πόλεις υπήρχαν μικρές βιοτεχνίες που 

εργοδοτούσαν μικρό αριθμό εργαζομένων.  Συγκεκριμένα γύρω στο 1910 

υπήρξαν μεμονωμένες προσπάθειες από εργαζόμενους να οργανώνονται σε 

ομάδες. Οι ομάδες αυτές δεν ήταν εγγεγραμμένες συντεχνίες αλλά όμιλοι.  Οι 

όμιλοι αυτοί είχαν πολιτικό ή κοινωνικό χαρακτήρα, διαρκούσαν πολύ λίγο 

καιρό και μετά διαλύονταν.  

Στην ιστοσελίδα του Φοίβου Νικολαΐδη40 αναφέρει ότι το 1911 έγινε η τρίτη 

απογραφή πληθυσμού: 

“Οι καταγραμμένοι αριθμούσαν 274.108 άτομα (139.383 άνδρες, 134.725 

γυναίκες), που ζούσαν σε 810 γεωγραφικές μονάδες και 67.046 σπίτια. Οι 

μεγαλύτερες πόλεις ήταν η Λευκωσία (16.052 άτομα), η Λεμεσός (10.302), η 

Λάρνακα (9.262), η Αμμόχωστος (5.327), η Πάφος (3.435) και η Κερύνεια 

(1.726).”   

Από την απογραφή φαίνεται ξεκάθαρα ότι o μεγάλος αριθμός κατοίκων ζούσε 

στα χωρία, δηλαδή 222,004 κάτοικοι ήτοι το 81% του συνόλου.  Στη Λευκωσία 

ζούσε μόνο το 5.85% του πληθυσμού και στη Λεμεσό το 3.76% του πληθυσμού. 

Οι συνθήκες εργασίας ήταν άθλιες όπου οι εργάτες αναγκάζονταν να 

εργάζονται για ένα χαμηλό μεροκάματο.  Οι μαστόροι, δηλαδή οι εργοδότες 

προσπαθούσαν να συσσωρεύσουν κεφάλαιο για να μεγαλώσουν τις 

επιχειρήσεις τους. Ο Ρολάνδος Κατσιαούνης41 αναφέρει σχετικά:  

“Οι ώρες απασχόλησης ήταν γενικά από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου, 

ενώ σε επαγγέλματα όπως τα ραφεία και τα υποδηματοποιεία η εργασία 

συνεχιζόταν το βράδυ με το φως της λάμπας. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα 

ημερομίσθια δεν αρκούσαν για να ζει μια οικογένεια πάνω από το όριο της 

φτώχειας. Ακόμα πιο καταπιεστική ήταν η εκδήλωση αυτής της ανισότητας 

                                                             

40 http://phivosnicolaides.blogspot.com/2011/02/blog-post_10.html 
 
41 Ιστορικός, ταξικά συνειδητοποιημένος και ενταγμένος πολιτικά στη Αριστερά. 
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στον τρόπο μεταχείρισης των εργαζομένων, ώστε να υπογραμμίζεται η 

ανωτερότητα της εργοδοσίας, μπροστά στην οποία κάθε σκέψη αντίστασης 

ήταν αφύσικη και αδιανόητη.”    

Το μεροκάματο των εργατών καθοριζόταν από τους εργοδότες, χωρίς καμία 

διαπραγμάτευση ή διαβούλευση λόγω της δυνατότητας που είχε ο εργοδότης 

να εργοδοτήσει κάποιο άλλο εργάτη πολύ εύκολα μέσα από ένα μεγάλο αριθμό 

ανέργων ο οποίος περιλάμβανε άνδρες, γυναίκες και παιδιά.  Λόγω κυρίως των 

συνθηκών αυτών, άρχισε δειλά δειλά η μετακίνηση των κατοίκων από τα χωριά 

στις πόλεις.  Ο σημαντικότερος παράγοντας της μετακίνησης αυτής ήταν το 

γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων της υπαίθρου δεν μπορούσε να 

εξασφαλίσει τα προς το ζην λόγω της αδυναμίας της γεωργίας να παράσχει 

εργασία σε όλους.       

H πρώτη συντεχνία λέγεται ότι δημιουργήθηκε γύρω στο 1910 για πολιτικούς ή 

άλλους λόγους. Η πρώτη γνήσια, όμως, συντεχνία δημιουργήθηκε το 1918 και 

ονομάστηκε «Συντεχνία Οικοδόμων Λεμεσού». Εκείνη την περίοδο επειδή δεν 

υπήρχε νομοθεσία που να κατοχυρώνει την ίδρυση των συντεχνιών, η 

συντεχνία αυτή που είχε ως στόχο σε μεγάλο βαθμό τα εργασιακά δικαιώματα 

των εργαζομένων πήρε τη μορφή συνδέσμου.  

Την περίοδο αυτή, και συγκεκριμένα το 1914 η βιομηχανία επεξεργασίας 

μεταλλευμάτων επαναλειτούργησε δώδεκα αιώνες μετά την εγκατάλειψη της 

και αναζωογόνησε τη βιομηχανία μεταλλευμάτων της Κύπρου.  Η Κυπριακή 

Μεταλλευτική Εταιρεία η οποία ανακάλυψε ένα μεγάλο στρώμα μεταλλεύματος 

χαλκοπυρίτη στη Σκουριώτισσα ιδρύθηκε από τους κκ Gunther, Mudd και 

Wiseman.  Η εταιρεία αυτή επανάκτησε τους φυσικούς πόρους και 

αναζωογόνησε κυριολεκτικά τη βιομηχανία μεταλλεύματος στη Κύπρο.  

Εισήγαγε μοντέρνα μηχανήματα και εργοδοτούσε ένα μεγάλο αριθμό εργατών 

σε μια περίοδο όπου οι άλλες βιομηχανίες και γεωργικές δραστηριότητες ήταν 

περιορισμένες. Ήταν ουσιαστικά η μοναδική βιομηχανία της εποχής που 

εργοδοτούσε πολλούς εργάτες μαζί δίνοντας μια τονωτική ένεση στην αγορά 

εργασίας. Ωστόσο ο αριθμός των εργατών που εργάζονταν εκεί διαφοροποίητο 

ανάλογα με τις διακυμάνσεις της παγκόσμιας αγοράς.  Ως αποτέλεσμα, 

εισήγαγε τη μαζική εργασία στην κυπριακή κοινωνία και έφερε την κυπριακή 

οικονομία πιο κοντά στην παγκόσμια οικονομία.  Η εταιρεία αυτή λόγω της 

ικανής και έξυπνης διοίκησης έγινε η πιο επιτυχημένη επιχείρηση 

μεταλλευμάτων στην Κύπρο.   
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Ωστόσο οι συνθήκες εργασίας στα μεταλλεία ήταν επικίνδυνες42 που σε πολλές 

περιπτώσεις είχε ως τίμημα την απώλεια ανθρώπινών ζωών.  Τα μέτρα 

ασφάλειας και υγείας στις αρχές του είκοσι ήταν σχεδόν ανύπαρκτα.  Ο 

εξαερισμός των υπόγειων στοών ήταν πολύ κακός και οι ιατρικές και 

υγειονομικές συνθήκες πρωτόγονες με την μαλάρια και τη δυσεντερία να είναι 

εξαπλωμένη σε όλη τη περιοχή.  Ήταν η τότε γνωστή «Κατάρα του 

Μαυροβουνίου»43.  Σοβαρά ατυχήματα υπήρχαν αλλά περιοδικά, εκείνο όμως 

που επηρέασε σημαντικά τις εργασιακές σχέσεις στα μεταλλεία ήταν όταν στις 

18 Μαρτίου του 1925 όταν ένας τεράστιος όγκος χώματος κατάρρευσε και 
καταπλάκωσε δώδεκα μεταλλωρύχους.  Από το ατύχημα αυτό ανασύρθηκαν 

ζωντανοί μόνο τέσσερις από αυτούς.  Με αφορμή το περιστατικό αυτό, οι 

σχέσεις των εργατών και της διεύθυνσης είχαν διαταραχθεί και αυτό κράτησε 

για πολύ καιρό.  Πέραν όμως από τις συνθήκες εργασίας οι εργάτες τάχτηκαν 
ενάντια στην υπεργολαβία που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των 

εργατών.         

Επιπρόσθετα, όπως έχει ήδη αναφερθεί πιο πάνω, στη βαριά αυτή βιομηχανία 

υπήρχε έντονο το στοιχείο της εποχικότητας της εργασίας λόγω των 

διακυμάνσεων της ζήτησης των προϊόντων από τους πελάτες του εξωτερικού.  

Στην έκθεση της Διοίκησης, αναφέρεται ότι το 1926 στην  Κυπριακή 

Μεταλλευτική Εταιρεία εργάζονταν περίπου 6000 εργάτες το καλοκαίρι και 

1500 το χειμώνα στον Αμίαντο και τα Κυπριακά Μεταλλεία 44 .  Υπήρχαν, 
ωστόσο, περίοδοι που οι εργάτες στα μεταλλεία έφταναν τις 10000.  

Από τις αρχές του 20ου αιώνα, η εργατική τάξη στην Ευρώπη, η οποία 

ερμηνεύεται ως το σύνολο των μισθωτών εργαζομένων, ξεκινώντας από την 

δύση και φτάνοντας στην ανατολή, εκτός από ομάδα με κοινωνικό και 

οικονομικό χαρακτήρα διακρινόταν και από την πολιτική της χροιά.  Αυτό 

φυσικά το βλέπουμε μέχρι σήμερα. Βασικά ο κυριότερος λόγος που υφίσταται 

αυτό είναι οι ψήφοι που τα πολιτικά κόμματα μπορούν να εξασφαλίσουν από τη 

μάζα των οργανωμένων εργαζομένων.  Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, οι 

ηγέτες των συντεχνιών στην Ευρώπη δεν είχαν κανένα συνδικαλιστικό πλάνο 
και δεν ικανοποιούσαν τις ανάγκες των εργαζομένων, απλά εξυπηρετούσαν 

τους πολιτικούς τους στόχους.  Αυτό φυσικά είχε ως αποτέλεσμα την ύπαρξη 

                                                             
42 Πλουτής Σέρβας, «Όταν ήμασταν παιδιά» Λευκωσία 1993  
43  Εργατική Επιθεώρηση -  Διμηνιαιον Περιοδικόν – Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 1959 
 
44 Annual medical report, «Labour conditions», Λευκωσία, 1927. 
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των συντεχνιών αυτών για μικρά χρονικά διαστήματα με κύριο χαρακτηριστικό 
την εύκολη διάλυση τους. 

Το 1920 έκαναν την εμφάνιση τους στη Κύπρο οι πρώτοι σοσιαλιστές και 

κουμουνιστές οι οποίοι ήρθαν κυρίως ως απόφοιτοι ευρωπαϊκών 

πανεπιστημίων.  Άρχισαν από την Λεμεσό, γιατί εκεί ήταν το οικονομικό κέντρο 

της Κύπρου, με μεγάλη οικονομική, κοινωνική και πολεοδομική ανάπτυξη, 

λόγω κυρίως του λιμανιού της και του μεγάλου αριθμού βιομηχανικών μονάδων 

που είχε εν αντιθέσει με τις άλλες πόλεις.  Οι πρώτοι διανοούμενοι 

επηρεασμένοι από τη μαρξιστική θεωρία θεωρούσαν ότι η συνεχής 

αντιπαράθεση μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας είναι ο μόνος τρόπος αύξησης 

των μισθών.  Τάχθηκαν ενάντια στο κεφάλαιο και προσπαθούσαν να 

αφυπνίσουν και να οργανώσουν την εργατική τάξη σε μια ταξική πάλη45 ως 

προς την κατανομή του πλούτου.  Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι το 1922 

ιδρύθηκε το Εργατικό Κόμμα που το 1926 μετεξελίχθηκε στο Κομμουνιστικό 

Κόμμα Κύπρου. 

Ο ταξικός αυτός χαρακτήρας της συνδικαλιστικής οργάνωσης εξόργιζε τους 

εργοδότες. Περισσότερο όμως τους εξόργιζε το γεγονός ότι πίσω από τις 

συντεχνίες βρίσκονταν οι κομμουνιστές οι οποίοι πίστευαν πως τα μέσα 

παραγωγής ανήκουν σε όλους, δηλαδή αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία και 

καταργείται η ιδιωτική ιδιοκτησία.  Οι εργαζόμενοι και οι παραγωγοί θα 

εργάζονται όλοι για την ευημερία όλων.  Γι αυτό ακόμα και στις περιπτώσεις 

που υπήρχαν υγιής εργασιακές σχέσεις τυχόν διεκδίκηση δικαιωμάτων και 

κάποιου είδους υπόστασης από τους εργαζόμενους τους περίμενε μεγάλη 

αντίδραση από την εργοδοσία πολλές φορές και σε συνεργασία με τις Αρχές.  

Στην Κύπρο οι απεργίες άρχισαν σε τομείς οι οποίοι είχαν κάποιου είδους 

ανάπτυξη για την τότε εποχή.  Ένας κλάδος που θεωρείτο την τότε εποχή ότι 

άρχισε να αναπτύσσεται ήταν ο τομέας της καπνοβιομηχανίας.  Στο εργοστάσιο 

«Θρίαμβος» στην Πάφο, το 1919 οι εργαζόμενοι όρισαν εκπροσώπους με 

σκοπό να πραγματοποιηθεί απεργία για να διεκδικήσουν κυρίως μισθολογικές 

αυξήσεις.  Επίσης, διεκδικούσαν το δικαίωμα τους να οργανωθούν πρώτα σε 

τοπικό επίπεδο και μετά να επεκταθούν σε όλες τις καπνοβιομηχανίες της 

Κύπρου. Προς το σκοπό αυτό άρχισαν να πραγματοποιούνται συναντήσεις 

εργατών, με τους εκπροσώπους τους να προβαίνουν σε ομιλίες με σκοπό την 

εξέγερση τους.  Αυτό φυσικά εξόργισε τους εργοδότες οι οποίοι εντόπισαν τους 

                                                             
45 Οι Karl Marx και Frederick Engels έγραψαν μεταξύ άλλων στο προοίμιο του Κομμουνιστικού 
Μανιφέστου (Manifesto of the Communist Party 1848) ότι «η ιστορία όλων των κοινωνιών μέχρι 
τώρα αποτελεί ιστορία ταξικής πάλης» (The history of all hitherto existing society is the history 
of class struggles.) 
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πρωτεργάτες αυτής της πρωτοβουλίας, με την βοήθεια της αστυνομίας, και 

τους  απέλυσαν.  Με αφορμή την κίνηση αυτή οι εργάτες ξεχύθηκαν στους 

δρόμους.  Ωστόσο, οι εργοδότες κατάφεραν να διασπάσουν τους εργάτες και η 

απεργία έληξε.  Λίγο αργότερα, το 1922 σε δυο ραφεία στη Λεμεσό έγιναν 

απεργιακές κινητοποιήσεις με αίτημα μισθολογικές αυξήσεις.  Οι εργοδότες 

ικανοποίησαν τους εργάτες έτσι οι απεργιακές κινητοποιήσεις διάρκεσαν πολύ 

λίγο.. 

Το 1929 στον Αμίαντο πραγματοποιήθηκε η πιο μεγάλη απεργία όπου 

συμμετείχαν γύρω στους 5500 εργάτες οι οποίοι είχαν ως αίτημα την αύξηση 

των μεροκάματων τους και τo δικαίωμα αγοράς ψωμιού από όπου ήθελαν και 

όχι μόνο από τους φούρνους της εταιρείας όπου ήταν πιο ακριβό.  Ο 

παλαίμαχος συνδικαλιστής Παντελής Βαρνάβας στις αφηγήσεις του θυμάται 
που πάνω στα βαγόνια του μεταλλίου έγραφαν με κιμωλία «ΑΠΕΡΓΙΑ» και έτσι 
με τον τρόπο αυτό διαδιδόταν πιο γρήγορα.  Η απεργία αυτή εξελίχτηκε σε 

εξέγερση και αυτό ανάγκασε την αποικιακή αστυνομία να παρέμβει.  Πολλοί 

φυλακίστηκαν, άλλοι εξορίστηκαν και άλλοι πλήρωσαν πρόστιμα.    

Την εποχή εκείνη, στην Αγγλία, οι εργάτες μπορούσαν να οργανωθούν σε 

συντεχνία όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν δηλαδή όταν ένιωθαν ότι οι 

εργοδότες τους, τους  εκμεταλλεύονταν.  Ωστόσο τότε ήταν που άρχισε η 
ραγδαία αύξηση του οικονομικού χάσματος μεταξύ των εργοδοτών και των 

εργατών η οποία συνέβαλε στην αύξηση των συνδικαλιστικά οργανωμένων.  
Ενώ στην Αγγλία ήταν αποδεκτό και νόμιμο να οργανώνονται οι εργαζόμενοι σε 

συντεχνίες οι Άγγλοι αποικιοκράτες συμπεριφέρονταν εχθρικά στους πρώτους 

συνδικαλιστές στη Κύπρο. Τους  καταδίωκαν, τους πετροβολούσαν, και τους 

μαυροπινάκιζαν.  Παρά το αρνητικό κλίμα άρχισαν σιγά σιγά να δημιουργούνται 

δεκάδες επαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις οι οποίες μέχρι το τέλος 

του 1930 ήταν γύρω στις 90.  Οι ισχυρότερες από αυτές ήταν στις οικοδομές, 

στα μεταλλεία και στην υπόδηση.  Σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα χαμηλά 

μεροκάματα, τα οποία πολλές φορές ήταν κάτω από τα ικανοποιητικά επίπεδα, 

και κυρίως η μη ύπαρξη ωφελημάτων περιλαμβανομένης ασφαλιστικής και 

υγιεινής προστασίας. 

Όπως έχω ήδη αναφέρει πιο πάνω, στις αρχές του εικοστού αιώνα στη Κύπρο 

επικρατούσε η φτώχια, η ανεργία, και οι κακές εργασιακές συνθήκες.  Οι 

δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες έφεραν την εξέγερση τον 

Οκτώβρη του 1931 γνωστή ως «τα οκτωβριανά» η οποία ήταν ταυτόχρονα 

εθνική και κοινωνική εξέγερση.  Ουσιαστικά τα απάνθρωπα, καταπιεστικά 

μέτρα που έπαιρνε η βρετανική αποικιοκρατική κυβέρνηση για να υποτάξει το 

κυπριακό λαό ανάγκασε αόπλους Κύπριους να αντιδράσουν δυναμικά. Μέτα τα 
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γεγονότα αυτά ακολούθησε γενική καταστολή περιλαμβανομένης της 

απαγόρευσης της συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Σύμφωνα με νέα απογραφή που έγινε τον Απρίλιο του 1931, ο πληθυσμός της 

Κύπρου ήταν 347.959 από τους οποίους 172.754 ήταν άντρες και 175.205 

ήταν γυναίκες.  Οι 134.279 ήταν οι απασχολούμενοι από τους οποίους οι 

120.000 θεωρείται ότι ήταν αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες.  
Η απογραφή έδειξε επίσης ότι 69.693 άτομα ήταν απασχολούμενοι στη 

γεωργία.       

Ο Μίκης Σπαρσής 46  στο βιβλίο του «Το εργατικό σύστημα εργασιακών 

σχέσεων» αναφέρει για το 1931 τα εξής: 

 

«Η πρώτη ετήσια έκθεση του Γραφείου Εργασίας της αποικιακής 

κυβέρνησης που μόλις ιδρύθηκε το χρόνο εκείνο λέει χαρακτηριστικά – 

και με εκπληκτική ειλικρίνεια και κυνικότητα – τα ακόλουθα: «Κατά τα 

πρώτα πεντήκοντα έτη της Βρετανικής διακυβέρνησης της Κύπρου δεν 

έγινε αισθητή η ανάγκη προστασίας για του εργαζόμενους.  Η δημόσια 

συνείδησης δεν έβλεπε τίποτε το άτοπον εις το γεγονός ότι άντρες και 

γυναίκες εργάζοντο από 12-15 ώρας ημερησίως αντί αμοιβής η οποία 

κάλυπτε τας στοιχειωδέστατας ανάγκας της ζωής. Η Βρετανική Διοίκησης 

ηρκείτο εις το να μην επεμβαίνει στα ήθη του τόπου.»». 

 

Φυσικά εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι, το 1930, στο κόσμο κυριαρχούσε 
μεγάλη ύφεση η οποία σημαδεύτηκε από μια δραματική μείωση του εμπορίου, 

της ζήτησης, των τιμών και της εργασίας τόσο στον ανεπτυγμένο όσο και στον 

αναπτυσσόμενο κόσμο.  Η ύφεση αυτή ξεκίνησε στις 24 Οκτωβρίου του 1929 

στην Αμερική μετά το χρηματιστηριακό κραχ.  Η αγοραστική δύναμη του 

κόσμου μειώθηκε δραματικά με αποτέλεσμα πολλά εμπορεύματα παρέμεναν 

στις αποθήκες αφού δεν μπορούσαν να αγοραστούν.  Οι χώρες που η 

οικονομία τους εξαρτιόταν κυρίως από τη «Βαριά Βιομηχανία» δηλαδή τα 

μεταλλεία, τις τσιμεντοβιομηχανίες, τα διυλιστήρια κλπ, πλήγηκαν πιο πολύ.  Η 

γεωργία και η κτηνοτροφία υποχώρησαν με μειώσεις των τιμών κατά 40% 

μέχρι και 60%.  Η ύφεση στη κάθε χώρα επέδρασε διαφορετικά και 

τερματίστηκε σε διαφορετικό χρόνο αφήνοντας έντονα τα σημάδια της ανεργίας 

και της πείνας.  Αυτό φυσικά επηρέασε αρνητικά και την πολιτική της εκάστοτε 
                                                             
46  Ο Μίκης Σπαρσης «Το εργατικό σύστημα εργασιακών σχέσεων» (σημειώσεις διαλέξεις)  

1995 
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χώρας.  Αρκετές από τις χώρες εισήγαγαν σειρά μέτρων για να ανακουφίσουν 

τους κατοίκους και να βγουν από την μεγάλη ύφεση το συντομότερο δυνατό.      

Στην Αγγλία η ύφεση αυτή δεν ήταν πρωτόγνωρη γιατί η μεταπολεμική 

περίοδος 1920-1922 χαρακτηριζόταν από μεγάλη ύφεση, σε σχέση με το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι ήταν χειρότερη 

από αυτή που επηρέασε τον κόσμο το 1930.  Το διεθνές εμπόριο της Αγγλίας 

την περίοδο 1930-1933 μειώθηκε στο μισό.  Η βαριά βιομηχανία πλήγηκε 

σημαντικά και τα κέρδη υποχώρησαν σε όλους τους τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας.  Το 1932 οι άνεργοι έφτασαν τα 3.5 εκατομμύρια.  Σε κάποιες 

ωστόσο περιοχές η ανεργία έφτανε το 70%.  Σύμφωνα με τους οικονομολόγους 
Harold Cole και Lee Ε. Ohanain47, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μειώθηκε 

κατά 25% μεταξύ 1918 και 1921 και πριν προλάβει να ανακάμψει άρχισε η 
μεγάλη ύφεση του 1930.  Ο Ohanain υποστήριξε ότι η Αγγλία υπέστη μια 

εικοσαετή μεγάλη ύφεση η οποία άρχισε το 1918.  

Την εποχή εκείνη υπήρχε έντονα η εκτίμηση της σημασίας της κοινωνικής 

δικαιοσύνης στη διασφάλιση της ειρήνης, Με αυτό ως αφετηρία ιδρύθηκε η 
Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας, ένα τριμερές πρότυπο το οποίο λειτουργεί 

μέχρι σήμερα και συμβάλει ουσιαστικά στο εργασιακό περιβάλλον.  

Συγκεκριμένα, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας είναι ένα τριμερές σώμα το 

οποίο βασίζονται αποκλειστικά στη συνεργασία των κυβερνήσεων, των 

εργοδοτικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων το οποίο προωθεί την 

κοινωνική και οικονομική πρόοδο των χωρών.  Ιδρύθηκε το 1919 ως μέρος της 

Συνθήκης των Βερσαλλιών που έληξε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για να 

δώσει το μήνυμα ότι η καθολική και διαρκής ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο 

εάν βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη.  Την ίδια χρονιά, στην Επιτροπή 

Εργασίας που είχε συσταθεί από τη Διάσκεψη της Ειρήνης, η οποία 

συνεδρίασε για πρώτη φορά στο Παρίσι και στη συνέχεια, στις Βερσαλλίες 

εκπονήθηκε το Σύνταγμα.  Η Επιτροπή, υπό την προεδρία του Samuel 

Gompers, επικεφαλή της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Εργασίας (American 

Federation of Labour - AFL), αποτελείτο από εκπροσώπους εννέα χωρών 

δηλαδή το Βέλγιο, την Κούβα, την Τσεχοσλοβακία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την 

Ιαπωνία , την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.  Το 

                                                             
47

  Τhe Great U.K. Depression: A Puzzle and Possible Resolution”, Review of Economic 
Dynamics, January, 2002, 
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Σύνταγμα 48  περιλάμβανε ιδέες οι οποίες δοκιμάστηκαν από το “Διεθνή 

Οργανισμό για την Εργατική Νομοθεσία”, που ιδρύθηκε στη Βασιλεία το 1901. 

Την εποχή εκείνη υπήρχε έντονα η εκτίμηση της σημασίας της κοινωνικής 

δικαιοσύνης στη διασφάλιση της ειρήνης, με έμφαση πάντα την εκμετάλλευση 

των εργαζομένων στα βιομηχανοποιημένα κράτη της εποχής εκείνης.  Υπήρξε, 

επίσης, αύξηση της κατανόησης της οικονομικής αλληλεξάρτησης του κόσμου 

και της ανάγκης συνεργασίας έτσι ώστε να υπάρξει ομοιότητα των συνθηκών 

εργασίας στις χώρες που οι αγορές ανταγωνίζονταν.  

Αντικατοπτρίζοντας αυτές τις ιδέες, το προοίμιο του Συντάγματος αναφέρει τα 

εξής: 

 

«Επειδή η παγκόσμια και διαρκής ειρήνη δύναται να εδραιωθεί μόνο εάν 

βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη· 

Επειδή υφίστανται συνθήκες εργασίας οι οποίες προκύπτουν σε μεγάλο 

βαθμό από την αδικία, την αθλιότητα, και τις στερήσεις και επειδή 

δημιουργούν τόσο μεγάλη αναταραχή ώστε η παγκόσμια ειρήνη και 

αρμονία να βρίσκεται σε κίνδυνο, επείγει οι συνθήκες αυτές να 

βελτιωθούν49.» 

 

Οι τομείς βελτίωσης που αναφέρονται στο προοίμιο παραμένουν οι ίδιες μέχρι 

σήμερα,  όπως για παράδειγμα: 

1. Η ρύθμιση των ωρών εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού 

ενός ανώτατου αριθμού εργάσιμων ωρών την ημέρα και την εβδομάδα· 

2. Η ρύθμιση της προσφοράς εργασίας, πρόληψη της ανεργίας και της 

εξασφάλισης ενός εγγυημένου ημερομισθίου· 

3. Η προστασία των εργαζομένων από τις γενικές ή επαγγελματικές 

ασθένειες και των εργατικών ατυχημάτων· 

                                                             
48 Ολόκληρο το κείμενο του συντάγματος βρίσκεται στον ιστότοπο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(ILO) 
 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO 
49 Το αγγλικό κείμενο: “Whereas universal and lasting peace can be established only if it is based upon 
social justice; And whereas conditions of labor exist involving such injustice, hardship and privation  to 
large numbers of people as to produce unrest so great that the peace and harmony of the  world are 
imperiled; and an improvement of those conditions is urgently required” (ILO Constitution 1919). 
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4. Η προστασία των παιδιών, των εφήβων και των γυναικών· 

5. Η παροχή συντάξεως γήρατος και αναπηρίας και της προάσπισης των 

συμφερόντων των εργαζομένων που εργάζονται στο εξωτερικό· 

6. Η αναγνώριση της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ αντρών και γυναικών 

για εργασία ίσης αξίας· 

7. Η αναγνώριση της αρχής της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της 

οργανώσεως σε συντεχνία·  

8. Η οργάνωση της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και 

άλλων σχετικών μέτρων· 

Έτσι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας άρχισε να στέλλει μηνύματα προς τον 

κόσμο της εργασίας από τις πρώτες τις ημέρες.  Η πρώτη Διεθνής Διάσκεψη 

Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας πραγματοποιήθηκε στην 

Ουάσινγκτον τον Οκτώβρη του 1919 και ενέκρινε έξι συμβάσεις. Οι συμβάσεις 

αυτές αφορούσαν τις ώρες εργασίας στη βιομηχανία, την ανεργία, την 

προστασία της μητρότητας, τη νυκτερινή εργασία για τις γυναίκες, την ελάχιστη 

ηλικία και τη νυκτερινή εργασία για τους νέους στον τομέα της βιομηχανίας. 

Η έδρα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ήταν στη Γενεύη από το 1920 

έχοντας ως το πρώτο Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας το Γάλλο 

Albert Thomas.  Υπό την ισχυρή ώθηση του, εγκρίθηκαν 16 Διεθνείς Συμβάσεις 

Εργασίας και υιοθετήθηκαν 18 συστάσεις εγκρίθηκαν σε λιγότερο από δυο 

χρόνια.  Παρόλα αυτά, ο υπέρμετρος ζήλος του γρήγορα αποδυναμώθηκε, 

διότι ορισμένες κυβερνήσεις θεώρησαν πως υπήρχαν πάρα πολλές συμβάσεις, 

ο προϋπολογισμός εφαρμογής τους πολύ υψηλό και οι εκθέσεις πολύ κριτικές. 

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων συστάθηκε το 1926 ως ένα σύστημα εποπτείας 

για την εφαρμογή των προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.  Η 

Επιτροπή, που υπάρχει και σήμερα, αποτελείται από ανεξάρτητους νομικούς, 

υπεύθυνους για την εξέταση των εκθέσεων των κυβερνήσεων και παρουσιάζει 

τη δική της έκθεση κάθε χρόνο στη Διάσκεψη.  

Τη Μεγάλη Ύφεση, με αποτέλεσμα τη μαζική ανεργία βρέθηκε σύντομα να 

αντιμετωπίσει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας με Διευθυντή το Βρετανό 

Χάρολντ Μπάτλερ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Albert Thomas το 1932.   Στη 

συνέχεια, και συγκεκριμένα το 1939, ανέλαβε ο Αμερικανός John Winant ο 

οποίος μετέφερε την έδρα της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας προσωρινά στο 
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Μόντρεαλ του Καναδά, για λόγους ασφάλειας, λόγω του Β΄ Παγκοσμίου 

πολέμου, αλλά παραίτησε το 1941, όταν διορίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στη 

Βρετανία. 

Ο διάδοχός του, Edward Phelan της Ιρλανδίας, ο οποίος βοήθησε να γραφτεί 

το Σύνταγμα του 1919, έπαιξε σημαντικό ρόλο και πάλι κατά τη συνεδρίαση της 

Φιλαδέλφειας της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας, εν μέσω του Β 'Παγκοσμίου 

Πολέμου, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των κυβερνήσεων, των 

εργοδοτών και των εργαζομένων από 41 χώρες. Οι εκπρόσωποι υιοθέτησε την 

Διακήρυξη της Φιλαδέλφειας, η οποία συνάπτεται στο Σύνταγμα, και 

εξακολουθεί να αποτελεί τον Χάρτη των σκοπών και των στόχων της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας. 

 

2.1.2  Η περίοδος 1932-1939 
 

Το 1932 ήταν μια από τις πιο σημαντικές χρονιές της ιστορίας του 

συνδικαλιστικού κινήματος στη Κύπρο.  Το Ιανουάριο του 1932 ψηφίστηκε ο 

πρώτος Νόμος περί Συντεχνιών ο οποίος αναγνώρισε την ύπαρξη των 

συντεχνιών και καθόρισε τον τρόπο εγγραφής τους.  Ο Νόμος αυτός ήταν 

κυρίως βασισμένος στον αντίστοιχο Αγγλικό Νόμο του 1871.  Το άρθρο 2 του 

Νόμου ορίζει, μεταξύ άλλων, την συντεχνία ως οποιοδήποτε συνδυασμό 
μόνιμο ή προσωρινό, του οποίου ο κύριος σκοπός είναι η ρύθμιση των 

σχέσεων μεταξύ εργατών και των εργοδοτών, εργατών και εργατών, 

εργοδοτών και εργοδοτών, καθώς επίσης και η παροχή ωφελημάτων προς τα 

μέλη (Ο Νόμος επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι για ιστορικούς σκοπούς).   

Το άρθρο 3 προβλέπει ότι οι σκοποί της κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης δεν 

μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι παράνομοι και να καθιστούν τα μέλη της να 

υπόκεινται σε ποινική δίωξη για συνωμοσία ή άλλως πως, άπλα και μόνο γιατί 

περιορίζουν το εμπόριο.  Με βάση το άρθρο 7 η κυβέρνηση ορίζει τον Έφορο 

Συντεχνιών ο οποίος εάν ικανοποιηθεί με τα στοιχεία που του παρέχει μια 

συντεχνία τότε την εγγράφει στο μητρώο συντεχνιών.  Με την εγγραφή ο 

Έφορος εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής το οποίο εάν δεν ακυρωθεί ή 

αποσυρθεί αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ως προς την συμμόρφωση της 

συντεχνίας με τις πρόνοιες του Νόμου.   

Επίσης, ο Νόμος καθορίζει περίοδο εγγραφής μιας συντεχνίας και 

συγκεκριμένα αναφέρει ότι, μια συντεχνία πρέπει να εγγραφεί εντός 2 μηνών 

από τη δημιουργία της.  Το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο 
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που ενεργεί ως διαχειριστής ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος της κάθε 

συντεχνίας που δεν είχε καταχωρηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, 

είναι ένοχος αδικήματος και υπόλογος με συνοπτική καταδίκη σε πρόστιμο που 

δεν υπερβαίνει τα 5 σελίνια50 για κάθε μέρα που τo άτομο ενεργούσε υπό την 

ιδιότητα αυτή. 

Ο Νομός αυτός έδωσε και μια απάντηση στους κουμουνιστές της τότε εποχής 

που κατηγορούσαν την αποικιακή κυβέρνηση ότι δεν σεβόταν τα δικαιώματα 

των εργατών. Ωστόσο ο αποικιακός πρώτος Έφορος Συντεχνιών μπορούσε να 

αρνηθεί να εγγράψει μια συντεχνία χωρίς αιτιολόγηση.  Με την ψήφιση του 

Νόμου λέγεται ότι ο Έφορος κωλυσιεργούσε στην εγγραφή μιας συντεχνίας 
βρίσκοντας διάφορα διαδικαστικά εμπόδια.  Οπότε αυτό σε συνδυασμό με την 

διάσπαση των εργαζομένων σε πολλούς χώρους εργασίας αλλά κυρίως η 

έλλειψη εμπειρίας και κουλτούρας ως προς την οργάνωση των εργαζομένων 

δεν βοήθησαν στην δημιουργία μεγάλου αριθμού συντεχνιών.  Ακόμα ένας 

αποτρεπτικός παράγοντας ήταν η ταύτιση των συντεχνιών με το κουμουνιστικό 

κόμμα δεδομένου ότι οι πρώτες συντεχνίες ξεκίνησαν από εκεί και το 

κουμμουνιστικό κόμμα ΑΚΕΛ ήταν το πρώτο που προωθούσε και διάδιδε το 

συνδικαλισμό.  

Συγκεκριμένα, το 1932 δημιουργήθηκε μόνο μια συντεχνία με 84 μέλη, το 1933 

και 1934 καμία. Στο Πίνακα 1 πιο κάτω φαίνεται ξεκάθαρα η εικόνα αυτή. 
Ουσιαστικά, μέχρι το 1937 δημιουργήθηκαν μόνο 6 συντεχνίες  με 367 μέλη, 

αριθμοί πάρα πολύ μικροί σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων.  

Εντούτοις,  το 1939 δημιουργήθηκαν 32 νέες συντεχνίες.  Με αποτέλεσμα το 

1939 να υπάρχουν 46 συντεχνίες με 2544 μέλη.  Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ 

ότι οι 46 αυτές συντεχνίες δεν είχαν κανένα κοινό μεταξύ τους παρόλο που 

έγινε μια προσπάθεια να συνενωθούν σε μια Παγκύπρια Οργάνωση, περί τα 

τέλη του 1939, χωρίς όμως αποτέλεσμα.  Οι λόγοι ήταν οι πολιτικές και 

ιδεολογικές διαφορές που είχαν.    

                                                             
50 Την εποχή εκείνη 20 σελίνια αντιστοιχούσαν με μια λίρα. 
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Πίνακας 1 

 

Έτος 
 

Συντεχνίες Μέλη 

1932 1 84 

1933 1 84 

1934 1 84 

1935 2 99 

1936 5 285 

1937 6 367 

1938 14 772 

1939 46 2544 

 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το έτος 1968 

(Λευκωσία 1969),  σελ. 108 

 

Η Κυβέρνηση πάντως μετά την ψήφιση του Νόμου περί Συντεχνιών, για να 

αποφύγει τυχών κινητοποιήσεις, οι οποίες θα διατάρασσαν την εργατική 

ειρήνη, τροποποίησε, το 1933, τον Ποινικό Κώδικα και κατέστησε τη γενική 

απεργία παράνομη.    

Σε σχέση με την ιστορική πορεία της συντεχνίας αυτή τη περίοδο, η επίσημη 

ιστοσελίδα της ΣΕΚ αναφέρει ότι: 

 

 «Οι αρχικές προσπάθειες του Κώστα Δημητρίου, ο οποίος μετέπειτα 

υπήρξε ο πρώτος Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, με την ίδρυση και την 

προσπάθεια για εδραίωση της συντεχνίας εμπορικών υπαλλήλων στη 

Λεμεσό, χάραξαν το δρόμο και σηματοδότησαν την πορεία του ελεύθερα 

σκεπτόμενου συνδικαλισμού. Μια πορεία που ενισχύθηκε και 

συγκεκριμενοποιήθηκε ακόμα περισσότερο, με την άφιξη στην Κύπρο 

του νεαρού τότε δικηγόρου, Χριστόδουλου Μιχαηλίδη το 1936.  
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Δημητρίου και Μιχαηλίδης, συνένωσαν τις δυνάμεις, τις γνώσεις και το 

όραμά τους, ιδρύοντας τις πρώτες συντεχνίες οι οποίες επιβίωσαν στο 

πέρασμα του χρόνου και σε πείσμα των δυσκολιών και της πολεμικής 

που δέχτηκαν.»51 

 

Να σημειωθεί πως ο Χριστόδουλος Μιχαηλίδης στα επόμενα χρόνια ανέλαβε 

εκδότης της εφημερίδας “Εργατική Φωνή” η οποία είναι μέχρι και σήμερα η 

εφημερίδα της ΣΕΚ.  

Ωστόσο υπήρχε μεγάλη δυσκολία στο να οργανωθούν οι εργάτες και να 

εγγράψουν συντεχνία και εκεί οπού υπήρχε εγγεγραμμένη συντεχνία ήταν πολύ 

δύσκολο να πειστούν οι εργάτες να εγγραφούν.   Μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε 

η κατάληξη της μεγάλης απεργίας των οικοδόμων η οποία έγινε το 1933.   

Συγκεκριμένα, 800 οικοδόμοι στη Λευκωσία ξεκίνησαν απεργιακές 

κινητοποιήσεις διεκδικώντας αύξηση του ημερομίσθιου τους και μείωση ορών 

εργασίας.  Δεδομένης της τροποποίησης του Ποινικού Κώδικά, ο οποίος 

αναφέρεται πιο πάνω, και της ποινικοποίησης του δικαιώματος της απεργίας, η 

απεργιακές κινητοποιήσεις των οικοδόμων κατέληξαν στην επέμβαση των 

αστυνομικών δυνάμεων και στη σύλληψη είκοσι απεργών. Οι απεργοί που 

συλλήφθηκαν καταδικάστηκαν σε φυλάκιση από ένα μέχρι και 6 μήνες. 

Ακόμα μια απεργία που σημάδευσε την περίοδο αυτή ήταν αυτή των 

τσαγκάρηδων – Ελλήνων Τούρκων και Αρμένιων - η οποία έγινε το 1935.  Τα 

αιτήματα των τσαγκάρηδων ήταν η αναγνώριση της συντεχνίας τους από την 

εργοδοτική πλευρά (είχαν αναγνωριστεί μόνο από πολύ λίγους εργοδότες), 30% 
αύξηση στο μισθό τους και μείωση των ορών εργασίας τους.  

Το 1936 οι εργοδότες σε συνεργασία με τον αγγλικό στρατό κατέστειλαν 

απεργία που πραγματοποιήθηκε σε δυο μεταλλεία της Κυπριακής 

Μεταλλευτικής Εταιρείας.  Στην  απεργία αυτή συμμετείχαν Ελληνοκύπριοι και 

Τουρκοκύπριοι εργάτες και διήρκεσε δυο μέρες. 

Το 1938 πραγματοποιήθηκε απεργία μόνο από τις γυναίκες που εργάζονταν 

στο Νηματουργείο του Π. Ιωάννου στο Βαρώσι.  Οι άντρες που εργάζονταν εκεί 

δεν συμμετείχαν στην απεργία η οποία διάρκεσε 3 μήνες χωρίς αποτέλεσμα.   

                                                             
51 http://www.sek.org.cy/index.php/sek/history 
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Οι μισθοί την περίοδο αυτή στη Κύπρο κυμαίνονταν από 13 γρόσια στο 

Βαρώσι και 18 στη Λευκωσία 52 .  Δεν υπήρχαν καθορισμένα όρια μισθών 

γι΄αυτό οι μισθοί καθορίζονταν με προσωπικές συμφωνίες με τους εργοδότες.  
Οι μισθοί των εργατών, οι οποίοι είχαν έντονο το στοιχείο της ανισότητας των 

μισθών λόγω φύλου, ήταν για τους άντρες 16 γρόσια την ημέρα και 9 γρόσια 

για γυναίκες και αγόρια.  Οι μισθοί από το 1932 μέχρι το 1934 παρέμειναν στα 

ίδια επίπεδα.  Όμως από το 1935 και μέχρι το πόλεμο, οι μισθοί είχαν ιδιαίτερα 

αυξητική πορεία.  Για παράδειγμά το 1934 το οικογενειακό εισόδημα ήταν 35 

λίρες στη Λευκωσία και 34 λίρες στα χωριά γύρω από την Λευκωσία ενώ τα 

1935 το οικογενειακό εισόδημα αυξήθηκε στις 46 λίρες στη Λευκωσία και στις 

37 λίρες στα χωριά γύρω από την Λευκωσία.  Παρά ταύτα, ο συνδικαλισμός 

δεν είχε αρχίσει ακόμα να επηρεάζει τους μισθούς (μόνο δύο συντεχνίες 

υπήρχαν τη χρονιά αυτή με σύνολο 99 μέλη) οπότε οι αυξήσεις αυτές 

οφείλονταν σε οικονομικούς παράγοντες.  

Την περίοδο αυτή, οι ώρες εργασίας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα δεν 

ήταν ρυθμισμένες με νομοθεσία.  Ένα από τα καίρια αιτήματα των συντεχνιών 

που είχαν ιδρυθεί ήταν η μείωση των ωρών εργασίας.  Φαίνεται ότι το αίτημα 

αυτό δεν ικανοποιήθηκε.  Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι το 1927 τέθηκε σε 

ισχύ ο Νόμος για τις ώρες εργασίας, ο οποίος έδινε την εξουσία στο Υπουργικό 

Συμβούλιο να εκδίδει διάταγμα που να περιορίζει τις ώρες εργασίας σε 

οποιοδήποτε χώρο εργασίας. Στη πράξη, όμως, κανένα διάταγμα δεν εκδόθηκε 

και ουσιαστικά ο Νόμος έμεινε στα χαρτιά.  Ο λόγος είναι ότι δεν υπήρχε ο 

αναγκαίος μηχανισμός για να υλοποιηθεί.  Στην πορεία, αυτό συνδυάστηκε με 

την ψήφιση του Νόμου για το κατώτατο μισθό και το Γραφείο Εργασίας 

ορίστηκε υπεύθυνο για την σωστή εφαρμογή τους.   

Επίσημα στοιχεία δείχνουν το μέσο όρο των ωρών εργασίας στους διάφορους 

τομείς, το 1939, ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

                                                             
52  Εργατική Επιθεώρηση -  Διμηνιαίον Περιοδικόν 1948 – Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
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Πίνακας 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Εργασίας, 1939 

 

Το 1938 τα εργοστάσια εισήγαγαν το εννιάωρο ενώ οι εργάτες που δούλευαν 

στη Κυβέρνηση εργάζονταν 8 ώρες το Χειμώνα, 9 ώρες την Άνοιξη και το 

Φθινόπωρο και 10 ώρες το Καλοκαίρι.  Στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας την 1η 
Ιουλίου 1938, οι ώρες στις βάρδιες ελαττώθηκαν από 8 ½ σε 8.   

