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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ασκούνται 
από πολλές κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο έχει σοβαρότατες επιπτώσεις και 
στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως άλλωστε σε όλα τα κοινωνικά αγαθά (υγεία, κοι-
νωνική πρόνοια, ασφάλιση κ.ά.).

Τα μέτρα λιτότητας και οι περικοπές στους κοινωνικούς προϋπολογισμούς των κρα-
τών, η σκόπιμη απαξίωση του δημόσιου τομέα, οι ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων υπη-
ρεσιών, οι μεταρρυθμίσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα σύμφωνα με τη λογική των 
αγορών και η υποβάθμιση και απαξίωση των εκπαιδευτικών βρίσκονται στον πυρήνα 
αυτών των πολιτικών. Διεθνείς οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Οργανι-
σμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνουν τις κατευθύνσεις αυτών των αλλαγών σε όλο τον κόσμο, 
στο όνομα της αντιμετώπισης της κρίσης.

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τη Nora 
Wintour για λογαριασμό της Διεθνούς Εκπαιδευτικής Ομοσπονδίας με επίκεντρο τη 
διερεύνηση των τάσεων που καταγράφονται στο πεδίο της συνδικαλιστικής ελευθε-
ρίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε ένα επιλεγμένο δείγμα χωρών από 
όλο τον κόσμο.

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις της Ελλάδας (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ) και της Κύπρου (ΠΟΕΔ 
και ΟΕΛΜΕΚ) αποφάσισαν να προχωρήσουν στην ελληνόγλωσση έκδοση αυτής της 
μελέτης με την πεποίθηση πως θα συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς και θα αποβεί 
ένα χρήσιμο βοήθημα όχι μόνο για τους συνδικαλιστές αλλά και για κάθε εκπαιδευ-
τικό.

Το βιβλίο εκδίδεται με τη σύμφωνη γνώμη και την έγκριση της Education International, 
την οποία και ευχαριστούμε θερμά για την πρόθυμη συγκατάθεσή της.

Η μετάφραση οφείλεται στην κ. Βάσω Παπή, ενώ για την επιμέλεια του κειμένου 
συνεργάστηκαν οι Παύλος Χαραμής, πρόεδρος του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ, Πάνος 
Ντούλας, μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ και Έφη Σαμαρά, από το Τμήμα Διεθνών 
Σχέσεων της ΟΛΜΕ.

Οι πρόεδροι των ΔΣ

της ΟΛΜΕ, Θέμης Κοτσιφάκης

της ΔΟΕ, Θανάσης Κικινής

της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος

της ΠΟΕΔ, Φίλιος Φυλακτού





ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η συγγραφέας αναγνωρίζει την πολύτιμη συνεισφορά και υποστήριξη των σχολικών 
διευθυντών και των εργαζομένων που εκπροσωπούνται από τις οργανώσεις-μέλη 
της Εκπαιδευτικής Διεθνούς (Ε.Δ.) στις χώρες που καλύπτει η παρούσα μελέτη, οι 
οποίοι μνημονεύονται ξεχωριστά σε κάθε ενότητα. Χωρίς την αφοσίωσή τους στην 
εκπόνηση της μελέτης, την υπομονή με την οποία αντιμετώπισαν τις ερωτήσεις της 
συγγραφέως και την προθυμία τους να αναζητήσουν και να προσφέρουν τις πληρο-
φορίες που περιέχονται στον ανά χείρας τόμο, η μελέτη αυτή δεν θα μπορούσε να 
ολοκληρωθεί. 

Παράλληλα, η συγγραφέας θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Oliver Liang, εμπειρογνώ-
μονα του Τομέα Εκπαίδευσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), τον Bill 
Ratteree, πρώην εμπειρογνώμονα του Τομέα Εκπαίδευσης της ΔΟΕ, και την Karen 
Curtis, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Διεθνών Εργασιακών Προτύπων 
της ΔΟΕ, για τα σχόλιά τους και τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους.

Η συγγραφέας φέρει αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις πολ-
λών χωρών ως πρόσχημα για την επιβολή περικοπών στους προϋπολογισμούς της 
εκπαίδευσης και, κυρίως, στους μισθούς και τα επιδόματα του εκπαιδευτικού εργα-
τικού δυναμικού. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες χωρίς 
προηγούμενο στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους δικαιώματα 
και την αντιπροσωπευτική τους βάση, καθώς και να διαφυλάξουν και να ενισχύσουν 
το περιεχόμενο των υφιστάμενων συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

Η Εκπαιδευτική Διεθνής (Education International - Διεθνής Συνομοσπονδία των Εκ-
παιδευτικών) αποφάσισε να αναθέσει την εκπόνηση της παρούσας μελέτης για τη 
διερεύνηση των τάσεων που καταγράφονται στο πεδίο της συνδικαλιστικής ελευθε-
ρίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε ένα επιλεγμένο δείγμα χωρών από 
όλο τον κόσμο. Στο δείγμα περιλαμβάνονται χώρες που έχουν πληγεί βαθιά από την 
κρίση, όπως είναι οι ΗΠΑ, η Ισπανία και η Ελλάδα, καθώς και χώρες που συνεχίζουν 
να σημειώνουν σχετικά σταθερή οικονομική ανάπτυξη, όπως η Βραζιλία και η Γκάνα.

Η μελέτη παρουσιάζει μια γενική επισκόπηση της έκτασης στην οποία οι εκπαιδευ-
τικοί είναι ελεύθεροι