Στην Έκθεση Hull53, η οποία αναφέρεται εκτενώς πιο κάτω, ο συγγραφέας 

μελετώντας την απογραφή πληθυσμού του 1931 και την απογραφή του μπλε 

βιβλίου του 1939 συμπεραίνει ότι ο αριθμός των εργαζομένων στα χρόνια πριν 

το πόλεμο ήταν 30.000 περίπου.  Από αυτές τις 30,000 οι 7,000 ήταν γυναίκες.  

Συνεχίζοντας η έκθεση Hull αναφέρει ότι από τους εργαζόμενους αυτούς 

υπάρχουν κάποιοι που είναι σε μερική βάση και εργοδότες, άλλοι που 

καλλιεργούν γη η οποία τους ανήκει, άλλοι που δανείζουν λεφτά και ένας 

μεγάλος αριθμός που μπορεί ανά πάσα στιγμή να στραφούν στους συγγενείς 
τους στα χωράφια.  Στις πόλεις αναφέρει η έκθεσή το 1939, η ανάγκη για 

εργατικό δυναμικό άρχισε να μεγαλώνει λόγω της δημιουργίας μικρών 

                                                             
53 The Hull Report – Survey on Labour Problems in Cyprus (October1940 - June 1941) Ministry of Labour 
and Social Insurance Cyprus 

Βιομηχανία 
 

Ώρες 
εργασίας /εβδομάδα 
 

Γεωργία 
 

59 
 

Μεταποίηση  
 

59 
 

Οικοδομές 
 

56 
 

Ορυχεία 
 

52 
 

Επισιτιστική Βιομηχανία 
 

100 – 120 
 

Βοηθοί Καταστημάτων 
 

60 – 70 
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εργοστασίων.  Επιπρόσθετα, η κατασκευή στρατιωτικών εργασιών στη 

Δεκέλεια και στην Επισκοπή βοήθησε τη ζήτηση για εργατικό δυναμικό ακόμα 

περισσότερο και παρείχε μια επιπλέον πηγή εισοδήματος σε εποχικούς, 

ανειδίκευτους, καθώς και ειδικευμένους εργάτες.   

Το 1939 θεωρείτο σταθμός για το συνδικαλιστικό κίνημα στο οποίο όπως 

φαίνεται και από το Πίνακα 1 πιο πάνω εγγράφτηκαν 32 νέες συντεχνίες. Ήταν 

η χρονιά που υπογράφτηκε η πρώτη συλλογική σύμβαση.  Συγκεκριμένα, η 

πρώτη συλλογική σύμβαση υπογράφηκε το Μάιο του 1939, κατοχυρώνοντας το 

οχτάωρο στις οικοδομές.  Φυσικά το σημαντικότερο ήταν ότι κατοχυρώθηκε ο 

θεσμός της συλλογικής διαπραγμάτευσης με την συντεχνία ως τον ένα από 

τους δύο εταίρους.  Η επιτυχία αυτή του συνδικαλιστικού κινήματος 

δημιούργησε την ανάγκη δημιουργίας μιας κεντρικής συντεχνίας.  Έτσι τον 

Αύγουστο του 1939 έγινε η πρώτη Παγκύπρια Συνδιάσκεψη στο Βαρώσι στην 

οποία συμμετείχαν 101 εκπρόσωποι από 57 διαφορετικές συντεχνίες, οι οποίες 

είχαν γύρω στα 3400 μέλη.  Φαίνεται ότι η απόπειρα αυτή απέτυχε λόγω 

ιδεολογικών διαφορών. 

Το 1939 έγινε η πρώτη αίτηση για τη δημιουργία Συντεχνίας στην Κυπριακή 

Μεταλλευτική Εταιρεία η οποία στάλθηκε στον Πάλμερ στις 5 Μαρτίου τον ίδιο 

χρόνο.  Η αίτηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί εισάγει βασικά θεμελιώδη 

δικαιώματα για τους εργάτες γι αυτό παρατίθεται πιο κάτω αυτούσια σε 

ελληνική μετάφραση54:  

 

«Ολόκληρη η εργατική τάξη του νησιού κάμνει αίτηση και ζητά από τους 

εργατικούς ηγέτες στο Κοινοβούλιο στο Λονδίνο, καλυτέρευση των 

συνθηκών τους. 

1. Κάθε εργάτης που κατοικεί έξω από την περιοχή των μεταλλείων 

έχει νομικό δικαίωμα να σκέπτεται ελεύθερα και για τη ζωή του και για 

την οικονομική του κατάσταση καθώς επίσης να συμμετέχει στις 

εργατικές οργανώσεις, για να προστατεύει τα κοινά του συμφέροντα. 

Με αυτό τον τρόπο διαφυλάσσει και την εργασία του και εξασφαλίζει 

κάποιου είδους προστασία.  Προστατεύεται επίσης και από κάθε είδους 

επεμβάσεις της Αστυνομίας.  Αυτού του είδους φυσικά και 

κοινωνικοπολιτικά δικαιώματα δεν παραχωρούνται στους εργάτες της 

Κυπριακής Μεταλλευτικής Εταιρείας. 

                                                             
54

 Εργατική Επιθεώρηση-  Διμηνιαίον Περιοδικόν – Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Τεύχος 1, 1958  
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2. Καθώς είναι γενικά παραδεκτό ένας μεταλλωρύχος εξασκεί τη 

σκληρότερη και πιο δύσκολη δουλειά, γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ένας 

μεταλλωρύχος, για να μπορεί να αντιμετωπίσει τη δουλειά της επομένης 

μέρας θα πρέπει τουλάχιστον να έχει εξασφαλισμένη καλή διατροφή και 

ύπνο.  Το ημερομίσθιο που πληρώνεται δεν αρκεί να ικανοποιήσει ούτε 

στο ελάχιστο αυτές τις ανάγκες. 

3. Στα Μεταλλεία, οι εργάτες υποσιτίζονται και υποφέρουν από 

διάφορες αρρώστιες.  Αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε από ένα 

γράμμα που έγραψε ο Δρ. Σμίττερ στην Επιτροπή Διατροφής.  Αυτό το 

γράμμα δημοσιεύτηκε από πολλές εφημερίδες του νησιού. 

4. Οι τόποι διαμονής των εργατών σε όλες τις περιοχές κτίστηκαν 

ενάντια σε κάθε κανόνα υγιεινής.  Πέραν απ΄αυτό 3 και 4 πρόσωπα 

κοιμούνται σ΄ ένα μικρό δωμάτιο, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν το 

ψηλό νοίκι που ζητά η ΚΜΕ. 

5. ΄Οσον αφορά τις αρρώστιες των εργατών η Εταιρεία κατακρατεί 

ένα ανάλογο ποσό από το μηνιαίο εισόδημα των εργατών.  Σε 

περίπτωση όμως που αρρωστά κάποιος από την οικογένεια του, πρέπει 

να πληρώσει ο ίδιος το γιατρό, τα φάρμακα κτλ.   

6. Αν ένας εργάτης παραπονεθεί για μια τέτοια αδικία ή οτιδήποτε 

άλλο, απολύεται από τη δουλειά και καταδιώκεται από την αστυνομία σαν 

εγκληματίας.     

7. ΄Ετσι εμείς, σαν αντιπρόσωποι των εργατών της ΚΜΕ, έχουμε την 

τιμή να προτείνουμε τα πιο κάτω μέτρα και πρόνοιες, που είναι ζωτικής 

σημασίας για τη βελτίωση των συνθηκών των εργατών. 

(α) Θέσπιση εργατικής νομοθεσίας. 

(β) Ελευθερία συνδικαλιστικής Οργανώσεως των εργατών των 

μεταλλείων. 

(γ) Πλήρης τερματισμός της επεμβάσεως της αστυνομίας σε εργατικά 

θέματα. 

(δ) Κατάργηση του δικαιώματος της Εταιρείας να τερματίζει την 

απασχόληση οποιουδήποτε εργάτη της χωρίς εύλογη αιτία. 

(ε) Αύξηση των ημερομισθίων των εργατών. 

(ζ) Αποζημίωση σε περίπτωση επικίνδυνης δουλειάς, θανάτου, 

γήρατος για όσους έχουν μακράν υπηρεσία. 

(η) Εισαγωγή ενός σωστού συστήματος προαγωγών στα μεταλλεία. 
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(θ) Επίσημη αναγνώριση της Επιτροπής αυτής με σκοπό την επίλυση 

διαφορών και παρεξηγήσεων που αναφύονται μεταξύ των 

εργατών και της Εταιρείας. 

(ι) Εγκατάλειψη της τακτικής βάσει της οποίας η Εταιρεία 

προσλαμβάνει νέους εργάτες και τερματίζει την απασχόληση 

παλαιών εργατών. 

(κ) Διορισμός, από την Κυβέρνηση επιτροπής για εξέταση της θέσεως 

των εργατών. 

 

Τέλος παρακαλούμεν την Αυτού Εξοχότητα τον Κυβερνήτη της Κύπρου 

όπως εξετάσει εμπεριστατωμένα και ευνοϊκά τις σοβαρές και οικτρές 

συνθήκες – ηθικές και οικονομικές – των εργατών προς αποφυγήν 

περιττών απεργιών, κωλυσιεργίας και παρομοίων ενεργειών που 

ουσιαστικά βλάπτουν τόσον τα συμφέροντα της Εταιρείας όσον και τα 

συμφέροντα της εργατικής τάξεως. 

 

Διατελούμεν ευπαθείς υμών θεράποντες 

Μενέλαος Γ. Σιούφτας 

Αβδουλλάχ Ταχήρ 

Αρτέμης Περδίος» 

 

Φυσικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε, ο επαρχιακός Διοικητής 

Λευκωσίας εισηγήθηκε προς τον αποικιακό γραμματέα όπως η αστυνομία 

ερευνήσει και υποβάλει έκθεση για αυτούς που την υπογράφουν και 

παρομοίασε την επιστολή με κουμμουνιστικό φυλλάδιο με περιεχόμενο που 

προδηλεί συγχυσμένη αντίληψη της λειτουργίας των συντεχνιών. Καμία 

απάντηση δεν δόθηκε στην αίτηση αυτή ούτε στην νέα αίτηση που υποβλήθηκε 

λίγο αργότερα με 55 μέλη. 

Ωστόσο, οι εργάτες δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια υπέβαλαν νέο αίτημα 

στην κυβέρνηση στις 5 Απριλίου 1939 το οποίο υπόγραψαν 276 άτομα.  Η 

πίεση στο Διοικητή άρχισε να μεγαλώνει γι αυτό επισκέφτηκε ο ίδιος τα 

Μεταλλεία μαζί με το Διοικητή της Αστυνομίας για να ερευνήσουν από κοντά 

εάν όντος οι εργάτες ήθελαν να ανήκουν σε συντεχνία. Επειδή, όμως, δεν 

κατέστει δυνατό να καταλάβουν ακριβώς τι ήθελαν οι μεταλλωρύχοι, 
αποφάσισαν να διεξάγουν ψηφοφορία το Μάιο του 1939 στην οποία να 
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ψηφίσουν οι μεταλλωρύχοι εάν θέλουν ή όχι συντεχνία. Η ψηφοφορία η οποία 

έγινε στο Μαυροβούνι και στη Σκουριώτισσα  με την επίβλεψη του Διοικητή 

έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μεταλλωρύχων ήθελαν να είναι μέλη 

της συντεχνίας. 

Ακριβώς μετά την εξέλιξη αυτή, ή Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία απέλυσε 20 

εργαζόμενους, από τους οποίους οι περισσότεροι ήταν ενεργά μέλη της 

αιτούσας συντεχνίας, με την πρόφαση ότι ασχολούνταν περισσότερα με τα 

συνδικαλιστικά από ότι με την δουλεία τους.  Αυτό δημιούργησε εργατική 

αναταραχή από τις συντεχνίες σε όλο το νησί οι οποίες ζητούσαν από την 

Κυβέρνηση να αναγκάσει την εταιρεία να επαναπροσλάβει τους απολυθέντες.      

Η πολιτική κατάσταση την περίοδο αυτή δεν ήταν καθόλου ευνοϊκή για τους 

εργαζόμενους.  Η Κύπρος βίωνε το ολοκληρωτικό και καταπιεστικό καθεστώς 
του Πάλμερ.  Η περίοδος 1933 -1939 ονομάστηκε Παλμεροκρατία55 από τον Sir 

Herbert Richmond Palmer, κυβερνήτη της Κύπρου το διάστημα αυτό.  Η 

ύπαρξη πολιτικών κομμάτων απαγορευόταν και επικρατούσε αυστηρή 

λογοκρισία στον τύπο. Ακόμα και κάποιες κινήσεις οι οποίες μπορούσαν να 

είχαν πολιτικό χαρακτήρα απαγορεύονταν. Η αστυνομία απέκτησε 

υπερεξουσίες και μπορούσε να συλλάβει οποιοδήποτε άτομο χωρίς ένταλμα 

και χωρίς στοιχειοθετημένη υπόθεση εναντίον του.  

Στη Κύπρο ο Παλμερ είχε ταυτιστεί με την καταπίεση και τον αυταρχισμό.  Οι 

κυριότερος λόγος για αυτό ήταν το γεγονός ότι ήταν κυνικός στην συμπεριφορά 

του και έδειχνε με κάθε τρόπο τον αυταρχισμό του και λόγω της έντονης 

προσπάθειας του να αντικαταστήσει την ελληνική εκπαίδευση με την αγγλική 

καθώς και την μεθοδευμένη δίωξη της Εκκλησίας της Κύπρου.  Ο Πάλμερ 

έφυγε από τη Κύπρο το 1939 και θεωρήθηκε ως ο χειρότερος κυβερνήτης κατά 

την περίοδο της αγγλοκρατίας.      

 

2.1.3  Η εποχή του Β’ Παγκοσμίου πολέμου 
 

Η συμπεριφορά των Βρετανών δεν είχε σκοπό να διαφοροποιηθεί μέχρι που 

άρχισε ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος και οι Βρετανοί χρειάζονταν τους κατοίκους 

του νησιού με το μέρος τους στη πολεμική τους προσπάθεια. Αυτό ενισχύθηκε 

με την επίθεση της Ιταλίας στην Ελλάδα, στις 28 Οκτώβρη 1940. 

                                                             
55 Γεωργής, Γ. Η Αγγλοκρατία στη Κύπρο: Από τον αλυτρωτισμό στον αντιαποικιακό αγώνα. Αθήνα: 
Καστανιώτης 2000 
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Η έναρξη του πολέμου προκάλεσε την αύξηση της ανεργίας που με την αύξηση 

των τιμών ανάγκασε αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κλείσουν καθώς και 

το κλείσιμο των περισσότερων μεταλλείων στη Κύπρο αφήνοντας μεγάλο 

αριθμό εργαζομένων στο δρόμο.  Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν τον κόσμο 

σε αγώνες και απεργιακές κινητοποιήσεις οι οποίες ανάγκασαν τις αρχές να 

αντιδράσουν με βία και συλλήψεις.  Το σύνολο των απεργιών την περίοδο 1940 

και 1941 ήταν 47 όπου συμμετείχαν γύρω στις  3000 εργατών.  Η κατάσταση 

που επικρατούσε ανάγκασε την κυβέρνηση να εξαγγείλει ανακουφιστικά μέτρα 

με την εκτέλεση κυβερνητικών έργων.  Στις απεργίες της περιόδου αυτής 

περιλαμβάνονταν οι απεργίες στα δημόσια έργα και στο Στρατιωτικό 

Νοσοκομείο, όπου οι οικοδόμοι του δημοσίου κέρδισαν το οκτάωρο, οι 

απεργίες στους εργάτες στην υποδηματοποιεία οι οποίοι εργάζονταν μέχρι τότε 

με το κομμάτι και κέρδισαν και αυτοί το οκτάωρο και οι απεργίες των 

πελεκάνων που κέρδισαν και αυτοί το οκτάωρο.  Όποτε το οκτάωρο 

καθιερώθηκε στο δημόσιο και άρχισε σιγά σιγά να επεκτείνεται και στον 

ιδιωτικό τομέα.  Μέχρι το τέλος του 1943, το οκτάωρό αποτελούσε το κανόνα 
σε όλους τους τομείς με πολύ λίγες εξαιρέσεις.  Τον ίδιο χρόνο, θεσπίστηκε ο 

περί καταστημάτων Νόμος ο οποίος ρύθμισε τις συνολικές ώρες εργασίας των 

πωλητών σε 55. Επιπρόσθετα, ο Νόμος προέβλεπε ότι τα καταστήματα 

έπρεπε να κλείνουν ένα απόγευμα την εβδομάδα.      

Οι απεργίες συνεχίζονταν καθώς και ο αριθμός των μελών των συντεχνιών 

αυξάνονταν.   Οι αγώνες των εργατών τους ένωναν περισσότερο και ήταν πιο 

εύκολο να ευαισθητοποιηθούν και να αναγνωρίσουν την ανάγκη να εγγραφούν 

σε συντεχνία και να διεκδικήσουν ομαδικά τα δικαιώματα τους.  Η κατάσταση 

που επικρατούσε ανάγκασε την αποικιακή κυβέρνηση να προβληματιστεί για 

την εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων και ειδικότερα για τα δικαιώματα των 

εργαζομένων.  Γι αυτό η κυβέρνηση έφερε στην Κύπρο τον W. Hull για να 

ετοιμάσει μια έρευνα για τα εργασιακά προβλήματα της Κύπρου από τον 

Οκτώβριο του 1940 μέχρι τον Ιούνιο του 1941. (Η έρευνα επισυνάπτεται ως 

Παράρτημα ΙΙ)    

Η έρευνα ονομάστηκε «The Hull Report».  Στην έκθεση αυτή ο Hull εγείρει την 

επιτακτική ανάγκη για δημιουργία του Τμήματος Εργασίας το οποίο θα έχει την 

απαραίτητη τεχνογνωσία για να επιλύει τα εργασιακά θέματα που προκύπτουν 

από την σχέση μεταξύ των εργατών της διεύθυνσης και της κυβέρνησης.  Η 

έκθεση αναφέρει ότι τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν τις συντεχνίες, τη 

μεσολάβηση και διαιτησία, τις ώρες εργασίας, τους μισθούς και άλλους όρους 

απασχόλησης οι οποίοι είτε είναι διαπραγματεύσιμοι είτε χρειάζονται 

νομοθετική κάλυψη όπως, μεταξύ άλλων, η ασφάλεια στην εργασία, η υγεία και 
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η ευημερία των εργαζομένων.  Επίσης, τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν 

δίκαιους μισθούς στη κυβέρνηση και στις συμβάσεις για την τοπική 

αυτοδιοίκηση, τα ειδικά προβλήματα των «επικίνδυνων» βιομηχανιών και 

επαγγελμάτων, τις γυναίκες και τους νέους στη απασχόληση, τους ανέργους, 

την τεχνική εκπαίδευση, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, τη δημιουργία μιας 

εργασιακής βιβλιοθήκης και τη παρακολούθηση και κύρωση των Συμβάσεων 

της Διεθνούς Οργάνωση Εργασίας.  

Συνεχίζοντας, η έκθεση αναφέρει ότι το Τμήμα Εργασίας θα μπορούσε να 

αναλάβει, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή και προώθηση της ακόλουθης 
υφιστάμενης και πιθανών προτεινόμενης νομοθεσίας: 

 Προτεινόμενος περί συντεχνιών και εργατικών διαφορών Νόμος, ο 

οποίος θα ασχολείται με την εγγραφή και των έλεγχο των συντεχνιών και 

τον έλεγχο των εργατικών διαφορών 
 Προτεινόμενος περί της διαιτησίας, συνδιαλλαγής και έρευνας Νόμος ο 

οποίος θα παρέχει το μηχανισμό για την αντιμετώπιση των εργατικών 

διαφορών 
 Προτεινόμενος περί κατώτατου μισθού Νόμος ο οποίος θα δίνει την 

ευχέρεια να καθορίζονται κατώτατοι μισθοί σε επαγγέλματα που 

αμείβονται αδικαιολόγητα χαμηλά.    
 Στο Νόμο για τις Ώρες Εργασίας του 1927 να δοθούν εξουσίες για να 

εκδίδονται διατάγματα που να περιορίζουν τις ώρες εργασίας σε 

συγκεκριμένους χώρους εργασίας 
 Νόμος για το Εμπόριο και τις Βιομηχανίες του 1937 και η πιθανή 

τροποποίηση του για την εγγραφή των επιλεγμένων εγκαταστάσεων 

υπό τον όρο ότι πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με την υγεία 

και την ασφάλεια και αργότερα με τη ευημερία/διαβίωση.   
 Την τροποποίηση του Νόμου για τα Παιδιά και τους Νέους, την 

τροποποίηση του Νόμου για τις αποβάθρες,  τον πιθανό Νόμο για τις 

ώρες των καταστημάτων, τους κανονισμούς για τα ορυχεία και άλλους 

πιθανούς νόμους για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων. 

Επιπρόσθετα, η εν λόγω έκθεση προβάλλει τη μεγάλη σημασία που πρέπει να 

δοθεί στην συλλογική διαπραγμάτευση, την αυτονομία των συντεχνιών και τη 
δημιουργία εργοδοτικών οργανώσεων έτσι ώστε να υπάρχει ισοζύγιο 

δυνάμεων.  Επίσης, αναφέρει την μεγάλη σημασία που θα διαδραματίσει η 

δημιουργία του Τμήματος Εργασίας προς την κατεύθυνση αυτή και τονίζει ότι η 

πολιτική θα μπορεί με τον τρόπο αυτό να καθορίζεται από την κυβερνητική 

προπαγάνδα η οποία θα γίνεται προς την κατεύθυνση που θα κρίνεται 

απαραίτητο να γίνει.        
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Η έκθεση αυτή ουσιαστικά βοήθησε στη δημιουργία του Γραφείου Εργασίας το 

1941 στο οποίο μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες για εργασιακά θέματα των 6 
Επαρχιακών Επιτρόπων οι οποίες τα χειρίζονταν μέχρι τότε χωρίς ιδιαίτερο 

συντονισμό. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εργασίας ήταν η παρακολούθηση 

όλων των εργασιακών θεμάτων καθώς και η ψήφιση επαρκούς εργατικής 

νομοθεσίας. Ήταν επίσης υπεύθυνο για την οργάνωση της απασχόλησης των 

εργαζομένων στα διαφορά τμήματα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα εκεί 

όπου του ζητείτο.  

Τέλος, στην έκθεση γίνεται αναφορά στο Λόρδο Passfield και στην περιγραφή 

που δίνει για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγκεκριμένα ο Λόρδος 
Passfield αναφέρει ότι αντί να γίνονται από τους εργοδότες ιδιωτικά συμβόλαια 

σε κάθε ένα εργαζόμενο ξεχωριστά, θα πρέπει να συναφθεί μια μόνο συμφωνία 

η οποία να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους και να διαλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, τις ώρες εργασίας, τους κατώτατους μισθούς, την πληρωμή της 

υπερωρίας, την ηλικία και τον αριθμό των μαθητευομένων, τις ετήσιες άδειες 

και αλλά επιδόματα που πιθανόν να παραχωρούνται όπως επίδομα σε όσους 

ταξιδεύουν.  Είναι αξιοσημείωτο εδώ να αναφέρω ότι, σήμερα, όλα τα πιο πάνω 
εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στα αιτήματα των συντεχνιών και 

αποτελούν πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων.  

Παρενθετικά, ο όρος "Συλλογικές Διαπραγματεύσεις" χρησιμοποιήθηκε για 

πρώτη φορά το 1891 από τον Sidney Webb56 στην εργασία που έκανε για το 

συνεταιριστικό κίνημα 57 . Ο Webb δεν έδωσε επίσημο ορισμό αλλά τον 

χρησιμοποίησε για να περιγράψει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εργοδοτών 

και των εργατών όπου οι εργάτες ενεργούν συντονισμένα και ο εργοδότης 

αποδέχεται συλλογικά αιτήματα. 

Όπως είχε ήδη αναφερθεί, στα πρώτα χρόνια του πολέμου δεν υπήρχε 

θαλάσσια επικοινωνία και ούτε υπήρχε αρκετό πετρέλαιο. Ως εκ τούτου, η 

Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία αναγκάστηκε να διακόψει τις εργασίες της στα 

μεταλλεία χρυσού και χαλκού και να απολύσει περισσότερο από το 90% των 

εργατών.  Όσοι εργάτες έμειναν, ουσιαστικά, ασχολούνταν με τη συντήρηση 

του μεταλλείου.  Οι περισσότεροι εργάτες οι οποίοι απολύθηκαν ήταν 

οργανωμένοι και κάποιοι από αυτούς ήταν μέλη στην Κεντρική Επιτροπή της 

Συντεχνίας των Μεταλλωρύχων.  Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, οι συντεχνίες της 

Φλάσου και της Ευρύχου να διαλυθούν.   

                                                             
56 Ο Sidney Webb υπήρξε Βρετανός σοσιαλιστής και συνιδριτής του κινήματος Fabian Society όπως και 
του London School of Economics μαζί με τη σύζηγο του Beatrice και το συγγραφέα George Bernard 
Shaw. 
57 Sidney Webb «The reform of the poor law» Fabian Society London 1891 
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Ο πόλεμος δημιούργησε σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και οι αγρότες 

άρχισαν μαζικά να μετακινούνται από τα χωρία στις πόλεις σε μια προσπάθεια 

να βρουν δουλειά στην πόλη μένοντας σε άθλιους χώρους όπως γκαράζ και 

αποθήκες λόγω της μεγάλης έλλειψης στέγης και τα ακριβά ενοίκια.  Επίσης 

υπήρχε μεγάλη έλλειψη τροφίμων και οι τιμές άρχισαν να ανεβαίνουν 

σημαντικά λόγω της μεγάλης αύξησης του τιμαρίθμου.  Οι εργάτες στα έργα 

του στρατού αυξήθηκαν από 6000 τον Ιούλιο του 1941 σε 25000 το Νοέμβριο 

του ίδιου χρόνου.  Αυτή η ραγδαία ζήτηση εργατικού δυναμικού αύξησε τους 

μισθούς και κατ επέκταση το κόστος ζωής.  Η κυβέρνηση άρχισε να ανησυχεί 

και εισήγαγε πολιτική η οποία ρύθμιζε το κόστος ζωής έτσι ώστε να 

περιοριστούν οι μισθοί.   

Ωστόσο η εργατική ειρήνη άρχισε να ταλανίζεται με αποτέλεσμα τον Αύγουστο 

του 1943 να ξεσπάσει μια γενική απεργία όπου γύρω στις 20,000 εργάτες 

βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για το ψηλό κόστος ζωής.  Ο 

μέσος όρος του ημερήσιου μισθού τα πρώτα χρόνια του πολέμου αυξάνονταν 

με σταθερούς ρυθμούς όπως αυτό φαίνεται στο Πίνακα 3:  

 

  Πίνακας 358 

 

 

 

 

  

 

 

 

Πηγή: C. A. Ashiotis (1945) Labor Conditions in Cyprus during the war years 1939-1945 

 

                                                             
58 Σημείωση: Όπου σελ. είναι σελίνια και όπου π είναι πιάστρες. 
 

ΕΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

 
1939 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
 

 
2/- σελ 
3/- σελ 
3 σελ /3 π 
4/- σελ 
4 σελ/6 π 
5 σελ/1 π 

 
1/6 π - 2/- σελ 
2/- σελ - 3/- σελ 
4/- σελ 
5/- σελ 
5 σελ /6 π 
5 σελ /8 π Μα
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Στο πίνακα φαίνεται η τάση που υπάρχει στους μισθούς πριν το πόλεμο και 

μετά το πόλεμο.  Ενώ πριν το πόλεμο οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα ήταν ίδιοι οι 

χαμηλότεροι από τον δημόσιο τομέα μετά το 1942 άλλαξε το σκηνικό και οι 

μισθοί στον ιδιωτικό τομέα ήταν ψηλότεροι από το δημόσιο.  Ο λόγος, ίσως, 

αυτής της κατάστασης ήταν η ασφάλεια της εργασίας και τα ωφελήματα που 

πρόσφερε ο δημόσιος τομέας.  Επίσης σημαντικός λόγος της πίεσης των 

μισθών του ιδιωτικού τομέα προς τα πάνω ήταν η αύξηση της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης και η επίδραση της στους μισθούς καθώς και η μεγάλη ανάγκη για 

εργατικό δυναμικό. 

Η Κυβέρνηση λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την έκθεση Hull η οποία έχει 

αναλυθεί πιο πάνω,  εισήγαγε μια σειρά από νόμους με κυριότερο το Νόμο 

περί Εργατικών Διαφορών (Διαιτησία, Συνδιαλλαγή και Έρευνα) και το Νόμο 

για τον Κατώτατο Μισθό οι οποίοι ισχύουν μέχρι σήμερα.  Ο πρώτος Νόμος 

εισάγει ένα μηχανισμό επίλυσης εργατικών διαφορών όπου ουσιαστικά ο 

Κυβερνήτης μπορεί να στείλει μια εργατική διαφορά σε διαιτητικό δικαστήριο ή 

σε συμβούλιο έρευνας το οποίο θα διορίσει ο ίδιος.  Ο δεύτερος υπό αναφορά 

Νόμος δίνει την εξουσία του υπουργικού συμβουλίου να εκδίδει διατάγματα στα 

οποία να καθορίζει κατώτατους μισθούς σε οποιαδήποτε επαγγέλματα.          

Επίσης εισήχθηκε νέος Νόμος περί Συντεχνιών και Εργατικών Διαφορών του 

1941 (N. 16/1941) ο οποίος αντικατέστησε το Νόμο περί Συντεχνιών του 1932. 

Ο νέος αυτός Νόμος παρείχε στις συντεχνίες διάφορα δικαιώματα, ασυλίες για 

κάποιες από τις ενέργειες τους και προνόμια όπως το δικαίωμα να κατέχει γη 

και κτήρια και τη δημιουργία πολιτικού ταμείου.  Επίσης, ανάγκασε τις 

συντεχνίες να ξανακάνουν αίτηση για εγγραφή κάτι το οποίο δημιούργησε 

προβλήματα στις υφιστάμενες συντεχνίες.  Φυσικά, αυτό δεν εμπόδισε την 

αύξηση του αριθμού των οργανωμένων σε συντεχνίες τα χρόνια του πολέμου.  

Όπως φαίνεται στο πίνακα 4 πιο κάτω, ο αριθμός των οργανωμένων το 1939 

ήταν 2,544 ενώ το 1945 αυξήθηκε στους 15,480, δηλαδή υπέρ εξαπλασιάστηκε.  
Επίσης ο αριθμός των εγγεγραμμένων συντεχνιών υπέρ τριπλασιάστηκε από 

το 1939 έως το 1945, από 46 έγιναν 143.  
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Πίνακας 4 

 

ΕΤΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ 

ΜΕΛΗ 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

46 
62 
68 
73 
84 
122 
143 

2,544 
3,389 
3,854 
9,991 
9,628 
11,865 
15,480 

 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση – Συντεχνίες, Κύπρος  1945 

 

Στα δύσκολα χρόνια του πολέμου ο τιμάριθμός ανέβηκε απότομα και αυτό 

φάνηκε λόγω του ότι η κυβέρνηση το 1941 εισήγαγε το θεσμό του υπολογισμού 

του δείκτη του κόστους ζωής με νέο αναβαθμισμένο τρόπο έχοντας ως έτος 
βάσης το 1939.  Το 1941, χρόνια η οποία ήταν η πρώτη που υπολογίστηκε ο 

τιμάριθμος ήταν ήδη 66% πιο πάνω από το χρόνο βάσης. Έξι χρόνια 

αργότερα, δηλαδή το 1945, ο τιμάριθμος έφτασε το 231%.  Στο Πίνακα 5 πιο 

κάτω φαίνεται η πορεία του τιμαρίθμου τα χρόνια αυτά.    

 

Πίνακας 5 

 

 
ΕΤΟΣ 

 
ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ 

 
Αύγουστος 1939 
Σεπτέμβριος 1941 
Σεπτέμβριος 1942 
Σεπτέμβριος 1943 
Σεπτέμβριος 1944 
Σεπτέμβριος 1945 
 

 
100 
166 
228 
278 
230 
231 

 

Πηγή: C. A. Ashiotis (1945) Labor Conditions in Cyprus during the war years 1939-1945 
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Με αφορμή την ραγδαία αύξηση του τιμαρίθμου, το 1944 ο Κυβερνήτης διόρισε 

τριμελές συμβούλιο το οποίο ονόμασε «Συμβούλιο Μισθών και Ημερομίσθιων» 

για να εξετάσει και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα θέματα μισθών, 

ημερομίσθιων και συνθηκών εργασίας σε σχέση με τον τιμάριθμό.  Τα μέλη του 

Συμβουλίου ήταν ο Διοικητής Εργασίας R. St. J. O. Wayne, o Διευθυντής 

Ιατρικών Υπηρεσιών R.L. Cheverton και ο Αποικιακός Γραμματέας H.M. Foot.  
Το Συμβούλιο παρέδωσε στο Κυβερνήτη τις συστάσεις του οι οποίες ήταν 

ιδιαίτερα  σημαντικές για την τότε εποχή οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 8.5.1944. 

Οι συστάσεις του Συμβουλίου στηρίχθηκαν στις πιο κάτω παραδοχές οι οποίες 

απορρέουν από τις αρχές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας: 

α.  Κάθε εργάτης πρέπει να αμείβεται ικανοποιητικά, έτσι ώστε το μεροκάματο 

του να μπορεί να συντηρεί τον εαυτό του και την οικογένεια του χωρίς 

στερήσεις. 

β.  Η αύξηση της αποδοτικότητας της εργασίας πρέπει να αμείβεται και ο 

εργάτης πρέπει να ενθαρρύνεται να βελτιώνεται στη δουλεία του. 

γ.  Κάθε εργάτης που η εργασία του είναι χειρονακτική πρέπει να απολαμβάνει 

ωφελήματα για εξασφάλιση καλύτερης ζωής και ασφάλεια στην εργασία. 

 

Τα συμβούλιο εισηγήθηκε τις πιο κάτω κλίμακες και επιπρόσθετα όσοι είχαν 

από δύο (2) παιδιά και πάνω θα έπαιρναν, επιπρόσθετα, οικογενειακό επίδομα 

μέχρι 9 γρ. την ημέρα:  

 

Ειδικευμένοι Εργάτες 

Κλίμακα Ι      45γρ. σε 61γρ την ημέρα  

Κλίμακα ΙΙ     51γρ. σε 63γρ την ημέρα  

Κλίμακα ΙΙΙ    63γρ. σε 81γρ την ημέρα  

Ανειδίκευτοι Έκτακτοι Εργάτες 

Γυναίκες     31γρ. σε 34γρ την ημέρα  

Άντρες        42γρ. σε 45γρ την ημέρα  
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Οι συστάσεις αυτές αφορούσαν τους κυβερνητικούς υπαλλήλους άλλα 

επηρέασαν σημαντικά τις εργασιακές σχέσεις του ιδιωτικού τομέα στη Κύπρο.  

Σημαντική ήταν η αντίδραση της συντεχνίας των εργατών της Κυπριακής 

Μεταλλευτικής Εταιρείας η οποία από καιρό διαμαρτυρόταν για το μεροκάματο 

των εργατών.  Ζητούσε επισταμένα να πάρουν τις κλίμακες των κυβερνητικών.  

Όταν κατάλαβαν ότι η Διεύθυνση της Κυπριακής Μεταλλευτικής Εταιρείας δεν 

θα προχωρούσε με αυξήσεις τότε ζήτησαν από την Κυβέρνηση να εκδώσει 

διάταγμα στο πλαίσιο του Νόμου περί Κατώτατου Ημερομίσθιου για τους 

μισθούς στα μεταλλεία.  Το αίτημα πήρε διαστάσεις σε όλη τη Κύπρο και 

απειλείτο η εργατική ειρήνη.  Γι’ αυτό ο αναπληρωτής Κυβερνήτης διόρισε 

Συμβουλευτικό Σώμα όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4(1) του Νόμου για να 

εξετάσουν τα μεροκάματα στα μεταλλεία.  

Στο Σώμα συμμετείχαν από την πλευρά της κυβέρνησης ο Mr. C. Mace, 
Βοηθός Διευθυντής Τμήματος Καταγραφήσεως και Χωρομετρίας, και ο κ. Χ. 

Ασσιώτης, Βοηθός Διοικητής Εργασίας, από την πλευρά της Διοίκησης του 

Μεταλλείου ο Mr W. P. Janes, επιθεωρητής Μεταλλείων και Mr. J. Menzies, 
Αναπληρωτής Διευθυντής και από την πλευρά των εργατών ο κ. Στέλιος 

Ιακωβίδης, Γραμματέας της Συντεχνιακής Επιτροπής Λευκωσίας.  Μετά από 

αρκετές προσπάθειες οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης δεν κατάφεραν να βρουν 

μια κοινά αποδεκτή λύση γι΄ αυτό εισηγήθηκαν οι μισθοί των κυβερνητικών να 

ισχύσουν και για τα μεταλλεία.  Ως αποτέλεσμα, εκδόθηκε σχετικό διάταγμα το 

οποίο εφαρμόστηκε από την Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία την 1.1.1945.  
Το Διάταγμα προέβλεπε μισθούς ύψους 3 σελ. 3 γρ. – 8 σελ. 6 γρ. την ημέρα. 

Στις 28 Φεβρουαρίου του 1946, μετά από την εργατική διαφορά που προέκυψε 

πάλι στην Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία ο Κυβερνήτης στο πλαίσιο των 

εξουσιών που του έδινε ο Περί Εργατικών Διαφορών Νόμος (Μεσολάβηση, 

Διαιτησία και Έρευνα) Νόμος του 1941 διόρισε Επιτροπή Έρευνας να 

διερευνήσει την εργατική διαφορά.  Στην Επιτροπή Έρευνας συμμετείχαν οι C. 
J. Thomas, W. P. James kai A. M. H. Kevorkian.  Η έκθεση παραδόθηκε 22 

Μαρτίου του 1946 και επισυνάπτεται ως Παράρτημα III. 

Η Επιτροπή Έρευνας στην Έκθεση προτείνει τους πιο κάτω όρους για επίλυση 
της διαφοράς, οι οποίοι όπως αναφέρει η Έκθεση είναι δίκαιοι και λογικοί και 

για τις δύο πλευρές. 

1. Ημερομηνία έναρξης της Συμφωνίας - Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από 

την 1 Ιανουαρίου 1946. 
  

Μα
ρίν
α Ι
ωά
νν
ου



 

57 
 

2. Κατάταξη των θέσεων εργασίας - Η αναβάθμιση των ανθρακωρύχων και 

των βοηθών ανθρακωρύχων κατά δύο γρόσια την ημέρα εγκρίνονται. 

Εάν γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στα καθήκοντα που σε οποιαδήποτε 

κατηγορία εργατών τότε  η ταξινόμηση της κατηγορίας αυτής πρέπει να 

επανεξεταστεί. 
 

3. Μισθοί - Οι μισθοί, με βάση την τροποποιημένη ταξινόμηση πρέπει να 

θεωρηθούν ότι είναι οι μισθοί που καταβάλλονται όταν ο δείκτης κόστους 

ζωής για την περιοχή Λεύκας είναι 255 - 264.  Ο δείκτης καταρτίζεται 

από τον Επίτροπο Εργασίας την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και είναι 

οριστικός και τελεσίδικος και για τα δύο μέρη. 
 

4. Ώρες εργασίας - Οι ώρες εργασίας πάνω και κάτω από το έδαφος είναι 

εκείνες που ίσχυαν την 1 του Μαρτίου 1946. 
 

5.  Υπερωριακή απασχόληση - Υπερωρίες οι οποίες πραγματοποιούνται 

τις καθημερινές καταβάλλεται σε ένα και ένα τέταρτο (1 : 1¼) και σε 

περίπτωση  έκτακτης ανάγκης για εργασία την Κυριακή (για όσους δεν 

είναι η βάρδια τους) πρέπει να αμείβεται ως ένα και ένα και μισό (1 : 1 
½). 
 

6. Οικογενειακό Επίδομα - Θα πρέπει να καταβάλλεται Οικογενειακό 

Επίδομα. 
 

7. Ενοικίαση - Το ύψος των ενοικίων για τα σπίτια θα εκμισθωθούν από 

τον ανάδοχο στους εργαζομένους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα έξι 

σελίνια ανά δωμάτιο. 
 

8. Απαλλαγή- Εργάτες που εργοδοτούνται για έξι συνεχείς μήνες και άνω 

θα πρέπει να λάβουν τουλάχιστον επτά μέρες προειδοποίηση για 

απαλλαγή. Όλοι οι άλλοι εργάτες θα πρέπει να λάβουν τουλάχιστον μία 

μέρα.  Απόλυση για πειθαρχικούς λόγους μπορεί να γίνει χωρίς 

προειδοποίηση. 
 

9. Ιατρικές Υπηρεσίες - Η εταιρεία θα παρέχει ιατρικές υπηρεσίες για τους 

υπαλλήλους της. 
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10.  Συμβόλαια - Η εταιρεία θα δημοσιεύει κάθε συμβόλαιο στον πίνακα 

ανακοινώσεων μόλις οριστικοποιηθεί και δεν θα πρέπει να μειώνει το 

ποσοστό για την περίοδο του συμβολαίου. 
 

Με την έκθεση αυτή, και την συναίνεση των δυο μερών τελειώνει ειρηνικά για 

ακόμα μια φορά η εργατική αναταραχή στα μεταλλεία. 

Σημειώνεται ότι, την προηγούμενη χρονιά μετά από απεργιακούς αγώνες 

κατακτήθηκε η σύνδεση των μισθών με τον τιμάριθμο και εισήχθηκε ο θεσμός 

της Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ).  

Σημειώνεται ότι, η Διεθνή Οργάνωση Εργασίας συνέχισε να ενδιαφέρεται 

έντονα για το εργασιακό περιβάλλον με αποτέλεσμα το 1948, κατά την περίοδο 

της ηγεσίας Phelan, η Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας ενέκρινε τη Σύμβαση αριθ. 

87 σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώματος της 

οργάνωσης.  Τα μεταπολεμικά χρόνια, δηλαδή 1948-1970 όταν Γενικός 

Διευθυντής ήταν ο Αμερικάνος Ντέιβιντ Μορς, ο αριθμός των κρατών μελών 

διπλασιάστηκε, οι βιομηχανικές χώρες έγιναν μειονότητα μεταξύ των 

αναπτυσσόμενων χωρών, ο προϋπολογισμός αυξήθηκε πέντε φορές και ο 

αριθμός των υπαλλήλων τετραπλασιάστηκε.  Το 1960 ιδρύθηκε το Διεθνές 

Ινστιτούτο Μελετών που εδρεύει στη Γενεύη για θέματα εργασίας και το 1965 το 

Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης στο Τορίνο. Ο Οργανισμός κέρδισε το Νόμπελ 

Ειρήνης στην 50η επέτειό του το 1969. 

 

2.2  Μεταπολεμική περίοδος 

 

Κάνοντας απολογισμό της περιόδου του πολέμου στον εργασιακό τομέα έγιναν 

σημαντικές κατακτήσεις από το εργατικό κίνημα.   Μετά το τέλος του πολέμου 

και τη συντριβή των φασιστών στην Ευρώπη, στη Βρετανία ανέλαβε την 

εξουσία εργατική κυβέρνηση.  Το γεγονός αυτό βοήθησε στην ενδυνάμωση του 

συνδικαλιστικού κινήματος.  Επίσης η συμμετοχή της Παγκύπριας 

Συντεχνιακής Επιτροπής (ΠΣΕ), η οποία μετονομάστηκε μετά σε Παγκύπρια 

Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ), στο πόλεμο αντιμετωπίστηκε θετικά από τον 

κόσμο και ιδιαίτερα από τη Βρετανική Κυβέρνηση.  Αυτό βοήθησε, σε μεγάλο 

βαθμό, το κουμμουνιστικό κόμμα το οποίο κατάφερε να εκλέξει δημοτικά 

συμβούλια σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κύπρου έχοντας πολιτικό και 

οικονομικό έλεγχο. 
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Η αυξανόμενη βιομηχανοποίηση ήταν εμφανής από τα χρόνια του πολέμου και 

η Βρετανική Κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την νέα αυτή κατάσταση εισήγαγε 

νέες νομοθεσίες.  Εν τω μεταξύ, ενδυναμώθηκε το Τμήμα Εργασίας τόσο σε 

προσωπικό όσο και σε αρμοδιότητες.  Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε το 

Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα το οποίο είχε αρμοδιότητες να εξετάζει τις 

συνθήκες στην εργασία και να ετοιμάζει νομοσχέδια.  Σημαντικό ρόλο στην 

προώθηση των νέων νομοθεσιών έπαιξαν και οι συντεχνίες είτε με εισηγήσεις 

στο τύπο είτε απευθείας στη κυβέρνηση. 

Η σημαντικότερη εργασιακή νομοθεσία που προωθήθηκε την εποχή αυτή 
παρατίθεται πιο κάτω: 

1. Οι περί Ξενοδοχείων (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1946 οι οποίοι 

μείωσαν τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων σε ξενοδοχεία  σε 9 ώρες 

ημερησίως και 58 την εβδομάδα.  Για παιδία κάτω των 16 οι ώρες 

θεσπίστηκαν στις 48 την εβδομάδα.  Οι κανονισμοί αυτοί 

τροποποιήθηκαν το 1951 με την εισαγωγή του 10% δικαίωμα υπηρεσίας 

και το 1953 αντικαταστήθηκαν με τους περί Ξενοδοχείων (Όροι 

Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1953 στους οποίους καθιερώνεται μια 

ξεχωριστή Επιτροπή για να αποφασίζει κυρίως πως θα κατανέμεται το 

10% δικαίωμα υπηρεσίας. 
 

2. Ο Νόμος περί Συντεχνιών τροποποιήθηκε το 1952 όπου έκανε ξεκάθαρό 

ότι άτομα κάτω των 18 χρονών δεν μπορούν να είναι μέλη συντεχνίας.  

Με αυτή την τροποποίηση η Κυβέρνηση δέχτηκε την αντίδραση των 

συντεχνιών.  Το 1954 έγινε νέα τροποποίηση η οποία ξεκαθάρισε την 

έννοια της συντεχνίας.  Το 1965 έγινε ξανά τροποποίηση του Νόμου ο 

οποίος ισχύει μέχρι σήμερα.  
 

3. Το 1950 εκδόθηκαν δυο διατάγματα δυνάμει του περί κατώτατων 

μισθών Νόμου, τα οποία αναθεωρούνται μέχρι σήμερα, τα οποία 

καθόριζαν κατώτατους μισθούς για γραφείς, πωλητές, γυναίκες 

συσκευάστριες και εργάτες στη διαλογή γεωργικών προϊόντων στην 

επαρχία της Πάφου. 
 

4. Καθορίστηκαν, με Νόμο, ώρες κλεισίματος και ανοίγματος για τα κουρεία 

και τα κομμωτήρια.  Καθορίστηκαν μέρες κλεισίματος για διάφορες 

κατηγορίες καταστημάτων στους δήμους.  
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5. Ο Νόμος για τους λιμενεργάτες το 1952 και 1954 προέβλεπαν την 

καταγραφή των λιμενεργατών και τη θέσπιση μηχανισμού για τη ρύθμιση 

των μισθών και των όρων εργασίας μέσω των Συμβουλίων Εργασίας 

των Λιμανιών. Επίσης, μια σημαντική πρόνοια του Νόμου ήταν ότι  δεν 

μπορεί να κηρυχθεί απεργία ή ανταπεργία εκτός αν η διαφορά είχε 

αναφερθεί στον Επίτροπο Εργασίας και δόθηκε προειδοποίηση οκτώ 

ημερών στο πρόεδρο του Συμβουλίου Εργασίας των Λιμανιών. 

Εν τω μεταξύ, η ζήτηση εργατικών χεριών ήταν μεγάλη σε όλη τη Κύπρο και 

ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα.  Πρώην εργάτες ή πρώην μεταλλωρύχοι που 

επέστρεψαν από το στρατό, με τα λεφτά που φύλαξαν, προτιμούσαν να 

φτιάξουν τα σπίτια τους πρώτα και μετά να ψάξουν για δουλεία.  Η κυβέρνηση 

εργοδότησε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων για το κτίσιμο στρατοπέδων ως 

χώρος συγκέντρωσης των εβραίων μεταναστών καθώς και έκτακτων 

στρατώνων γα τη στέγαση Γερμανών αιχμαλώτων πολέμου.  Σημαντικό 

πρόβλημα εξεύρεσης εργατικού δυναμικού είχε και η Κυπριακή Μεταλλευτική 

Εταιρεία.  Οπότε αναγκάστηκε να προχωρήσει άμεσα στην μηχανοποίηση και 

να βελτιώσει τους χώρους διαμονής των εργατών για να προσελκύσει πιο 

εύκολα εργατικό δυναμικό.  

Αλλά οι συνθήκες εργασίας στα μεταλλεία ήταν ακόμα άθλιες με χαμηλά 

μεροκάματα και χωρίς άδειες ανάπαυσης ή πληρωμένες αργίες.  Το 1947 οι 

συντεχνίες απαίτησαν να αναγνωριστεί η πρωτομαγιά ως πληρωμένη αργία 

κάτι που δέχτηκε μεγάλη αντίδραση από τον τότε διευθυντή της εταιρείας 

Robert Hendricks ο οποίος ήρθε από τις ΗΠΑ.  O Hendricks ήταν σκληρός 

εργοδότης και αντικομουνιστής.  Οι εργάτες την Πρωτομαγιά απείχαν από την 

εργασία και ο Hendricks ανάρτησε μια πινακίδα που έλεγε ότι εάν δεν 

παρουσιαστούν αρκετοί εργάτες για να δουλέψουν το μεταλλείο θα έκλεινε για 

4 μέρες.  Οι εργάτες όμως δεν προσήλθαν στην εργασία τους και γιόρτασαν 

την πρωτομαγιά με κόκκινες σημαίες και συνθήματα. Ο Hendricks όμως δεν 

αστειευόταν και το μεταλλείο έμεινε κλειστό μέχρι τις 5 Μαΐου.  Ωστόσο, οι 

εργάτες θεώρησαν ότι, το γεγονός ότι γιόρτασαν την πρωτομαγιά ήταν νίκη.      

Όμως η νίκη των εργατών δεν κράτησε για πολύ, το 1948 ξέσπασε μεγάλος 

απεργιακός αγώνας στη Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία στον οποίο οι 

συντεχνίες δεν ήταν καλά προετοιμασμένες οικονομικά για να στηρίξουν τους 

μεταλλωρύχους.  Όταν η απεργία δεν σταματούσε ο Hendricks διάνειμε 10.000 

φυλλάδια ζητώντας από τους εργαζόμενους να δηλώσουν ποιοί θέλουν να 

επιστρέψουν στις εργασίες τους και εάν ο αριθμός είναι ικανοποιητικός το 

μεταλλείο θα ξαναρχίσει τις εργασίες του.  Ωστόσο δεν κατάφερε να σπάσει την 

απεργία.  Στην απεργία συμμετείχαν περίπου 2000 εργάτες.  Κατά τη διάρκεια 
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της απεργίας η βία ήταν έντονη και οι δυο πλευρές ήταν σε εμπόλεμη 

κατάσταση όπου η μια προσπαθούσε να συντρίψει την άλλη.  Έγιναν 

δολιοφθορές στις εγκαταστάσεις της Κυπριακής Μεταλλευτικής Εταιρείας και 

έγιναν εκρήξεις δυναμίτη στις οικίες ανώτερων Λειτουργών της Εταιρείας.  Η 

απεργία άρχισε στις 13.1.1948 και μέχρι τις 3.3.1948 δεν βρέθηκε λύση.  Η 

Κυβέρνηση δεν πήρε οποιαδήποτε πρωτοβουλία επίλυσης της διαφοράς αν και 

της είχε ζητηθεί από την συντεχνία.  Την μέρα εκείνη, στις 3.3.1948, η 

Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία κατάφερε να μαζέψει εργάτες από την 

Κερύνεια και να τους μεταφέρει στη περιοχή για να αρχίσουν δουλεία.  Τότε 

1000 απεργοί άρχισαν να ρίχνουν τούβλα και οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να 

πυροβολήσουν.  Ο απολογισμός ήταν να πληγωθούν 8 απεργοί, 8 αστυνομικοί 
και 4 νέοι εργάτες.  Την ίδια κατάληξη είχε και η εκφόρτωση ενός φορτηγού 

πλοίου το οποίο έφερε δοκούς μεταλλείων και κατά το ξεφόρτωμα του πλοίου 

τραυματίστηκαν απεργοί που διαμαρτυρήθηκαν.  (Αποκόμματα εφημερίδων 

επισυνάπτονται ως Παράρτημα IV) 

Η απεργία έφερε στην επιφάνεια ένα ιδεολογικό πόλεμο μεταξύ της αριστεράς 

και της δεξιάς.  Η Κυβέρνηση με την δικαιολογία ότι οι μισθοί στα μεταλλεία δεν 

ήταν ιδιαίτερα χαμηλοί δεν ήθελε να παρέμβει στη διαφορά.   Ο χρόνος 

κυλούσε ενάντια στους απεργοσπάστες που πρώτον έχαναν μισθούς και 

δεύτερον δεν έβλεπαν περιθώριο επίλυσης της διαφοράς. Εν τω μεταξύ η νέα 

συντεχνία ΣΕΚ τάχθηκε ενάντια στην απεργία και στους «κουμουνιστές» 

συνδικαλιστές που την υποκίνησαν.  Αυτό εξαγρίωσε την ΠΕΟ και άρχισε ένας 

ιδεολογικός πόλεμος μεταξύ τους. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Β εξασφαλίζοντας από τον Hendricks κάποιες 

αυξήσεις στους μισθούς κυκλοφόρησε εγκύκλιο στις 20.3.1948 59  όπου 

καταδικάζει τη βία και καλεί τους απεργούς να επιστρέψουν ειρηνικά στην 

εργασία τους.  Η έκκληση του Μακαρίου του Β δεν εισακούστηκε και στις 

20.4.1948 ήρθε στην Κύπρο ο Αμερικάνος Διευθυντή της Κυπριακής 

Μεταλλευτικής Εταιρείας και άρχισε διαπραγματεύσεις με τους απεργούς.  Η 

απεργία έληξε στις 14.5.1948, δηλαδή 4 μήνες μετά, με συμφωνία, που κατά 

την ΠΕΟ, ικανοποιούσε κατά 33% των αιτημάτων τους.  Αντίθετα, η ΣΕΚ 

πίστευε ότι η απεργία δεν απέδωσε τα οικονομικά και πολιτικά οφέλη που 

αναμένονταν.      

Το 194860 οι ανθρωποώρες που χάθηκαν ήταν 226,870 ρεκόρ για την τότε 

εποχή ενώ το 1952 χάθηκαν 21,736 ανθρωποώρες και το 1955 χάθηκαν 9,983.  

                                                             
59 David Lavender,  1962 
60 Ετήσια έκθεση Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 1952 

Μα
ρίν
α Ι
ωά
νν
ου



 

62 
 

Την περίοδο αυτή αυξήθηκε σημαντικά και ο αριθμός των συντεχνιών.  

Συγκεκριμένα, το 1956 ο αριθμός των μελών των συντεχνιών ήταν στο 50% του 

εργατικού δυναμικού το οποίο ήταν περίπου 100,000.  Ανοργάνωτοι ήταν 

κυρίως στη γεωργία όπου πολύ λίγοι ήταν μισθωτοί και στα εμπορικές και 

τραπεζικές επιχειρήσεις.  Οι τέσσερις κύριες συντεχνίες ήταν των κυβερνητικών, 

η τούρκικη συντεχνία που και οι δυο αυτές δέχονταν μόνο συγκεκριμένα μέλη, 

και η ΣΕΚ και η ΠΕΟ που είχαν διαφορετικές πολιτικές ιδεολογίες.  Οι δυο 

τελευταίες συντεχνίες σε πολλές περιπτώσεις, είχαν μέλη στο ίδιο χώρο 

εργασίας.  Η πολιτικές τους διαφορές όμως πολλές φορές τους έβρισκαν 

αντιπάλους σε εργατικές διαφορές με τους εργοδότες.  Οπότε, αυτό δεν τους 

βοηθούσε, έτσι ώστε, να έχουν πάντα επιτυχίες. 

Το 1949 αρχίζει μια νέα εποχή όπου η αποικιακή κυβέρνηση αναγνωρίζει 

επίσημα τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις με τη δημιουργία του 

Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, και στο οποίο 

αποτελείται, μέχρι και σήμερα, από εκπροσώπους των εργοδοτών, των 

συντεχνιών και της κυβέρνησης όπου συζητούν θέματα εργατικής πολιτικής.  
Ουσιαστικά, οι θεσμοί των προηγούμενων δεκαετιών αναπτύχτηκαν σε 

πολιτικό επίπεδο.  Οι συντεχνίες ζητούσαν από το κράτος να δημιουργήσει ένα 

ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.  Η κυβέρνηση ενώ στην αρχή ήταν 

διστακτική τελικά προχώρησε στην ετοιμασία μελέτης επί του θέματος και το 

1956 προχώρησε στην ψήφιση της πρώτου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Νόμου ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή το Ιανουάριο του 1957 δίνοντας στις 

συντεχνίες μια μεγάλη νίκη σε ένα από τα πάγια αιτήματα τους.  

Το 1955 όταν άρχισε ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ, η Βρετανική 

Κυβέρνηση για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις συνθήκες που επικρατούσαν 

στο νησί έκδωσε τους περί Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (Δημόσια Ασφάλεια 

και Τάξη) Κανονισμούς του 1955 και 1956.  Ο Κανονισμός 61 όριζε όλες τις 

απεργίες ως παράνομες. Επίσης, όριζε ότι η απεργία είναι παράνομη εάν 

προορίζεται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου για να υποστηρίξει τα αιτήματα που 

αφορούν σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, νομικής προστασίας των 

εργαζομένων γυναικών, τη στέγαση και το αυξανόμενο κόστος ζωής.   

Ο Κανονισμός 60 των πιο πάνω Κανονισμών έδινε την εξουσία στο Διοικητή 

κάτω από ειδικές περιπτώσεις να αναγκάζει τους εργάτες να εργοδοτούνται σε 

συγκεκριμένη εργασία και να ρυθμίζει τους όρους υπηρεσίας και απολαβών 
τους. 

Με αφορμή το κανονισμό αυτό οι συντεχνίες «The World Federation of Trade 
Unions, the International Confederation of Free Trade Unions και Other Trade 
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Union Organisations» κατέθεσαν καταγγελία στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας 

(ΔΟΕ) στις 29.12.1955 61  καταγγέλλοντας ότι οι πρόνοιες του κανονισμού 

καταπατούν τις αρχές της ΔΟΕ.  Η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία62 κατά 

την εξέτασή της υπόθεσης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι στις 21ης Αυγούστου 

1956 με διάταγμα οι βρετανικές αρχές απαγόρευσαν την απεργία συμπαθείας 
των 10.000 εργαζομένων. για την υποστήριξη της απεργίας των εργατών της 

Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας.  

Η υπόθεση εξεταζόταν από την Επιτροπή μέχρι το τέλος του αγώνα όπου και  
έκλεισε.  Παρατίθενται πιο κάτω, τα συμπεράσματα της Επιτροπής προς το 

Συμβούλιο το 1957 ως ένα δείγμα των θέσεων της Επιτροπής κατά τη διάρκεια 

των τριών ετών που ήταν ανοικτή η υπόθεση (σε μετάφραση του συγγραφέα 
από την ηλεκτρονική σελίδα της ΔΟΕ63). 

 

«(α)  Σχετικά με την σύλληψη και κράτηση χωρίς δίκη των ηγετών των 

συντεχνιών και των μελών τους, και τη δήλωση της κυβέρνησης ότι όλες 

οι περιπτώσεις κράτησης είναι υπό εξέταση; Εφιστεί την προσοχή της 

κυβέρνησης ότι η επ'αόριστον κράτηση προσώπων χωρίς δίκη, λόγω 

της δυσκολίας εξασφάλισης στοιχείων, σύμφωνα με τη συνήθη νομική 

διαδικασία, είναι μια πρακτική που συνεπάγει κινδύνους ή κατάχρηση 

και είναι για αυτό το λόγο που υπόκεινται σε κριτική; Εφιστεί την 

προσοχή της κυβέρνησης για άλλη μια φορά στη σημασία που 

αποδίδεται στο δικαίωμα όλων των κρατουμένων για δίκαιη δίκη, το 

συντομότερο δυνατόν, και ελπίζει ότι η κυβέρνηση θα λάβει υπόψη την 

αρχή αυτή και θα ενημερώσει το Συμβούλιο εν ευθέτω χρόνο ως προς 

τις νομικές και δικαστικές διαδικασίες που μπορούν να κινηθούν στην 

περίπτωση των προσώπων αυτών που θα είναι ακόμα υπό κράτηση 

μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των περιπτώσεων κράτησης και ως 

προς τα αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών; 

 
(β) Να αποφασίσει αν οι ισχυρισμοί που αφορούν την κατάργηση του 

δικαιώματος της απεργίας και των αρμοδιοτήτων για τον έλεγχο της 

απασχόλησης απαιτούν περαιτέρω εξέταση; 

                                                             
61 Case No 136 (United Kingdom) - Complaint date: 29-DEC-55 - The World Federation of Trade Unions, 
the International Confederation of Free Trade Unions and Other Trade Union Organisations. 
62 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/fp=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:289
8197 
63 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/fp=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:289
8201 
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(γ)  Να αποφασίσει ότι, οι ισχυρισμοί που αφορούν την εφαρμογή της 

Σύμβασης για την Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι και την Προστασία του  

Δικαιώματος της Οργάνωσης του 1948, της Σύμβασης του Δικαιώματος 
της Οργάνωσης και της Συλλογικής Διαπραγμάτευσης του 1949, και της 

Σύμβασης για το Δικαίωμα του Συνεταιρίζεσθαι του 1947, και οι 

καταγγελίες σχετικά με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν απαιτούν 

περαιτέρω εξέταση.       

 

Γενεύη, 29 Μαΐου 1957. Henry HAUCK, Πρόεδρος.» 

 

Εν τω μεταξύ, η Βρετανική κυβέρνηση έκανε προσπάθειες να πείσει τους 

εργοδότες να δημιουργήσουν μια εργοδοτική οργάνωση.  Η προσπάθεια αυτή 

ενδυναμώθηκε όταν το 1958 το Τμήμα Εργασίας προσκάλεσε στο νησί τον T. E. 
Fallaws από την Αγγλία ως Σύμβουλο Συντεχνιών για να βοηθήσει τους 

εργοδότες να δημιουργήσουν μια οργάνωση η οποία να έχει την τεχνογνωσία 

να ανταποκριθεί στα αιτήματα των συντεχνιών έτσι ώστε να υπάρχει ισοζύγιο 

δυνάμεων μεταξύ των δυο μερών.  Όμως η δημιουργία της εργοδοτικής 

οργάνωσης έγινε πραγματικότητα με τη λήξη του απελευθερωτικού αγώνα όταν 

19 πρωτοπόροι επιχειρηματίες ίδρυσαν το Συμβουλευτικό Σύνδεσμο 

Εργοδοτών Κύπρου που μεταγενέστερα μετονομάστηκε σε Ομοσπονδία 

Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ). 

 

2.3  Εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας μέχρι σήμερα 

 

Με την ανακήρυξη της Δημοκρατίας σε Ανεξάρτητη το νεοσύστατο κυπριακό 

κράτος είχε ως βασικό στόχο την εργατική ειρήνη και τις ομαλές εργασιακές 

σχέσεις, στόχοι οι οποίοι είναι ορατοί μέχρι σήμερα στην αποστολή του 

Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.  Συγκεκριμένα, την εποχή μετά τον απελευθερωτικό αγώνα οι 

ομαλές εργασιακές σχέσεις, τότε ονομάζονταν βιομηχανικές σχέσεις, ήταν πολύ 

σημαντικό να διατηρούνται για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα 

οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που άφησε η αγγλοκρατία. Οπότε η 

κυβέρνηση μαζί με τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις ανέλαβε μια 
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προσπάθεια για να δημιουργηθούν οι αναγκαίοι μηχανισμοί για την προαγωγή 

της εργατικής ειρήνης. 

Το σύστημα των εργασιακών σχέσεων το οποίο επέλεξε να εφαρμόσει η 

νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία ήταν το «ελεύθερο» σύστημα.  

Ακολούθησαν, ουσιαστικά, την πολιτική της ελάχιστης παρέμβασης, αφήνοντας 

στους εργοδότες και στους εργαζόμενους το δικαίωμα αλλά και την 

αποκλειστική ευθύνη να καθορίζουν τους μεταξύ τους όρους απασχόλησης. Το 

σύστημα αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό, μέχρι σήμερα, όπου η παρέμβαση του 

Κράτους περιορίζεται μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις και όπου τούτο κρίνεται 

απαραίτητο για την προστασία της υγείας και ασφάλειας του λαού.  Επίσης 

παρεμβαίνει εκεί όπου δεν υπάρχει διαπραγματευτικός μηχανισμός είτε όταν 

αυτός που υπάρχει δεν είναι επαρκής είτε λόγω λιγοστής ή ανύπαρκτης 

συνδικαλιστικής οργάνωσης. 

Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας κατοχύρωσε τα θεμελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα που σχετίζονται με την εργασία βοηθώντας έτσι τόσο 

την συνδικαλιστική οργάνωση και κατοχυρώνοντας το δικαίωμα της απεργίας. 
Συγκεκριμένα, το δικαίωμα της οργάνωσης κατοχυρώνεται από το άρθρο 21 

του Συντάγματος όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής64: 

 

"έκαστος έχει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι μετ' άλλων, 

περιλαμβανομένου του δικαιώματος ίδρυσης συντεχνιών και 

προσχωρήσεως εις ταύτας προς προστασίαν των ιδίων αυτού 

συμφερόντων."  

 

Το δικαίωμα της οργάνωσης υπόκειται, ωστόσο, σε κάποιους περιορισμούς 

από το Σύνταγμα, έτσι ώστε να παρέχεται η δημόσια ασφάλεια, η δημόσια τάξη 

και η υγεία του λαού.  Στη παρ. 4 του πιο πάνω άρθρου καθίσταται σαφές ότι 

το δικαίωμα της οργάνωσης είναι δυνατό να περιοριστεί με Νόμο προκειμένου 

περί ατόμων που υπηρετούν στην αστυνομία και στις ένοπλες δυνάμεις. 

Το άρθρο 27 του Συντάγματος κατοχυρώνεται το δικαίωμα της απεργίας.  Για 

να μην υπάρξει όμως κατάχρηση του δικαιώματος της απεργίας, αυτό 

υπόκειται και αυτό σε περιορισμούς με σκοπό την προστασία της δημόσιας 

τάξης και της ασφάλειας του Κράτους.  Έτσι, το άρθρο 27 του Συντάγματος, 

                                                             
64 Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, -άρθρο 21 
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ρητά αναφέρει ότι η αστυνομία και οι ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν το δικαίωμα 

της απεργίας.  Το άρθρο 27 αναφέρει τα εξής65:  

«1. Το δικαίωμα του απεργείν αναγνωρίζεται και η άσκησις τούτου 

δύναται να ρυθμισθή υπό του νόμου προς τον σκοπόν μόνον της 

προστασίας της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής 

τάξεως ή της δημοσίας τάξεως η της δημοσίας ασφαλείας ή της 

διατηρήσεως των εφοδίων και υπηρεσιών των απαραιτήτων διά την 

ζωήν του λαού ή της προστασίας των υπό του Συντάγματος ηγγυημένων 

εις οιονδήποτε πρόσωπον δικαιωμάτων και ελευθεριών·  

2. Πρόσωπα ανήκοντα εις τας ενόπλους δυνάμεις, την αστυνομίαν και 

την χωροφυλακήν δεν έχουσι το δικαίωμα του απεργείν. Νόμος δύναται 

να επεκτείνη την απαγόρευσιν ταύτην και επί των δημοσίων 

υπαλλήλων.» 

Επιπρόσθετα, το άρθρο 26 του Συντάγματος  δίνει το δικαίωμα στο καθένα να 

συμβάλλεται ελεύθερα όπως φαίνεται πιο κάτω66:  

«1. Έκαστος έχει το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως. Τούτο 

υπόκειται εις όρους, περιορισμούς ή δεσμεύσεις τιθεμένους επί τη βάσει 

των γενικών αρχών του δικαίου των συμβάσεων. Νόμος θέλει 

προβλέψει διά την πρόληψιν εκμεταλλεύσεως υπό προσώπων, άτινα 

διαθέτουσιν ιδιάζουσαν οικονομικήν ισχύν.  

2. Νόμος δύναται να ρυθμίση τας συλλογικάς συμβάσεις εργασίας, 

υποχρεωτικώς εφαρμοζομένας υπό των εργοδοτών και των 

εργαζομένων, προστατευομένων επαρκώς των δικαιωμάτων οιουδήποτε 

ατόμου αδιακρίτως της αντιπροσωπεύσεως τούτου κατά την σύναψιν 

τοιαύτης συμβάσεως.»  

Τα θεμελιώδη αυτά δικαιώματα, ρυθμίστηκαν στα επόμενα χρόνια και από 

ειδικές νομοθεσίες.  Συγκεκριμένα,  το δικαίωμα της οργάνωσης πέραν από το 

άρθρο 21 του Συντάγματος, προστατεύεται επίσης: 

1. Από την περί συντεχνιών νομοθεσία, η οποία παρέχει ορισμένα 

δικαιώματα, προνόμια αλλά και υποχρεώσεις στις συντεχνίες.  
Σημαντική διάταξη στη νομοθεσία αυτή αποτελεί το γεγονός ότι μια 

συντεχνία δεν έχει ποινική ή αστική ευθύνη, απλώς και μόνο επειδή οι 

σκοποί της είναι περιοριστικοί του εμπορίου. 
                                                             
65 Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, - άρθρο 27 
66 Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, - άρθρο 26 
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2.  Από τον περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμο, και ειδικότερα από το 

άρθρο 6(2), όπου η συνδικαλιστική δράση δεν αποτελεί λόγο για 

απόλυση. 

3. Από τους κυρωτικούς των σχετικών συμβάσεων της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας Νόμους 17 και 18 του 1966, οι οποίοι 

κατοχυρώνουν τα δικαιώματα της συνδικαλιστικής ελευθερίας, της 

οργάνωσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.  

Το δικαίωμα της απεργίας, πέραν από το άρθρο 27 του Συντάγματος, 

προστατεύεται επίσης από τον περί Συντεχνιών Νόμο (μέρος V) ο οποίος 

απαλλάσσει από ορισμένες συνέπειες τις πράξεις των συντεχνιών που γίνονται 

με στόχο την προώθηση εργατικής διαφοράς.  Επίσης, στον περί Λιμενεργατών 

Νόμο (Κεφ.184) υπάρχει πρόνοια για προειδοποίηση οκτώ ημερών σε 

περίπτωση που αποφασίζεται προσφυγή σε απεργία.  Ταυτόχρονα υπάρχει 

πρόνοια για υποχρεωτική διαιτησία. 

Παρενθετικά, αναφέρεται ότι. το 2004 καταργήθηκαν οι Κανονισμοί Αμύνης 79Α 

και 79Β οι οποίοι εκδόθηκαν στο πλαίσιο της περί Προμηθειών και Υπηρεσιών 

Νομοθεσίας, οι οποίοι παρείχαν στην Κυβέρνηση το δικαίωμα να απαγορεύσει 

την απεργία εφ' όσον πρόκειται για ουσιώδεις υπηρεσίες.   Οι κανονισμοί αυτοί 

καταργήθηκαν μετά την υπογραφή της Συμφωνίας για τις ουσιώδεις 

υπηρεσίες
67

.   Σημειώνεται ότι, για τους Κανονισμοί Αμύνης 79Α και 79Β 

υπήρχαν για πολλά χρόνια παρατηρήσεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης και 

από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας λόγω του ότι οι πρόνοιες των κανονισμών 

δεν συνάδουν με τις Συμβάσεις των Οργανισμών αυτών τις οποίες είχε ήδη 

κυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ωστόσο το Μάρτιο του 2012, η Κυβέρνηση στην προσπάθεια της να αποτρέψει 

απεργιακές κινητοποιήσεις στα αεροδρόμια ψήφισε Νόμο που περιορίζει το 

δικαίωμα τις απεργίας στην Κύπρο.  Ο Νόμος αφορά τους ελεγκτές εναέριας 

κυκλοφορίας και προνοεί, μεταξύ άλλων, ότι το 75% του προσωπικού, ανά 

πάσα στιγμή, θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση του.  Επίσης προβλέπει πως 

καμία στάση εργασίας δεν θα πρέπει να είναι πέραν των δύο ωρών και δεν 

πρέπει να επηρεάζονται περισσότερες από οκτώ πτήσεις.  Με το Νόμο αυτό 

αναγκάζονται οι ελεγκτές να έχουν πάντοτε «κατ΄ελάχιστη» 68  υπηρεσία, 

αφαιρώντας τους έτσι το δικαίωμα της καθολικής απεργίας.  

                                                             
67 Γίνεται εκτενής αναφορά στη συνέχεια. 
68

 “Minimum service  
With a view to ensuring that the basic needs of the population are met during a strike in a public utility, 
an interruption of which would not be so prejudicial to the public as to justify a total ban on strikes, 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί η Κυβέρνηση έχοντας ως οδηγό τις αρχές της ΔΟΕ 

και ιδιαίτερα την προαγωγή της εργατικής ειρήνης και την επίλυση εργατικών 

διαφορών υπογράφηκε στις 19/11/1962 η «Βασική Συμφωνία» από τις 

τέσσερις συντεχνίες (ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΠΟΑΣ και τις Τουρκικές Συντεχνίες) και την 

ΟΕΒ, τότε  Συμβουλευτικό Σύνδεσμο Εργοδοτών Κύπρου, η οποία περιγράφει 

τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και επίλυσης μιας εργατικής διαφοράς.  Για 

πρώτη φορά μια συμφωνία των δυο μερών καθόριζε τη διαδικασία επίλυσης 

εργατικών διαφόρων και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι γινόταν σεβαστή 

από τα δυο μέρη.  Η Βασική Συμφωνία υπογράφηκε ενώπιον του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δείχνοντας έτσι τη σημασία που έδινε το 

Υπουργείο σε μια τέτοια συμφωνία.  Στην δήλωση του επί της Βασικής 

Συμφωνίας ο τότε Υπουργός Τάσσος Παπαδόπουλος69 αναφέρει: 

 

«Δι΄εμέ το γεγονός ότι ή συμφωνία αυτή γίνεται εθελουσίως, αποτελεί 

την μεγαλυτέραν ικανοποιήσην.  ……….. Εξ. όσων κατάφερα να 

εξακριβώσω ουδεμία άλλη χώρα υπάρχει ήτις να έχη κατορθώσει να 

επιτύχει εθελουσίως και ανευ νομοθετήματος και μετά επιδείξεως 

τοιούτου συναισθήματος ευθύνης έναντι του δημοσίου τοιαύτης 

συμφωνίας.  Η Κύπρος καινοτομεί εις τον τομέα τούτο. 

Η τιμή και ο έπαινος δια το επίτευγμα τούτο ανήκει αποκλειστικώς εις τον 

Συμβουλευτικόν Σύνδεσμον Εργοδοτών και τα Εργατικά Συνδικάτα» 

 

Η Βασική Συμφωνία εισήγαγε για πρώτη φορά πρότυπους κανονισμούς για τη 

διαπραγμάτευση νέων συμβάσεων ή την ανανέωση υφιστάμενων.  Επίσης 

εισαγάγει πρότυπούς κανονισμούς για προσωπικά παράπονα και για 

παράπονα που απορρέουν από την ερμηνεία η την εφαρμογή υφιστάμενων 

συλλογικών συμβάσεων.  Ουσιαστικά εισαγάγει τις διαφορές συμφερόντων και 

τις διαφορές δικαιωμάτων χωρίς να τις περιγράφει, τις οποίες όμως θα δούμε 

πιο κάτω στο Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.  (Αντίγραφο της συμφωνίας 

επισυνάπτεται ως Παράρτημα V) 

                                                                                                                                                                                  
provision may be made for the maintenance of a minimum service. A minimum service could also be 
required, instead of a total ban on strikes, in essential services in the strict meaning of the term 
(General Survey, paras. 160-162).” Labour Legislation Guidelines,  ILO  
 
69 Από προσωπική συλλογή 
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Η συνδικαλιστική οργάνωση αυξήθηκε αισθητά από το 1958 που ήταν 56,542 

μέλη στο 1960 που τα μέλη ανήλθαν στα 65,380.  Ποιο κάτω φαίνεται ο 

αριθμός των οργανωμένων μελών, σε συντεχνίες ο αριθμός των 

εγγεγραμμένων συντεχνιών και το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών επί 

το σύνολό των μισθωτών την περίοδο γύρω από τη Βασική Συμφωνία. 

Πίνακας 6 

 

Έτος Αρ 

Συντεχνιών  

Μέλη Ποσοστό 

Οργανομ. 

Μισθωτών 

επί των 

Μισθωτών 

1960 354 65380  

1961 334 64181  

1962 179 64770  

1963 160 66106  

1964 161 61963  

1965 166 61461  

1966 152 66402  

1967 130 67150 55.8% 

1968 123 67113  

1969 114 71613  

1970 104 73500* 59% 

*εκτίμηση 

Πηγή: John H. Slocum “The development of labor relations in Cyprus”, Nicosia 1972 
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Φαίνεται, ξεκάθαρα, στον πιο πάνω πίνακα η αυξητική τάση που είχαν τα μέλη 

των συντεχνιών, τα τελευταία χρόνια του πίνακα, κυρίως εάν συγκριθούν με το 

σύνολο του εργατικού δυναμικού δηλαδή των μισθωτών, παρά τις πολιτικές 

κρίσεις του 1963-1964 και 1967-68.  Αν και δεν υπήρχε η νομοθετική 

υποχρέωση από τους εργοδότες να τους αναγνωρίσουν για σκοπούς 

διαπραγμάτευσης εντούτοις δεν υπήρχαν εργατικές αναταραχές που να 

σχετίζονται με το δικαίωμα της αναγνώρισης.  Σημειώνεται, εδώ, ότι το 

δικαίωμα της οργάνωσης όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αρχή είναι 

συνταγματικό δικαίωμα και κανένας εργοδότης δεν μπορεί να το απαγορεύσει 

από τους εργαζόμενους του όμως η αναγνώριση της συντεχνίας για σκοπούς 

διαπραγμάτευσης ήταν εθελοντική από τους εργοδότες.   

Η κυβέρνηση εντοπίζοντας κάποιες αδυναμίες της Βασικής Συμφωνίας άρχισε 

ένα διάλογο με τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις ο οποίος 

διάρκεσε επτά χρόνια.  Τον Απρίλιο 1977 η Βασική Συμφωνία αντικαταστήθηκε, 

από το Κώδικά Βιομηχανικών Σχέσεων ο οποίος μέχρι σήμερα αποτελεί τη 

ραχοκοκαλιά του συστήματος εργασιακών σχέσεων.  Ο Κώδικας δεν είναι 

νομικά δεσμευτικός,  και βασικά είναι μια εθνική συλλογική σύμβαση η οποία 

είναι ευρύτατα σεβαστή.  Ο Κώδικας αποτελεί την κυριότερη συμφωνία αυτού 

του είδους και δικαίως χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ο "ακρογωνιαίος λίθος" 

του συστήματος των εργατικών σχέσεων στην Κύπρο.  Οι διαδικασίες του 

Κώδικά έχουν αποτρέψει κατά καιρούς πολλές εργατικές αναταραχές και 

λειτουργεί ως καταλύτης έτσι ώστε να επιλύονται πολλές φορές άλυτες, εκ 

πρώτης όψεως, εργατικές διαφορές.  Ο Κώδικας ισχύει, όπως και η Βασική 

Συμφωνία για τον ιδιωτικό και ημικρατικό τομέα.  Στο δημόσιο τομέα ισχύουν 

άλλες διαδικασίες στις οποίες κύριο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι όλα τα 

θέματα είναι κοινών συνεννοήσεων.     

Στο Μέρος Ι του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων καταγράφονται οι γενικές 

αρχές. Συγκεκριμένα, αναγνωρίζεται το δικαίωμα των εργοδοτών και των 

εργοδοτουμένων να οργανώνονται σε όποια οργάνωση επιθυμούν, ελεύθερα 

και χωρίς παρεμβατισμό ή θυματοποίηση.  Αναγνωρίζεται επίσης ότι οι 

συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν το βασικό τρόπο καθορισμού των 

όρων απασχόλησης και απολαβών, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, και οι 

δύο πλευρές, εργοδότες και συντεχνίες, αναλαμβάνουν να ενθαρρύνουν με 

πνεύμα καλής πίστης και αλληλοκατανόησης τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 

και τις κοινές συνεννοήσεις. 
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Για τον καθορισμό των όρων απασχόλησης, ο Κώδικας αναφέρεται ότι η 

διαπραγμάτευση με καλή πίστη πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ισχύοντα θέσμια 

στις εργατικές σχέσεις, το δημόσιο συμφέρον ως επίσης και τα συνήθη 

κριτήρια, επί των οποίων βασίζεται ο καθορισμός των ημερομισθίων και των 

άλλων όρων απασχόλησης. Τα κριτήρια αυτά, τα οποία καθορίστηκαν με την 

υπογραφή του Κώδικα αλλά δεν αναφέρονται σε αυτόν είναι τα εξής:  

 

Συνήθη κριτήρια 

Δυνατότητα οικονομίας  

Δυνατότητα επιχείρησης 

Παραγωγικότητα 

Συγκρισιμότητα 

Δυνατότητα αντικατάστασης του προσωπικού 

Διαπραγματευτική ικανότητα 

Διαπραγματευτική δύναμη 

Επίπεδο ζωής απόλυτο και συγκριτικό 

Επίπεδο κοινωνικών παροχών 

Πολιτικό κλίμα 

 

Επίσης στο Κώδικα υπάρχει η υποχρέωση των δυο μερών να τηρούν πιστά τις 

συλλογικές συμβάσεις.  Σημειώνεται ότι, οι συλλογικές συμβάσεις δεν ήταν 

ποτέ νομικά δεσμευτικές αν και τα τελευταία χρόνια ενόψει και της κρίσης, οι 

συντεχνίες το ζητούν επισταμένα, τουλάχιστον, για κάποιους τομείς όπως η 

ξενοδοχειακή βιομηχανία.  Ο λόγος που έχουν επιλέξει την ξενοδοχειακή 

βιομηχανία είναι γιατί η πλειοψηφία των εργοδοτών έπαψε να εφαρμόζει την 

συλλογική σύμβαση «αναγκάζοντας», κατά τις συντεχνίες, να υπογράφουν 

προσωπικά συμβόλαια με υποδεέστερους όρους. 
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Ο Κώδικας δεσμεύει τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις να 

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τήρηση της συλλογικής σύμβασης από τα 

μέλη τους και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τερματισμό των 

ανεπίσημων απεργιών. 

Σε αυτό το Μέρος αναγνωρίζεται, επίσης, η ύπαρξη θεμάτων που  θεωρούνται 

ως «προνόμια της διεύθυνσης», ως θέματα «κοινών συνεννοήσεων» και ως 

«διαπραγματεύσιμα» θέματα.  Τα θέματα τα οποία είναι προνόμια της 

διεύθυνσης ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει οποιαδήποτε 

συνεννόηση με τη συντεχνία. Τα θεμάτων "κοινών συνεννοήσεων" ο εργοδότης 

έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις των συντεχνιών αλλά την τελική 

απόφαση την έχει ο ίδιος.  Παρά ταύτα είναι υποχρεωμένος να δικαιολογεί 

τυχόν αρνητική απάντηση του.  Επιπρόσθετα, οι δύο πλευρές μπορούν σε 

περίπτωση διαφωνίας να ζητήσουν τη βοήθεια του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Στα θέματα αυτά καθώς και στα θέματα «προνομίων 

της διεύθυνσης» καμία πλευρά δεν μπορεί να πάρουν απεργιακά ή 

αντιαπεργιακά μέτρα ακόμα και εάν δεν την ικανοποιεί το αποτέλεσμα. 

Τα «διαπραγματεύσιμα» θέματα είναι αυτά που περιλαμβάνονται στις 

συλλογικές συμβάσεις μετά από συμφωνία των δυο μερών και για τα οποία 

γίνεται εκτενής αναφορά στο Κώδικα σε ότι αφορά τις διαδικασίες επίλυσης 

τους και η οποία θα αναλυθεί πιο κάτω.  

Κατάλογος θεμάτων που ανήκουν στην κάθε κατηγορία δεν υπάρχει στον 

Κώδικα λόγω του ότι σε κάθε επιχείρηση/βιομηχανία τα θέματα αυτά 
διαφοροποιούνται ανάλογα.   Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στις εκάστοτε 

διεκδικήσεις των συντεχνιών και τις σχετικές παραχωρήσεις των εργοδοτών.  

Αυτό φυσικά οφείλεται στη διαπραγματευτική δύναμη της κάθε πλευράς η 

οποία βέβαια επηρεάζεται και από άλλους οικονομικούς παράγοντες όπως η 

οικονομική κατάσταση της επιχείρησης/βιομηχανίας και η ανεργία. Τα τελευταία 

χρόνια πριν την κρίση τα περισσότερα θέματα έτειναν να καθίστανται 

διαπραγματεύσιμα ενώ μετά την κρίση γίνεται μια προσπάθεια από τους 

εργοδότες να μετατρέψουν θέματα «διαπραγματεύσιμα» σε θέματα «κοινών 

συνεννοήσεων» ακόμα και σε θέματα «προνόμια της διεύθυνσης».   

Εν συνεχεία παρατίθεται είναι ένας ενδεικτικός πίνακας που χρησιμοποιείται 

από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε διάφορες διαλέξεις ο οποίος δίδει ένα παράδειγμα 

ταξινόμησης των θεμάτων αυτών. 
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θέματα Προνομίων 

Διεύθυνσης 

θέματα Κοινών 

Συνεννοήσεων 

Διαπραγματεύσιμα 

θέματα 

Καθορισμός των 

σκοπών της εταιρείας. 
Ασφάλεια, υγεία και 

ευημερία υπαλλήλων 
Μισθοί και ημερομίσθια 

 

Καθορισμός τιμών Σχέδια υπηρεσίας Αριθμός ετήσιων αδειών 

 

Εισαγωγή/εφαρμογή 

συστημάτων ελέγχου 

ποιότητας 

Πειθαρχία Ώρες εργασίας 

 

Επιλογή προσωπικού Κατανομή αδειών Δημόσιες αργίες 

 

Δημόσιες σχέσεις Ώρες λειτουργίας της 

επιχείρησης 
Ταμεία προνοίας 

Πολιτική διαφήμισης  13ος μισθός 

  Φιλοδωρήματα 

 

 

Στο Μέρος ΙΙ του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων καταγράφονται οι διαδικασίες 

επίλυσης διαφορών που προκύπτουν μεταξύ εργοδοτών και συντεχνιών και 

αφορούν «Διαπραγματεύσιμα θέματα». Οι διαφορές αυτές χωρίζονται σε δυο 

κατηγορίες ως εξής:  

α) Διαφορές συμφερόντων, δηλαδή διαφορές που προκύπτουν κατά τη 

διαπραγμάτευση συλλογικής σύμβασης για πρώτη φορά ή κατά την ανανέωση 

υφιστάμενης συλλογικής σύμβασης, ή γενικά κατά τη διαπραγμάτευση νέου 

αιτήματος. 

β) Διαφορές δικαιωμάτων, δηλαδή διαφορές που εγείρονται από την 

ερμηνεία ή την εφαρμογή υφιστάμενης συλλογικής σύμβασης ή υφιστάμενων 

όρων εργασίας ή απορρέουν από προσωπικό παράπονο, 

συμπεριλαμβανομένου και παραπόνου εξ "αφορμής απολύσεως. 
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Για την επίλυση των εργατικών διαφορών ακολουθούνται τα εξής στάδια, 
ανάλογα με το είδος της διαφοράς: 

 

α) προκειμένου περί διαφορών συμφερόντων: 

i. απευθείας διαπραγμάτευση 

ii. μεσολάβηση 

iii. (εθελοντικά) διαιτησία ή δημόσια έρευνα 

 

β) προκειμένου περί διαφορών δικαιωμάτων: 

i. απευθείας διαπραγμάτευση 

ii. μεσολάβηση 

iii. διαιτησία 

 

Στις περιπτώσεις διαφορών συμφερόντων, κάθε πλευρά δύναται να προσφύγει 

στη λήψη δυναμικών μέτρων (συμπεριλαμβανομένης και της απεργίας / 

ανταπεργίας), μόνο αφού αποτύχουν οι προσπάθειες για εξεύρεση λύσης στα 

στάδια της απευθείας διαπραγμάτευσης και της μεσολάβησης, αφού κηρυχθεί 

αδιέξοδο από τον αρμόδιο μεσολαβητή70 και δοθεί προειδοποίηση 10 ημερών 

προς την άλλη πλευρά (με κοινοποίηση προς το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

Στις περιπτώσεις διαφορών δικαιωμάτων οι δύο πλευρές δε μπορούν να 

καταφύγουν στη λήψη δυναμικών μέτρων, διότι αν οι διαφορές δεν καταστεί 

δυνατό να επιλυθούν στα στάδια των απευθείας διαπραγματεύσεων και της 

μεσολάβησης, παραπέμπονται υποχρεωτικά σε διαιτησία. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που μια συλλογική σύμβαση 

παραβιάζεται "εξόφθαλμα" γεγονός που πρέπει να επιβεβαιώσει ο αρμόδιος 

                                                             
70 Ο μεσολαβητής είναι λειτουργός του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
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μεσολαβητής, η λήψη δυναμικών μέτρων επιτρέπεται έστω και αν πρόκειται για 

διαφορά δικαιωμάτων. 

Απεικονίζεται, πιο κάτω, διαγραμματικά, η διαδικασία επίλυσης διαφορών 

συμφερόντων και διαφορών δικαιωμάτων. 

 

 

 

Το στάδιο της μεσολάβησης παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίλυση μιας 

εργατικής διαφοράς είτε αυτή είναι διαφορά συμφερόντων είτε αυτή είναι 

διαφορά δικαιωμάτων. Ο μεσολαβητής προσπαθεί προβάλλοντας στοιχεία και 

λογικά επιχειρήματα να πείσει κάθε πλευρά να αλλάξει την θέση της, έτσι ώστε 

να καταστεί δυνατή η γεφύρωση της διαφοράς. Πρέπει να τονιστεί ότι ο 

μεσολαβητής δεν έχει εξουσία να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα λυθεί 

η διαφορά και δεν προσπαθεί να επιβάλει λύση την οποία ο ίδιος θεωρεί ορθή 

και δίκαιη. Η προσπάθεια του συνίσταται στην εξεύρεση λύσης η οποία να είναι 

αποδεκτή και από τις δύο πλευρές.  

 

Η διαιτησία αποτελεί το τελευταίο στάδιο στη διαδικασία για επίλυση τόσο των 

διαφορών συμφερόντων όσο και των διαφορών δικαιωμάτων, με τη διαφορά 

ότι στην περίπτωση των διαφορών συμφερόντων αυτή είναι εθελοντική, ενώ 

στην περίπτωση των διαφορών δικαιωμάτων η διαιτησία είναι υποχρεωτική. Το 
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Υπουργείο φροντίζει για το διορισμό ενός αμοιβαία αποδεκτού διαιτητή. Οι δυο 

πλευρές μπορούν, αν το επιθυμούν, να ζητήσουν τη βοήθεια του Υπουργείου 

προκειμένου να καθοριστούν οι όροι εντολής του διαιτητή. 

Η διαιτησία γίνεται από πρόσωπο τρίτο προς τη διαφορά όπως και στην 

περίπτωση της μεσολάβησης. Η ουσιαστική διαφορά της διαιτησίας από τη 

μεσολάβηση έγκειται στο γεγονός ότι ο διαιτητής αφού εξετάσει τη διαφορά 

κατά τρόπο λεπτομερή, εκδίδει απόφαση η οποία είναι βασισμένη στο τι είναι 

ορθό και δίκαιο. Επιπλέον, η απόφαση του διαιτητή είναι δεσμευτική για τις δύο 

πλευρές, εν αντιθέσει με την πρόταση που υποβάλλει ο μεσολαβητής και η 

οποία είναι δυνατό να απορριφθεί από τη μια ή την άλλη πλευρά. 

 Στο Κώδικα, και συγκεκριμένα στις διαφορές συμφερόντων, εάν συμφωνήσουν 

οι δύο πλευρές διεξάγεται από ανεξάρτητη επιτροπή δημόσια έρευνα.  Στην 

πράξη η πρόνοια αυτή σπάνια χρησιμοποιείται.  Σημειώνεται ότι πρόνοια για 

υποχρεωτική δημόσια έρευνα, μετά από απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπάρχει στον περί 

Εργατικών Διαφορών Νόμο, Κεφ.187, που επίσης δε χρησιμοποιείται, παρά 

μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις.  Η τελευταία φορά που έχει χρησιμοποιηθεί η 

συγκεκριμένη πρόνοια ήταν στην εργατική διαφορά που προέκυψε το 2007 

μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Κύπρου και την ΕΤΥΚ.  

Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων
71  (στη δημοτική) παρουσιάζεται στη 

συνέχεια.  Αυτούσιος ο Κώδικας επισυνάπτεται ως Παράρτημα VI : 

                                                             
71 http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page38_gr/page38_gr?OpenDocument 
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Ι – ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

 

Α. Το Δικαίωµα της Οργάνωσης 

 

Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν το δικαίωµα των εργοδοτών και των 

εργοδοτουµένων όπως οργανώνονται ελεύθερα σε οργανώσεις της 

προτίμησης τους, χωρίς οποιαδήποτε παρέµβαση ή θυµατοποίηση από 

οποιαδήποτε πλευρά. 
 
Β. Συλλογικές Διαπραγματεύσεις,  Συλλογικές Συµβάσεις και Κοινές 

Συνεννοήσεις 

 

Αναγνωρίζεται ότι οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις αποτελούν 

τον βασικό τρόπο καθορισµού των όρων εργοδότησης και απολαβών και 

προς το σκοπό αυτό οι δύο πλευρές αναλαµβάνουν όπως: 

 

1. Ενθαρρύνουν τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τις κοινές 

συνεννοήσεις. 
 

2. Διαπραγµατεύονται µε πνεύµα καλής πίστης και αλληλοκατανόησης 

έχοντας υπόψη τις επικρατούσες αρχές και θέσµια βιοµηχανικών 

σχέσεων, το δηµόσιο συµφέρον, τα συνήθη κριτήρια πάνω στα οποία 

βασίζεται ο καθορισµός των µισθών και των όρων εργασίας και 

οποιαδήποτε κριτήρια τα οποία µπορεί να συµφωνηθούν µεταξύ 

Κυβέρνησης και των δύο πλευρών της οικονοµίας σε σχέση µε µια 

πολιτική µισθών και τιµών. 
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3. Τηρούν πιστά τις συλλογικές συµβάσεις που συνοµολογούνται µετά από 

συλλογικές διαπραγµατεύσεις. 

 

4. Κατά τη σύναψη ή ανανέωση συλλογικών συµβάσεων ακολουθούν τη 

διαδικασία που προνοείται στο Μέρος ΙΙ Α. 

 
5. Δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε απεργία ή ανταπεργία για διαφορά 

δικαιωµάτων, όπως ο όρος αυτός ερµηνεύεται στο Μέρος ΙΙ Β. 

 

6. Δεδοµένου ότι οι ανεπίσηµες απεργίες είναι καταδικαστέες κατά την 

διάρκεια υφιστάµενης συλλογικής σύµβασης, η ενδιαφερόµενη 

Οµοσπονδία/Συντεχνία θα λαµβάνει τα κατάλληλα κατά την κρίση της µέτρα 

για τερµατισµό της απεργίας. 

 

7. Δεδοµένου ότι οποιαδήποτε ενέργεια εργοδότη που παραβιάζει ισχύουσα 

συλλογική σύµβαση είναι καταδικαστέα, ο ενδιαφερόµενος Σύνδεσµος θα 

λαµβάνει τα κατάλληλα κατά την κρίση του µέτρα για τήρηση της σύµβασης. 
 

Γ.  Θέµατα Συλλογικών Διαπραγµατεύσεων, Κοινών Συνεννοήσεων 

και Προνοµίων της Διεύθυνσης 

 
1. Σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές αρχές και θέσµια εργασιακών σχέσεων, 

αναγνωρίζεται η ύπαρξη θεµάτων που θεωρούνται διαπραγµατεύσιµα, 

άλλων που θεωρούνται ως θέµατα κοινών συνεννοήσεων και άλλων που 

θεωρούνται ως προνόµια της διεύθυνσης. Αυτά δεν καθορίζονται στον 

παρόντα Κώδικα, εντούτοις θα ήταν επιθυµητό αυτά να κατονοµάζονται 

στο µέτρο του δυνατού, στις συλλογικές συµβάσεις. 

 

2.  Έστω και αν ένα θέµα δεν αναφέρεται ως θέµα κοινών συνεννοήσεων 

στην υφιστάµενη συλλογική σύµβαση, εφόσον η συντεχνία ή οι 

εργοδοτούµενοι ισχυρίζονται ότι η απόφαση που λήφθηκε στο εν λόγω θέµα 

πιθανόν να επηρεάζει δυσµενώς τους εργοδοτούµενους ή δυνατό να έχει 
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αντίκτυπο στις µετέπειτα σχέσεις µε τον εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει 

όπως προβαίνει σε κοινές συνεννοήσεις µε την συντεχνία ή τους 

εργοδοτουµένους. Νοείται όµως ότι στις περιπτώσεις θεµάτων τα οποία 

θεωρούνται ως προνόµιο της Διεύθυνσης, ο εργοδότης έχει δικαίωµα να 

ενεργεί χωρίς οποιανδήποτε συνεννόηση µε την συντεχνία ή τους 

εργοδοτούµενους του. 
 

3.(α)  Επί θεµάτων κοινών συνεννοήσεων την τελική απόφαση έχει ο 

εργοδότης. Αναγνωρίζεται όµως η υποχρέωση του εργοδότη όπως δίδει τη 

δέουσα προσοχή στις απόψεις της συντεχνίας ή των εργοδοτουµένων για 

θέµα που ανάγεται στον τοµέα των κοινών συνεννοήσεων και όπως 

δικαιολογεί τυχόν αρνητική απάντηση του. 

 

   (β) Άνευ επηρεασµού του δικαιώµατος του εργοδότη να λαµβάνει την 

τελική απόφαση επί θεµάτων κοινών συνεννοήσεων οι δύο πλευρές 

δύνανται σε περίπτωση διαφωνίας να ζητήσουν τη συµβουλή και βοήθεια 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

   (γ) Νοείται ότι ούτε η συντεχνία, ούτε ο εργοδότης θα µπορούν να 

κηρύξουν τελικά απεργία ή ανταπεργία σε περίπτωση που δεν επέλθει 

συµφωνία για θέµατα που αποτελούν αντικείµενο κοινών συνεννοήσεων. 
 
Δ.   Ανακοινώσεις 

 

1. Προτού γίνει οποιαδήποτε ανακοίνωση στον τύπο κατά τη διάρκεια 

συλλογικών διαπραγµατεύσεων ή συζητήσεων οποιασδήποτε διαφοράς, αν 

είναι δυνατό, αυτή θα συµφωνείται και από τις δύο πλευρές. 

 

2.  Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να 

προβαίνει σε ανακοίνωση σχετική µε διαφορά στην οποία µεσολαβεί, αν 

αυτή η διαφορά παρουσιάζει ενδιαφέρον στο κοινό. Η ανακοίνωση του 

Υπουργείου θα είναι αντικειµενική και πληροφοριακής φύσεως, και αν είναι 
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δυνατόν, θα συντάσσεται µετά από συνεννόηση µε τις δύο πλευρές. Παρόλα 

αυτά, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να 

προβεί σε δηµόσια ανακοίνωση χωρίς οποιαδήποτε συνεννόηση, εάν η 

διαφορά επηρεάζει το δηµόσιο συµφέρον. 

 

3.  Νοείται ότι οι πρόνοιες των πιο πάνω παραγράφων δεν εµποδίζουν τις 

δύο πλευρές να προβαίνουν σε δηµοσιεύσεις για εκλαΐκευση οποιονδήποτε 

αιτηµάτων τους ή της επίσηµης θέσης τους, εφόσον οι δηµοσιεύσεις αυτές 

δεν αναφέρονται στις συζητήσεις που γίνονται σε συγκεκριµένες 

διαπραγµατευτικές συσκέψεις. 
 

Ε.  Διεθνείς Συµβάσεις & Συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας 

 

Επιβεβαιώνεται η πιστή συµµόρφωση σε όλες τις Διεθνείς Σύµβασης 

Εργασίας, τις οποίες έχει κυρώσει η Κυπριακή Δηµοκρατία. Όσον αφορά τις 

Συστάσεις που έχει υιοθετήσει η Κύπρος, δηλώνεται ότι και τα δύο µέρη θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να συµµορφώνονται προς αυτές κατά το 

µέγιστο δυνατό. 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

 

Α.  Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών Συµφερόντων. 

 

«Διαφορά Συµφερόντων»  σηµαίνει διαφορά που προκύπτει κατά τη 

διαπραγµάτευση συλλογικής σύµβασης για πρώτη φορά, ή κατά την 

ανανέωση υφισταµένης συλλογικής σύµβασης ή γενικά κατά τη 

διαπραγµάτευση νέου αιτήµατος. 

 
1. Απ’ ευθείας Διαπραγµατεύσεις 
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(α) Υποβολή αιτημάτων για πρώτη φορά 

 

Η αναγνωρισµένη συντεχνία ή συντεχνίες εντός της επιχείρησης των 

εργοδοτουµένων µπορούν να υποβάλλουν αιτήµατα προς τον εργοδότη 

γραπτώς, µε σκοπό τη σύναψη συλλογικής σύµβασης που να αφορά την 

τάξη των εργοδοτουµένων που εκπροσωπούν, που να καλύπτουν τα 

υποβαλλόµενα αιτήµατα, όπως επίσης και άλλους όρους εργασίας που ήδη 

υφίστανται στην επιχείρηση. Ο εργοδότης είναι υπόχρεος να αρχίσει 

συλλογικές διαπραγµατεύσειςµε την ενδιαφερόµενη συντεχνία ή τις 

ενδιαφερόµενες συντεχνίες, επί των αιτηµάτων, εντός περιόδου 

όχι µεγαλύτερης των τριών εβδοµάδων από την λήψη τους, ή εντός 

περιόδου ενός µηνός στην περίπτωση που τα αιτήµατα αφορούν 

παγκύπριας κλίµακας οργανισµούς, επαγγελµατικούς συνδέσµους και 

ηµικρατικούς οργανισµούς και εφόσον εν τω µεταξύ η συντεχνία έχει 

αιτιολογήσει τα αιτήµατα της γραπτώς, αφού προηγουµένως ο εργοδότης 

έχει δώσει λογική προειδοποίηση προς τις συντεχνίες για την πρόθεση του 

να αρχίσει τις υπό αναφορά διαπραγµατεύσεις. 
 

(β) Υποβολή αιτημάτων για ανανέωση σύμβασης 

 

(ι) Στην περίπτωση υφιστάµενης συλλογικής σύµβασης η πλευρά που 

επιθυµεί να τροποποιηθεί η σύµβαση θα δίδει στην άλλη πλευρά τουλάχιστο 

δύο µήνες προειδοποίηση πριν τη λήξη της σύµβασης για την πρόθεση 

της, συνοδευόµενη µε κατάλογο αιτηµάτων και ή τροποποιήσεων εκτός εάν 

για επιχειρήσεις µικρής δυναµικότητας συµφωνηθεί διαφορετικά στη 

σύµβαση. 
 

(ιι) Γενικά σε περίπτωση ανανέωσης συλλογικών συµβάσεων, και εφόσον 

και οι δύο πλευρές συµφωνούν, δεν είναι αναγκαία η υποβολή των 

αιτηµάτων δύοµήνες πριν τη λήξη της σύµβασης νοουµένου ότι η εν λόγω 

πρόθεση γνωστοποιήθηκε γραπτώς και τα αιτήµατα υποβληθούν πριν τη 

λήξη της σύµβασης. Νοείται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η σύµβαση που 
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τροποποιείται παρατείνεται σε χρόνο τόσο, όσο ήταν η καθυστέρηση που 

σηµειώθηκε στην υποβολή των αιτηµάτων, εκτός εάν η εν λόγω 

καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις 15 µέρες. 

 

(ιιι) Νοείται ότι εάν η πλευρά που επιθυµεί την τροποποίηση της σύµβασης 

δεν δώσει οποιαδήποτε προειδοποίηση στην άλλη πλευρά πριν την έναρξη 

την δίµηνης περιόδου προ της λήξης της Σύµβασης, όπως αναφέρει η 

Παράγραφος1 (β), η σύµβαση εξακολουθεί να παραµένει σε ισχύ για ακόµη 

ένα χρόνο. 
 

2. Μεσολάβηση 

 

(α) Στην περίπτωση διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη συλλογικής 

σύµβασης για πρώτη φορά και εφόσον διαπιστώνεται ότι εξαντλήθηκαν όλα 

τα περιθώρια διαπραγµατεύσεων, και οι δύο πλευρές µαζί ή και ξεχωριστά 

µπορούν µετά την παρέλευση λογικού χρονικού διαστήµατος από την 

έναρξη των διαπραγµατεύσεων, όχι µικρότερο των έξι εβδοµάδων από την 

ηµεροµηνία που λήφθηκαν τα αιτήµατα από τον εργοδότη αλλά όχι πέραν 

των τριών µηνών, εκτός εάν οι απευθείας διαπραγµατεύσεις 

συνεχίστηκαν µε καλή πίστη πέραν της περιόδου αυτής, να παραπέµψουν 

τη διαφορά στον Διευθυντή του Τµήµατος Εργασιακών Σχέσεων ή τον 

Επαρχιακό Λειτουργό Εργασιακών Σχέσεων (θα αναφέρεται ως «το 

Υπουργείο») για µεσολάβηση. 

 

(β) Στην περίπτωση διαπραγµατεύσεων για ανανέωση συλλογικής 

σύµβασης, η διαφορά δεν θα παραπέµπεται στο Υπουργείο 

για µεσολάβηση πριν να περάσουν 21 µέρες από τη λήξη της υφιστάµενης 

συλλογικής σύµβασης.  Παρόλα αυτά,  καµία διαφορά σε σχέση µε την 

ανανέωση υφιστάµενης σύµβασης, δεν θα παραπέµπεται στο 

Υπουργείο µετά την παρέλευση δύο  µηνών από τη λήξη της 

σύµβασης, εκτός εάν οι διαπραγµατεύσεις γίνονταν χωρίς χρονοτριβή και 

συνεχίστηκαν µε καλή πίστη πέραν της περιόδου αυτής. 
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(γ) Παραποµπή διαφοράς σε µεσολάβηση από την µια πλευρά δυνάµει των 

υποπαραγράφων (α) και (β) πιο πάνω, εξυπακούει υποχρέωση της άλλης 

πλευράς να αποδεχθεί τη µεσολάβηση. 

 

(δ) Το Υπουργείο µπορεί να µεσολαβήσει σε διαφορά, αν το κρίνει σκόπιµο, 

έστω και αν αυτό δεν ζητηθεί. Σε τέτοια περίπτωση, εάν η µια πλευρά 

αποδεκτεί τη µεσολάβηση, τότε και η άλλη πλευρά υποχρεούται να πράξει 

το ίδιο. 

 

(ε) Το Υπουργείο θα καταβάλλει προσπάθεια να επιλαµβάνεται των 

διαφορών αµέσως, και θα προσπαθεί να επιλύονται οι διαφορές το 

συντοµότερο δυνατό. 

 

(στ) Εάν το Υπουργείο δεν κατορθώσει να βρει αµοιβαία αποδεκτή λύση στη 

διαφορά, τότε, κατόπιν συνεννόησης και µε τις δύο πλευρές κηρύττει τη 

διαφορά σε αδιέξοδο και κάθε πλευρά είναι ελεύθερη να λάβει οποιαδήποτε 

νόµιµα µέτρα για να προωθήσει ή να υποστηρίξει τα αιτήµατα ή συµφέροντα 

της. Όµως, πριν τη λήψη αυτών των µέτρων, δίδεται 

προειδοποίηση 10ηµερών προς την άλλη πλευρά µε κοινοποίηση προς το 

Υπουργείο. Νοείται ότι καµία διαφορά συµφερόντων δεν θα κηρύττεται σε 

αδιέξοδο από το Υπουργείο πριν να περάσουν τουλάχιστον έξι εβδομάδες 

από τη ηµέρα που παραπέµφθηκε στο Υπουργείο εκτός εάν, κατά την κρίση 

του Υπουργείου, δεν εξυπηρετείται κανένας χρήσιµος σκοπός από την 

παράταση της µμεσολάβησης. 
 

2. Διαιτησία 

 

(α) Ανεξάρτητα των προνοιών της παραγράφου 2 (στ) του Μέρους ΙΙ Α, εάν 

οι δύο πλευρές συμφωνούν µπορούν να παραπέµψουν είτε ολόκληρη τη 

διαφορά είτε ένα ή περισσότερα σηµεία αυτής σε διαιτησία, σε 

οποιονδήποτε χρόνο πριν ή µετά την παραποµπή της στο Υπουργείο. 
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(β) Εφόσον οι δύο πλευρές συµφωνούν να παραπεµφθεί η διαφορά σε 

διαιτησία, αποδέχονται πως η απόφαση του διαιτητή θα είναι δεσµευτική και 

για τα δύο µέρη. 

 
3. Δηµόσια Έρευνα 

 

(α) Εφόσον οι δύο πλευρές συµφωνούν οποιαδήποτε διαφορά µπορεί να 

παραπεµφθεί σε Διερευνητική Επιτροπή. 

 

(β) Για διαφορά που έχει παραπεµφθεί σε Διερευνητική Επιτροπή δεν θα 

κηρύσσεται απεργία ή ανταπεργία εφόσον η έρευνα συνεχίζεται. 

 

(γ) Σε περίπτωση που έχει κηρυχθεί απεργία ή ανταπεργία πριν την 

παραποµπή της διαφοράς στην Διερευνητική Επιτροπή (αφορά 

περιπτώσεις όπου ακολουθήθηκε η διαδικασία που προνοείται στον 

παρόντα Κώδικα) θα καταβάλλεται προσπάθεια όπως ανασταλεί η 

απεργία/ανταπεργία. Παρόλα αυτά, η απεργία/ανταπεργία δεν θα αποτελεί 

λόγο για τη µη διεξαγωγή της έρευνας. 

 
Β. Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών Δικαιωµάτων 

 

«Διαφορά δικαιωµάτων» (grievance) σηµαίνει την διαφορά που προκύπτει 

από την ερµηνεία ή εφαρµογή υφιστάµενης συλλογικής σύµβασης ή 

υφιστάµενων όρων εργασίας ή που απορρέουν από προσωπικό παράπονο, 

συµπεριλαµβανοµένου και παραπόνου για απόλυση. 
Τηρουµένων των προνοιών του Μέρους Ι του Κεφαλαίου Β 5. 6. και 7. του 

παρόντος Κώδικα κατά την επίλυση διαφορών δικαιωµάτων ακολουθείται η 

πιο κάτω διαδικασία. 

 
1. Απ΄ ευθείας Διαπραγµατεύσεις 
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(α) Παράπονα που παρουσιάζονται εκ της ερµηνείας ή εφαρµογής 

Συλλογικής Σύµβασης 

 

(ι) Το παράπονο πρέπει να υποβάλλεται από τη συντεχνία προς τον 

εργοδότη γραπτώς. Νοείται ότι εάν στην επιχείρηση λειτουργεί µηχανισµός 

επιλύσεως παραπόνων, τότε θα ακολουθείται η διαδικασία του µηχανισµού 

αυτού. 

 

(ιι) Στη συζήτηση του παραπόνου δικαιούνται να συµµετάσχουν 

συντεχνιακοί εκπρόσωποι και εκπρόσωποι των οικείων συνδέσµων 

εργοδοτών ή /και της Οµοσπονδίας Εργοδοτών Κύπρου. 
 

(β) Προσωπικά Παράπονα 

 

(ι) Το παράπονο πρέπει αρχικά να υποβάλλεται απ΄ ευθείας από τον 

επηρεαζόµενο εργοδοτούµενο στον υπεύθυνο επόπτη ή επιστάτη του. 
 

(ιι) Εάν το παράπονο δεν διευθετηθεί στο προηγούµενο στάδιο ή εάν το 

παράπονο είναι τέτοιας φύσεως που η απ΄ ευθείας συζήτηση µεταξύ του 

επηρεαζόµενου εργοδοτούµενου και του αµέσως υπεύθυνου επόπτη ή 

επιστάτη δεν θεωρείται σκόπιµη, ο επηρεαζόµενος εργοδοτούµενος έχει 

το δικαίωµα να απαιτήσει όπως η υπόθεση του εξετασθεί σε ένα ή 

περισσότερα ανώτερα επίπεδα, ανάλογα µε τη φύση του παραπόνου 

και τη διάρθρωση και το µέγεθος της επιχείρησης. Νοείται ότι εάν στην 

επιχείρηση υπάρχει µηχανισµός επίλυσης παραπόνων, πρέπει να 

ακολουθείται η διαδικασία που προνοείται στον µηχανισµό αυτό. Νοείται 

περαιτέρω ότι σε κάθε στάδιο εξέτασης του παραπόνου υπάρχει 

πραγµατική πιθανότητα επίλυσης του. 

 

(ιιι) Διευθέτησης προσωπικού παραπόνου που επιτυγχάνεται στα 

στάδια (ι) και (ιι) πιο πάνω, µπορεί να προσβληθεί από τις οργανώσεις 

των εργοδοτουµένων ή των εργοδοτών που υπέγραψαν τη συλλογική 
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σύµβαση, αν συγκρούεται µε τους όρους της συλλογικής σύµβασης. Σε 

αυτή την περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 1(α)πιο 

πάνω. 

 

(ιν) Σε όλα τα στάδια εξέτασης του παραπόνου ο επηρεαζόµενος 

εργοδοτούµενος έχει δικαίωµα να συνοδεύεται, εάν το επιθυµεί, από 

τοπικό εκπρόσωπο ή συντεχνιακό στέλεχος. Ανάλογα, ο εργοδότης έχει 

το δικαίωµα να βοηθείται ή να αντιπροσωπεύεται από εκπρόσωπο 

οικείου συνδέσµου ή/και της Οµοσπονδίας Εργοδοτών Κύπρου. 
 

 

(γ)  Χρονικά πλαίσια συζήτησης παραπόνων 

 

Η όλη διαδικασία της απ΄ ευθείας συζήτησης ενός παραπόνου πρέπει να 

συµπληρώνεται µέσα σε ένα µήνα το αργότερο. 
 

(δ) Παραβιάσεις Συµβάσεων 

 

Αν εργοδότης ή εργοδοτούµενος εξόφθαλµα αρνείται να εφαρµόσει όρο 

υφιστάµενης συλλογικής σύµβασης, παρά την σύσταση του Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το αντίθετο, τότε δεν ισχύουν οι 

διαδικαστικές πρόνοιες της παραγράφου αυτής και η παραπονούµενη 

πλευρά δικαιούται να υπερασπιστεί τα συµφέροντα της µε οποιοδήποτε 

νόµιµο τρόπο συµπεριλαµβανοµένου της απεργίας /ανταπεργίας. 
 

2.  Μεσολάβηση 

 

(α) Διαφορά Δικαιωµάτων (grievance) που δεν έχει διευθετηθεί στο στάδιο 

των απ΄ ευθείας επαφών πρέπει να παραπέµπεται είτε στο Υπουργείο για 

µεσολάβηση, είτε σε δεσµευτική διαιτησία. 

 
(β) Εάν η διαφορά παραπεµφθεί στο Υπουργείο για µεσολάβηση, το 
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Υπουργείο αναλαµβάνει να την επιληφθεί το συντοµότερο, όχι όµως 

αργότερα των 15 ηµερών από την παραποµπή της διαφοράς στο 

Υπουργείο. Στην περίπτωση που η διαφορά δεν επιλυθεί από το 

Υπουργείο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµέρα που έχει επιληφθεί της 

διαφοράς, η διαφορά τότε παραπέµπεται σε δεσµευτική διαιτησία. 
 

3.  Διαιτησία 

 

(α) Σε περίπτωση παραποµπής της διαφοράς σε διαιτησία, το 

Υπουργείο  µεριµνά για το διορισµό αµοιβαία αποδεκτού διαιτητή εντός µίας 

εβδοµάδας από την ηµέρα που έγινε η ειδική παράκληση από τις δύο 

πλευρές και βοηθά τον διαιτητή στην ταχεία διεκπεραίωση του έργου του µε 

την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας που ήθελε ζητήσει π.χ.  χώρους 

συνεδριάσεων, γραφειακό προσωπικό και πληροφοριακά στοιχεία. 

 

(β)  Το Υπουργείο φροντίζει όπως η απόφαση του Διαιτητή εκδίδεται 

εντός 15ηµερών από την ηµεροµηνία της τελευταίας συνεδρίας του διαιτητή 

για περιπτώσεις πλην των περιπτώσεων απολύσεων όπου η απόφαση 

πρέπει να εκδίδεται εντός τριών ηµερών από την τελευταία συνεδρία. 

 

(γ)  Τα έξοδα διαιτησίας θα καταβάλλονται εξ’ ηµισείας από τις δύο πλευρές, 

εντούτοις ο διαιτητής σε συνεννόηση µε το Υπουργείο, µπορεί να εκδίδει 

ειδικές οδηγίες επί του θέµατος. Η πρόνοια αυτή ισχύει επίσης και για τις 

διαφορές συµφερόντων. 

 

(δ)  Πρότυπο κανόνων διαιτησίας προς καθοδήγηση των διαιτητών αλλά και 

των ενδιαφεροµένων πλευρών, θα καταρτιστεί από το Υπουργείο σε 

συνεννόηση µε τα συµβαλλόµενα µέρη. 
 

Γ.   Απολύσεις 

 

Χωρίς επηρεασµό του δικαιώµατος οποιουδήποτε εργοδοτουµένου να 
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προσφύγει στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, και οι δύο πλευρές 

συµφωνούν να ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

 
1.  Απολύσεις λόγω πλεονασµού 

 

(α)  Ο εργοδότης πρέπει να γνωστοποιεί προς την συντεχνία την πρόθεση 

του να προβεί σε απολύσεις δύο τουλάχιστον µήνες πριν την ηµεροµηνία 

των απολύσεων. Σε περίπτωση µαζικών απολύσεων εργοδοτουµένων, είναι 

επιθυµητό όπως η γνωστοποίηση γίνεται όσο έγκαιρα είναι πρακτικώς 

δυνατό, λαµβανοµένου υπόψη του αριθµού των απολυόµενων 

εργοδοτουµένων, των ευκαιριών απασχόλησης τους, της 

ανάγκης µετεκπαίδευσης τους κ.λ.π. Από τη µέρα που γνωστοποιούνται οι 

απολύσεις θα διεξάγονται συνεννοήσεις µε τις συντεχνίες και/ή των 

εργοδοτουµένων σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Οµαδικών Απολύσεων 

Νόµου (Ν.28(Ι)/2001) και της Σύστασης του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας 

υπ/ αρ. 119. 
 

(β)  Περιπτώσεις παραπόνων εξ αφορµής απόλυσης θα συζητούνται το 

συντοµότερο δυνατό, και τα χρονικά πλαίσια τα οποία αναφέρονται στις 

παραγράφους 1(γ) και 2(β) του Μέρους ΙΙ Β θα µειώνονται κατά το ήµισυ. 
 

2. Πρόνοια περί απόλυσης σε συλλογικές συµβάσεις 

 

Είναι επιθυµητό οι συλλογικές συµβάσεις να περιλαµβάνουν πρόνοιες για το 

θέµα των απολύσεων. 
 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
Οι συντεχνίες αναλαμβάνουν όπως αποστέλλουν προς το Υπουργείο τα 

Μα
ρίν
α Ι
ωά
νν
ου



 

89 
 

εξής: 
 

(α)  Ένα αντίγραφο κάθε αιτήµατος προς τον εργοδότη, προς τον αρµόδιο 

Επαρχιακό Λειτουργό Εργασιακών Σχέσεων, εάν η διαφορά είναι τοπικής 

φύσεως και ένα επιπλέον αντίγραφο στον Διευθυντή του Τµήµατος 

Εργασιακών Σχέσεων.  Εάν η διαφορά είναι Παγκύπριας φύσεως, πρέπει 

να αποστέλλεται µόνο ένα αντίγραφο στον Διευθυντή του Τµήµατος 

Εργασιακών Σχέσεων. 

 

(β)  Αντίγραφο κάθε συλλογικής σύµβασης (σε ηλεκτρονική και 

έντυπη µορφή) η οποία συνάπτεται χωρίς µεσολάβηση του Υπουργείου ως 

εξής: 

Δύο προς τον Ανώτερο Λειτουργό Βιοµηχανικών Σχέσεων και ένα προς τον 

αρµόδιο Επαρχιακό Λειτουργό Εργασίας. 
 

ΜΕΡΟΣ IV. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑ 

 

(α)  Ο παρών Κώδικας τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της υπογραφής 

του. Οποιαδήποτε πλευρά επιθυµεί τροποποίηση ή τερµατισµό της ισχύς 

του δίδει προειδοποίηση έξι µηνών προς τις άλλες πλευρές και το 

Υπουργείο. 
 

Νοείται ότι καµία πλευρά δεν µπορεί να ζητήσει την τροποποίηση ή τον 

τερµατισµό του πριν την παρέλευση δύο τουλάχιστον ετών από την 

υπογραφή του. 

 
(β)   από την ηµεροµηνία υπογραφής του παρόντος Κώδικα, οι πρόνοιες της 

«Βασικής Συµφωνίας» του 1962 παύουν να ισχύουν. 

 

Υπεγράφη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη 

Λευκωσία την 25η Απριλίου, 1977 
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(ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΗΣ)  

Αν. Γενικός Διευθυντής  

Οµοσπονδία Εργοδοτών Κύπρου 

 

(Α. ΖΙΑΡΤΙΔΗΣ)  
Γενικός Γραµµατέας  

Παγκύπρια Εργατική Οµοσπονδία 

(Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ) 
Γενικός Γραμματέας 

Συνομοσπονδία Εργατών Κύπρου 

 

Προσυπογράφηκε από 

(Μ.ΣΠΑΝΟ)  
Υπουργός 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

 
 
 
 
 

 

Ο πόλεμος του 1974, όπως αναμενόταν, είχε αρνητικές επιπτώσεις στην 

οικονομία της Κύπρου αλλάζοντας τελείως το σκηνικό.  Η διχοτόμηση 

ανάγκασε χιλιάδες αγρότες να εγκαταλείψουν τη γη τους και να ενταχθούν στη 

λίστα των ανέργων.  Η κοινωνικό-οικονομική κατάσταση που επικρατούσε στο 

νησί είχε πλήξει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Απτό παράδειγμά το 

ποσοστό της ανεργίας το οποίο το 1975 ανέβηκε στο 39%.   

Το κράτος παρεμβαίνοντας βιαία στο ελεύθερο σύστημα εργασιακών σχέσεων 

και ιδιαίτερα στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις εισήγαγε νομοθετικές 

ρυθμίσεις και μέτρα τα οποία διήρκησαν δύο χρόνια.  Συγκεκριμένα: 

o Μειώθηκαν οι μισθοί και το ποσό της μείωσης κατατίθετο στο κράτος. Οι 

μειώσεις ανέρχονταν μέχρι και 25%.  

o Η παροχή τιμαριθμικού επιδόματος ανεστάλη και σταμάτησε η  

δημοσίευση του δείκτη κόστους ζωής. 
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o Οι απολύσεις απαγορεύτηκαν εκτός από τις «πληγείσες» επιχειρήσεις.  
(Μια επιχείρηση για να είναι «πληγείσα» θα έπρεπε να αποφασίσει είτε ο 

μεσολαβητής είτε το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών μετά από εξέταση 

μεταξύ άλλων και των ελεγμένων λογαριασμών.)  

o Οι «πληγείσες» επιχειρήσεις κρατούσαν οι ίδιες τις μειώσεις στους 

μισθούς των υπαλλήλων τους. 

Δεδομένου όμως της στενής συνεργασίας που είχε το κράτους με τις 

εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις η παρέμβαση στους εργασιακούς 

θεσμούς έγινε στα πλαίσια τριμερούς διαλόγου. 

Αρχές της δεκαετίας του 1980 η οικονομία της Κύπρου άρχισε να 

μεταλλάσσεται. Η γεωργία και η κτηνοτροφία δεν αποτελούσαν πλέον τους 

κύριους τομείς της οικονομίας αλλά συρρικνώθηκαν σημαντικά.  Οι νέοι 

εγκατέλειψαν την ύπαιθρο και αναζητούσαν δουλειές στις πόλεις.  Ο 

τουριστικός καθώς και ο κατασκευαστικός τομέας άρχισαν να αναπτύσσονται 

σημαντικά. Η ανεργία έπεσε στο 2.4% το τέλος του 1980. Η ραγδαία οικονομική 

ανάπτυξη σε συνάρτηση με το σύστημα εργασιακών σχέσεων που υπήρχε 

βοήθησε στην αύξηση του ποσοστού των μελών των συντεχνιών το οποίο 

χαρακτηριζόταν από την πειθαρχία και την οργάνωση του.  Επίσης οι 

εργοδοτικές οργανώσεις έπαιζαν κα αυτές σημαντικό ρόλο στη καθορισμό της 

κοινωνικής πολιτικής του κράτους.   

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα μετά το 1960 

άρχισε να επαναδραστηριοποιήθηκε.  Σημειώνεται ότι, το άρθρο 2(3) του περί 

Ωρών Εργασίας Νόμου, Κεφ. 182, προνοεί την ίδρυση του Εργατικού 

Συμβουλευτικού Σώματος από τον κυβερνήτη οπότε το 1962 έχει εκχωρηθεί η 

εξουσία αυτή, δυνάμει του Νόμου 23 του 1962, στον εκάστοτε Υπουργό 

Εργασίας.  Γι’ αυτό, το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα κάτω από την αυστηρή 

έννοια του Νόμου πρέπει να θεωρείται ότι λειτουργεί με βάση διοικητικές 

διευθετήσεις.  Οι όροι εντολής του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος είναι να 

συμβουλεύει τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε 

όλα τα εργατικά ζητήματα και γενικά τα ζητήματα που έχουν κοινό ενδιαφέρον 

εργοδότες και εργαζόμενοι καθώς και σε τρόπους και μέσα ενθαρρύνσης 

τακτικής μελέτης, από μέρους τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων, 

πάνω σε όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο και ευμάρεια της 

βιομηχανίας και την προαγωγή της εργατικής ειρήνης.  

Τα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος είναι: 
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1. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή αντιπρόσωπος 

του, Πρόεδρος· 

2. Τρεις αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων 

Κύπρου· 

3. Τρείς αντιπρόσωποι του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου· 

4. Τρείς αντιπρόσωποι της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου· 

5. Τρείς αντιπρόσωποι της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας· 

6. Ένας αντιπρόσωπος της Δημοκρατικής Εργατικής Ομοσπονδίας 

Κύπρου· 

Παρακάθονται εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ανεξαρτήτων 

Συντεχνιών και της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων.  Ωστόσο, οι 

θέσεις των Αντιπροσώπων του Συνδέσμου Τούρκων Εργοδοτών και Τουρκικού 

Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Συνομοσπονδίας Τουρκικών Συντεχνιών 

παραμένουν κενές.  

Οι συντεχνίες και οι εργοδοτικές οργανώσεις που συμμετέχουν στο Εργατικό 

Συμβουλευτικό Σώμα, φαίνονται αναλυτικά πιο κάτω: 

Α. Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ιδρύθηκε το 1960 από 19 

πρωτοπόρους επιχειρηματίες και λειτουργεί από τότε σαν ανεξάρτητη 

οργάνωση που εκπροσωπεί την εργοδοτικό κόσμο.  Η αρχική της ονομασία 

ήταν Συμβουλευτικός Σύνδεσμος Εργοδοτών Κύπρου αλλά από το 1970 

μετονομάστηκε σε Ομοσπονδία Εργοδοτών Κύπρου.  Οι εργοδότες μέλη της 

προέρχονται από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και έχει μέλη 

της 63 Επαγγελματικούς/Κλαδικούς Συνδέσμους.  

Τα όραμα της, όπως αυτό φαίνεται στην ιστοσελίδα της72, είναι να αποτελεί 

καταλυτικό φορέα της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας της 

Κύπρου και να είναι ο κύριος εκφραστής και εκπρόσωπος των επιχειρήσεων. 

Επίσης, να είναι φορέας καινοτομίας, καθοδήγησης, αναβάθμισης και πλήρους 

επαγγελματισμού των επιχειρήσεων στην Κύπρο και να είναι ένας εύρωστος 

και πολιτικά ανεξάρτητος Οργανισμός ο οποίος με το κύρος, τη σοβαρότητα και 

                                                             
72 http://www.oeb.org.cy 
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την ποιότητα των υπηρεσιών του να είναι ο κατ’ εξοχήν έγκυρος οικονομικός 

φορέας της Κύπρου 

Μέρος της αποστολή και των στόχων της είναι η δημιουργία και διατήρηση 

ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι Κυπριακές 

επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται απρόσκοπτα για την παραγωγή 

ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών και η προώθηση των καλώς 

νοουμένων και νόμιμων συμφερόντων των μελών της (κλαδικά ή μεμονωμένα).  

Επίσης, μέρος της αποστολής της είναι η διατήρηση του ισοζυγίου δυνάμεων 

μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των συνδικαλιστικών και άλλων 

οργανώσεων, η υποβοήθηση των μελών της ΟΕΒ για εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο όπως αυτό 

θα διαμορφώνεται και η ενθάρρυνση της Γυναικείας Επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

Σε ότι αφορά τον τομέα των εργασιακών σχέσεων η Ομοσπονδία Εργοδοτών 

Κύπρου παρέχει βοήθεια, υποστήριξη και πληροφορίες σ’ όλα τα θέματα που 

σχετίζονται με τους εργαζομένους και γενικά τον τομέα των εργασιακών 

σχέσεων, συλλογικών διαπραγματεύσεων και της εργατικής νομοθεσίας.  

Επίσης, βοηθά στη μελέτη και αξιολόγηση εργατικών αιτημάτων πριν από την 

έναρξη των διαπραγματεύσεων με τις συντεχνίες και βοήθα στις 

διαπραγματεύσεις με τις Συντεχνίες περιλαμβανομένου και του σταδίου της 

μεσολάβησης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Παρέχει επίσης συμβουλές ως προς τον ορθό χειρισμό εργατικών διαφορών 

βάσει του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και της ορθής εφαρμογής της 

εργατικής νομοθεσίας όπως την περί Τερματισμού Απασχολήσεως νομοθεσία, 

την νομοθεσία περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ετησίων Αδειών, Ισομισθίας, κλπ.  

 

Β. Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (KEBE) 

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ιδρύθηκε το 1927 με 

βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου.  Την δεκαετία του 1920, με 

πρωτοστάτες την Τράπεζα Κύπρου και άλλες τράπεζες, τα δημαρχεία και 

αρκετούς εμπόρους ιδρύθηκε το Κυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο με έδρα την 

Λευκωσία και παραρτήματα σε αρκετές πόλεις του νησιού. Πρώτα μέλη του 

υπήρξαν αντιπρόσωποι από όλα τα φυλετικά στρώματα του πληθυσμού με 

πρωτοστάτη τον Ουαλό Γενικό Διευθυντή της Οθωμανικής Τράπεζας Hugh 

Llewelyn Jones ο οποίος αποτέλεσε και τον πρώτο πρόεδρο του. 
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Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ανέλαβε πρωτοβουλίες 

που βοηθούν τους επιχειρηματίες μέλη του όπως για την προώθηση των 

συμφερόντων της οικονομίας ανάπτυξε σημαντικές σχέσεις με το εξωτερικό και 

εξυπηρετεί τα μέλη του σε θέματα συναλλαγών, πληροφόρησης για εμπορικούς 

οίκους του εξωτερικού, σε θέματα έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως 

προϊόντων και πολλά άλλα που οδηγούσαν στην καλύτερη και αρτιότερη 

εξυπηρέτηση των εμπορευόμενων της Κύπρου.   

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προώθησε τον 

προσανατολισμό της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την 

στενότερη σύνδεση των οικονομιών Κύπρου- Ελλάδας. Συνέβαλε επίσης στην 

προώθηση έργων υποδομής, ίδρυση βιομηχανικών ζωνών και περιοχών και 

γενικά σε αναπτυξιακά προγράμματα. 

Οι στόχοι του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, σε 

γενικές γραμμές, στοχεύουν στην ενίσχυση των συμφερόντων της 

επιχειρηματικής οικογένειας,  στη προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλία, στην 

ενημέρωση για τις οικονομικές εξελίξεις με σκοπό την μεγιστοποίηση της 

συνεισφοράς τις επιχειρηματικής κοινότητας στην πρόοδο της χώρας και στη 

συνεισφορά προς την συνεχή και ισοζυγισμένη ανάπτυξη της χώρας μέσα στο 

πλαίσιο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σε ότι αφορά τα εργασιακά θέματα, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ασχολείται με όλα τα θέματα εργασιακού περιεχομένου και 

προσφέρει υπηρεσίες όπως η μελέτη και αξιολόγηση των εργατικών αιτημάτων, 

βοήθεια στις διαπραγματεύσεις με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, παροχή 

συμβουλών για την ορθή αντιμετώπιση προβλημάτων προσωπικού που 

παρουσιάζονται καθημερινά στους χώρους εργασίας και οτιδήποτε έχει σχέση 

με τον τερματισμό απασχόλησης, την κοινωνική ασφάλιση, την ασφάλεια-υγεία 

και το περιβάλλον της εργασίας.  Επίσης, ασχολείται με την οργάνωση 

επιμορφωτικών σεμιναρίων, την έκδοση εντύπων για εργατικά θέματα και την 

βοήθεια στις επιχειρήσεις όπου έχει να κάνει με την εξασφάλιση αδειών 

εισαγωγής ξένων εργατών. 

 

Γ. Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ)   

Στις 29 Οκτωβρίου 1944 πραγματοποιήθηκε παγκύπρια συνδιάσκεψη στη 

Λεμεσό με σκοπό την ίδρυση ενός νέου παγκύπριου συντονιστικού φορέα από 

αντιπρόσωπους των Νέων Συντεχνιών από τη Λευκωσία, τη Λεμεσό και την 

Αμμόχωστο.  Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη με ομόφωνη απόφαση, οδήγησε στη 
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δημιουργία της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου - ΣΕΚ, μετονομαζόμενη στη 

πορεία σε Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου - ΣΕΚ. 

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της73  οι στόχοι που τέθηκαν ήταν ξεκάθαροι 

και αδιαπραγμάτευτοι από την αρχή.  Ήταν η διατήρηση της ανεξαρτησίας του 

Κινήματος, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των 

εργαζομένων και αγώνας για εθνική απελευθέρωση.  Η ΣΕΚ αποτελείται από 

τις πιο κάτω επτά (7) επαγγελματικές ομοσπονδίες: 

1. Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων, Επισιτισμού και Κέντρων 

Αναψυχής (Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α. – ΣΕΚ).  Ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό την οργάνωση 

και συνένωση όλων των εργατοϋπαλλήλων που τα επαγγέλματα ή οι ασχολίες 

τους σχετίζονται με τα Ξενοδοχεία, Τουριστικά Καταλύματα, Κέντρα Αναψυχής 

και Εστιατόρια καθώς και εργαζομένων σε παρεμφερή επαγγέλματα στις 

Βρετανικές Βάσεις. Ενας από τους σκοπούς της Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α. – ΣΕΚ είναι η 

οργάνωση και συνένωση όλων των εργατοϋπαλλήλων που  καλύπτει η 

Ομοσπονδία σε αυτόνομη επαγγελματική δύναμη και η γενική βελτίωση των 

οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών τους. 

2. Ομοσπονδία Μεταφορών, Πετρελαιοειδών και Γεωργίας (Ο.ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ  – 
ΣΕΚ).  Ιδρύθηκε το 1963 με σκοπό την οργάνωση και συνένωση όλων των 

εργατοϋπαλλήλων που εργάζονται στους κλάδους που καλύπτει η Ομοσπονδία.  

Επιπρόσθετα, βοηθά, μεταξύ άλλων, στην εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης 

των εργατοϋπαλλήλων που ανήκουν στη δύναμη των μελών της, της 

προσωπικής ασφάλειας, της ελεύθερης διαπραγμάτευσης των όρων 

απασχόλησης τους και γενικά στην βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών 

συνθηκών. 

3.  Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών και 

Δημοσίων Υπηρεσιών Κύπρου (Ο.Ε.Κ.Δ.Υ. – ΣΕΚ).  Ιδρύθηκε το 1961 με 

σκοπό την οργάνωση και συνένωση όλων των εργατοϋπαλλήλων που 

εργάζονται στους κλάδους που καλύπτει η Ομοσπονδία.  Η αποστολή της, 

μεταξύ άλλων, είναι η προστασία και βελτίωση των ωφελημάτων των 

εργαζομένων, στον τομέα των Ωρομισθίων, των Σχολικών Εφορειών και των 

Κυβερνητικοστρατιωτικών υπαλλήλων με Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και 

Συλλογικές Συμβάσεις. 

4. Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου (OBIEK - ΣEK).  

Ιδρύθηκε το 1962 με σκοπό την εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης των 

εργατοϋπαλλήλων που ανήκουν στη δύναμη των Σωματείων μελών της, της 
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ελεύθερης επιλογής εργασίας, προσωπικής ασφάλειας, ελεύθερης 

διαπραγμάτευσης των όρων απασχόλησης τους και γενικά στην βελτίωση των 

οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. 

5. Ομοσπονδία Ελευθέρων Εργατικών Σωματείων Ημικρατικών 

Οργανισμών (ΟΗΟ- ΣΕΚ). Η ΟΗΟ είναι Ομοσπονδία Σωματείων/Συντεχνιών 

που δραστηριοποιούνται σε όλους τους Ημικρατικούς Οργανισμούς, Αρχές 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συμβούλια Αποχετεύσεων και ιδρύθηκε το 1967.  

Βασική επιδίωξη της ΟΗΟ είναι η συνεχής βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

μελών και των οικογενειών τους και η ύπαρξη ανθρωπίνων συνθηκών 

εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς, ελκυστικά ωφελήματα μέσα σε ασφαλές και 

υγιεινό περιβάλλον. 

6. Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΟΙΥΚ ΣΕΚ).  Ιδρύθηκε το 

1962 με σκοπό την οργάνωση και συνένωση όλων των εργατοϋπαλλήλων που 

εργάζονται στις ιδιωτικές εταιρείες υπηρεσιών, εμπορίου, φιλανθρωπικών ή 

άλλων ιδρυμάτων ιδιωτικού δικαίου βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Κύπρο.   

7. Ομοσπονδία Οικοδόμων – Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων 

(Ο.ΟΙ.Μ-ΣΕΚ).  Ιδρύθηκε το 1960 και καλύπτει τα επαγγέλματα ή τις ασχολίες 

εργατοϋπαλλήλων που απασχολούνται στην Οικοδομική Βιομηχανία, την 

Μεταλλευτική Βιομηχανία, την Τσιμεντοποιία, Κεραμοποιία, Οδοποιία και γενικά 

πάσης φύσεως Δομικών Έργων και Οικοδομικών Υλικών, ήτοι κτίστη, 

πελεκάνου, επιπλοποιού, σιδηρουργού, μωσαϊκού, ελαιοχρωματιστή, 

υδραυλικού λατόμου, μεταλλωρύχου, μηχανοτεχνίτη, εργάτη επιστάτη, 

υπαλλήλου, πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα, τεχνικού επιμετρητή και γενικά 

οποιασδήποτε φύσεως επάγγελμα έχει σχέση με τους πιο πάνω κλάδους και 

βιομηχανίες.  Κύριος στόχος είναι η προστασία των κοινωνικών, οικονομικών 

και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της. 

 

Δ. Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ) 

Η ΠΕΟ ιδρύθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1947 μετά από την απόφαση της  

κυβέρνησης να κηρύξει παράνομη την ΠΣΕ (Παγκύπρια Συντεχνιακή 

Επιτροπή).  Η ΠΕΟ συνέχισε το έργο που άρχισε η ΠΣΕ και στάθηκε 

επικεφαλής του κυπριακού συνδικαλιστικού κινήματος και έγινε εμπνευστής 

των αγώνων της. Η ΠΕΟ από την ίδρυση της ηγείται και μια σειρά άλλων 

κοινωνικό - οικονομικών αγώνων του κυπριακού λαού υπεύθυνα και 

οργανωμένα. 
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Η ΠΕΟ, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της74, είναι ομοσπονδία η οποία 

αποτελείται, μαζί με τον κλάδο των συνταξιούχων από 9 συντεχνίες και διατηρεί 

πέντε τμήματα (Λευκωσία ως έδρα, Λεμεσό, Λάρνακα και Αμμόχωστο). Αυτές 

οι 9 συντεχνίες, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της ΠΕΟ, καλύπτουν ένα πολύ 

μεγάλο μέρος της κυπριακής οικονομίας, και οι οποίες είναι οι εξής: 

1. Συντεχνία Ημικρατικών, Δημοτικών και Κοινοτικών Εργατοϋπαλλήλων 

Κύπρου (ΣΗΔΗΚΕΚ):  Η ΣΗΔΗΚΕΚ ενεγράφη στον Έφορο Συντεχνιών στις 28 

Δεκεμβρίου 1984. Μελη της είναι τα μέλη της ΠΕΟ στους Δήμους και στους 

Ημικρατικούς Οργανισμούς. Μακροπρόθεσμος στόχος και πολιτική της 

συντεχνίας είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργατοϋπαλλήλων των 

ημικρατικών οργανισμών και η καλύτερη μελέτη και λύση των προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν.  

 2. Συντεχνία Οικοδόμων, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών 

Εργατών Κύπρου -  Η συντεχνία ενεγράφη στον Έφορο Συντεχνιών το 1948 

και από την αρχή της δημιουργίας της ενδιαφερόταν τα προβλήματα των 

εργαζομένων που απασχολούνται στους κλάδους των οικοδομών και ιδιαίτερα 

για την οργάνωση τους.  Μέσα στα νέα δεδομένα κύριος στόχος της είναι να 

εξασφαλίζει την ίση πληρωμή για ίση εργασία που αυτό εξυπακούει την 

καταπολέμηση και εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης όσον αφορά το μισθό των 

γυναικών, των νέων και των αλλοδαπών που απασχολούνται στους κλάδους 

που δραστηριοποιείται η συντεχνία. Επιπρόσθετα, κύριος στόχος είναι η 

εξασφάλιση και η εφαρμογή πλήρης νομοθεσίας όπου να διασφαλίζονται τα 

δικαιώματα των εργαζομένων. Επίσης μέσα από τους μηχανισμούς που 

διαθέτει επιδιώκει να πετύχει την επαγγελματική, κοινωνική μορφωτική και 

πολιτιστική πρόοδο των μελών της.  

3. Παγκύπρια Συντεχνία Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικό-Στρατιωτικών και 

Κοινωνικών Ιδρυμάτων (ΠΑΣΥΕΚ) -  Η συντεχνία ενεγράφη στον Έφορο 

Συντεχνιών το 1957. Ο λόγος ίδρυσης της συντεχνίας αυτής αποσκοπούσε στο 

να καλύψει και να εκπροσωπήσει εργαζόμενους σε διάφορα Κοινωνικά 

Ιδρύματα όπως σχολεία, γηροκομεία και νηπιαγωγεία. Σήμερα στην ΠΑΣΥΕΚ 

οργανώνονται εργαζόμενοι που εργοδοτούνται στη Κυβέρνηση ως Ωρομίσθιο 

Κυβερνητικό Προσωπικό, στις Βρετανικές Βάσεις, στις Σχολικές Εφορείες και 

Κοινωνικά Ιδρύματα. Η ΠΑΣΥΕΚ κατάφερε μεσα από τις προσπάθειες της να 

δημιουργήσει σε συνεργασία με άλλες συντεχνίες το Συνεργατικό Ταμιευτήριο 

                                                             
74 (http://www.peo.org.cy) 
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Κυβερνητικών 'ΣΤΑΚΕΚ' δίνοντας έτσι την δυνατότητα στα μέλη της να 

εξασφαλίζουν δάνεια με πολύ ευνοϊκούς όρους σε σχέση με άλλα τραπεζικά 

ιδρύματα.  Η ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ μέσα σ' όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας της έχει 

αναπτύξει πλούσια δράση για προάσπιση και αναβάθμιση του βιοτικού 

επιπέδου των εργαζομένων  έχοντας πάντα ως πρωταρχικό στόχο την 

υλοποίηση των αναγκών του απλού ανθρώπου. 

4. Συντεχνία Εργατοϋπαλλήλων Γεωργίας, Δασών, Μεταφορών, 

Λιμενεργατών, Ναυτεργατών και Συναφών Επαγγελμάτων Κύπρου-ΠΕΟ 

(ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ) -  Η συντεχνία ενεγράφη στον Έφορο Συντεχνιών το 1997.  

Σκοπός της συντεχνίας είναι η προάσπιση και διασφάλιση των δικαιωμάτων 

των εργατοϋπαλλήλων οι οποίοι ασχολούνταν ως επί το πλείστον με την 

υπαίθρια και θαλάσσια απασχόληση. 

5. Συντεχνία Εργατοϋπαλλήλων Βιομηχανίας Εμπορίου, Τύπου-
Τυπογραφείων και Γενικών Υπηρεσιών Κύπρου (ΣΕΒΕΤΤΥΚ) - Η συντεχνία 

ενεγράφη στον Έφορο Συντεχνιών το 2003.   Ιδρύθηκε για να δίνει λύσεις στα 

προβλήματα των εργαζομένων στις βιομηχανίες, στο εμπόριο και στις 

υπηρεσίες. Τα μέλη της Συντεχνίας έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν 

καθημερινά σκληρούς αγώνες για τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους, για την 

εφαρμογή του 8ωρου, των ετησίων αδειών, των ταμείων προνοίας και γενικά 

για όλα τα ωφελήματα.  Η ΣΕΒΕΤΤΥΚ μέσα από τους αγώνες της κατάφερε να 

λειτουργήσει με επιτυχία 3 Ταμεία Προνοίας.  Επίσης, εδώ και 10 χρόνια 

λειτουργεί Ταμείο Ευημερίας το οποίον έχει σκοπό να παρέχει βοήθεια σε μέλη 

με ειδικές ανάγκες. 

6.  Παγκύπρια  Συντεχνία Εργαζόμενων στις Υπηρεσίες (Π.Α.Σ.Ε.Υ) - Η 

συντεχνία ενεγράφη στον Έφορο Συντεχνιών το 2003. Η κατακόρυφη αύξηση 

των εργαζομένων στους τομείς της τεχνολογίας και των υπηρεσιών ώθησε την 

ΠΕΟ να ιδρύσει την συντεχνία αυτή.  Η  συντεχνία εκπροσωπεί εργαζόμενους 

από κλάδους όπως ο Συνεργατικός Πιστωτικός κλάδος, ο Τουριστικός & 

Ναυτιλιακός κλάδος, ο Ασφαλιστικός κλάδος, ο κλάδος της τριτοβάθμιας 

ιδιωτικής εκπαίδευσης, και ο κλάδος των υπηρεσιών.  Στόχος της συντεχνίας 

είναι όπως τα μέλη της να έχουν τα δικά τους σώματα και όργανα και να 

εκλέγουν το δικό τους κλαδικό Γραμματέα και τις δικές τους κλαδικές επιτροπές.  

7. Συντεχνία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, Μηχανοτεχνιτών και 

Ηλεκτροτεχνιτών Κύπρου Τμήμα Λευκωσίας (ΣΕΜΜΗΚ) - Η συντεχνία 
ενεγράφη στον Έφορο Συντεχνιών το 1947. Σκοπός της ίδρυσης της ήταν για 

να εκπροσωπήσει τους μηχανοτεχνίτες και τους ηλεκτροτεχνίτες που άρχισαν 

να οργανώνονται στην επαγγελματική τους οργάνωση.  Επίσης η συντεχνία, με 
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βάση το καταστατικό της, ενδιαφέρεται για την οργάνωση και για τα 

προβλήματα των εργατοτεχνιτών και γενικά όλων των εργοδοτουμένων 

εργατοϋπαλλήλων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις των επαγγελματικών 

κλάδων της βιομηχανίας Μετάλλου, των Μεταλλικών Κατασκευών, των 

υδραυλικών έργων, των κατασκευές αλουμινίου και όλων των άλλων σχετικών 

κλάδων.   

8. Συντεχνία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής (ΣΥΞΚΑ) - 
Η συντεχνία ενεγράφη στον Έφορο Συντεχνιών το 1938 στην Λευκωσία. Μέλη 

της είναι οι υπάλληλοι των ξενοδοχείων και των κέντρων αναψυχής. Η ΣΥΞΚΑ 

αγωνίζεται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών 

της. 

9. Η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (Ε.ΚΥ.ΣΥ.) - Ιδρύθηκε το 1973 με 

απόφαση της ΠΕΟ. Η ΕΚΥΣΥ ενδιαφέρεται για την μελέτη, προώθηση και 

επίλυση των προβλημάτων γενικά όλων των συνταξιούχων και ηλικιωμένων 

της Κύπρου.  Ειδικότερα, ασχολείται με θέματα όπως την Κοινωνική Ασφάλιση 

και τη βελτίωση του Νόμου Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιπρόσθετα, 

συνεργάζεται και έχει σχέσεις με οργανώσεις των Συνταξιούχων τόσο στη 

Κύπρο τόσο στο εξωτερικό. 

 

Ε. Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου (ΔΕΟΚ) 

Στις 4 Φεβρουαρίου του 1962, μέσα σε μια περίοδο έντονων πολιτικών 

εξελίξεων μια χούφτα συνδικαλιστές, όπως αναφέρει και η ιστοσελίδα της 

ΔΕΟΚ75, με πολιτικό σύμμαχο τον Βάσο Λυσσαρίδη ιδρύουν την Δημοκρατική 

Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου.  

Η νέα συνδικαλιστική οργάνωση απευθύνθηκε σε αυτούς που δεν συμβάδιζαν 

με τα πολιτικά και οικονομικά κατεστημένα. Απευθύνθηκε σε αυτούς που 

αναζητούσαν ένα τρίτο δρόμο.  Μια νέα εναλλακτική πορεία για ουσιαστική 

συμμετοχή στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι του τόπου.  Η ΔΕΟΚ, όπως 

αναφέρει και η ιστοσελίδα της, περιλαμβάνει τις ακόλουθες δημοκρατικές 

ενώσεις: 

 1. Δημοκρατική Εργατοϋπαλληλική Ένωση Οικοδόμων και Ξυλουργών.  Η 

ΔΕΕ Οικοδόμων - Ξυλουργών δραστηριοποιείται συνδικαλιστικά, εγγράφει 

μέλη και εκπροσωπεί, εργαζόμενους με μισθωτή εργασία σε εργοληπτικές 

κατασκευαστικές επιχειρήσεις, ξυλουργεία, εργοστάσια κατασκευής μαρμάρων 
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- τούβλων - κεραμείων, συνεργεία κατασκευής έτοιμου μπετόν, μεταλλεία και 

άλλα συναφή με την δομική βιομηχανία. 

2. Δημοκρατική Εργατοϋπαλληλική Ένωση στο Εμπόριο και τη Βιομηχανία.  

Η ΔΕΕ Εμπορικών & Βιομηχανικών Υπαλλήλων δραστηριοποιείται 

συνδικαλιστικά, εγγράφει μέλη και εκπροσωπεί, εργαζόμενους σε αρτοποιεία, 

γηροκομεία, κλινικές, εργοστάσια κατασκευής ειδών χαρτιού, καπνού, 

μηχανουργεία, σιδηρουργεία, εφημερίδες και στη Γεωργία - Κτηνοτροφία. 

3. Δημοκρατική Εργατοϋπαλληλική Ένωση στις Βιομηχανίες Ρουχισμού και 

Δερμάτινων ειδών.  Η ΔΕΕ Ένδυσης και Υπόδησης δραστηριοποιείται 

συνδικαλιστικά, εγγράφει μέλη και εκπροσωπεί, εργαζόμενους σε εργοστάσια 

Ένδυσης και Υπόδησης και Βαλιτσοποιείας. 

4. Δημοκρατική Εργατοϋπαλληλική Ένωση Κυβερνητικών Ωρομίσθιων 

Εργατών και Υπαλλήλων Δημόσιων Υπηρεσιών. Η ΔΕΕ Κυβερνητικών 

δραστηριοποιείται συνδικαλιστικά, εγγράφει μέλη και εκπροσωπεί, 

εργαζόμενους στο ωρομίσθιο προσωπικό του κράτους, στους Δήμους, στις 

Σχολικές Εφορίες και στους οργανισμούς κοινής ωφελείας. 

5. Συντεχνία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και Τουρισμού "ΆΛΛΑΓΗ". Η 

Συντεχνία Ξενοδοχοϋπαλλήλων ''ΑΛΛΑΓΗ'' δραστηριοποιείται συνδικαλιστικά, 

εγγράφει μέλη και εκπροσωπεί εργαζόμενους σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, 

καφετερίες και συναφείς με το τουριστικό τομέα επιχειρήσεις. 

 

ΣΤ. Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξαρτήτων Συντεχνιών (ΠΟΑΣ) 

Η ΠΟΑΣ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1956 και ενεγράφη από τον Έφορο 

Συντεχνιών την 31η Δεκεμβρίου 1957 με αριθμό εγγραφής 500.  Ιδρυτικά μέλη 

της ΠΟΑΣ ήταν οι ακόλουθες οργανώσεις: 

1. Ανεξάρτητη Συντεχνία Υπαλλήλων Κυπριακών Αερογραμμών. 

2. Ένωση Υπαλλήλων ΝΑΑΦΙ. 

3. Ένωση Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. 

4. Συντεχνία Υπαλλήλων Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. 

5. Ένωση Τραπεζιτικών Υπαλλήλων Κύπρου. 

6. Συντεχνία Υπαλλήλων Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. 
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7. Ένωση Υπαλλήλων Τουριστικών Πρακτορείων. 

8. Ένωση Δικηγορικών Υπαλλήλων Λευκωσίας. 

Η αποψίλωση της Π.Ο.Α.Σ άρχισε μετά τον τερματισμό της Βρετανικής 

αποικιοκρατίας και την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 και 

ύστερα από μια συνεχή πολεμική σε βάρος των μελών των Συντεχνιών της και 

κατ΄ επέκταση της ΠΟΑΣ, ιδιαίτερα στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και στις 

τράπεζες, πολλά μέλη υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την ΠΟΑΣ.  Ο αριθμός 

των μελών και η δύναμη της ΠΟΑΣ, που τότε θεωρείτο μια από τις μεγάλες 

συντεχνίες με ιδιαίτερα καλή οργανωτική συγκρότηση, υποχώρησαν με 

αποτέλεσμα να παραμείνουν στην ΠΟΑΣ για αρκετά χρόνια οι ακόλουθες τρεις 

Συντεχνίες: 

1. Ένωση Υπαλλήλων ΝΑΑΦΙ 

2. Ανεξάρτητη Συντεχνία Υπαλλήλων Γραφείων Εμπορείου και 

Βιομηχανίας 

3. Ανεξάρτητη Συντεχνία Υπαλλήλων Εργοληπτικών Εταιρειών και 

Τεχνικών Γραφείων. 

Ωστόσο, από την ίδρυση της η ΠΟΑΣ ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα και 

πραγματοποίησε σημαντικές κατακτήσεις προς όφελος τόσο των μελών της, 

όσο και ολόκληρης της εργατικής τάξης.  Επίσης βοήθησε ουσιαστικά στην 

προώθηση του συνδικαλισμού  παροτρύνοντας αρκετούς εργαζόμενους να 

οργανωθούν σε συντεχνία. 

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΠΟΑΣ76, το 2007 κατάφερε να εντάξη 

στις τάξεις της τις ανεξάρτητες συντεχνίες κυρίως των ημικρατικών οργανισμών 

αυξάνοντας σημαντικά τα μέλη της.  Οι νέες συντεχνίες είναι οι εξής: 

1. Παγκύπρια Ανεξάρτητη Συντεχνία Εργαζομένων Αρχής 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ) - Η ΠΑΣΕ - ΑΤΗΚ ιδρύθηκε το 1991 

και αριθμεί πέραν των 693 μέλη τα οποία εργοδοτούνται στην Αρχή 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, λόγω έντονων διαφωνιών με την ΕΠΟΕΤ(ΟΗΟ- 
ΣΕΚ).  

2. Συντεχνία Επιστημονικού Προσωπικού Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 

(ΣΕΠΑΗΚ) - Η ΣΕΠΑΗΚ Ιδρύθηκε  το 1957 και θεωρείται η αρχαιότερη  

Ανεξάρτητη Συντεχνία. Μέλη της είναι το  Επιστημονικό Προσωπικό της Αρχής 

                                                             
76 (http://www.poas.org.cy 
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Ηλεκτρισμού Κύπρου και συγκεκριμένα μόνο πτυχιούχοι υπάλληλοι.  Τα μέλη 

της είναι 185. 

3. Συντεχνία Υπαλλήλων Βάρδιας Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΣΥΒΑΗΚ) 

– Η ΣΥΒΑΗΚ είναι και αυτή ανεξάρτητη συντεχνία που εκπροσωπεί 

εργαζόμενους στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και έχει ιδρυθεί το 1980.  Ο 

αριθμός των μέλων της είναι 130 και εκπροσωπεί μόνο τους υπάλληλους που 

χειρίζονται τα συστήματα/Σταθμούς παραγωγής της Α Η Κ και εργάζονται 

συνεχώς με σύστημα βάρδιας.  

4. Ανεξάρτητη Συντεχνία Υπαλλήλων Συγκροτήματος Εταιρειών 

Κυπριακών Αερογραμμών (ΑΣΥΣΕΚΑ) – Η ΑΣΥΣΕΚΑ ιδρύθηκε το 1989 και 

εκπροσωπούσε αρχικά μόνο Μηχανικούς Αεροσκαφών. Στη συνέχεια 

επεκτάθηκε και σε άλλες ειδικότητες που εργοδοτούνται στην Εταιρεία.  Κατά το 

κλείσιμο της εταιρείας είχε 138 μέλη και είναι μέλος του Α.Ε.Ι(Aircraft 

Engineering International).   

5. Παγκύπρια Συντεχνία Πιλότων (ΠΑΣΥΠΙ) - Η ΠΑΣΥΠΙ ιδρύθηκε το 1979 

με σκοπό να εκπροσωπεί τους πιλότους των Κυπριακών  Αερογραμμών. Η 

συντεχνία κατά το κλείσιμο της εταιρείας είχε 120 μέλη και είναι μέλος του 

International Federation of Airlines Pilots Association (IFALPA) και μέλος του 

European Cockpit Association (E.C.A.). 

6. Συντεχνία Πληρωμάτων Καμπίνας Κυπριακών Αερογραμμών (ΣΥΠΚΚΑ) 

- Η ΣΥΠΚΚΑ  εκπροσωπεί τους Αεροσυνοδούς και το Προσωπικό Καμπίνας 

στις  Κυπριακές Αερογραμμές.  Ιδρύθηκε το 1998 και κατά το κλείσιμο της 

εταιρείας είχε 132 μέλη. 

7. Συντεχνία Προσωπικού Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σ.Υ.Π.Α.Λ.Κ) - Η 

ΣΥΠΑΛΚ  ιδρύθηκε το 2002 και αριθμεί 40 μελη.  Εκπροσωπεί Πλοηγούς, 

Κυβερνήτες Ρυμουλκών, Λειτουργούς Παρακολούθησης Πλοίων, Επιθεωρητές 

Προκυμαίας, Χειριστές Πλοηγίδας και Λεμβοδηγοί. 

8. Συντεχνία Υπαλλήλων Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΣΥΑΛΚ).  Η ΣΥΑΛΚ  

ιδρύθηκε το 1980 και αριθμεί 134 μέλη τα οποία της προέρχονται από διάφορες 

ειδικότητες του προσωπικού της Αρχής Λιμένων Κύπρου. 

Οι δράσεις της, μεταξύ άλλων, είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων της με τα 

ΜΜΕ, η βελτίωση επικοινωνίας με τα μέλη μέσω των Συντεχνιών μελών, η 

προβολή του έργου της Ομοσπονδίας και η δημιουργία καλής φήμης τόσο στα 

μέλη όσο και σε τρίτους, οι δημόσιες παρεμβάσεις σε τρέχοντα σοβαρά θέματα 

και η αξιοποίηση των γυναικών μελών για συγκεκριμένες δράσεις. 
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Ζ. Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) 

Η έντονη ανάγκη των δημοσίων υπαλλήλων να υπερασπίσουν τους εαυτούς 

τους, τους οδήγησε στη πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης στις 12 

Φεβρουαρίου 1927, η οποία και αποφάσισε την ίδρυση Συνδέσμου 

Κυβερνητικών Υπαλλήλων που λειτουργούσε με βάση τον περί Λεσχών Νόμο. 

Στις 27.12.1966 η ΠΑΣΥΔΥ ενεγράφη ως Συντεχνία.  Στη συντεχνία 

ευρίσκονται 80 επαγγελματικοί κλάδοι οι οποίοι από Συμβούλια που εκλέγονται 

κάθε τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία στη γενική συνέλευση των μελών τους. 

Οι Επαγγελματικοί Κλάδοι εκπροσωπούνται στο Γενικό Συμβούλιο και στα 

Συνέδρια της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων.  

Τα μέλη της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων μπορούν να είναι 

όσοι ασχολούνται σε δημόσια αρχή περιλαμβανομένων των Βρετανικών Αρχών 

στη Κύπρο και συνταξιούχοι οι οποίοι ήταν μέλη πριν την συνταξιοδότηση τους.   

Τα μέλη της καλύπτουν επαγγέλματα λογιστικής φύσεως, γραφειακά, τεχνικά, 

τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τη δασοκομία και τη γεωργία, τους αρχιτέκτονες, 

γιατρούς και πολλούς άλλους.  Παρά το ευρύ φάσμα των επαγγελμάτων που 

καλύπτει και τα συμφέροντα που εκπροσωπεί, μερικές φορές ακόμη και εκεί 

όπου υπάρχουν αντιφατικές απόψεις ως προς τη φύση τους, αυτό δεν έχει 

ποτέ αποτελέσει εμπόδιο στην προώθηση του έργου και των στόχων της. 

Οι σκοποί της Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων όπως αυτοί 

αναφέρονται στην ιστοσελίδα της77, είναι οι ακόλουθοι: 

1. Η βελτίωση των όρων και συνθηκών απασχόλησης και η προστασία των 

επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων, με 

συλλογικές διαπραγματεύσεις με τη Δημόσια Αρχή, ή και με άλλα νόμιμα μέσα. 

2. Η εξύψωση του πνευματικού, ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου των 

μελών. 

3. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη συναδελφικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη. 

4. Η προώθηση της ενίσχυσης της ενότητας του συνδικαλιστικού κινήματος 

στην Κύπρο. 

5. Η συνεργασία ή και συνένωση με άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της 

Κύπρου και του εξωτερικού για την προώθηση και προάσπιση κοινών 

επαγγελματικών επιδιώξεων και συμφερόντων. 

                                                             
77 http://www.pasydy.org 
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6. Η ίδρυση Συνεργατικών Οργανισμών και οποιωνδήποτε Ιδρυμάτων, που 

προωθούν τα συμφέροντα και την ευημερία των μελών της. 

7. Η παροχή ευεργετημάτων και χρηματικής βοήθειας στα μέλη και τους 

εξαρτώμενούς τους. 

 

2.3.1  Τελευταίες Δεκαετίες 
 

Στο διεθνές χώρο και συγκεκριμένα στη Διεθνής Οργάνωση Εργασίας όταν 

ανάλαβε ο Francis Blanchard της Γαλλίας, επεκτάθηκε η συνεργασία της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες και απέτρεψε 

ζημιές στον Οργανισμό, παρά την απώλεια του ενός τετάρτου του 

προϋπολογισμού της μετά την απόσυρση των ΗΠΑ (1977-1980).  Επίσης, η 

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση της 

Πολωνίας από τη δικτατορία, δίνοντας την πλήρη υποστήριξή της για τη 

νομιμότητα της Ένωσης Αλληλεγγύης η οποία βασίζεται στο σεβασμό για τη 

Σύμβαση αριθ. 87 σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την οποία είχε 

κυρώσει η Πολωνία το 1957. 

Στις 4 Μαρτίου 1999, Juan Somavia της Χιλής ανέλαβε ως Γενικός Διευθυντής. 

Ο Juan Somavia τόνισε τη σημασία της αξιοπρεπούς εργασίας και την αξία της 

να είναι στρατηγικός διεθνής στόχος και προώθησε την ιδέα μιας δίκαιης 

παγκοσμιοποίησης.  Υπογράμμισε, επίσης, την εργασία ως μέσο 

αντιμετώπισης της φτώχειας και τον ρόλο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 

συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης της παγκόσμιας φτώχειας στο μισό 

μέχρι το 2015 .  Ο Juan Somavia αναφέρει σχετικά «Εργασία για κοινωνική 

δικαιοσύνη είναι η εκτίμησή μας για το παρελθόν και η εντολή μας για το 

μέλλον». 

Το Μάιο του 2012, εξελέγη ως ο δέκατος Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας ο άγγλος Guy Ryder. Ξεκίνησε η πενταετής θητεία του 

τον Οκτώβριο του 2012. 

Σήμερα, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας πραγματοποιεί το έργο της μέσα από 

τρία κύρια σώματα, τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας, το Διοικητικό Σώμα και το 

Γραφείο (The International labour Conference, the Governing body and the 
Office), τα οποία αποτελούνται από κυβερνήσεις και εκπροσώπους των 

εργοδοτικών και συνδικαλιστικών Οργανώσεων.  Το έργο του Διοικητικού 

Σώματος και του Γραφείου υποβοηθείται από τριμερείς επιτροπές.  
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Υποστηρίζεται, επίσης, από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων σε θέματα όπως 

η επαγγελματική κατάρτιση, η διαχείριση της ανάπτυξης, η επαγγελματική 

ασφάλεια και υγεία, οι εργασιακές σχέσεις , η εκπαίδευση των εργαζομένων, 

και τα προβλήματα των γυναικών και των νέων εργαζομένων. 

Η αποστολή και οι στόχοι της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας είναι 

προσανατολισμένοι στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των 

διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων, επιδιώκοντας την ιδρυτική αποστολή της ότι η εργασιακή ειρήνη 

είναι απαραίτητη για την ευημερία ενος λαού.  Σήμερα, η Διεθνής Οργάνωσης 

Εργασίας προωθήσει τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας. Η τριμερής 

δομή της προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα για την προώθηση της 

αξιοπρεπούς εργασίας για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες . Οι κύριοι στόχοι 

της είναι η προώθηση των δικαιωμάτων στην εργασία, την ενθάρρυνση 

ευκαιριών αξιοπρεπούς απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής 

προστασίας και την ενίσχυση του διαλόγου για θέματα που σχετίζονται με την 

εργασία. 

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει τέσσερις στρατηγικούς στόχους ως εξής: 

1 . Προώθηση των πρότυπων και τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην 

εργασία· 

2 . Δημιουργία μεγαλύτερων ευκαιριών για τις γυναίκες και τους άνδρες σε 

αξιοπρεπή απασχόληση και εισόδημα· 

3 . Βελτίωση της κοινωνικής προστασίας για όλους· 

4. Ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας και του κοινωνικού διαλόγου. 

 
Η Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας προσφέρει την εμπειρία και τις γνώσεις που 

απέκτησε τα 90 και κάτι χρόνια σε όλο το κόσμο της εργασίας εξυπηρετώντας 

τις ανάγκες των εργαζόμενων γυναικών και ανδρών, φέρνοντας σε επαφή τις 

κυβερνήσεις, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους με σκοπό να καθορίζουν 

πρότυπα εργασίας , να αναπτύσσουν πολιτικές και προγράμματα.  Είναι ένας 

τριμερής οργανισμός, που συνενώνει τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων, 

των εργοδοτών και των εργαζομένων στα εκτελεστικά του όργανα.  Οι 

εργαζόμενοι και οι εργοδότες από κοινού έχουν ισότιμη φωνή με τις 

κυβερνήσεις στις Διασκέψεις της, δίνοντας το παράδειγμα του κοινωνικού 

διαλόγου σε δράση.  Επιπρόσθετα, διασφαλίζει ότι οι απόψεις των κοινωνικών 
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εταίρων αντανακλούνται στους κανόνες εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας, στις πολιτικές και στα προγράμματα. 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει κυρώσει 

αρκετές συμβάσεις και αποδεκτεί πολλές συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας καθώς και έχει χρησιμοποιήσει αρκετές φορές τις συμβουλευτικές της 

υπηρεσίες.  Οι πρόνοιες του Κώδικά Βιομηχανικών Σχέσεων έχουν πολλές 

φορές αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
κυρίως ως παράδειγμα προς μίμηση.  Αρμόδιο για επίλυση εργατικών 

διαφορών στο πλαίσιο του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και συγκεκριμένα 

για μεσολάβηση σε εργατικές διαφορές είναι το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 

του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  Ενδεικτικά 

εντός του 201078, το Τμήμα μεσολάβησε σε 250 εργατικές διαφορές με 30.965 

επηρεαζόμενους υπάλληλους, σε σύγκριση με 229 εργατικές διαφορές και 

41.871 υπάλληλους κατά το 2009.  Οι εργατικές διαφορές αφορούσαν κυρίως 

θέματα σχετικά με την μη τήρηση των Συλλογικών Συμβάσεων με αυξημένος 

αριθμός αιτήσεων για μεσολάβηση στην Οικοδομική Βιομηχανία και τα 

αεροδρόμια.  Εντός του 2010 και μετά από μεσολαβητικές προτάσεις από το 

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων έχουν ανανεωθεί οι κλαδικές Συλλογικές 

Συμβάσεις που αφορούσαν, τα Γκαράζ Αυτοκινήτων και τη Μεταλλουργική 

Βιομηχανία τα Τυπογραφεία. Κατά την ίδια περίοδο,  πραγματοποιήθηκαν 4 

μόνο απεργίες και χάθηκαν 200 εργάσιμες ημέρες σε σύγκριση με 6 απεργίες 

και 1.743 εργάσιμες ημέρες που χάθηκαν τον προηγούμενο χρόνο.  

Συγκρίνοντας τα 20 προηγούμενα χρόνια φαίνεται ότι ο αριθμός των εργατικών 

διαφορών κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα.  Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία του 

Κώδικά Βιομηχανικών Σχέσεων είναι σεβαστή από τους κοινωνικούς εταίρους.  

Ωστόσο, ο αριθμός των απεργιών διαφοροποιείται κάθε χρόνο. Αυτό δεν 

μπορεί να ερμηνευτεί από μόνο του γιατί υπάρχει ένας μεγάλος παραγόντων 

που το επηρεάζει όπως για παράδειγμα, ο αριθμός των συλλογικών 

συμβάσεων που έχουν λήξει την προηγούμενη χρονιά, η οικονομική κατάσταση 

της οικονομίας και η διαθεσιμότητα στην απασχόληση.  Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί εδώ ότι ο αριθμός απεργιών από μόνος του δεν υποδηλοί αποτυχία 

του συστήματος εργασιακών σχέσεων αλλά περιλαμβάνεται στις υγιείς 

εργασιακές σχέσεις. Η εικόνα των 20 προηγούμενων χρόνων, η οποία 

περιλαμβάνεται στη ετησία έκθεση φαίνεται πιο κάτω: 

 

                                                             
78 Τα στοιχεία λήφθηκαν από την Ετήσια Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για το 2010 
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Πίνακας 7 

ΕΤΟΣ Εργατικές 

Διαφορές  

Απεργίες 

1991 319 31 

1992 260 27 

1993 245 24 

1994 234 32 

1995 270 26 

1996 225 20 

1997 237 16 

1998 192 20 

1999 185 21 

2000 166 6 

2001 236 25 

2002 174 23 

2003 247 18 

2004 280 13 

2005 219 25 

2006 251 10 

2007 212 8 

2008 185 8 

2009 229 6 

2010 250 4 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για το 2010 
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Τις τελευταίες δεκαετίες οι κοινωνικοί εταίροι παίζουν καθοριστικό ρόλο στα 

εργασιακά δρώμενα της Κύπρου.  Για να γίνει κατορθωτή η υπερπήδηση των 

προβλημάτων που προέκυψαν λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής, οι 

κοινωνικοί εταίροι συνήψαν συμφωνία σε εθνικό επίπεδο με βάση την οποία οι 

αυξήσεις των μισθών θα ήταν ανάλογες με την αύξηση της εθνικής 

παραγωγικότητας. Τέτοιες συμφωνίες έγιναν σε διάφορές περιόδους κατά τη 

ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων όπως το 1986 και το 1987 και το 1994.  

Για παράδειγμα, το 1994 κατά την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στο 

βιομηχανικό τομέα συμφωνήθηκε να ανανεωθούν για ένα χρόνο δηλαδή να 

λήγουν την 31.12.94 με μισθολογικές αυξήσεις στο ύψος της εθνικής 

παραγωγικότητας (περίπου 2%). Για τις βιομηχανίες που αντιμετώπιζαν 

σοβαρά προβλήματα οι αυξήσεις θα μπορούσε να ήταν χαμηλότερες, (πχ. 

ένδυση, υπόδηση) 

Τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά των συντεχνιών έχουν πέσει αρκετά.  Το 

ισοζύγιο δυνάμεων αντιστράφηκε.  Με την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

θεσπίστηκαν νέες νομοθεσίες οι οποίες αφορούν θέματα που μέχρι σήμερα 

ρυθμίζονταν μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις.  Άρχισαν να απασχολούν το 

εργασιακό γίγνεσθαι θέματα όπως η μείωση του προσωπικού σε επιχειρήσεις, 

οι ομαδικές απολύσεις και οι συγχωνεύεις, η αύξηση του τομέα των υπηρεσιών 

και η ουσιαστική μείωση του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα, οι 

ευέλικτες μορφές απασχόλησης, οι μαζική εισροή φτηνού εργατικού δυναμικού 

από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι αναζητούν δουλειά, η 

αύξηση της ανεργίας και τα οποία δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια.  Οι 

συντεχνίες και οι εργοδοτικές οργανώσεις μετά την ένταξή της Κύπρου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχουν στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές συντεχνίες 

έχοντας άμεση εμπλοκή στο καθορισμό πολιτικής κατά την συζήτηση θεμάτων 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο.    

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να γίνεται σημαντικός ο τομέας των 

εργασιακών σχέσεων από τα μέσα της δεκαετίας του 1980.  Αυτό οφείλεται, 

κυρίως, σε τρεις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας περιλαμβάνει ένα 

συγκεκριμένο κοινωνικό μοντέλο και την ιδέα της «κοινωνικής διάστασης» των 

ευρωπαϊκών πολιτικών που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέσα 

της δεκαετίας του 1980. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν η απελευθέρωση των 

αγορών εντός των κρατών μελών τη δεκαετία του 1990 και η μετάβαση προς 

ένα κοινό νόμισμα οι οποίες ανάγκασαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να στρέψει το 

βλέμμα της στο συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών των χωρών μελών.  Και 

ο τρίτος παράγοντας ήταν οι πιέσεις που υπήρχαν από διάφορους φορείς οι 
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οποίοι σήμερα αποκαλούνται  η «κοινωνία των πολιτών» που ήθελαν να 

μπορούν να επηρεάσουν σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. 

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

τομέα αυτό,  η Συνθήκη της Ρώμης το 1957, η οποία ήταν η ιδρυτικό συνθήκη 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είχε σαν στόχο να δημιουργήσει μια ενιαία αγορά 

στο τομέα των κεφαλαίων, των υπηρεσιών, των εμπορευμάτων και της 

εργασίας.  Στο πλαίσιο αυτό κατοχυρώνεται και η ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζομένων σε όλες τις χώρες κράτη μέλη.  Η Συνθήκη ωστόσο περιλαμβάνει 

κάποιες βασικές αρχές στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής όπως την ίση 

αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και τη βελτίωση των ευκαιριών 

απασχόλησης μέσα από συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο.  Επιπρόσθετα, στο άρθρο 11879 της Συνθήκης αναφέρει ότι: 

 “Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσας συνθήκης και 

σύμφωνα με τους γενικούς στόχους , η Επιτροπή έχει ως αποστολή να 

προωθήσει τη στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον κοινωνικό 

τομέα , ιδίως σε θέματα που αφορούν : 

 Την απασχόληση· 

 Το εργατικό δίκαιο και τους όρους εργασίας· 

 Τη βασική επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση· 

 Τη κοινωνική ασφάλιση· 

 Την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών· 

 Την υγιεινή στο χώρο εργασίας· 

 Το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 

μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. 

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή ενεργεί σε στενή επαφή με τα κράτη μέλη με 

την ετοιμασία μελετών, δίδοντας γνώμες και διοργανώνοντας διαβουλεύσεις, 

τόσο για τα προβλήματα που ανακύπτουν σε εθνικό επίπεδο όσο και αυτά που 

ενδιαφέρουν διεθνείς οργανισμούς. 

Πριν διατυπώσει τις γνώμες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή 

θα πρέπει να συμβουλεύεται την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή».  Όμως 

                                                             
79 http://ec.europa.eu/archives/emu_history/documents/treaties/rometreaty2.pdf 
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ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της Συνθήκης της Ρώμης οι τότε χώρες κράτη 

μέλη υιοθέτησαν τη θέση ότι δεν θα πρέπει να έχουν μια κοινή γραμμή στη 

κοινωνική πολιτική.   

Την δεκαετία του 1970 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε 

Οδηγίες οι οποίες αφορούσαν τις ομαδικές απολύσεις και την μεταβίβαση 

επιχειρήσεων, την ισότητα των ευκαιριών και την υγεία και την ασφάλεια στην 

εργασία, καθώς και προγράμματα δράσης για τα άτομα με αναπηρία, τους 

φτωχούς και τους ηλικιωμένους. Οι δράσεις αυτές έγιναν ως αποτέλεσμα του 

“πρώτου προγράμματος κοινωνικής δράσης” το οποίο εγκρίθηκε από το 

Συμβούλιο το 1974.  Το πρόγραμμά αυτό, ουσιαστικά, τόνιζε την ανάγκη για 

μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον κοινωνικό τομέα με 

στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ιδιαίτερα 

ευάλωτων ομάδων της κοινωνία.   

Παραταύτα, μόνο μετά από την εκλογή του Ζακ Ντελόρ (Jacques Delors) ως 

προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άρχισαν να γίνονται ουσιαστικές 

αλλαγές στο τομέα της κοινωνικής πολιτικής.  Με σημαντικό σταθμό την έναρξη 

του κοινωνικού διαλόγου όπου ο Ντελόρ κάλεσε, το 1985, τους εκπροσώπους 

των ευρωπαϊκών εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων σε μια 

συνάντηση στο κάστρο της Val Duchesse (ονομάστηκε το Val Duchesse 

initiative). 

Στη συνέχεια, το Δεκέμβριο του 1989 στο Στρασβούργο τα 11 κράτη μέλη, με 

εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο αυτοεξαιρέθηκε, ενέκριναν τον 

«κοινωνικό χάρτη» ο οποίος στηρίχθηκε στον Κοινωνικό Χάρτη του 

Συμβούλιου της Ευρώπης και τις κύριες συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας.  Ο «κοινωνικός χάρτης» κατοχυρώνει μια σειρά από κοινωνικά 

δικαιώματα τα οποία πρέπει να διασφαλίζονται στην Ευρωπαϊκή αγορά 

εργασίας.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο εφαρμογής του «κοινωνικού 

χάρτη» κατάρτισε ένα Σχέδιο Δράσης το οποίο περιλάμβανε προτάσεις για 

πρωτοβουλίες δεσμευτικές και μη.  Επίσης, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης υιοθέτησε Οδηγίες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές μέχρι σήμερα, 

την οδηγία για την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει γραπτώς τους 

εργοδοτούμενους του για τους βασικού όρους που διέπουν τη σχέση εργασίας 

και τις οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην εργασία. 
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Οι εξουσίες της Κοινότητας στο κοινωνικό πεδίο αυξήθηκαν με την Συνθήκη του 

Μάαστριχτ (επίσης γνωστή ως Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) το 1992.  Η 

Συνθήκη καθόριζε δυο είδη κανόνων στον κοινωνικό τομέα,  τη συνθήκη της ΕΚ 

η οποία κάλυπτε όλα τα 15 κράτη μέλη, και τη Συμφωνία που οριζόταν στο 

«Πρωτόκολλο (αριθμός 14) για την Κοινωνική Πολιτική» από το οποίο το 

Ηνωμένο Βασίλειο αυτοεξαιρέθηκε.  Το Κοινωνικό Πρωτόκολλο και η Συμφωνία 

για την Κοινωνική Πολιτική που επισυνάπτεται στο Πρωτόκολλο περιείχε δύο 

σημαντικές καινοτομίες: 

1. Το δικαίωμα των εργοδοτών και συντεχνιών να διαπραγματεύονται 

δεσμευτικές ευρωπαϊκές συμφωνίες-πλαίσιο, δίνοντας τους έτσι μια 

σημαντική αναγνώριση, και 

2. την επέκταση της ψηφοφορίας σε ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο 

στους τομείς της βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος για καλύτερη 

προστασία των εργαζομένων, των συνθηκών εργασίας, την ισότητα των 

ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας και την ίση 

μεταχείριση στην εργασία, την ενημέρωση και διαβούλευση των 

εργαζομένων, και η επαγγελματική ένταξη των ατόμων που δεν 

βρίσκονται στην αγορά εργασίας. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι 14 χώρες κράτη μέλη υιοθέτησαν αριθμό οδηγιών όπως 

την οδηγία για την γονική άδεια η οποία προήρθε από συμφωνία πλαίσιο των 

κοινωνικών εταίρων, την οδηγία για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Επιχειρήσεων η 

οποία διασφαλίζει το κοινωνικό διάλογο σε μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις, και 

την οδηγία για τη μερική απασχόληση η οποία προήρθε από συμφωνία πλαίσιο 

των κοινωνικών εταίρων. 

 

Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα μετά την αλλαγή της κυβέρνησης το 1999 με τη 

Συνθήκη του Άμστερνταμ εισήχθηκαν νέες διατάξεις οι οποίες επηρέαζαν τις 

εργασιακές σχέσεις.  Οι κυριότερες διατάξεις, ήταν οι εξής: 

 

1. Η εισαγωγή ενός νέου Κεφαλαίου για την απασχόληση, που για πρώτη 

φορά χαράσσει συντονισμένη στρατηγική στον τομέα της απασχόλησης 

και ιδιαίτερα την υποχρέωση των εθνικών κυβερνήσεων να συντάσσουν 

κάθε χρόνο ετήσια έκθεση για την απασχόληση.  
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2. Η ανανέωση της δέσμευσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων 

λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας. 

3. Η ανανέωση της υποχρέωσης για την εφαρμογή της ίσης αμοιβής 

μεταξύ αντρών και γυναικών. 

Τέλος, η Συνθήκη της Λισαβόνας, το 2007, βελτιώσε το κοινωνικό πρόσωπο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη αναγνωρίζει, επίσημα πλέον, το ρόλο και 

την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και εισάγει μια κοινωνική ρήτρα που 

υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβεται την κοινωνική συνοχή και την 

καταπολέμηση των διακρίσεων σε όλες τις πολιτικές και τις δραστηριότητές της.  

Επίσης, η Συνθήκη της Λισαβόνας αναθέτει τη προώθηση του κοινωνικού 

διαλόγου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εισάγει, στο πρωτογενές δίκαιο, την 

Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.  

Ο κοινωνικός διάλογος είχε αρχίσει να αναπτύσσεται στο Ευρωπαϊκό χώρο 

στις  δεκαετίες του 1960 και του 1970.  Ωστόσο, η θεσμοθέτηση του κοινωνικού 

διαλόγου έγινε το 1985 από το  Ζακ Ντελόρ, ο οποίος εισήγαγε τον κοινωνικό 

διάλογο σαν ένα εργαλείο διαπραγμάτευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.   

Το 1985, ο διμερής κοινωνικός διάλογος άρχισε με ένα φόρουμ για 

διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην εισαγωγή της ανακοίνωσης της 

Επιτροπής με τίτλο «Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος, η ώθηση για την 

καινοτομία και την αλλαγή» (COM (2002) 341 τελικό), αναφέρονται  τα εξής: 

«Ο κοινωνικός διάλογος έχει τις ρίζες του στην ιστορία της ευρωπαϊκής 

ηπείρου, γεγονός που διαφοροποιεί την Ένωση από τις περισσότερες άλλες 

περιοχές του κόσμου».  

Ο Ευρωπαϊκός διάλογος μπορεί να χωριστεί σε τρεις περιόδους. Την πρώτη 

περίοδο, μέχρι το 1991, η οποία χαρακτηρίστηκε από διμερείς δραστηριότητες 

σε δηλώσεις και απόψεις χωρίς καμία δεσμευτική ισχύ, η δεύτερη περίοδος η 

οποία είναι μέχρι το 2001 ξεκίνησε με μια συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών 

εταίρων, η οποία ενσωματώθηκε αργότερα στο πρωτόκολλο για την κοινωνική 

πολιτική, και η τρίτη περίοδος άρχισε μετά το 2001 όταν οι ευρωπαίοι 

κοινωνικοί εταίροι παρουσίασαν μια «κοινή συμβολή» στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο του Λάακεν.  Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την αυτονομία 
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του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου.  Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι 

άρχισαν να εμπλέκονται ουσιαστικά στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω του κοινωνικού διαλόγου. Η 

Επιτροπή είναι πλέον υποχρεωμένη από τη Συνθήκη να διαβουλεύεται με τους 

ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους πριν υποβάλει προτάσεις στον τομέα της 

κοινωνικής πολιτικής Όταν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινωνικού διάλογου 

επιτευχθεί συμφωνία τότε αυτή η συμφωνία ονομάζεται συμφωνία.   

Το 1996, η οδηγία για τη γονική άδεια ήταν προϊόν κοινωνικού διαλόγου σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου και της Συμφωνίας για την 

κοινωνική πολιτική που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

η οποία δίνει τα πρώτα δείγματα γραφής για την υποχρεωτική διαβούλευση με 

τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους και τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο.  

Ακολούθησαν οι συμφωνίες-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης 

(1997) και την εργασία ορισμένου χρόνου (1999). Ακολούθησαν και άλλες 

συμφωνίες οι οποίες δεν υιοθετήθηκαν ως Οδηγίες αλλά τις εφαρμόζουν τα 

κράτη μέλη και αφορούν την τηλεργασία (2002), το εργασιακό άγχος (2004), 

την παρενόχληση και τη βία στο χώρο εργασίας (2007), και την κοινωνική 

ένταξη (2010).  

Οι ευρωπαϊκές συντεχνίες έκαναν προσπάθειες να αρχίσουν να γίνονται 

συλλογικές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς όμως αποτέλεσμα 

λόγω της μεγάλης αντίστασης των εργοδοτικών οργανώσεων και της άρνησης 

τους να συμμετάσχουν σε μια τέτοια διαδικασία.  Η σημασία του ευρωπαϊκού 

κοινωνικού διαλόγου τονίστηκε επίσης κατά το ευρωπαϊκό συμβούλιο της 

Νίκαιας το 2001 όπου εγκρίθηκε ένα έγγραφο το οποίο αναφέρει τη σημασία 

του κοινωνικού διαλόγου για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της 

αλληλεγγύης και την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας στην 

απασχόληση. Το 2004, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο 

«Συνεταιρισμός για αλλαγή σε μια διευρυμένη Ευρώπη. Ενίσχυση του ρόλου 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου» (COM (2004) 557 τελικό), τονίζοντας 

την αναγκαιότητα ενός υγιούς κοινωνικού διαλόγου εν όψει της διεύρυνσης της 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης και της Κύπρου. 

Στη συνέχεια πολλά από τα δικαιώματα που σχετίζονται με την εργασία όπως η 

ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα των συλλογικών 
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διαπραγματεύσεων καθώς και το δικαίωμα της διακρατικής εργασιακής δράσης 

περιλήφθηκαν Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ που υπεγράφη το 

2007 και τέθηκε σε ισχύ μαζί με τη Συνθήκη της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 

2009.  Συγκεκριμένα, τα θεμελιώδη δικαιώματα που περιέχονται στο Χάρτη 

είναι η νομιμότητα της συλλογικής διαπραγμάτευσης και της συλλογικής 

δράσης, η ενημέρωση και η διαβούλευση για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, η 

ελεύθερη κυκλοφορία, οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας στη απασχόληση, της μη 

διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης.  

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η κάθε χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχει διαφορετικό σύστημα εργασιακών σχέσεων. Κατά συνέπεια, ο 

ρόλος και το είδος του κοινωνικού διαλόγου μαζί με το θεσμικό πλαίσιο των 

εργασιακών σχέσεων διαφέρει από χώρα σε χώρα.  Ο πιο κάτω πίνακας ο 

οποίος δημοσιεύτηκε στο «Industrial Relations in Europe 2008» της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει μια πολύ παραστατική εικόνα των διαφόρων 

συστημάτων που υπάρχουν στην Ευρώπη. 
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Πίνακας 8 

 

 

 

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικό 

τρόπο, και διαφορετικές χώρες έχουν χειριστεί την κρίση με διαφορετικά μέσα.  

Οι εργασιακές σχέσεις σε κάθε χώρα στην Ευρώπη έχουν τα δικά τους 

χαρακτηριστικά και ο κοινωνικός διάλογος διεξάγεται κάτω από άλλες 

διαδικασίες.  Άρα, το  τι λειτουργεί ως βέλτιστη πρακτική σε μια χώρα δεν 

μπορεί να υιοθετηθεί σε ένα άλλο καθεστώς μια άλλης χώρας, χωρίς αυτό να 

προϋποθέτει κόστος λόγο διαφορετικής προσέγγισης.  

 

 Βόρια Κεντρο-

Δυτικά 

Νότια Δυτικά Κεντρο-

Ανατολικά 

Καθεστώς 

εργασιακών 

σχέσεων 

Συντεχνιακό 

καθεστώς 
Συνεργασία 

κοινωνικών 

εταίρων 

Πολωμένος 

πλουραλισμός 
Φιλελεύθερος 

πλουραλισμός 
Κατακερματισμ

ένο 

 

Ισοζύγιο 

δυνάμεων 

Προσανατολιζό

μενο προς 

εργαζόμενους 

Ισορροπημένο Εναλλασσόμεν

ο 
Προσανατολιζό

μενο προς 

εργοδότη 

Προσανατολιζό

μενο προς 

εργοδότη 

Επίπεδο 
διαπραγμάτευ
σης 
 

Τομέακο Τομέακο Μεταβαλλόμεν
ο / ασταθή 

Εταιρικό Εταιρικό 

Είδος 
Διαπραγμάτευ
σης 

Ενοποιητικό Ενοποιητικό Συγκρουσιακός 
προσανατολισμ
ός 
 

Συγκρουσιακός 
προσανατολισμ
ός 

Συγκαταβατικό 

Ρόλος του 
κράτους στις 
εργασιακές 
σχέσεις 

Περιορισμένος 
(διαμεσολαβητι
κος) 

Σκιώδης 
ιεραρχία  

Συχνά 
παρεμβατικός 

Μη 
παρεμβατικός 

Διοργανωτής 
μετάβασης 

Εκπροσώπησ
η 
εργαζομένων 
 

Συντεχνιακά 
βασισμένη  
 

Διπλό σύστημα  Διπλό σύστημα Διπλό σύστημα Διπλό σύστημα 

Χώρες Δανία 
Φινλανδία 
Νορβηγία 
Σουηδία 

Βέλγιο 
Γερμανία 
(Ιρλανδία) 
Λουξεμβούργο 
Ολλανδία 
Αυστρία 
Σλοβενία 
(Φινλανδία) 

Ελλάδα 
Ισπανία Γαλλία 
Ιταλία 
(Ουγγαρία) 
Πορτογαλία 

Ιρλανδία Μάλτα 
Κύπρος 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Βουλγαρία 
Τσεχική 
Δημοκρατία 
Εσθονία 
Λετονία 
Λιθουανία 
Ουγγαρία 
Πολωνία 
Ρουμανία 
Σλοβακία 
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Ο πιο πάνω πίνακας χωρίζει τις ευρωπαϊκές χώρες σε πέντε καθεστώτα:  

1. Το σκανδιναβικό καθεστώς “συντεχνιακό καθεστώς”  το οποίο έχει τον 

πιο θεσμοθετημένο ρόλο των κοινωνικών εταίρων και χαρακτηρίζεται 

από υψηλό βαθμό συμμετοχής των εργοδοτικών οργανώσεων και 

συντεχνιών στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων.  Επιπλέον, ο ρόλος 

του κράτους είναι περιορισμένος αφήνοντας τα δυο μέρη να καθορίζουν 

τους μισθούς και τα ωφελήματα των υπαλλήλων. Το ισοζύγιο δυνάμεων 

είναι προσανατολισμένο στους εργαζόμενους. 

 

2. Το καθεστώς της κοινωνικής εταιρικής σχέσης στην κεντρική ηπειρωτική 

Ευρώπη χαρακτηρίζεται επίσης από ένα θεσμοθετημένο ρόλο των 

κοινωνικών εταίρων. Στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κάθε πολιτικής 

συμμετέχουν τόσο οι οργανώσεις των εργοδοτών όσο και των 

συντεχνιών. Το ισοζύγιο δυνάμεων είναι ισορροπημένο. 

 
3. Στο πολωμένο πλουραλισμό που εφαρμόζεται στην Ισπανία, την 

Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα, ο ρόλος των 

κοινωνικών εταίρων είναι πιο ακανόνιστος και ιδιαίτερα 

πολιτικοποιημένος,  εξ ου και ο όρος «πολωμένος πλουραλισμός» που 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτές τις χώρες.  

 
4. Το φιλελεύθερο καθεστώς ή αγγλοσαξονικό μοντέλο δίνει έμφαση σε ένα 

πιο περιορισμένο ρόλο των κοινωνικών εταίρων και η συμμετοχή τους 

εξαρτάται από συγκεκριμένα θέματα ή ατζέντες. Το ισοζύγιο δυνάμεων 

είναι προσανατολισμένο στους εργοδότες. 

 
5. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν όλα ή ορισμένα από τα νέα κράτη μέλη από 

την ανατολική Ευρώπη θα αφομοιώσουν οποιοδήποτε από αυτά τα 

καθεστώτα.  Έχουν ένα κατακερματισμένο καθεστώς εργασιακών 

σχέσεων και το ισοζύγιο δυνάμεων είναι προσανατολισμένο στους 

εργοδότες. 

 

Ως εκ τούτου, τα  πέντε καθεστώτα διαφέρουν όσον αφορά το επίπεδο των 

διαπραγματεύσεων, το ρόλο του κράτους και το ρόλο των κοινωνικών εταίρων.  

Μα
ρίν
α Ι
ωά
νν
ου



 

117 
 

Τα καθεστώτα εργασιακών σχέσεων στις διάφορες χώρες διαφέρουν ως προς 

στη δύναμη των συντεχνιών τους, την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, τη 

κρατική παρέμβαση, και του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο, τομεακό 

επίπεδο και επιχειρησιακό επίπεδο. Τα καθεστώτα διαφέρουν επίσης από την 

άποψη των κοινωνικών και των πολιτικών απασχόλησης, και αυτές οι πολιτικές 

σε κάποιο βαθμό αντανακλώνται από το ρόλο των κοινωνικών εταίρων σε 

εργασιακές σχέσεις.  

Η Κύπρος επηρεάστηκε κατά καιρούς τόσο από τις πολιτικές άλλων χωρών 

αλλά και σε μεγάλο βαθμό επηρεάστηκε από την παγκοσμιοποίηση.  Τα 2012 η 

κυπριακή οικονομία άρχισε να βιώνει μια μεγάλη οικονομική κρίση, την 

μεγαλύτερη οικονομική κρίση μετά το πόλεμο του 1974.  Κύρια αιτία της κρίσης 

αυτής ήταν η έκθεση των κυπριακών τραπεζών σε ελληνικά ομόλογα τα οποία 

κουρεύτηκαν την άνοιξη του 2012.  Πολλές επιχειρήσεις μείωσαν το κόστος 

παραγωγής τους με σημαντικές μειώσεις μισθών και μειώσεις ωφελημάτων ή 

και κατάργησης τους.  Πολλές επιχειρήσεις έχουν κλείσει αφήνοντας τους 

εργαζόμενους στην ανεργία.  Το 2013 μετά από σκληρή διαπραγμάτευση 

υπογράφηκε μνημόνιο συναντίληψης με την τρόικα το οποίο επέφερε 

ουσιαστικές παρεμβάσεις στο εργασιακό γίγνεσθαι.  Για παράδειγμα, το 

Μνημόνιο επέβαλε μειώσεις μισθών στο Δημόσιο και Ημιδημόσιο Τομέα χωρίς 

καμία διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.  Το ίδιο έγινε και με την 

καταβολή της ΑΤΑ, η οποία κερδήθηκε μετά από αγώνες.      

Ένα ακόμη πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος σήμερα είναι η αδήλωτη και 

παράνομη απασχόληση. Ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει όλη την Ευρώπη 
και επηρεάζει τόσο τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων όσο τα διάφορα 

ταμεία όπως το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Φόρο Εισοδήματος. 

Εν κατακλείδι, το κράτος έχει, πολλές φορές, χαρακτηριστεί ως ο 

θεματοφύλακας των εργασιακών σχέσεων, ο λόγος είναι γιατί δεν μένει ποτέ 

αδιάφορο στα κατά καιρούς εργασιακά προβλήματα που δημιουργούνται.  

Μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου και της συνδιαλλαγής επιτυγχάνει 

κοινωνική δικαιοσύνη.    

 

      

Μα
ρίν
α Ι
ωά
νν
ου



 

118 
 

 

 
 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
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3.1 Οικονομετρική Μεθοδολογία  

 

Στην υποενότητα 3.1 αναλύονται οι βασικές οικονομετρικές έννοιες και οι 

αντίστοιχοι  οικονομετρικοί έλεγχοι οι οποίοι θα αποτελέσουν την βάση για την 

οικονομετρική ανάλυση των οικονομικών σχέσεων που θέλουμε να 

διερευνήσουμε. Είναι γνωστό ότι η επιλογή της οικονομετρικής μεθοδολογίας 

εξαρτάται από τις ιδιότητες των χρονοσειρών που έχουμε, δηλαδή των 

στατιστικών στοιχείων που διαθέτουμε ως περιγραφή της διαχρονικής εξέλιξης 

των οικονομικών μεταβλητών που εμπλέκονται στην ποσοτική διερεύνηση. 

Στην παρούσα διατριβή έχουμε στατιστικά στοιχεία για τις ακόλουθες 

οικονομικές μεταβλητές: ανεργία, παραγωγικότητα κεφαλαίου, 

παραγωγικότητας εργασίας,  επίπεδο των μισθών και δεικτών του ποσοστού 

των οργανωμένων μισθωτών.   

Για τη τελευταία μεταβλητή χρησιμοποιούμε δύο δείκτες, το ποσοστό των 

οργανωμένων μισθωτών  επί του συνολικά οικονομικά ενεργού πληθυσμού και 

το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών επί του συνόλου των μισθωτών.  Αν 

οι εμπλεκόμενες χρονοσειρές είναι στάσιμες τότε μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν οι κλασσικοί οικονομετρικοί έλεγχοι και μοντέλα τα οποία 

έχουν «κτιστεί» για στάσιμες χρονοσειρές. Στην περίπτωση όμως που οι 

χρονοσειρές δεν είναι στάσιμες (τουλάχιστον στάσιμες 2ης τάξης) τότε οι 

κλασσικοί έλεγχοι δεν ισχύουν, και πρέπει να «κτιστούν» μοντέλα ειδικά για 

τέτοιες χρονοσειρές. Άρα ως πρώτο βήμα θα πρέπει να εξετάσουμε τις 

ιδιότητες στασιμότητας των χρονοσειρών. Αυτό θα γίνει με τους ελέγχους 

μοναδιαίας ρίζας που περιγράφονται στην επόμενη υποενότητα. Είναι 

σημαντικό να τονιστεί ότι τα μοντέλα τα οποία κατασκευάζονται για χρονοσειρές 

οι οποίες δεν είναι στάσιμες δεύτερης τάξης, και ειδικά όταν περιέχουν 

στοχαστική τάση, είναι δηλαδή διαδικασίες μοναδιαίας ρίζας, είναι πιο 

περίπλοκα από ότι τα μοντέλα για στάσιμες χρονορειρές.  

Από την άλλη όμως, τα μοντέλα αυτά μπορούν να μας δώσουν πρόσθετες 

πληροφορίες για τις οικονομικές σχέση υπό διερεύνηση. Συγκεκριμένα, 

μπορούν μέσω των μοντέλων συνολοκλήρωσης μπορούν να μας δώσουν 

πληροφορίες για τις σχέσης μακροχρόνιας ισορροπίας των εμπλεκομένων 

οικονομικών μεταβλητών. Η έννοια της συνολοκλήρωσης, οι έλεγχοι 
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συνολοκλήρωσης και οι μέθοδοι εκτίμησης των σχέσεων μακροχρόνιας 

ισορροπίας αναλύονται στις  υποενότητες 3.1.2 και 3.1.3.  

 

3.1.1 Μη-Στασιμότητα, Μοναδιαίες Ρίζες  

 

Πριν προχωρήσουμε στη κατασκευή των οικονομετρικών μοντέλων τα οποία 

θα μας επιτρέψουν να απαντήσουμε στα ερωτήματα που μας ενδιαφέρουν είναι 

πολύ σημαντικό να εξετάσουμε τις ιδιότητες των χρονοσειρών μας. Είναι πολύ 

σημαντικό να διερευνήσουμε αν οι χρονοσειρές μας είναι στάσιμες 2ης τάξης ή 

όχι.  

 

Στασιμότητα 2ης τάξης – Ορισμός 

 

Μια στοχαστική ανέλιξη {𝑦𝑡, 𝑡 ∈  𝕋} καλείται στάσιμη δεύτερης τάξης αν 

 

 𝛦(𝑦𝑡) = 𝛦(𝑦𝑡+𝑠) < ∞       

 (1)  

 𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑡) = 𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑡+𝑠) < ∞       

 (2) 

 𝐶𝑜𝑣(𝑦𝑡, 𝑦𝑡−𝑠) = 𝑔(|𝑠|) < ∞       

 (3) 

 

Συγκεκριμένα, στασιμότητα 2ης τάξης σημαίνει ότι ο μέσος και η διακύμανση 

παραμένουν σταθερά με την πάροδο του χρόνου.  

Οι στάσιμες  διαδικασίες διαθέτουν πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά οι 

οποίες τις  καθιστούν επιθυμητές. H μη-στασιμότητα τύπου μοναδιαίας ρίζας 

«ακυρώνει» τους κλασικούς οικονομετρικούς ελέγχους.  Στην περίπτωση της 

διαδικασίας μοναδιαίας ρίζας η επίδραση μιας διαταραχής (shock) είναι μόνιμη 

(permanent), ενώ στη περίπτωση μιας στάσιμης διαδικασίας η επίδραση μιας 
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διαταραχής είναι προσωρινή (transitory).  Ποιο κάτω, φαίνεται το αληθές αυτών 

των ισχυρισμών.  

 

Διαδικασία (Ανέλιξη) Μοναδιαίας Ρίζας 

 

Έστω ότι έχουμε ένα αυτοπαλίνδρομο μοντέλο τάξης p (AR(p), τότε αν  η 

χαρακτηριστική εξίσωση έχει μία ρίζα πάνω στον μοναδιαίο κύκλο  τότε το 

AR(p) μοντέλο (άρα και η στοχαστική ανέλιξη) δεν είναι στάσιμο δεύτερης τάξης 

και η  στοχαστική ανέλιξη {𝑦𝑡}  καλείται ανέλιξη μοναδιαίας ρίζας (unit root 

process). Συμβολίζεται ως 𝑦𝑡~𝐼(1). 

 

Αν 𝑦𝑡~𝐼(1)   τότε οι  πρώτες διαφορές 𝛥𝑦𝑡~𝛪(0), δηλαδή οι πρώτες διαφορές 

ορίζουν μία στάσιμη δεύτερης τάξης στοχαστική ανέλιξη. 

 

Γενικά, μία γραμμική σχέση δύο I(1) στοχαστικών ανελίξεων, είναι και αυτή I(1). 

Όμως υπάρχει μία εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Συγκεκριμένα, υπάρχει 

περίπτωση η  γραμμική σχέση δύο I(1) στοχαστικών ανελίξεων να είναι 

στάσιμη δηλαδή να μην περιέχει μοναδιαίες ρίζες. Σε αυτή την περίπτωση οι 

δύο στοχαστικές ανελίξεις βρίσκονται σε μακροχρόνια ισορροπία. Το φαινόμενο 

αυτό ονομάζεται συνολοκλήρωση. 

  

Η ανάλυση των διαδικασιών μοναδιαίας ρίζας και των συστημάτων 

συνολοκλήρωσης έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομετρία, στη 

χρηματοοικονομική  και τη  μακροοικονομία κατά την τελευταία δεκαετία.  Οι 

λόγοι για μια τέτοια ραγδαία επέκταση του θέματος είναι η ισχυρή διαισθητική 

ερμηνεία του και η τεχνική πολυπλοκότητα.  Μετά από μια δεκαετία από τη 

δημοσίευση της σημαντικής εργασία από την Engle και Granger80 οι  τεχνικές 

                                                             
80 Engle, Robert F. and C. W. J. Granger (1987).  
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συνολοκλήρωσης και μοναδιαίας ρίζας έχουν γίνει σημαντικά εργαλεία στην 

ποσοτική ανάλυση οικονομικών φαινομένων.  

 

Έλεγχος Μοναδιαίων Ριζών 

 

Το πρόβλημα του ελέγχου για μη στασιμότητα τύπου μοναδιαίας ρίζας ήταν 

πιθανό να είναι ένα από τις πιο σημαντικά και αμφιλεγόμενα θέματα στην 

οικονομετρίας κατά την τελευταία δεκαετία. Στο απλό πλαίσιο του AR(1) 

μοντέλου 𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡 ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας συνεπάγεται την  

 

𝛨0: 𝛼1 = 1 έ𝜈𝛼𝜈𝜏𝜄 𝜏𝜂𝜍  𝛨1: |𝛼1| < 1                                                 (4) 

 

Η προέλευση του όρου «μοναδιαία ρίζα» οφείλεται στην διερεύνηση της μη 

στασιμότητας αυτού του είδους με την βοήθεια του τελεστή υστέρησης 𝐿 . To 

AR(1) μοντέλου 𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡, γράφεται με την βοήθεια του τελεστή 𝐿 

ως: 

 

(1 − 𝛼1𝐿)𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝑢𝑡.                                                        (5) 

 

Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο  (𝜆 − 𝛼1) έχει μια μοναδική ρίζα 𝜆 = 𝛼1  η οποία 

ισούται με μονάδα.  Εάν 𝛼1 = 1 τότε η διαδικασία  𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡 (τυχαίος 

περίπατος) καλείται διαδικασία μοναδιαίας ρίζας και συμβολίζεται με 𝛪(1) 

(ολοκληρώσιμο τάξης 1 – integrated of order one). 
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Κλασικοί Οικονομετρικοί Έλεγχοι Μοναδιαίων Ριζών  

 

Έλεγχοι Dickey-Fuller 

 

Αναφέρουμε τρείς περιπτώσεις οι οποίες εφαρμόζονται πολύ συχνά: 

 

 Περίπτωση 1:  Έστω το μοντέλο  𝑦𝑡 = 𝛼1𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡 ,   , 𝑢𝑡~𝑊𝑁(0, 𝜎2).  Ο 

έλεγχος έχει τις ακόλουθες υποθέσεις: 

 

 

𝛨0: 𝛼1 = 1 έ𝜈𝛼𝜈𝜏𝜄 𝜏𝜂𝜍  𝛨1: |𝛼1| < 1                                            (6) 

 

 

Οι πιο πάνω υποθέσεις αναφέρονται στη μηδενική υπόθεση ότι έχουμε μια 

διαδικασία τυχαίου περιπάτου έναντι της εναλλακτικής ότι η διαδικασία 

ακολουθεί ένα στάσιμο AR(1) με μηδενικό μέσο. Αφαιρούμε το 𝑦𝑡−1 και από τις 

δύο πλευρές του μοντέλου 𝑦𝑡 = 𝛼1𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡 και έχουμε: 

 

 

  𝛥𝑦𝑡 = (𝛼1 − 1)𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡 =  𝜌𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡.                                  (7) 

 

 

 

Οπότε οι πιο πάνω υποθέσεις ((𝛨0: 𝛼1 = 1 έ𝜈𝛼𝜈𝜏𝜄 𝜏𝜂𝜍  𝛨1: |𝛼1| < 1  ) γράφονται 

ως: 

 

 

𝛨0: 𝜌 = 1 έ𝜈𝛼𝜈𝜏𝜄 𝜏𝜂𝜍  𝛨1: 𝜌 < 1                                              (8) 
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Ο έλεγχος των πιο πάνω υποθέσεων με την ελεγχοσυνάρτηση t (t-statistic) 

είναι προβληματικός.  Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ο όρος σφάλματος 𝑢𝑡 είναι 

IID και ακολουθεί κανονική κατανομή, η ελεγχοσυνάρτηση t (t-statistic) δεν 

ακολουθεί την Students’ t κατανομή (ούτε την κανονική κατανομή ασυμτωτικά). 

Συγκεκριμένα, η ελεγχοσυνάρτηση t (t-statistic) δεν ακολουθεί κάποια γνωστή 

κατανομή. Συγκεκριμένα, κάτω από τη μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας 

(𝛨0: 𝜌 = 1) έχουμε: 

 

 

𝑡 =
�̂�−1

𝑆𝐸(�̂�)
→

∫ 𝑊(𝑟)𝑑𝑊(𝑟)
1

0

(∫ 𝑊(𝑟)2𝑑𝑟
1

0 )
1

2⁄
 .                                 (9) 

 

 

Όπου 𝑊(𝑟)  μια τυπική Brownian διαδικασία (διαδικασία Wiener). Οπως 

φαίνεται από την πιο πάνω σχέση η ελεγχοσυνάρτηση t δεν ακολουθεί κάποια 

γνωστή κατανομή. Οι κριτικές τιμές αυτής της ασυμπτωτικής κατανομής  

υπολογίστηκαν με προσομοιώσεις από τους Dickey και Fuller81  γι’αυτό και 

συνήθως ονομάζεται κατανομή Dickey-Fuller. 

 
 

 Περίπτωση 2: Έστω το μοντέλο  

𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡 ,     𝑢𝑡~𝑊𝑁(0, 𝜎2) . Ο έλεγχος έχει τις ακόλουθες 

υποθέσεις: 

 

 

𝛨0: 𝛼1 = 1 έ𝜈𝛼𝜈𝜏𝜄 𝜏𝜂𝜍  𝛨1: |𝛼1| < 1.                                    (10) 

 

 

Οι πιο πάνω υποθέσεις αναφέρονται στην μηδενική υπόθεση ότι έχουμε μια 

διαδικασία τυχαίου περιπάτου έναντι της εναλλακτικής ότι η διαδικασία 

                                                             
81 Dickey, D. A., and W. A. Fuller. 1979.  
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ακολουθεί ένα στάσιμο AR(1) με μη μηδενικό μέσο. Αφαιρούμε το 𝑦𝑡−1 και από 

τις δύο πλευρές του μοντέλου 𝑦𝑡 = 𝛼0𝛼1𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡  και έχουμε: 

 

  𝛥𝑦𝑡 = 𝛼0 + (𝛼1 − 1)𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡 =  𝛼0 + 𝜌𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡.                    (11) 

 

Οπότε οι πιο πάνω υποθέσεις ((𝛨0: 𝛼1 = 1 έ𝜈𝛼𝜈𝜏𝜄 𝜏𝜂𝜍  𝛨1: |𝛼1| < 1  ) γράφονται 

ως: 

 
 

𝛨0: 𝜌 = 1 έ𝜈𝛼𝜈𝜏𝜄 𝜏𝜂𝜍  𝛨1: 𝜌 < 1.                                         (12) 

 

 

Και σε αυτή τη περίπτωση ο έλεγχος των πιο πάνω υποθέσεων με την 

ελεγχοσυνάρτηση t (t-statistic) είναι προβληματική. Ακόμα και αν υποθέσουμε 

ότι ο όρος σφάλματος 𝑢𝑡  είναι IID και ακολουθεί κανονική κατανομή, η 

ελεγχοσυνάρτηση t (t-statistic) δεν ακολουθεί την Students t κατανομή (ούτε την 

κανονική κατανομή ασυμπτωτικά). Συγκεκριμένα, η ελεγχοσυνάρτηση t (t-

statistic) δεν ακολουθεί κάποια γνωστή κατανομή. Οι κριτικές τιμές αυτής της 

κατανομής υπολογίστηκαν με προσομοιώσεις από τους Dickey και Fuller γι’ 

αυτό και συνήθως ονομάζεται κατανομή Dickey-Fuller. Σημειώνεται ότι, οι 

κριτικές τιμές είναι διαφορετικές από τις κριτικές τιμές της Περίπτωσης 1. 

 

 

 Περίπτωση 3: Έστω το μοντέλο  

𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛿𝑡 + 𝛼1𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡  ,      𝑢𝑡~𝑊𝑁(0, 𝜎2) .  Ο έλεγχος έχει τις 

ακόλουθες υποθέσεις:  

 

 

𝛨0: 𝛼1 = 1 έ𝜈𝛼𝜈𝜏𝜄 𝜏𝜂𝜍  𝛨1: |𝛼1| < 1.                                        (13) 

 

 

Οι πιο πάνω υποθέσεις αναφέρονται στη μηδενική υπόθεση ότι έχουμε μια 

διαδικασία τυχαίου περιπάτου έναντι της εναλλακτικής ότι η διαδικασία 
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ακολουθεί ένα στάσιμο AR(1) με μη μηδενικό μέσο.  Αφαιρούμε το 𝑦𝑡−1 και από 

τις δύο πλευρές του μοντέλου 𝑦𝑡 = 𝛼0𝛼1𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡 και έχουμε: 

 

 

  𝛥𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛿𝑡 + (𝛼1 − 1)𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡 =  𝛼0 + 𝛿𝑡 + 𝜌𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡.              (14) 

 

 

Οπότε οι πιο πάνω υποθέσεις ((𝛨0: 𝛼1 = 1 έ𝜈𝛼𝜈𝜏𝜄 𝜏𝜂𝜍  𝛨1: |𝛼1| < 1  ) γράφονται 

ως: 

 

𝛨0: 𝜌 = 1 έ𝜈𝛼𝜈𝜏𝜄 𝜏𝜂𝜍  𝛨1: 𝜌 < 1.                                        (15) 

 

 

Και σε αυτή τη περίπτωση ο έλεγχος των πιο πάνω υποθέσεων με την 

ελεγχοσυνάρτηση t (t-statistic) είναι προβληματική. Ακόμα και αν υποθέσουμε 

ότι ο όρος σφάλματος 𝑢𝑡  είναι IID και ακολουθεί κανονική κατανομή, η 

ελεγχοσυνάρτηση t (t-statistic) δεν ακολουθεί την Students t κατανομή (ούτε την 

κανονική κατανομή ασυμπτωτικά). Συγκεκριμένα, η ελεγχοσυνάρτηση t (t-

statistic) δεν ακολουθεί κάποια γνωστή κατανομή. Οι κριτικές τιμές αυτής της 

κατανομής υπολογίστηκαν με προσομοιώσεις από τους Dickey και Fuller γι’ 

αυτό και συνήθως ονομάζεται κατανομή Dickey-Fuller. Σημειώστε ότι οι κριτικές 

τιμές είναι διαφορετικές από τις κριτικές τιμές της Περίπτωσης 1 και της 

Περίπτωσης 2. 
 

 

 

Έλεγχοι Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

 

Στους πιο πάνω ελέγχους μοναδιαίων ριζών Dickey Fuller, γίνεται η υπόθεση 

ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στον όρο σφάλματος 𝑢𝑡 . Αυτό όμως είναι η 

εξαίρεση παρά ο κανόνας. Στη περίπτωση που υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

προτείνονται οι «Augmented» μορφές των ελέγχων Dickey-Fuller. Στην 

περίπτωση των Augmented Dickey-Fuller προσθέτονται υστερήσεις στις 
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παλινδρομήσεις Dickey-Fuller ώστε να μοντελοποιηθεί η αυτοσυσχέτιση και 

έτσι να  «αφαιρεθεί»  από τον όρο σφάλματος 𝑢𝑡 . Συγκεκριμένα, οι 

παλινδρομήσεις Dickey-Fuller για τις τρεις περιπτώσεις είναι: 

 

 

o Περίπτωση 1:  𝛥𝑦𝑡 =  𝜌𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑗
𝑘
𝑗=1 𝛥𝑦𝑡−𝑗 + 𝑢𝑡,   (16) 

 

 

o Περίπτωση 2:  𝛥𝑦𝑡 =  𝛼0 + 𝜌𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑗
𝑘
𝑗=1 𝛥𝑦𝑡−𝑗 + 𝑢𝑡,   (17) 

 

 

o Περίπτωση 3: 𝛥𝑦𝑡 =  𝛼0 + 𝛿𝑡 + 𝜌𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑗
𝑘
𝑗=1 𝛥𝑦𝑡−𝑗 + 𝑢𝑡.   (18) 

            

 

 

          Έλεγχοι Phillips-Perron (PP) 

 

Οι έλεγχοι ADF, όπως είδαμε πιο πάνω, «αφαιρούν» την αυτοσυσχέτιση από 

τον όρο σφάλματος με παραμετρικό τρόπο και συγκεκριμένα με την προσθήκη 

υστερήσεων στις παλινδρομήσεις Dickey-Fuller. Οι έλεγχοι Phillips-Perron 82 

δεν προσθέτουν υστερήσεις αλλά «διορθώνουν» για την πιθανή ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης ή/και ετεροσκεδαστικότητας με τη χρήσης του Newey-West83 

HAC εκτιμητή.  

 

Συγκεκριμένα, οι παλινδρομήσεις για τις τρεις περιπτώσεις είναι: 

 

 

o Περίπτωση 1:  𝛥𝑦𝑡 =  𝜌𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡.     (19)  

 

                                                             
82 Phillips, P.C.B. and P. Perron 1988.  

 
83 Newey, W.K., West, K.D. 1987.  
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o Περίπτωση 2:  𝛥𝑦𝑡 =  𝛼0 + 𝜌𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡 .     (20) 

 

 

o Περίπτωση 3: 𝛥𝑦𝑡 =  𝛼0 + 𝛿𝑡 + 𝜌𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡,    (21) 

 

 

ενώ η πιθανή ύπαρξη αυτοσυσχέτισης ή/και ετεροσκεδαστικότητας με τη 

χρήσης του Newey-West  HAC εκτιμητή.  

 

3.1.2   Συνολοκλήρωση 
 

Ορισμός και Ερμηνεία 

 

Έστω ότι έχουμε δύο μη-στάσιμες μεταβλητές,  𝑦𝑡~𝛪(1) και , 𝑥𝑡~𝛪(1). Αν 

𝑦𝑡 − 𝑏𝑥𝑡~𝛪(0), δηλαδή αν υπάρχει γραμμική σχέση η οποία είναι στάσιμη τότε 

οι δύο μεταβλητές καλούνται συνολοκληρούμενες.  

 

Εάν οι 𝛪(1) μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες , αυτό σημαίνει ότι αν και είναι 

ξεχωριστά μη στάσιμες, κινούνται μαζί, έτσι ώστε να υπάρχει μακροπρόθεσμη 

ισορροπία  μεταξύ τους . Σκεφτείτε ξανά τη στατική εξίσωση μεταξύ δύο 𝛪(1) 

μεταβλητών η οποία τώρα μπορεί ενδεχομένως να είναι σχέση 

συνολοκλήρωσης: 

 

 

                              𝑦𝑡 = 𝑏𝑥𝑡 + 𝑢𝑡                                                                         

(22) 

 

 

 Αν 𝑦𝑡 και  𝑥𝑡 δεν είναι συνολοκληρωμένες , τότε δεν υπάρχει πιθανή τιμή των 

παραμέτρων a και  b τέτοια ώστε το 𝑢𝑡  να είναι στάσιμο. Αν είναι 

συνολοκληρωμένες ωστόσο, τότε υπάρχει μία τιμή για τις δύο παραμέτρους , 
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έτσι ώστε ο γραμμικός συνδυασμός 𝑦𝑡 − 𝑏𝑥𝑡  να είναι στάσιμος. Για αυτή τη 

μοναδική τιμή  των παραμέτρων, η εξίσωση (22) είναι μια έγκυρη οικονομετρική 

εξίσωση. Αντιπροσωπεύει τη μακροπρόθεσμη σχέση ισορροπίας μεταξύ των 

δύο μεταβλητών και αυτό μπορεί να υπάρχει μόνο όταν υπάρχει 

συνολοκλήρωση.  Η συνολοκλήρωση μπορεί έτσι να θεωρηθεί ως η ύπαρξη 

μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ των δύο μεταβλητών και η 

οικονομική θεωρία μας οδηγεί στο να αναμένει κανείς ότι θα πρέπει να 

υπάρχουν τέτοιες σχέσεις συνολοκλήρωσης. Η συνολοκλήρωσης είναι μια 

ιδιότητα των μεταβλητών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.  Σε βραχυπρόθεσμο 

ορίζοντα, οι μεταβλητές μπορεί να κινούνται με διαφορετικούς τρόπους, εφόσον 

οδηγούνται από διαφορετικές δυναμικές διαδικασίες. Ωστόσο, η 

συνολοκλήρωση συνδέει τις μεταβλητές μαζί σε μακροπρόθεσμη βάση. 

 

 

Έλεγχος συνολοκλήρωσης 

 

 

Έλεγχος Engle και Granger  

 

 

Αν ένα σύνολο μεταβλητών είναι συνολοκληρούμενες, τότε τα κατάλοιπα από 

τη στατική παλινδρόμηση (1) θα είναι στάσιμα. Έτσι, ένας έλεγχος μοναδιαίας 

ρίζας όπως οι έλεγχου  Dickey - Fuller που έχουν περιγραφεί πιο πάνω, 

παρέχουν ένα τρόπο για τον έλεγχο συνολοκλήρωσης. Αυτό προτάθηκε από 

τους Engle και Granger84. Οι κριτικές τιμές θα είναι διαφορετικές από τους 

εκείνους των ελέγχων Dickey-Fuller επειδή βασίζεται σε εκτιμώμενες 

παραμέτρους. Η μηδενική υπόθεση είναι ότι τα κατάλοιπα είναι Ι(1), δηλαδή 

μηδέν διανύσματα συνολοκλήρωσης, και η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι τα 

κατάλοιπα είναι  Ι(0), δηλαδή ένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης. Κριτικές τιμές για 

τους ελέγχους ADF δίνονται από τον MacKinnon85. 

 
                                                             
84 Engle, Robert F. and C. W. J. Granger (1987). 

 
85 MacKinnon, J. G. 1994.  
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Έλεγχος Johansen-Juselius 

 

Η μέθοδος Johansen86  βασίζεται στο ακόλουθο διανυσματικό μοντέλο: 

 

 

 𝛥𝛧𝑡 = 𝜇 + 𝛱𝛧𝑡−1 + 𝛤1𝛥𝛧𝑡−1 + 𝛤2𝛥𝛧𝑡−2 + ⋯ + 𝛤𝜅𝛥𝛧𝑡−𝜅 + 𝑈𝑡.                  (23) 

 

 

Στη περίπτωση που υπάρχει συνολοκλήρωση ο πίνακας 𝛱 μπορεί να γραφεί 

ως: 

 

𝛱 = 𝛾𝛼′,                                                                              (24) 

 

Όπου το α και γ πίνακες 2x1 και 𝛧𝑡 = (𝑦𝑡, 𝑥𝑡)′ . Συνεπώς, ο έλεγχος για 

συνολοκλήρωση είναι ισοδύναμος με τον έλεγχο για τον βαθμό του πίνακα 𝛱. 

Αν ο βαθμός του πίνακα 𝛱 είναι μονάδα (r=1), τότε υπάρχει συνολοκλήρωση.  

Οι Johansen & Juselius87 πρότειναν δύο ελέγχους για την μηδενική υπόθεση 

«Απουσία Συνολοκλήρωσης»: 

 

𝑄1 = −𝑇 ∙ 𝑙𝑛[(1 − 𝜆1)(1 − 𝜆2)],                                                        (25) 

 

𝑄2 = −𝑇 ∙ 𝑙𝑛[1 − 𝜆1],                                                                  (26) 

                                                             
86 Johansen, Søren 1991.  

 
87 Johansen, Søren and Katarina Juselius 1990.  

 

Μα
ρίν
α Ι
ωά
νν
ου



 

132 
 

 

Όπου 𝜆1 ≥ 𝜆2 οι ιδιοτιμές του πίνακα 𝑆11
−1𝑆10𝑆00

−11𝑆01,  

 

𝑆𝑖𝑗 = 𝑇−1 ∑ 𝑅𝑖𝑡𝑅𝑗𝑡
′𝑇

𝑡=1 ,    (𝑖, 𝑗 = 1,2),                                                 (27) 

 

Και 𝑅0𝑡 , 𝑅1𝑡 , τα κατάλοιπα των παλινδρομήσεων τωων 𝛥𝛧𝑡  και 𝛧𝑡−1  στις 

πρώτες διαφορές των υστερήσεων 𝛥𝛧𝑡−1, 𝛥𝛧𝑡−2, … , 𝛥𝛧𝑡−𝜅 .  Ο έλεγχος (25) 

καλείται Trace statistic , και ο έλεγχος (26) καλείται Maximum Eigenvalue 

statistic. 

 

 

Εκτίμηση της παραμέτρου συνολοκλήρωσης 

 

Εκτίμηση της μακροχρόνιας ισορροπίας: Stock- Watson Δυναμικός OLS 

(DOLS) εκτιμητής 

 

Μία μέθοδος εκτίμησης  των συντελεστών  μακροχρόνιας ισορροπίας  είναι 

από τη διαδικασία των Johansen & Juselius η οποία βασίζεται στη μέθοδο 

μεγίστης πιθανοφάνειας (MLE). Μια άλλη πιο πρόσφατη και πιο ισχυρή 

μέθοδος (ιδιαίτερα σε μικρά δείγματα) που προτείνεται  από τους Stock and 

Watson 88 , η οποία επίσης διορθώνει για πιθανό μεροληπτικό σφάλμα, 

περιλαμβάνει εκτίμηση της μακροχρόνιας ισορροπίας μέσω δυναμικών OLS 

(DOLS). Οι Stock και Watson προτείνουν μια παραμετρική προσέγγιση για την 

εκτίμηση της μακροχρόνιας ισορροπίας σε συστήματα η οποία μπορεί να 

περιλαμβάνει μεταβλητές με διαφορετικούς βαθμούς ολοκλήρωσης, οι οποίες 

όμως εξακολουθούν να είναι συνολοκληρούμενες. 

                                                             
88 Stock, James H. and Mark Watson 1993.  
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Κατά την εκτίμηση των συντελεστών μακροχρόνιας ισορροπίας υιοθετούμε την 

DOLS διαδικασία η οποία περιλαμβάνει βασικά την παλινδρόμηση 

οποιασδήποτε Ι(1) μεταβλητής σε άλλες Ι(1) μεταβλητές, κάθε μου ( 0 ) 

μεταβλητές και τους αγωγούς και υστερήσεις (leads and lags) των πρώτων 

διαφορών κάθε Ι(1) μεταβλητής. Το μοντέλο στα πλαίσια του οποίου ελέγχεται 

η συνολοκλήρωση είναιτο ακόλουθο: 

 

 

𝑦𝑡 = 𝛽𝑦𝑡−1 + 𝑏𝑖 ∑ 𝛥𝑦𝑡 + 𝑐𝑖 ∑ 𝛥𝑥𝑡 +𝑘
𝑖=−𝑘

𝑘
𝑖=−𝑘 𝑢𝑡 .                                         (28) 

 

 

Εκτίμηση της μακροχρόνιας ισορροπίας: Phillips and Hansen Fully 

Modified OLS (FOLS) εκτιμητής 

 

Οι Phillips και Hansen89 έχουν υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση για την 

εκτίμηση της παραμέτρου μακροχρόνιας ισορροπίας. Συγκεκριμένα, για να 

εκτιμήσουμε τη σχέση μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ δύο Ι(1) μεταβλητών 

𝑥𝑡 και 𝑦𝑡, γίνεται η υπόθεση ότι αυτές ακολουθούν τον ακόλουθο μηχανισμό: 

 

                    𝑦𝑡 = 𝛽𝑦𝑡−1 + 𝑢1𝑡,                                                               (29)    

              

                     𝛥𝑥𝑡 = 𝑢2𝑡.                                                                         (30) 

 

 

Ο ταυτόχρονος πίνακας διακυμάνσεων - συνδιακυμάνσεων 𝛴, ο μακροχρόνιος 

πίνακας 𝛺  και ο μονόπλευρος μακροχρόνιος πίνακας 𝛬  , εκτιμώνται 

                                                             
89 Phillips, P., & Hansen, B. (1990). 
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ημιπαραμετρικά με τη χρήση συναρτήσεων kernel.  Oι Phillips και Hansen 

προτείνουν ένα εκτιμητή που χρησιμοποιεί μία ημιπαραμετρική διόρθωση για 

να εξαλείψει τα προβλήματα που προκαλούνται από τη μακροπρόθεσμη 

συσχέτιση μεταξύ της του όρου σφάλματος συνολοκλήρωσης και τον όρο 

σφάλματος των στοχαστικών παλινδρομητών.  Ο εκτιμητής που προκύπτει, ο 

FMOLS είναι ασυμπτωτικά αμερόληπτος  και ακολουθεί ασυμπτωτικά την 

κανονική κατανομή. Αυτό επιτρέπει την χρήση των κλασικών οικονομετρικών 

ελέγχων. O FMOLS δίνεται από  

 

�̂�𝐹𝑀 = (∑ 𝑥𝑡
2𝑇

𝑡=1 )−1(∑ 𝑥𝑡𝑦𝑡
+ − 𝑇�̂�12

+𝑇
𝑡=1 ),                                         (31) 

 

 

Όπου 𝑦𝑡
+ = 𝑦𝑡 − �̂�12�̂�22

−1�̂�2,     �̂�12
+ = �̂�12�̂�12�̂�22

−1�̂�22. 

 

 

3.1.3 Ανάλυση Συνολοκλήρωσης Εκατοστημορίων  

 

 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε καλύπτουν ένα διάστημα 18 ετών. Ένα πολύ 

σημαντικό ερώτημα είναι η σταθερότητα της εκτίμηση της παραμέτρου 

συνολοκλήρωσης (παράμετρος μακροχρόνιας ισορροπίας), δηλαδή κατά πόσο 

παραμένει σταθερή σε συνάρτηση με το χρόνο. Η οικονομετρικές τεχνικές που 

περιγράφονται πιο πάνω αφορούν το δεσμευμένο μέσο. Όμως είναι πολύ 

σημαντικό να διερευνήσουμε τις σχέσεις που μας ενδιαφέρουν και σε άλλα 

σημεία της δεσμευμένης κατανομής διαφόρων οικονομικών μεταβλητών 

(ανεργία, παραγωγικότητα κεφαλαίου, παραγωγικότητα εργασίας, επίπεδο 

μισθών) ως προς το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών.  

 

Για να μελετήσουμε τη σταθερότητα της παραμέτρου συνολοκλήρωσης στο 

χρόνο χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία των Bierens και Martin 90 .  Επίσης, 

                                                             
90 Bierens, H., Martins, L. 2010.  
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διερευνούμε το σύνολο της δεσμευμένης κατανομής για μια ακολουθία 

εκατοστημορίων. Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία 

που προτάθηκε πρόσφατα από τον Xiao91. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η 

μεθοδολογία του Xiao, μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε ολόκληρη την 

δεσμευμένη κατανομή  ως προς το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών και 

επιτρέπει ταυτόχρονα στην παράμετρο συνολοκλήρωσης να εξαρτάται από τον 

χρόνο. Παραθέτουμε πιο κάτω την σύντομη περιγραφή της μεθοδολογίας.  

Έστω η ακόλουθη εξίσωση συνολοκλήρωσης: 

 

 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑡𝑦𝑡 + ∑ 𝜋𝑖𝑡𝑦𝑡 +𝐾
𝑖=−𝐾 휀𝑡,                                                 (32) 

 

 

Όπου η παράμετρος συνολοκλήρωσης έχει την δυνατότητα να αλλάζει 

συναρτήσει του χρόνου αλλά και να εξαρτάται από το εκατοστημόριο. 

Ακολουθώντας τον  Saikkonen92, ο Xiao  προτείνει την προσθήκη οδηγών και 

υστερήσεων (leads and lags) της εξαρτημένης μεταβλητής με σκοπό να 

διορθώσει ως προς την ενδογένεια από την οποία «υποφέρει» ένα τυπικό 

μοντέλο συνολοκλήρωσης.  Στο πιο πάνω μοντέλο (32) η τιμή της παραμέτρου 

συνολοκλήρωσης μπορεί να επηρεάζεται από τις διαταραχές που εμφανίζονται 

σε κάθε περίοδο, και για αυτό τελικά η παράμετρος μπορεί να είναι διαφορετική 

σε κάθε εκατοστημόριο. Η αναπαράσταση του πιο πάνω μοντέλου (εξ. 32) σε 

όρους του  εκατοστημορίου τάξης  τ  δεσμευμένο στην πληροφορία 𝒥𝑡 =

𝜎(𝑌𝑡, 𝛥𝑌𝑡 ) δίνεται ως εξής: 

 

 

𝑄𝑦𝑡
(𝜏/𝒥𝑡) = 𝛼(𝜏) + 𝛽(𝜏)𝑌𝑡 + ∑ 𝜋𝑖(𝜏)𝛥𝑌𝑡

𝐾
𝑖=−𝐾 .                           (33) 

 

 

Η εκτίμηση των παραμέτρων της  Εξ.(32): 

                                                             
91 Xiao, Z., 2009. 

 
92 Saikkonen, P., 1991, 1992.  
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𝛩 = (𝛼(𝜏), 𝛽(𝜏), 𝜋−𝛫(𝜏), … , 𝜋𝛫(𝜏)) , αναγάγεται στη λύση του πιο κάτω 

προβλήματος: 

 

 

         �̂�(𝜏) = arg min𝛩 ∑ 𝜌𝜏 (𝛦𝑡 − 𝑄𝑦𝑡
(𝜏/𝒥𝑡)) ,T

𝑡=1                                        

(34) 

 

 

όπου 𝜌𝜏(𝑢) = 𝑢(𝜏 − 𝐼(< 0) . Επιπρόσθετα, ο Xiao (2009) προτείνει ένα 

τυποποιημένο έλεγχο για την διερεύνηση της σταθερότητας της παραμέτρου 

συνολοκλήρωσης στο χρόνο. Συγκεκριμένα, έχει δείξει ότι η διαχρονική 

σταθερότητα στις παραμέτρους συνολοκλήρωσης μπορεί να ελεγχθεί 

χρησιμοποιώντας την ελεγχοσυνάρτηση των Kolmogoroff-Smirnoff 𝑠𝑢𝑝𝜏|�̂�𝑇(𝜏)|, 

όπου �̂�𝑇(𝜏) = 𝑇(�̂�(𝜏) − �̂�),  𝜗 = (𝛽, 𝛾)′,  �̂�(𝜏) ο εκτιμητής από την Εξ.16, και ο   

�̂�  ένας T-συνεπής εκτιμητής της παραμέτρου 𝜗 , αντίστοιχα. Το στατιστικό  

𝑠𝑢𝑝𝜏|�̂�𝑇(𝜏)| δεν ακολουθεί ασυμπτωτικά κάποια γνωστή κατανομή και γι’ αυτό 

οι κριτικές του τιμές υπολογίζονται αριθμητικά με bootstrap.  
 

 

3.2 Στατιστικά Δεδομένα 

 

 

Κάνουμε χρήση της ανεργίας, της παραγωγικότητας κεφαλαίου, της 

παραγωγικότητας εργασίας, του επιπέδου των μισθών και δεικτών του 

ποσοστού των οργανωμένων μισθωτών.  Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε δύο 

δείκτες για το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών, του ποσοστού των 

οργανωμένων μισθωτών επί του συνολικά οικονομικά ενεργού πληθυσμού και 

του ποσοστού των οργανωμένων μισθωτών επί του συνόλου των μισθωτών.  

Το ποσοστό των οργανωμένων σε συντεχνία έχει συλλέγει από διάφορες 

διεθνής εκδόσεις οι οποίες τροφοδοτούνταν από το Υπουργείο Εργασίας, 
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Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Ετήσια και τριμηνιαία στοιχεία για την 

ανεργία, την παραγωγικότητα κεφαλαίου, την παραγωγικότητα εργασίας, και το 

επίπεδο μισθών έχουν συλλεχθεί από τις βάσεις δεδομένων της Bloomberg και 

της Datastream. Όσον αφορά τα στοιχεία για τους δείκτες των οργανωμένων 

μισθωτών, αυτά είναι ετήσια και έχουν παραχωρηθεί από την Στατιστική 

Υπηρεσία Κύπρου. Τριμηνιαία στοιχεία για το ποσοστό των οργανωμένων 

μισθωτών έχουν παραχθεί με την μέθοδο της παρεμβολής (interpolation) με τη 

χρήση του στατιστικού προγράμματος STATA. Όλα τα στοιχεία καλύπτουν την 

περίοδο 1995-2013 η οποία έχει επιλεγεί με το κριτήριο της διαθεσιμότητας των 

δεδομένων για τις προαναφερθείσες οικονομικές μεταβλητές.  

 

 

3.3 Ποσοτική Ανάλυση 

 

Ξεκινούμε την ποσοτική ανάλυση εξετάζοντας την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών 

στις χρονοσειρές των μεταβλητών που μελετούμε. Τα αποτελέσματα τα οποία 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Στο πλαίσιο Α παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα για τα ετήσια στοιχεία ενώ στο πλαίσιο Β τα αποτελέσματα για 

τα τριμηνιαία στοιχεία. Τα αποτελέσματα  υποδεικνύουν ότι οι έλεγχοι 

μοναδιαίων ριζών ADF και PP υποστηρίζουν ισχυρά την υπόθεση της 

μοναδιαίας ρίζας. Όμως, πριν προχωρήσουμε στο έλεγχο συνολοκλήρωσης 

πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλες οι μεταβλητές έχουν τον ίδιο βαθμό 

ολοκλήρωσης. Γι’ αυτό προχωρούμε ελέγχοντας την παρουσία ή όχι 

μοναδιαίων ριζών στις πρώτες διαφορές των χρονοσειρών μας.  Στις δύο 

τελευταίες στήλες του Πίνακα 1 αναφέρονται τα αποτελέσματα τα οποία 

προτείνουν την απουσία μοναδιαίων ριζών στις πρώτες διαφορές των 

χρονοσειρών.  Εύκολα εξάγεται το συμπέρασμα ότι όλες οι χρονοσειρές, σε 

ετήσια αλλά και σε τριμηνιαία βάση,  είναι ολοκληρούμενες τάξης 1, δηλαδή 

είναι Ι(1).  
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3.3.1 Υπόθεση Διαχρονικής Σταθερότητας της Σχέσης Μακροχρόνιας 

Ισορροπίας 

 

Έχοντας επιβεβαιώσει ότι όλες οι μεταβλητές είναι Ι(1), μπορούμε να 

προχωρήσουμε στον έλεγχο ύπαρξης συνολοκλήρωσης.  Χρησιμοποιούμε δύο 

ελέγχους ύπαρξης συνολοκλήρωσης των Johansen-Juselius, τον έλεγχο Trace 

statistic (Εξ.25) και τον έλεγχο Maximum Eigenvalue statistic (Εξ.26).  Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, τόσο για τα ετήσια στοιχεία όσο 

και για τα τριμηνιαία στοιχεία.  Συνολικά στο Πίνακα 2, αναφέρονται τα 

αποτελέσματα για 8 εν δυνάμει σχέσεις συνολοκλήρωσης: Ανεργία – Ποσοστό 

οργανωμένων μισθωτών, Παραγωγικότητα κεφαλαίου -   Ποσοστό 

οργανωμένων μισθωτών, Παραγωγικότητα εργασίας - Ποσοστό οργανωμένων 

μισθωτών, Επίπεδο μισθών - Ποσοστό οργανωμένων μισθωτών. Για το 

ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών έχουμε χρησιμοποιήσει δύο δείκτες, το 

ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών επί του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού, και το ποσοστό των οργανωμένων πιστωτών επί του συνόλου των 

μισθωτών. Τα αποτελέσματα στηρίζουν ισχυρά την υπόθεση της ύπαρξης 

συνολοκλήρωσης για όλα τα ζεύγη μεταβλητών που μελετούμε.  Αυτό μας 

επιβεβαιώνει ότι τα προαναφερθέντα ζεύγη μεταβλητών κινούνται διαχρονικά 

ευρισκόμενα σε κατάσταση μακροχρόνιας ισορροπίας.  Μπορούμε τώρα να 

προχωρήσουμε στην εκτίμηση της παραμέτρου συνολοκλήρωσης. 

Στον Πίνακα 3, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της σχέσης 

μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ ανεργίας και ποσοστού οργανωμένων 

μισθωτών.   Τόσο η μέθοδος DOLS των Stock & Watson, όσο και η μέθοδος 

FMOLS των Phillips & Hansen προτείνουν στατιστικά σημαντική (σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% ή 10%), και αρνητική  παράμετρο συνολοκλήρωσης. Αυτό 

σημαίνει ότι το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών, είτε αυτό 

αντιπροσωπεύεται από το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών επί του 

οικονομικά ενεργού πληθυσμού είτε από το ποσοστό των οργανωμένων 

μισθωτών επί του συνόλου των μισθωτών,  επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο της 

ανεργίας. Τα αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα που 

αναφέρονται στην εργασία των  Chang, Shaw & Lai 93 . Οι συγγραφείς 

                                                             
93Chang, J., Shaw, M., Lai, C., 2007.  
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ισχυρίζονται ότι ένα ψηλό ποσοστό συνδικαλισμού, μπορεί να οδηγήσει σε 

μείωση του ποσοστού της ανεργίας και σε ψηλό ποσοστό ισορροπημένης 

ανάπτυξης, αν οι συντεχνίες είναι προσανατολισμένες στην απασχόληση. 

Επίσης, και ο Macit 94  ισχυρίζεται ότι αυστηρότεροι κανονισμοί προστασίας 

απασχόλησης, και ένα υψηλότερο επίπεδο συντονισμού κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη διαμόρφωση των μισθών μπορούν να 

οδηγήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας. Σε μια πρόσφατη μελέτη  η 

Ranjan95  εξετάζει τον αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης στην ανεργία και τους 

μισθούς και αναφέρει ότι η αύξηση του κόστους πρόσληψης και τα επιδόματα 

ανεργίας στη χώρα υποδοχής μπορεί να αυξήσουν την ανεργία τόσο στη χώρα 

υποδοχής όσο και στη χώρα προέλευσης. Αυξήσεις στο κόστος πρόσληψης ή 

στα επιδόματα ανεργίας στη χώρα προέλευσης, από την άλλη πλευρά, είναι 

πιθανό να αυξήσουν την ανεργία στη χώρα προέλευσης, αλλά να μειώσουν την 

ανεργία στο κράτος υποδοχής.  

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της σχέσης 

μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ της παραγωγικότητας κεφαλαίου και του 

ποσοστού οργανωμένων μισθωτών.   Τόσο η μέθοδος DOLS (Stock & Watson)  

όσο και η μέθοδος FMOLS των Phillips & Hansen προτείνουν στατιστικά 

σημαντική (σε επίπεδο σημαντικότητας 5%), και θετική  παράμετρο 

συνολοκλήρωσης.  Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό των οργανωμένων 

μισθωτών, είτε αυτό αντιπροσωπεύεται από το ποσοστό των οργανωμένων 

μισθωτών επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού είτε από το ποσοστό των 

οργανωμένων μισθωτών επί του συνόλου των μισθωτών, επηρεάζει θετικά το 

επίπεδο της παραγωγικότητας κεφαλαίου.  Τα αποτελέσματα για τα ετήσια 

στοιχεία είναι ποιοτικά τα ίδια με τα αποτελέσματα που παίρνουμε 

χρησιμοποιώντας τα τριμηνιαία στοιχεία. Η επίδραση της συνδικαλιστικής 

δραστηριότητας στη  παραγωγικότητα κεφαλαίου δεν έχει επαρκώς 

διερευνηθεί. Υπάρχει όμως αριθμός εργασιών οι οποίες μελετούν την επίδραση 

της συνδικαλιστικής δραστηριότητας στη κερδοφορία των επιχειρήσεων. Σε μια 

                                                                                                                                                                                  
 
94 Macit, F., 2010.  

 
95 Ranjan, Ρ., 2013.  
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σχετική μελέτη η  Morikawa 96   δείχνει ότι  οι συντεχνίες έχουν συνολικά 

αρνητική επίπτωση στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Οι  Lu, Tao Wang97 

εξετάζουν το ρόλο των συντεχνιών στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην 

Κίνα αλλά δεν βρίσκουν στατιστικά σημαντική επίδραση της ύπαρξης των 

συντεχνιών στην κερδοφορία. Σε αντίθεση  με τις προηγούμενες μελέτες, οι 

Mukherjee & Wang98  δείχνουν ότι η ύπαρξη συντεχνιών  μπορεί να κάνει 

κάποιες επιχειρήσεις, όπως και τους καταναλωτές, να είναι σε καλύτερη θέση 

σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν συντεχνίες, αν  η  

προτίμηση της συντεχνίας για την απασχόληση είναι ισχυρότερη από ό, τι για 

τις μισθολογικές διεκδικήσεις.  

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της σχέσης 

μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ της παραγωγικότητας εργασίας και του 

ποσοστού οργανωμένων μισθωτών.   Τόσο η μέθοδος DOLS (Stock & Watson)  

όσο και η μέθοδος FMOLS των Phillips & Hansen προτείνουν στατιστικά 

σημαντική (σε επίπεδο σημαντικότητας 5%), και αρνητική  παράμετρο 

συνολοκλήρωσης.  Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό των οργανωμένων 

μισθωτών, είτε αυτό αντιπροσωπεύεται από το ποσοστό των οργανωμένων 

μισθωτών επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού είτε από το ποσοστό των 

οργανωμένων μισθωτών επί του συνόλου των μισθωτών, επηρεάζει αρνητικά 

το επίπεδο της παραγωγικότητας εργασίας.  Τα αποτελέσματα για τα ετήσια 

στοιχεία είναι ποιοτικά τα ίδια με τα αποτελέσματα που παίρνουμε 

χρησιμοποιώντας τα τριμηνιαία στοιχεία. Τα αποτελέσματα μας είναι σε 

συμφωνία με τα αποτελέσματα  του Moreton99 ο οποίος έχει αναπτύξει ένα 

μοντέλο για τους μισθούς, για τις αξιοσημείωτες προσπάθειες των 

εργαζομένων και της ιδιότητας μέλους σε συνδικάτο για να εξηγήσει τον 

ταυτόχρονο προσδιορισμό της προσπάθειας και της συμμετοχής σε 

συνδικαλιστική οργάνωση, και να ρίξει φως σχετικά με τις αλλαγές στην 

παραγωγικότητα της εργασίας και της συνδικαλιστικής πυκνότητας. Ο 

συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χαμηλότερη συνδικαλιστική 

                                                             
96 Morikawa, Μ., 2010.. 

97 Lu, Y., Tao, Z., Wang, Y., 2010.  

 
98 Mukherjee, Α., Wang, L.F.S., 2013.   

99 Moreton, D.R., 1998.  
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πυκνότητα στις ευρωπαϊκές χώρες στη δεκαετία του 1980 μπορεί εν μέρει να 

οδήγησε σε αυξημένη ευελιξία στην αγορά εργασίας  η οποία με τη σειρά της 

οδήγησε σε αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Αντιθέτως, ο 

Morikawa 100  αναφέρει ότι στην Ιαπωνία, οι συντεχνίες, έχουν ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό στο Ιαπωνικό σύστημα εργασίας αφού συμμετέχουν ενεργά 

στην προσπάθεια για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, σε στενή συνεργασία 

με τη διοίκηση. Ως αποτέλεσμα, η παρουσία των συντεχνιών κρίνεται θετική για 

την παραγωγικότητα εργασίας. Σε παρόμοιο τόνο κινείται και η θεωρητική 

εργασία των Mukherjee & Wang101. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι σε  αντίθεση 

με την κοινή φρόνηση ότι η παρουσία συνδικαλιστικών οργανώσεων καθιστά 

τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές σε χειρότερη θέση λόγω αύξησης των 

μισθών σε σύγκριση  με την κατάσταση όπου δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, οι συγγραφείς δείχνουν ότι, η ύπαρξη συντεχνιών  μπορεί να κάνει 

κάποιες επιχειρήσεις, όπως και τους καταναλωτές, να είναι σε καλύτερη θέση 

σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν συντεχνίες, αν η προτίμηση 

της συντεχνίας για την απασχόληση είναι ισχυρότερη από ό, τι για τις 

μισθολογικές διεκδικήσεις.  

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της σχέσης 

μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ του επιπέδου των μισθών και του ποσοστού 

οργανωμένων μισθωτών.   Τόσο η μέθοδος DOLS (Stock & Watson,  όσο και η 

μέθοδος των FMOLS Phillips & Hansen προτείνουν στατιστικά σημαντική (σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5%) και θετική παράμετρο συνολοκλήρωσης.  Αυτό 

σημαίνει ότι το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών, είτε αυτό 

αντιπροσωπεύεται από το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών επί του 

οικονομικά ενεργού πληθυσμού είτε από το ποσοστό των οργανωμένων 

μισθωτών επί του συνόλου των μισθωτών,  επηρεάζει θετικά το επίπεδο της 

παραγωγικότητας εργασίας.  Τα αποτελέσματα για τα ετήσια στοιχεία είναι 

ποιοτικά τα ίδια με τα αποτελέσματα που παίρνουμε χρησιμοποιώντας τα 

τριμηνιαία στοιχεία. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σε συμφωνία με το μεγαλύτερο 

μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι Arbache & Carneiro 102  εξετάζουν τη 

                                                             
100 Morikawa, Μ., 2010. 

101Mukherjee, Α., Wang, L.F.S., 2013.   

 
102 Arbache, J.S., Carneiro, F.G., 1999.  
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σημασία των συντεχνιών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στον τομέα της 

βιομηχανίας στην αγορά εργασίας μιας αναπτυσσόμενης χώρας και δείχνουν 

ότι, στην περίπτωση της Βραζιλίας, οι συντεχνίες συμβάλλουν στην αύξηση του 

επιπέδου των μισθών και της διασποράς των μισθών. Ο Palokangas103 στο 

πλαίσιο ενός παιγνίου έξι σταδίων δείχνει ότι στην αγορά εργασίας η ρύθμιση 

ενισχύει την ισχύ των συντεχνιών σε μια συμφωνία για τους μισθούς, και 

μεταβιβάζει κεφάλαια από τα κέρδη στους μισθούς. Σύμφωνα με τη 

Morikawa104, η επίδραση των συντεχνιών στους μισθούς είναι θετική, και το 

μέγεθος της εν λόγω επιρροής είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από εκείνη στην 

παραγωγικότητα. Η έρευνα των Blanchflower & Bryson105  καταδεικνύει ότι η  

πριμοδότηση των μισθών των μελών συντεχνιών είναι πολύ μεγαλύτερη στο 

δημόσιο τομέα από ό, τι στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, οι  Kazanas & Miaouli106  

αναφέρουν ότι οι διαμορφωτές των μισθών μπορούν να ωθήσουν σε  

υψηλότερους μισθούς, όταν η αγορά είναι  άκαμπτη. Ωστόσο, οι μισθοί είχαν 

μικρότερη, ή ακόμα και αρνητική, αντίδραση κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

απορρύθμισης σε ένα πιο ευέλικτο περιβάλλον για την αγορά εργασίας.  

 

3.3.2 Έλεγχος Διαχρονικής Σταθερότητας της Σχέσης Μακροχρόνιας 

Ισορροπίας και Συνολοκλήρωση Ποσοστημορίων 

 

Σε αυτή την υποενότητα δεν επιβάλλουμε την υπόθεση ότι η παράμετρος 

συνολοκλήρωσης είναι διαχρονικά σταθερή.  Αυτού του είδους η ανάλυση, μας 

δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να εξετάσουμε την εγκυρότητα των αναλύσεων 

που παρουσιάστηκαν πιο πάνω, αλλά και να ερευνήσουμε μια σειρά από 

ενδιαφέροντα θέματα, όπως τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων με 

διαχρονικά διαφορετικές παραμέτρους συνολοκλήρωσης, και την εκτίμηση της 

σχέσης συνολοκλήρωσης σε διαφορετικά ποσοστημόρια, δηλαδή σε 

διαφορετικά σημεία των δεσμευμένων κατανομών των οικονομικών 

μεταβλητών ως προ το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών. 
                                                             
103 Palokangas, T., 2003.   

104 Morikawa, 2011 
105 Blanchflower, D.G., Bryson, A., 2010.  

106 Kazamias, Τ., Miaouli, Ν., 2014.   
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Αρχικά, εξετάζουμε τη διαχρονική σταθερότητα της μακροχρόνιας σχέσης 

ισορροπίας μεταξύ της ανεργίας, της παραγωγικότητας κεφαλαίου, της 

παραγωγικότητας εργασίας, και του επιπέδου των μισθών, με τις μεταβλητές 

του ποσοστού των οργανωμένων μισθωτών.  Ειδικότερα, μας ενδιαφέρει να 

εξεταστεί αν η παραπάνω σχέσεις μακροχρόνιας ισορροπίας αλλάζουν με την 

πάροδο του χρόνου. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζουμε την μεθοδολογία των 

Bierens και Martins 107  η οποία εξετάζει τη χρονικά μεταβαλλόμενη 

συνολοκλήρωση. Οι συγγραφείς προτείνουν μια στατιστική λόγου πιθανότητας 

για τον έλεγχο της χρονικά αμετάβλητης συνολοκλήρωσης σε ένα πλαίσιο ενός 

χρονικά μεταβαλλόμενου διανυσματικού μοντέλου διόρθωσης σφάλματος 

(VECM), στην οποία η σχέση συνολοκλήρωσης μεταβάλλεται ομαλά την 

πάροδο του χρόνου.  

 

Συγκεκριμένα, εκφράζουν το διάνυσμα συνολοκλήρωσης μέσω πολυωνύμων 

Chebychev πολυώνυμα.  Το μοντέλο το εκτιμούμε με τη μέθοδο μεγίστης 

πιθανοφάνειας και ο έλεγχος λόγου πιθανοφάνειας (LR) προτείνεται για να 

ελέγξουμε τη μηδενική υπόθεση της χρονικά αναλλοίωτης συνολοκλήρωσης.  Η 

ασυμπτωτική κατανομή του στατιστικού περιγράφεται από την chi-square 

κατανομή με mkr βαθμούς ελευθερίας , όπου m είναι ο βαθμός του 

πολυωνύμου Chebychev, k είναι ο αριθμός των μεταβλητών στο VECM (δύο 

στην ανάλυσή μας), και r ο αριθμός των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης  

 

Ο Πίνακας 7 παρουσιάζει το τεστ LR, για τέσσερεις τιμές του βαθμού του 

πολυωνύμου Chebychev (το m κυμαίνεται από 1 έως 4).  Τα εμπειρικά 

ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχουμε χρονικά μεταβαλλόμενες 

σχέσεις  συνολοκλήρωσης για όλες τις σχέσεις μακροχρόνιας ισορροπίας που 

μελετούμε.  Με άλλα λόγια, οι υπολογιζόμενες τιμές στατιστικού LR και 

αντίστοιχο p-value μας  παρέχουν ενδείξεις υπέρ της απόρριψης της μηδενικής 

υπόθεσης ότι οι μακροχρόνια συντελεστές παραμένουν σταθεροί με την 

πάροδο του χρόνου. Αυτά τα εμπειρικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι, 

προκειμένου να ληφθούν αξιόπιστες εκτιμήσεις των σχέσεων μακροχρόνιας 

                                                             
107 Bierens, H., Martins, L. 2010. 
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ισορροπίας, μια νέα μεθοδολογία, η οποία επιτρέπει στην παράμετρο 

μακροχρόνιας ισορροπίας να μεταβάλλεται συναρτήσει του χρόνου είναι 

απαραίτητη. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι έχουμε χρονικά μεταβαλλόμενους παραμέτρους 

συνολοκλήρωσης, προχωρούμε με τη μεθοδολογία που προτείνεται από τον 

Xiao108, η οποία επιτρέπει στη μεταβλητή συνολοκλήρωσης να εξαρτάται από 

το χρόνο και παρέχει εκτίμηση της σχέσης συνολοκλήρωσης σε διαφορετικά 

ποσοστημόρια, δηλαδή σε διαφορετικά σημεία της δεσμευμένης κατανομής. 

Στο μοντέλο του Xiao, οι παράμετροι συνολοκλήρωσης επηρεάζονται από τις 

διαταραχές (shocks) που λαμβάνονται σε κάθε περίοδο. Κατά συνέπεια,  η 

μεταβλητή συνολοκλήρωσης μπορεί να ποικίλει σε διαφορετικά ποσοστημόρια 

και έτσι μπορεί να είναι quantile τ-εξαρτώμενη.  
 

Στον πίνακα 8 παρατίθενται τα αποτελέσματα της (quantile) συνολοκλήρωσης 

ποσοστημορίων για μια σειρά από ποσοστημόρια, συμπεριλαμβανομένων των 

τιμών του τεστ για την σταθερότητα των συντελεστών συνολοκλήρωσης. Στην 

ενότητα Α αναφέρονται τα αποτελέσματα με δείκτη ποσοστού οργανωμένων 

μισθωτών με το ποσοστό μισθωτών επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, 

ενώ στην ενότητα Β καταγράφονται τα αποτελέσματα με δείκτη ποσοστού 

οργανωμένων μισθωτών με το ποσοστό μισθωτών επί του συνόλου των 

μισθωτών. Τα αποτελέσματα είναι άκρως ενδιαφέροντα. 

 Στη πρώτη στήλη βλέπουμε τα αποτελέσματα της σχέσης μακροχρόνιας 

ισορροπίας της ανεργίας με το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών. Τα 

αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι το ποσοστό οργανωμένων μισθωτών 

επηρεάζει αρνητικά την ανεργία, κάτι το οποίο επικυρώνει και τα αποτελέσματα 

που καταγράφονται στον Πίνακα 3. Όμως, τα αποτελέσματα που παίρνουμε με 

την μεθοδολογία Xiao μας δίνουν πολύ περισσότερες πληροφορίες. 

Συγκεκριμένα, το μέγεθος της αρνητική επίδρασης του ποσοστού των 

οργανωμένων μισθωτών γίνεται πιο σημαντικό με την αύξηση της ανεργίας. 

Συγκεκριμένα, για εκατοστημόρια μικρότερα της διαμέσου, η σχέση μεταξύ 

ανεργίας και ποσοστού οργανωμένων μισθωτών είναι αρνητική αλλά μη 

                                                             
108 Xiao, Z., 2009. 
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στατιστικά σημαντική. Όμως, για εκατοστημόρια μεγαλύτερα της διαμέσου η 

σχέση είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική. Αυτό το αποτέλεσμα είναι στην 

ίδια γραμμή με το αποτέλεσμα των Chang, Shaw & Lai109  οι οποίοι ουσιαστικά, 

δείχνουν ότι τα συγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ της ηγεσίας και των μελών 

εντός της συνδικαλιστικής οργάνωσης μπορούν να διαδραματίσουν 

αποφασιστικό ρόλο στην ανεργία, στην ανάπτυξη και στην ευημερία και να 

οδηγήσουν σε ασύμμετρη επίδραση των συνδικάτων στην ανεργία. Οι 

συγγραφείς αναφέρουν ότι ένα ψηλό ποσοστό συνδικαλισμού, μπορεί να 

οδηγήσει σε μείωση του ποσοστού της ανεργίας και σε ψηλό ποσοστό 

ισορροπημένης ανάπτυξης, αν οι συντεχνίες είναι προσανατολισμένες στην 

απασχόληση. Ωστόσο, όταν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις  προσανατολίζονται 

στο μισθό προκύπτει ένα αντίθετο αποτέλεσμα.  Αυτά τα αποτελέσματα 

οδηγούν επίσης τους συγγραφείς στο συμπέρασμα ότι στις περιπτώσεις 

ύπαρξης ψηλού βαθμού συνδικαλισμού, εάν η συντεχνία είναι 

προσανατολισμένη στην απασχόληση αυτό έχει θετική επίδραση στην 

κοινωνική πρόνοια, εάν όμως η συντεχνία είναι προσανατολισμένη στο μισθό 

έχει αρνητική επίδραση στην κοινωνική πρόνοια. Τα δικά μας αποτελέσματα, 

υποδεικνύουν ότι σε χαμηλά επίπεδα ανεργίας οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 

δεν προσανατολίζονται στην ανεργία με αποτέλεσμα το ποσοστό των 

οργανωμένων μισθωτών να μην επηρεάζει την ανεργία. Όμως,  όταν η ανεργία 

αρχίζει να αυξάνει και φτάσει σε ένα κριτικό επίπεδο τότε η συντεχνίες 

αντιδρούν προσανατολίζοντας τις επιδιώξεις τους στην απασχόληση, ενέργειες 

οι οποίες οδηγούν στην μείωση της ανεργίας. Το φαινόμενο αυτό είναι ποιο 

έντονο όταν έχουμε ως εξαρτημένη μεταβλητή το ποσοστό των οργανωμένων 

μισθωτών επί του συνόλου των μισθωτών. 

 Στη δεύτερη στήλη βλέπουμε τα αποτελέσματα της σχέσης μακροχρόνιας 

ισορροπίας της παραγωγικότητας κεφαλαίου με το ποσοστό των οργανωμένων 

μισθωτών. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι το ποσοστό οργανωμένων 

μισθωτών επηρεάζει θετικά την παραγωγικότητα κεφαλαίου, κάτι το οποίο 

επικυρώνει και τα αποτελέσματα που καταγράφονται στον Πίνακα 4. Όμως, τα 

αποτελέσματα που παίρνουμε με την μεθοδολογία Xiao μας δίνουν και εδώ 

πολύ περισσότερες πληροφορίες. Συγκεκριμένα, το μέγεθος της θετικής 

                                                             
109 Chang, J., Shaw, M., Lai, C., 2007.  
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επίδρασης του ποσοστού των οργανωμένων μισθωτών στην παραγωγικότητα 

κεφαλαίου δεν αλλάζει σημαντικά για διαφορετικά επίπεδα παραγωγικότητας. 

Συγκεκριμένα για μικρά, μεσαία και μεγάλα επίπεδα παραγωγικότητας 

κεφαλαίου έχουμε μικρή αλλά θετική  επίδραση από το ποσοστό των 

οργανωμένων μισθωτών. Η σχέση της παραγωγικότητας κεφαλαίου με την 

συνδικαλιστική πυκνότητα δεν έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Μικρός αριθμός υφιστάμενων μελετών επικεντρώνεται στη 

σχέση μεταξύ συνδικαλιστικής πυκνότητας και της κερδοφορίας των 

επιχειρήσεων. Σε μια σχετική μελέτη η  Morikawa 110 αναλύει το θέμα αυτό 

χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεδομένων σε επίπεδο επιχείρησης, που 

περιλαμβάνει επιχειρήσεις μεταποίησης και μη.  Σύμφωνα με τη συγγραφέα οι 

συντεχνίες έχουν συνολικά αρνητική επίπτωση στην κερδοφορία των 

επιχειρήσεων. Οι  Lu, Tao Wang111 εξετάζουν το ρόλο των συντεχνιών στην 

απόδοση και στις εργασιακές σχέσεις σε ένα αναπτυσσόμενο περιβάλλον, στις 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην Κίνα.  Η μελέτη δεν βρίσκει μια 

στατιστικά σημαντική επίδραση της ύπαρξης των συντεχνιών στην κερδοφορία. 

Σε παρόμοιο τόνο κινείται και η θεωρητική εργασία των Mukherjee & Wang112. 

Σε αντίθεση  με τις προηγούμενες μελέτες, οι Mukherjee & Wang δείχνουν ότι η 

ύπαρξη συντεχνιών  μπορεί να κάνει κάποιες επιχειρήσεις, όπως και τους 

καταναλωτές, να είναι σε καλύτερη θέση σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που 

δεν υπάρχουν συντεχνίες, αν  η  προτίμηση της συντεχνίας για την 

απασχόληση είναι ισχυρότερη από ό, τι για τις μισθολογικές διεκδικήσεις.  

Στη τρίτη στήλη βλέπουμε τα αποτελέσματα της σχέσης μακροχρόνιας 

ισορροπίας της παραγωγικότητας εργασίας με το ποσοστό των οργανωμένων 

μισθωτών. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι το ποσοστό οργανωμένων 

μισθωτών επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα εργασίας, κάτι το οποίο 

επικυρώνει και τα αποτελέσματα που καταγράφονται στον Πίνακα 5. Όμως, τα 

αποτελέσματα που παίρνουμε με την μεθοδολογία Xiao μας δίνουν πολύ 

περισσότερες πληροφορίες διότι μας υποδεικνύουν πως επηρεάζει το ποσοστό 

των οργανωμένων μισθωτών όχι μόνον τη μέση παραγωγικότητα εργασίας 

                                                             
110 Morikawa, Μ., 2010. 
111 Lu, Y., Tao, Z., Wang, Y., 2010.  

112 Mukherjee, Α., Wang, L.F.S., 2013. 
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(πίνακας 5) αλλά μία σειρά από επίπεδα παραγωγικότητας, από την πιο μικρή 

(για μικρά ποσοστημόρια) ως προς την πιο μεγάλη παρατηρηθείσα 

παραγωγικότητα (για μεγάλα ποσοστημόρια). Συγκεκριμένα, το μέγεθος της 

αρνητικής επίδρασης του ποσοστού των οργανωμένων μισθωτών  στην 

παραγωγικότητα εργασίας φαίνεται να έχει την μέγιστη αρνητική επίδραση 

γύρω στη διάμεσο της δεσμευμένης κατανομής της παραγωγικότητας 

εργασίας, δηλαδή για μεσαία επίπεδα παραγωγικότητας εργασίας. Επίσης, η 

αρνητική επίδραση είναι πιο ισχυρή στην περίπτωση που το ποσοστό των 

οργανωμένων μισθωτών είναι επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.  Τα 

αποτελέσματά μας είναι γενικά σε συμφωνία με την διεθνή βιβλιογραφία. 

Συγκεκριμένα, ο Moreton αναφέρει ότι η μειωμένη αποτελεσματικότητα των 

συντεχνιών  στη Βρετανία μπορεί να παρέχει τουλάχιστον μια μερική εξήγηση 

της αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και τη μείωση της 

συνδικαλιστικής πυκνότητας στη δεκαετία του 1980. Ένα περαιτέρω εύρημα 

του συγγραφέα είναι ότι η χαμηλότερη συνδικαλιστική πυκνότητα στις 

ευρωπαϊκές χώρες στη δεκαετία του 1980 μπορεί εν μέρει να δικαιολογείται, 

λόγω της χαμηλότερης διαπραγματευτικής δύναμης των συντεχνιών, 

μεγαλύτερο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων, 

και αύξηση της ανεργίας. Το γενικό συμπέρασμα του συγγραφέως είναι ότι με 

αυξημένη ευελιξία στην αγορά εργασίας μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητα 

της εργασίας. Αντιθέτως, οι  Lu, Tao Wang εξετάζουν το ρόλο των συντεχνιών 

στην απόδοση και στις εργασιακές σχέσεις σε ένα αναπτυσσόμενο περιβάλλον, 

στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην Κίνα.  Η μελέτη βρίσκει μια θετική 

και στατιστικά σημαντική επίδραση της ύπαρξης των συντεχνιών στην 

απόδοση της εργασίας.  

Στη τέταρτη στήλη βλέπουμε τα αποτελέσματα της σχέσης μακροχρόνιας 

ισορροπίας του επιπέδου των μισθών με το ποσοστό των οργανωμένων 

μισθωτών. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν για την πλειονότητα των 

ποσοστημορίων το ποσοστό οργανωμένων μισθωτών επηρεάζει θετικά το 

επίπεδο μισθών, κάτι το οποίο επικυρώνει και τα αποτελέσματα που 

καταγράφονται στον Πίνακα 6. Όμως, τα αποτελέσματα που παίρνουμε με την 

μεθοδολογία Xiao μας δίνουν πολύ περισσότερες πληροφορίες. Τα 

αποτελέσματα της μεθόδου ποσοστημορίων  μας υποδεικνύουν πως επιρεάζει 

το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών όχι μόνον τον μέσο μισθό (το οποίο 
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μπορούμε να δούμε στον πίνακα 6) αλλά μία σειρά από επίπεδα μισθολογικών 

αμοιβών, από το πιο μικρό επίπεδο μισθού (για μικρά ποσοστημόρια) ως προς 

τους μεγάλους παρατηρηθέντες μισθούς (για μεγάλα ποσοστημόρια). 

Συγκεκριμένα, το μέγεθος της θετικής επίδρασης του ποσοστού των 

οργανωμένων μισθωτών  στο επίπεδο των μισθών φαίνεται να έχει την μέγιστη 

θετική επίδραση  όταν οι μισθοί είναι χαμηλοί. Όσο μεγαλώνει το επίπεδο των 

μισθών η επίδραση μικραίνει αν και παραμένει θετική. Όταν το επίπεδο των 

μισθών φτάνει σε πολύ ψηλό επίπεδο τότε βλέπουμε ένα πολύ ενδιαφέρον 

αποτέλεσμα: ο συντελεστής μακροχρόνιας ισορροπίας γίνεται μη στατιστικά 

σημαντικός και για το  εκατοστημόριο 90% καταλήγει να είναι αρνητικός (αλλά 

μη στατιστικά σημαντικός), δηλαδή το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών 

έχει την τάση να μην επιδρά, ή να επιδρά  αρνητικά στο επίπεδο των μισθών.  

 

Τα αποτελέσματα είναι ποιοτικά τα ίδια και για τους δύο δείκτες ποσοστού 

οργανωμένων μισθωτών. Τα αποτελέσματα μας είναι σε συμφωνία με τη 

διεθνή βιβλιογραφία. Οι Arbache & Carneiro εξετάζουν τη σημασία των 

συντεχνιών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στον τομέα της βιομηχανίας 

στην αγορά εργασίας μιας αναπτυσσόμενης χώρας, της Βραζιλίας, και 

αναφέρουν ότι  οι εργαζόμενοι που συνδικαλίζονται τείνουν να κερδίζουν 

ψηλότερους μισθούς.  Σε συμφωνία είναι και η μελέτη του Palokangas στα 

πλαίσια ενός παιγνίου έξι σταδίων που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι την 

αγορά εργασίας η ρύθμιση (απορρύθμιση) ενισχύει (αποδυναμώνει) την ισχύ 

των συντεχνιών σε μια συμφωνία για τους μισθούς και μεταβιβάζει κεφάλαια 

από τα κέρδη στους μισθούς (από τους μισθούς προς τα κέρδη).  

 

Ακολουθώντας τον Palokangas, και τα εμπειρικά αποτελέσματα που έχουμε 

από την εφαρμογή της μεθοδολογίας του Xiao μπορούμε να υποθέσουμε 

εύλογα ότι η ρύθμιση της αγοράς εργασίας αφορά περισσότερο τους μέσους 

και χαμηλούς μισθού από ότι τους πολύ υψηλούς μισθούς, με αποτέλεσμα μια 

αύξηση στο ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών να αυξάνει τους μεσους και 

χαμηλούς μισθούς, όχι όμως τους πολύ υψηλούς μισθούς.  Τα αποτελέσματά 

μας είναι άμεσα συγκρίσιμα και σε συμφωνία με τα αποτελέσματα  του Eren113 

                                                             
113 Eren, O., 2009. 
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ο οποίος σε μια πρόσφατη  εργασία, στην οποία η  ανάλυση επεκτείνεται σε 

τεχνικές παλινδρόμησης τεταρτημορίων, αναφέρει  ότι η διάκριση υπέρ των 

μελών των συντεχνιών είναι χαμηλότερη για τους υψηλόμισθους, η οποία 

μπορεί να αντανακλά ένα χαμηλότερο σχετικό κόστος της ιδιότητας του μέλους 

για αυτή την ομάδα από ό, τι για τις πιο κακοπληρωμένες ομάδες εργαζομένων.  

 

Επιπρόσθετα, η   έρευνα των Blanchflower & Bryson  δείχνει πόσο ετερογενές 

είναι το όφελος από την συμμετοχή σε συντεχνία για τους εργαζόμενους. 

Ειδικότερα, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι σε υψηλές  επαγγελματικές θέσεις  η 

πριμοδότηση είναι μεγαλύτερη στο  δημόσιο τομέα από ό, τι στον ιδιωτικό 

τομέα, ενώ σε χαμηλότερες επαγγελματικές θέσεις, η πριμοδότηση  είναι 

μεγαλύτερη στον ιδιωτικό τομέα από ό, τι είναι στον το δημόσιο τομέα. Τέλος, οι   

Kazanas & Miaouli  διερευνούν  τη σχέση του καθορισμού των μισθών και των 

κεφαλαιακών αποθεμάτων σε ένα δυναμικό μοντέλο ένωσης μονοπωλίων με το 

κεφάλαιο. Οι ερευνητές έδειξαν ότι κατά την περίοδο των ισχυρών 

θεσμοθετημένων κανονισμών και σε καθεστώς ενός ιδιαίτερα προστατευτικού 

κοινωνικού κράτους, οι πραγματικοί μισθοί ανταποκρίνονται θετικά στη  

συσσωρευμένη επένδυση υπονοώντας ότι οι διαμορφωτές των μισθών 

μπορούν να ωθήσουν σε  υψηλότερους μισθούς, όταν η αγορά είναι  άκαμπτη. 

Ωστόσο, οι μισθοί είχαν μικρότερη, ή ακόμα και αρνητική, αντίδραση κατά τη 

διάρκεια της περιόδου της απορρύθμισης σε ένα πιο ευέλικτο περιβάλλον για 

την αγορά εργασίας. 
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Πίνακας 1: Έλεγχος Μοναδιαίων Ριζών 

 Επίπεδο  Πρώτες Διαφορές 

 ADF PP ADF PP 
Panel A:  Ετήσια Στοιχεία 
Ανεργία -1.636 

[0.737] 
-2.486 
[0.330] 

-8.951 
[0.000] 

-17.803 
[0.000] 

Παραγωγικότητα Κεφαλαίου -0.343 
[0.982] 

-0.343 
[0.982] 

 

-1.911 
[0.055] 

-1.911 
[0.055] 

Παραγωγικότητα Εργασίας -1.781 
[0.674] 

-1.781 
[0.674] 

-3.504 
 [0.020] 

-3.467 
[0.022] 

Μισθοί -2.486 
[0.330] 

-2.586 
[0.330] 

-4.977 
[0.005] 

-10.403 
[0.000] 

Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών 
Επί του Οικονομικά Ενεργού 
Πληθυσμού 

-2.761 
[0.227] 

 

-2.711 
[0.243] 

-4.509 
[0.012] 

-8.603 
[0.000] 

Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών 
Επί των Μισθωτών 

-1.445 
[0.538] 

-1.378 
[0.571] 

-4.290 
[-0.019] 

-1.634 
[0.095] 

     
Panel B: Τριμηνιαία Στοιχεία 
Ανεργία -2.282 

[0.438] 
-0.476 
[0.983] 

-2.101 
[0.035] 

-9.599 
[0.000] 

Παραγωγικότητα Κεφαλαίου -1.708 
[0.738] 

-0.811 
[0.960] 

 

-1.969 
[0.047] 

-9.670 
[0.000] 

Παραγωγικότητα Εργασίας -1.856 
[0.668] 

-1.866 
[0.663] 

-8.874 
 [0.000] 

-8.874 
[0.000] 

Μισθοί -2.616 
[0.275] 

-2.371 
[0.153] 

-9.884 
[0.000] 

-12.433 
[0.000] 

Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών 
Επί του Οικονομικά Ενεργού 
Πληθυσμού 

-2.579 
[0.291] 

 

-2.685 
[0.246] 

-8.732 
[0.000] 

-8.732 
[0.000] 

Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών 
Επί των Μισθωτών 

-1.770 
[0.709] 

-1.428 
[0.845] 

-1.735 
[0.078] 

-9.906 
[0.000] 

     
Σημειώσεις: PP και  ADF αντιστοιχούν στους ελέγχους μοναδιαίων ριζών Augmented Dickey-Fuller 
(1979) και Phillips Perron (1988), αντίστοιχα. 
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Πίνακας 2: Έλεγχος Συνολοκλήρωσης 

 Trace Test Maximum Eigenvalue Test 

Μεταβλητή Οργανωμένων 
Μισθωτών 

Ποσοστό 
Οργανωμένων 
Μισθωτών 
Επί του 
Οικονομικά 
Ενεργού 

Πληθυσμού 

Ποσοστό 
Οργανωμέν
ων 
Μισθωτών 
Επί των 
Μισθωτών 

Ποσοστό 
Οργανωμέν
ων 
Μισθωτών 
Επί του 
Οικονομικά 
Ενεργού 
Πληθυσμού 

Ποσοστό 
Οργανωμέν
ων 
Μισθωτών 
Επί των 
Μισθωτών 

Panel A:  Ετήσια Στοιχεία 
Ανεργία 0.090 

[0.873] 
0.405 

[0.090] 
0.089 

[0.872] 
0.405 

[0.090] 
Παραγωγικότητα Κεφαλαίου 0.262 

[0.336] 
0.328 

[0.140] 
 

0.261 
[0.335] 

0.327 
[0.140] 

Παραγωγικότητα Εργασίας 0.282 
[0.286] 

0.335 
[0.181] 

0.283 
 [0.286] 

0.335 
[0.181] 

Μισθοί 0.272 
[0.311] 

0.454 
[0.052] 

0.272 
[0.311] 

0.454 
[0.052] 

     
Panel B: Τριμηνιαία Στοιχεία 
Ανεργία 0.055 

[0.486] 
0.054 

[0.372] 
0.055 

[0.486] 
0.054 

[0.372] 
Παραγωγικότητα Κεφαλαίου 0.068 

[0.242] 
0.112 

[0.050] 
 

0.068 
[0.242] 

0.112 
[0.050] 

 
Παραγωγικότητα Εργασίας 0.020 

[0.869] 
0.061 

[0.298] 
0.020 

[0.869] 
0.061 

[0.298] 
Μισθοί 0.007 

[0.482] 
0.043 

[0.519] 
0.007 

[0.482] 
0.043 

[0.519] 

     

Σημειώσεις:  Οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης “Trace” και  “Maximum Eigenvalue” ( Johansen ) έχουν 
μηδενική υπόθεση την ύπαρξη συνολοκλήρωσης.  
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Πίνακας 3: Ανεργία και Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών 

 FMOLS DOLS 

Συχνότητα Τριμηνιαία 
Στοιχεία 

Ετήσια Στοιχεία Τριμηνιαία 
Στοιχεία 

Ετήσια Στοιχεία 

Panel A: Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών επί του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού   
Const 88.266 

[0.002] 
110.481 

[0.018] 
86.488 
[0.004] 

94.771 
[0.054] 

Beta -1.523 
[0.003] 

-1.928 
[0.025] 

-1.490 
[0.008] 

-1.643 
[0.067] 

     
Panel B: : Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών επί των Μισθωτών 
Const 23.204 

[0.000] 
24.870 
[0.004] 

23.116 
[0.000] 

21.845 
[0.001] 

Beta -0.283 
[0.001] 

-0.304 
[0.028] 

-0.280 
[0.001] 

-0.234 
[0.018] 

Σημειώσεις: Η εκτιμηθείσα παλινδρόμηση είναι Yt = const + betaXt + ut,  όπου Yt η ανεργία  και Xtτο 
ποσοστό οργανωμένων μισθωτών. Οι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι p-values.    
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Πίνακας 4: Παραγωγικότητα Κεφαλαίου  και Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών 

 FMOLS DOLS 

Συχνότητα Τριμηνιαία 
Στοιχεία 

Ετήσια Στοιχεία Τριμηνιαία 
Στοιχεία 

Ετήσια Στοιχεία 

Panel A: Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών επί του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού   
Const -1.082 

[0.000] 
-1.286 
[0.002] 

-1.012 
[0.000] 

-1.314 
[0.002] 

Beta 0.028 
[0.000] 

0.032 
[0.000] 

0.027 
[0.000] 

0.033 
[0.000] 

     
Panel B: : Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών επί των Μισθωτών 
Const 0.163 

[0.000] 
0.154 

[0.037] 
0.169 

[0.000] 
0.166 

[0.016] 
Beta 0.005 

[0.000] 
0.005 

[0.001] 
0.005 

[0.000] 
0.005 

[0.001] 
Σημειώσεις: Η εκτιμηθείσα παλινδρόμηση είναι Yt = const + betaXt + ut,  όπου Yt η παραγωγικότητα 
κεφαλαίου  και Xtτο ποσοστό οργανωμένων μισθωτών. Οι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι p-values.    
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Πίνακας 5: Παραγωγικότητα Εργασίας  και Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών 

 FMOLS DOLS 

Συχνότητα Τριμηνιαία 
Στοιχεία 

Ετήσια Στοιχεία Τριμηνιαία 
Στοιχεία 

Ετήσια Στοιχεία 

Panel A: Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών επί του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού   
Const 178.860 

[0.000] 
185.112 

[0.000] 
176.771 

[0.000] 
190.964 

[0.000] 
Beta -1.885 

[0.000] 
-1.998 
[0.000] 

-1.846 
[0.000] 

-2.105 
[0.000] 

     
Panel B: : Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών επί των Μισθωτών 
Const 94.637 

[0.000] 
95.176 
[0.000] 

94.817 
[0.000] 

94.828 
[0.000] 

Beta -0.297 
[0.000] 

-0.306 
[0.000] 

-0.300 
[0.000] 

-0.301 
[0.001] 

Σημειώσεις: Η εκτιμηθείσα παλινδρόμηση είναι Yt = const + betaXt + ut,  όπου Yt η παραγωγικότητα 
εργασίας  και Xtτο ποσοστό οργανωμένων μισθωτών. Οι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι p-values.    
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Πίνακας 6: Επίπεδο Μισθών  και Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών 

 FMOLS DOLS 

Συχνότητα Τριμηνιαία 
Στοιχεία 

Ετήσια Στοιχεία Τριμηνιαία 
Στοιχεία 

Ετήσια Στοιχεία 

Panel A: Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών επί του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού   
Const -89.039 

[0.005] 
-119.009 

[0.011] 
-87.845 

[0.011] 
-108.838 

[0.013] 
Beta 1.722 

[0.004] 
2.267 

[0.009] 
1.699 

[0.008] 
2.085 

[0.011] 
     
Panel B: : Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών επί των Μισθωτών 
Const -13.521 

[0.014] 
-15.547 

[0.063] 
-13.479 

[0.012] 
-11.040 

[0.018] 
Beta 0.282 

[0.002] 
0.309 

[0.031] 
0.278 

[0.003] 
0.206 

[0.013] 

Σημειώσεις: Η εκτιμηθείσα παλινδρόμηση είναι Yt = const + betaXt + ut,  όπου Yt το επίπεδο μισθών 
και Xtτο ποσοστό οργανωμένων μισθωτών. Οι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι p-values.    
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Πίνακας7: Έλεγχος διαχρονικής σταθερότητας της παραμέτρου συνολοκλήρωσης 

Bierens-Martins  

 m=1 m=2 m=3 m=4 

Panel A: Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών επί του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού   

Ανεργία 23.75 
[0.00] 

42.32 
[0.00] 

51.27 
[0.00] 

56.40 
[0.00] 

Παραγωγικότητα 
Κεφαλαίου 

15.27 
[0.02] 

23.62 
[0.23] 

42.63 
[0.00] 

53.26 
[0.00] 

Παραγωγικότητα  
Εργασίας 

8.62 
[0.20] 

24.86 
[0.02] 

44.59 
[0.00] 

52.36 
[0.00] 

Επίπεδο Μισθών 22.45 
[0.00] 

46.92 
[0.00] 

62.57 
[0.00] 

83.62 
[0.00] 

     

Panel B: : Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών επί των Μισθωτών 

Ανεργία 31.29 
[0.00] 

69.68 
[0.00] 

76.94 
[0.00] 

98.73 
[0.00] 

Παραγωγικότητα 
Κεφαλαίου 

6.62 
[0.36] 

33.59 
[0.00] 

68.60 
[0.00] 

84.53 
[0.00] 

Παραγωγικότητα  
Εργασίας 

4.03 
[0.26] 

11.69 
[0.07] 

27.79 
[0.00] 

35.59 
[0.00] 

Επίπεδο Μισθών 23.75 
[0.00] 

42.32 
[0.00] 

51.27 
[0.00] 

56.40 
[0.00] 
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Πίνακας 8: Αποτελέσματα εκτίμησης του συντελεστή βήτα με τη μέθοδο  Συνολοκλήρωσης 

Εκατοστημορίων 

Εκατοστημόρια Ανεργία Παραγωγικότητα 
Κεφαλαίου 

Παραγωγικότητα 
Εργασίας 

Επίπεδο 
Μισθών 

Panel A: Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών επί του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού 
10 -0.067 

[0.474] 
0.033 

[0.000] 
-1.140 
[0.044] 

3.184 
[0.000] 

20 -0.077 
[0.705] 

0.028 
[0.000] 

-2.177 
[0.002] 

3.003 
[0.000] 

30 -0.423 
[0.124] 

0.032 
[0.000] 

 

-2.161 
[0.000] 

1.652 
[0.014] 

40 -0.349 
[0.161] 

0.030 
[0.000] 

-2.227 
[0.000] 

1.248 
[0.001] 

50 -0.500 
[0.074] 

0.027 
[0.000] 

-2.198 
[0.000] 

1.147 
[0.004] 

60 -0.948 
[0.003] 

0.019 
[0.009] 

-2.078 
[0.000] 

1.010 
[0.023] 

70 -1.132 
[0.033] 

0.015 
[0.036] 

-1.841 
[0.000] 

0.375 
[0.449] 

80 -2.182 
[0.003] 

0.018 
[0.010] 

-1.839 
[0.000] 

0.271 
[0.516] 

90 -3.153 
[0.000] 

0.012 
[0.010] 

-1.693 
[0.000] 

-0.529 
[0.449] 

𝒔𝒖𝒑𝝉|�̂�𝑻(𝝉)| 

(CV1, CV2, CV3) 
16.7 

(14.9, 10.7, 8.9) 
22.7 
(5.7, 3.9, 3.2) 

26.9 
(9.6, 7.2, 5.9) 

11.9 
(5.5, 3.8, 3.2) 
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Panel B: : Ποσοστό Οργανωμένων Μισθωτών επί των Μισθωτών 
10 -0.070 

[0.007] 
0.005 

[0.000] 
-0.554 
[0.000] 

0.556 
[0.000] 

20 -0.091 
[0.001] 

0.005 
[0.000] 

-0.478 
[0.000] 

0.480 
[0.000] 

30 -0.124 
[0.000] 

0.005 
[0.000] 

 

-0.421 
[0.000] 

0.312 
[0.014] 

40 -0.135 
[0.000] 

0.004 
[0.000] 

-0.310 
[0.000] 

0.254 
[0.000] 

50 -0.175 
[0.000] 

0.005 
[0.000] 

-0.301 
[0.000] 

0.200 
[0.000] 

60 -0.199 
[0.000] 

0.005 
[0.000] 

-0.312 
[0.000] 

0.170 
[0.000] 

70 -0.307 
[0.001] 

0.004 
[0.036] 

-0.295 
[0.000] 

0.155 
[0.000] 

80 -0.453 
[0.000] 

0.003 
[0.010] 

-0.295 
[0.000] 

0.092 
[0.176] 

90 -0.552 
[0.000] 

0.004 
[0.000] 

-0.280 
[0.000] 

-0.072 
[0.605] 

𝒔𝒖𝒑𝝉|�̂�𝑻(𝝉)| 

(CV1, CV2, CV3) 
23.5 
(8.9,  6.4,  5.3) 

10.0 
(3.5,  2.5,  2.1) 

19.2 
(11.0,  8.0,  6.6) 

14.7 
(4.6,  3.1,  2.6) 

Σημειώσεις: Η εκτιμηθείσα παλινδρόμηση είναι Yιt = const + betaXt + ut ,  όπου Yιt  η ανεργία, η 

παραγωγικότητα κεφαλαίου, η παραγωγικότητα εργασίας και το επίπεδο μισθών, και  Xt  το ποσοστό 

οργανωμένων μισθωτών. Οι αριθμοί στις τετράγωνες αγγύλεςείναι p-values. Το  supτ|V̂T(τ)| είναι το 

bootstrapped-based στατιστικό των Kolmogoroff-Smirnoff για τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης 

«διαχρονικά σταθερή παράμετρος συνολοκλήρωσης» έναντι της εναλλακτικής «διαχρονικά 

μεταβαλλόμενη παράμετρος συνολοκλήρωσης. CV01, CV05 και  CV10 είναι οι bootstrapped  κριτικές 

τιμές σε επίπεδο σημαντικότητας  1%, 5%, και 10%, αντίστοιχα. Το στατιστικό supτ|V̂T(τ)|  απορρίπτει 

την μηδενική υπόθεση για διαχρονικά σταθερή παράμετρος συνολοκλήρωσης σε α% επίπεδο 

σημαντικότητας. Όταν η τιμή του είναι μεγαλύτερη από την α% κριτική τιμή. Ο αριθμός των 

επαναλήψεων στο bootstrapping είναι  3000 .  
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Οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν ένα πολυδιάστατο και πολυεπιστημονικό 

πεδίο που αφορά την μελέτη όλων των ανθρώπινων πτυχών στον εργασιακό 

χώρο.  Οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν θέμα ενδιαφέροντος λόγω του ότι 

αλληλοσυναρτώνται με την οικονομική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση μιας 

χώρας. Οι εργασιακές σχέσεις αφορούν άμεσα τους δυο βασικούς συντελεστές 

της παραγωγής, το κεφάλαιο δηλαδή τους εργοδότες και την εργασία δηλαδή 

τους εργαζόμενους. Δυο δυναμικές οργανωμένες τάξεις οι οποίες επηρεάζουν 

άμεσα ή άμεσα το σύνολο του πληθυσμού μιας χώρας. 

Από την οικονομετρική ανάλυση φαίνεται ότι γενικά, το ποσοστό των 

οργανωμένων μισθωτών, είτε αυτό αντιπροσωπεύεται από το ποσοστό των 

οργανωμένων μισθωτών επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού είτε από το 

ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών επί του συνόλου των μισθωτών,  

επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο της ανεργίας.  Συγκεκριμένα, η παρούσα 

έρευνα υποδεικνύει τα εξής συμπεράσματα για την επίδραση του ποσοστού 

των οργανωμένων μισθωτών στην ανεργία.  

Πρώτον, οι τεχνικές συνολοκλήρωσης στον μέσο δείχνουν ότι, το ποσοστό 

οργανωμένων μισθωτών επηρεάζει αρνητικά την μέση ανεργία. Το αποτέλεσμα 

αυτό για την κυπριακή οικονομία είναι σε συμφωνία με την πλειονότητα των 

επιστημονικών άρθρων της διεθνούς βιβλιογραφίας (βλέπε μεταξύ άλλων, 

Chang, Shaw & Lai ; Macit.  

Δεύτερον, οι τεχνικές συνολοκλήρωσης τεταρτημορίων μας επιτρέπουν να 

εξετάσουμε την αντίδραση όλων των επιπέδων (ολόκληρης της κατανομής) 

ανεργίας στο ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών. Σύμφωνα με την γνώση 

που έχουμε, είναι η πρώτη φορά που διερευνάται αυτό στην παγκόσμια 

βιβλιογραφία. Τα αποτελέσματα είναι άκρως ενδιαφέροντα. Συγκεκριμένα, τα 

οικονομετρικά αποτελέσματα δείχνουν καθαρά ότι η αντίδραση της ανεργίας 

στο ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών είναι ασύμμετρη. Όταν, δηλαδή, τα 

επίπεδα ανεργίας είναι μικρά (μικρότερα της μέσης ανεργίας) δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ ανεργίας και ποσοστού οργανωμένων 

μισθωτών. Όταν όμως η ανεργία αυξηθεί πέραν ενός κρίσιμου επιπέδου τότε το 

ποσοστό οργανωμένων μισθωτών επηρεάζει αρνητικά και στατιστικά 

σημαντικά την ανεργία. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να ερμηνεύσει επιτυχώς 

και «αινίγματα» σχετικά με την συμπεριφορά της ανεργίας τα οποία 
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καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, σε μια πρόσφατη 

μελέτη οι Chang, Shaw & Lai  δείχνουν ότι στις περιπτώσεις ύπαρξης ψηλού 

βαθμού συνδικαλισμού, και εάν η συντεχνία είναι προσανατολισμένη στην 

απασχόληση, υπάρχει θετική επίδραση στην κοινωνική πρόνοια. Εάν όμως η 

συντεχνία είναι προσανατολισμένη στο μισθό, τότε υπάρχει αρνητική επίδραση 

στην κοινωνική πρόνοια. Τα δικά μας αποτελέσματα, υποδεικνύουν ότι σε 

χαμηλά επίπεδα ανεργίας οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν 

προσανατολίζονται στην ανεργία με αποτέλεσμα το ποσοστό των 

οργανωμένων μισθωτών να μην επηρεάζει την ανεργία.  Όμως, όταν η ανεργία 

αρχίζει να αυξάνει και φτάσει σε ένα κριτικό επίπεδο, τότε οι συντεχνίες 

αντιδρούν, προσανατολίζοντας τις επιδιώξεις τους στην απασχόληση, ενέργειες 

οι οποίες οδηγούν στην μείωση της ανεργίας. 

Επίσης, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ποσοστό των οργανωμένων 

μισθωτών, γενικά, επηρεάζει θετικά το επίπεδο μισθών.  Συγκεκριμένα, η 

παρούσα έρευνα υποδεικνύει τα ακόλουθα συμπεράσματα για την επίδραση 

του ποσοστού των οργανωμένων μισθωτών στο επίπεδο των μισθών στην 

Κύπρο. 

 

Πρώτον, οι τεχνικές συνολοκλήρωσης στον μέσο δείχνουν ότι, το ποσοστό 

οργανωμένων μισθωτών επηρεάζει θετικά τον μέσο μισθό. Το αποτέλεσμα 

αυτό συνάδει με την πλειονότητα των επιστημονικών άρθρων της διεθνούς 

βιβλιογραφίας (βλέπε μεταξύ άλλων, Arbache & Carneiro;  Palokangas 

Morikawa; Blanchflower & Bryson.  Επίσης, οι  Kazanas & Miaouli  αναφέρουν 

ότι οι διαμορφωτές των μισθών μπορούν να ωθήσουν σε υψηλότερους 

μισθούς, όταν η αγορά είναι άκαμπτη.  Ωστόσο, οι μισθοί είχαν μικρότερη, ή 

ακόμα και αρνητική, αντίδραση κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

απορρύθμισης σε ένα πιο ευέλικτο περιβάλλον για την αγορά εργασίας. Οι 

τεχνικές συνολοκλήρωσης τεταρτημορίων μας επιτρέπουν να εξετάσουμε την 

αντίδραση όλων των επιπέδων (ολόκληρης της κατανομής) του μισθού στο 

ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών. Σύμφωνα με την γνώση που έχουμε, 

είναι η πρώτη φορά που διερευνάται αυτό στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Τα 

αποτελέσματα είναι πρωτότυπα και ενδιαφέροντα.  
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Συγκεκριμένα, τα οικονομετρικά αποτελέσματα δείχνουν καθαρά ότι η 

αντίδραση του επιπέδου των μισθολογικών αμοιβών στο ποσοστό των 

οργανωμένων μισθωτών είναι ασύμμετρη.  Δηλαδή για χαμηλούς και μέσους 

μισθούς υπάρχει θετική και ισχυρά στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του 

επιπέδου των μισθών και ποσοστού οργανωμένων μισθωτών.  Όμως, για 

επίπεδα μισθών πέραν ενός κρίσιμου επιπέδου (το επίπεδο αυτό είναι λίγο πιο 

πάνω από τον μέσο μισθό)  το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών δεν έχει 

πια  στατιστικά σημαντική επιρροή στο επίπεδο των (υψηλών) μισθολογικών 

αμοιβών. Και αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να ερμηνεύσει επιτυχώς και 

«αινίγματα» σχετικά με την συμπεριφορά του επιπέδου των μισθών σε σχέση 

με τον συνδικαλισμό όπως καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία.  Για 

παράδειγμα, μπορεί να ερμηνεύσει το αποτέλεσμα των   Kazanas & Miaouli οι 

οποίοι έδειξαν ότι κατά την περίοδο των ισχυρών θεσμοθετημένων κανονισμών 

και σε καθεστώς ενός ιδιαίτερα προστατευτικού κοινωνικού κράτους, οι 

διαμορφωτές των μισθών μπορούν να ωθήσουν σε  υψηλότερους μισθούς, 

επειδή η αγορά είναι άκαμπτη. Αντίθετα, οι μισθοί είχαν μικρότερη, ή ακόμα και 

αρνητική, αντίδραση κατά τη διάρκεια της περιόδου της απορρύθμισης σε ένα 

πιο ευέλικτο περιβάλλον για την αγορά εργασίας.  

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν, επίσης, ότι το ποσοστό οργανωμένων 

μισθωτών, γενικά, επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα εργασίας. Όσον 

αφορά τα αποτελέσματα της σχέσης μακροχρόνιας ισορροπίας της μέσης 

παραγωγικότητας εργασίας με το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών, αυτά 

υποδεικνύουν ότι το ποσοστό οργανωμένων μισθωτών επηρεάζει αρνητικά την 

παραγωγικότητα εργασίας. Με την μέθοδο συνολοκλήρωσης τεταρτημορίων 

εξετάζουμε την αντίδραση όλων των επιπέδων (ολόκληρης της κατανομής) της 

παραγωγικότητας εργασίας στο ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών.  

Σύμφωνα με την γνώση που έχουμε, είναι η πρώτη φορά που διερευνάται αυτό 

στην παγκόσμια βιβλιογραφία.  Τα αποτελέσματα είναι πρωτότυπα και 

ενδιαφέροντα.  

Συγκεκριμένα βρίσκουμε ότι, σε όλα τα ποσοστημόρια, άρα για όλα τα επίπεδα 

της παραγωγικότητας εργασίας, η επίδραση του ποσοστού των οργανωμένων 

μισθωτών στην παραγωγικότητα εργασίας είναι αρνητική και στατιστικά 

σημαντική. Αυτό το αποτέλεσμα είναι σε συμφωνία με το μεγαλύτερο μέρος της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. Για παράδειγμα, ο Moreton καταλήγει στο 
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συμπέρασμα ότι η χαμηλότερη συνδικαλιστική πυκνότητα στις ευρωπαϊκές 

χώρες στη δεκαετία του 1980 μπορεί εν μέρει να οδήγησε σε αυξημένη ευελιξία 

στην αγορά εργασίας,  η οποία με τη σειρά της οδήγησε σε αύξηση της 

παραγωγικότητα της εργασίας. Υπάρχουν στη βιβλιογραφία, ωστόσο, και 

αντίθετες απόψεις, αλλά οι μελέτες αυτές έχουν γίνει για χώρες με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά όπως η Κίνα και η Ιαπωνία. Ενδεικτικά, ο Morikawa αναφέρει 

ότι στην Ιαπωνία, οι συντεχνίες, έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο 

Ιαπωνικό σύστημα εργασίας αφού συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια για 

την ενίσχυση της παραγωγικότητας, σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση.  Ως 

αποτέλεσμα, η παρουσία των συντεχνιών κρίνεται θετική για την 

παραγωγικότητα εργασίας. 

Σε παρόμοιο τόνο κινείται και η εργασία των Lu, Tao Wang για την Κίνα, στην 

οποία οι συγγραφείς αναφέρουν μια θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση 

της ύπαρξης των συντεχνιών στην απόδοση της εργασίας. Η ανάλυση σε 

επίπεδο τεταρτημορίων έχει δείξει ότι το μέγεθος της αρνητικής επίδρασης του 

ποσοστού των οργανωμένων μισθωτών  στην παραγωγικότητα εργασίας 

φαίνεται να έχει την μέγιστη αρνητική επίδραση γύρω στη διάμεσο της 

δεσμευμένης κατανομής της παραγωγικότητας εργασίας, δηλαδή για μεσαία 

επίπεδα παραγωγικότητας εργασίας. Επίσης, από τα αποτελέσματα φαίνεται 

ότι η αρνητική επίδραση είναι πιο ισχυρή στην περίπτωση που το ποσοστό των 

οργανωμένων μισθωτών είναι επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.  

Τέλος, έχει μελετηθεί  η σχέση μακροχρόνιας ισορροπίας της παραγωγικότητας 

κεφαλαίου με το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών. Τονίζεται ότι, η  σχέση 

της παραγωγικότητας κεφαλαίου με την συνδικαλιστική πυκνότητα δεν έχει 

μελετηθεί επαρκώς στη διεθνή βιβλιογραφία.  Όσον αφορά τα αποτελέσματα 

της σχέσης μακροχρόνιας ισορροπίας της μέσης παραγωγικότητας κεφαλαίου 

με το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών, αυτά υποδεικνύουν ότι το 

ποσοστό οργανωμένων μισθωτών επηρεάζει θετικά την παραγωγικότητα 

κεφαλαίου. Με την μέθοδο συνολοκλήρωσης τεταρτημορίων εξετάζουμε την 

αντίδραση όλων των επιπέδων (ολόκληρης της κατανομής) της 

παραγωγικότητας κεφαλαίου στο ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών.  

Σύμφωνα με την γνώση που έχουμε, είναι η πρώτη φορά που διερευνάται αυτό 
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στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Η μεθοδολογία ποσοστημορίων μας δίνει πολύ 

περισσότερες πληροφορίες.  

Συγκεκριμένα, το μέγεθος της θετικής επίδρασης του ποσοστού των 

οργανωμένων μισθωτών στην παραγωγικότητα κεφαλαίου δεν αλλάζει 

σημαντικά για διαφορετικά ποσοστημόρια, άρα για διαφορετικά επίπεδα 

παραγωγικότητας. Συγκεκριμένα για μικρά, μεσαία και μεγάλα επίπεδα 

παραγωγικότητας κεφαλαίου έχουμε μικρή αλλά θετική επίδραση από το 

ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών. Η διεθνής βιβλιογραφία επικεντρώνεται 

στη σχέση μεταξύ συνδικαλιστικής πυκνότητας και της κερδοφορίας των 

επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, η  Morikawa αναφέρει ότι οι συντεχνίες έχουν 

συνολικά αρνητική επίπτωση στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Οι  Lu, Tao 

Wang εξετάζουν το ρόλο των συντεχνιών στην απόδοση και στις εργασιακές 

σχέσεις στην Κίνα και δεν βρίσκουν μια στατιστικά σημαντική επίδραση της 

ύπαρξης των συντεχνιών στην κερδοφορία. Τα αποτελέσματα μας συμφωνούν 

όμως με την πρόσφατη μελέτη των Mukherjee & Wang οι οποίοι δείχνουν ότι η 

ύπαρξη συντεχνιών  μπορεί να κάνει κάποιες επιχειρήσεις, όπως και τους 

καταναλωτές, να είναι σε καλύτερη θέση σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που 

δεν υπάρχουν συντεχνίες, αν η προτίμηση της συντεχνίας για την απασχόληση 

είναι ισχυρότερη από ό, τι για τις μισθολογικές διεκδικήσεις.  

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα μας, για την Κύπρο, χρησιμοποιώντας 

προηγμένες σύγχρονες τεχνικές ποσοτικής ανάλυσης δείχνουν τα ακόλουθα: 

1. Για τη σχέση μακροχρόνιας ισορροπίας του επιπέδου της ανεργίας με το 

ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι: 

(α) το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών, είτε αυτό 

αντιπροσωπεύεται από το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών επί 

του οικονομικά ενεργού πληθυσμού είτε από το ποσοστό των 

οργανωμένων μισθωτών επί του συνόλου των μισθωτών,  επηρεάζει 

αρνητικά το μέσο επίπεδο της ανεργίας, (β) όταν η ανεργία είναι σε 

χαμηλά επίπεδα, το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών δεν έχει 

καμία επίδραση στην ανεργία,  

Μα
ρίν
α Ι
ωά
νν
ου



 

165 
 

(β) όταν η ανεργία φτάσει σε ψηλά επίπεδα, τότε το ποσοστό των 

οργανωμένων μισθωτών τείνει να επιδρά αρνητικά στο επίπεδο της 

ανεργίας, 

(γ) τα αποτελέσματα είναι ποιοτικά ίδια για τα τριμηνιαία και ετήσια 

στοιχεία, και  

(δ) τα αποτελέσματα είναι ποιοτικά τα ίδια είτε το ποσοστό των 

οργανωμένων μισθωτών  αντιπροσωπεύεται από το ποσοστό των 

οργανωμένων μισθωτών επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού είτε 

από το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών επί του συνόλου των 

μισθωτών 

2. Για τη σχέση μακροχρόνιας ισορροπίας του επιπέδου των μισθών με το 

ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν:  

(α) ότι το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών επηρεάζει θετικά τον 

μέσο μισθό,  

(β) το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών επηρεάζει θετικά και 

στατιστικά σημαντικά χαμηλούς και μεσαίους μισθούς,  

(γ) το μέγεθος της θετικής επίδρασης του ποσοστού των οργανωμένων 

μισθωτών  στο επίπεδο των μισθών φαίνεται να έχει την μέγιστη θετική 

επίδραση  όταν οι μισθοί είναι χαμηλοί,  

(δ) όσο μεγαλώνει το επίπεδο των μισθών η επίδραση μικραίνει αν και 

παραμένει θετική,  

(ε) όταν το επίπεδο των μισθών φτάνει σε πολύ ψηλό επίπεδο 

(μεγαλύτερο του μέσου μισθού) τότε βλέπουμε ένα πολύ ενδιαφέρον 

αποτέλεσμα: ο συντελεστή μακροχρόνιας το ποσοστό των 

οργανωμένων μισθωτών σταματά να επιδρά στο επίπεδο των μισθών, 

και 

(στ) τα αποτελέσματα είναι ποιοτικά τα ίδια και για τους δύο δείκτες 

ποσοστού οργανωμένων μισθωτών, όπως και για τα τριμηνιαία και τα 

ετήσια στοιχεία.   
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3. Για τη σχέση μακροχρόνιας ισορροπίας του επιπέδου των της 

παραγωγικότητας εργασίας  με το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών, τα 

αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι: 

(α) ότι το ποσοστό οργανωμένων μισθωτών επηρεάζει αρνητικά την 

μέση παραγωγικότητα εργασίας,  

(β) σε όλα τα ποσοστημόρια, άρα για όλα τα επίπεδα της 

παραγωγικότητας εργασίας, η επίδραση του ποσοστού των 

οργανωμένων μισθωτών στην παραγωγικότητα εργασίας είναι αρνητική 

και στατιστικά σημαντική,  

(γ)  το μέγεθος της αρνητικής επίδρασης του ποσοστού των 

οργανωμένων μισθωτών στην παραγωγικότητα εργασίας φαίνεται να 

έχει την μέγιστη αρνητική επίδραση γύρω στη διάμεσο της δεσμευμένης 

κατανομής της παραγωγικότητας εργασίας, δηλαδή για μεσαία επίπεδα 

παραγωγικότητας εργασίας,  

(δ)  η αρνητική επίδραση του ποσοστού των οργανωμένων μισθωτών 

στην παραγωγικότητα εργασίας είναι πιο ισχυρή στην περίπτωση που 

το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών είναι επί του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού από ότι στη περίπτωση του ποσοστού των 

οργανωμένων μισθωτών επί του συνόλου των μισθωτών, και  

(ε) τα αποτελέσματα είναι ποιοτικά ίδια για τα τριμηνιαία και ετήσια 

στοιχεία.  

4. Για τη σχέση μακροχρόνιας ισορροπίας του επιπέδου των της 

παραγωγικότητας κεφαλαίου με το ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών, τα 

αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι: 

(α) ότι το ποσοστό οργανωμένων μισθωτών επηρεάζει θετικά την μέση 

παραγωγικότητα κεφαλαίου,  

(β) σε όλα τα ποσοστημόρια, άρα για όλα τα επίπεδα της 

παραγωγικότητας κεφαλαίου, η επίδραση του ποσοστού των 
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οργανωμένων μισθωτών  στην παραγωγικότητα κεφαλαίου είναι θετική 

και στατιστικά σημαντική,  

(γ) το μέγεθος της θετικής επίδρασης του ποσοστού των οργανωμένων 

μισθωτών στην παραγωγικότητα κεφαλαίου δεν αλλάζει σημαντικά για 

διαφορετικά επίπεδα παραγωγικότητας κεφαλαίου  

(δ)  η θετική επίδραση του ποσοστού των οργανωμένων μισθωτών στην 

παραγωγικότητα εργασίας είναι πιο ισχυρή στην περίπτωση που το 

ποσοστό των οργανωμένων μισθωτών είναι επί του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού από ότι στη περίπτωση του ποσοστού των οργανωμένων 

μισθωτών επί του συνόλου των μισθωτών, και  

(ε) τα αποτελέσματα είναι ποιοτικά ίδια για τα τριμηνιαία και ετήσια 

στοιχεία.  

Τέλος, η διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού χώρου εργασιακών σχέσεων και η 

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος που θα θεμελιώνεται σε κοινές αρχές 

όπως είναι η συνδικαλιστική ελευθερία, η ύπαρξη αντιπροσωπευτικών 

επαγγελματικών οργανώσεων, οι συμμετοχικές μορφές, η κοινωνική εργασία, 

κ.α. θεωρώ ότι θα οδηγήσει σε περεταίρω βελτίωση των εργασιακών σχέσεων 

γενικά και θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό του συνδικαλιστικού κινήματος της 

Κύπρου. 

Ο κλάδος των εργασιακών σχέσεων, ένας κλάδος διεπιστημονικός, μελετά την 

διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων. Όπως αναφέρει ο Σπυρόπουλος114 η 

φυσιογνωμία των εργασιακών σχέσεων προσδιορίζεται από 4 παράγοντες: το 

τεχνολογικό πλαίσιο της παραγωγής, τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στους 

φορείς του συστήματος, το περιεχόμενο των αποφάσεων και το επίπεδο στο 

οποίο λαμβάνονται και τη σχέση του συστήματος εργασιακών σχέσεων με το 

πολιτικό σύστημα115.  

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς των εργασιακών σχέσεων οι προϋποθέσεις 

επιτυχίας τους σε μια χώρα είναι116:  

                                                             
114

 Γ. Σπυρόπουλος, 1998 
115 Γ. Σπυρόπουλος, σελ. 65, 1998. 
116 Ιδιαίτερη ανάλυση των προϋποθέσεων επιτυχίας γίνεται από τον Γ. Σπυρόπουλο, σελ. 355.  
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1. Ο αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας, η οργανωτική ανεξαρτησία 

των οργανώσεων και η χειραφέτηση από τα πολιτικά κόμματα και 

το κράτος. 

 

2. Η απλούστευση και εκσυγχρονισμός της εργασιακής νομοθεσίας. 

 
3. Η ανάπτυξη συμμετοχικών μορφών. 

 
4. Η αλλαγή της συμπεριφοράς των φορέων των εργασιακών 

σχέσεων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 

 
5. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνών.  

Η Κύπρος, δυστυχώς, είναι υπό κατοχή εδώ και 41 χρόνια με προφανείς τις 

επιπτώσεις σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του λαού.  Οι εργασιακές σχέσεις 

στην Κύπρο βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωπες με δύσκολές καταστάσεις.  Οι 

κυριότεροι από τους παράγοντες που επέδρασαν σ’ αυτό έχουν σχέση με την 

κατοχή, τη δομή της κυπριακής οικονομίας, την αντίξοη οικονομική συγκυρία, 

τις συγκεντρωτικές τάσεις του συστήματος εργασιακών σχέσεων, την 

πολιτικοποίηση του κλπ. 

Ωστόσο, παρά τα κατά καιρούς και επί μέρους σχετικά προβλήματα που 

παρουσιάζονται, το σύστημα εργασιακών σχέσεων που εφαρμόζεται στην 

Κύπρο και η εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος σε συνάρτηση με την 

ενδυνάμωση των εργοδοτικών οργανώσεων  θεωρώ ότι είναι επιτυχημένο.  

Γιατί, κατά κανόνα, στην Κύπρο επικρατούν υγιείς εργασιακές σχέσεις και 

επικρατεί εργατική ειρήνη.  Γιατί το σύστημα και οι συντελεστές του έχουν 

δώσει, σε περιόδους που επικρατούσαν οι πλέον αντίξοες συνθήκες, 

ευεργετικά αποτελέσματα.  Γιατί έχει εξυπηρετήσει και εξυπηρετεί το κοινωνικό 

σύνολο. 

Ωστόσο, η διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού χώρου εργασιακών σχέσεων και η 

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος που θα θεμελιώνεται σε κοινές αρχές 

όπως είναι η συνδικαλιστική ελευθερία, η ύπαρξη αντιπροσωπευτικών 

επαγγελματικών οργανώσεων, οι συμμετοχικές μορφές, η κοινωνική εργασία, 
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κ.α. θεωρώ ότι θα οδηγήσει σε βελτίωση των εργασιακών σχέσεων γενικά και 

θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό του συνδικαλιστικού κινήματος της Κύπρου. 
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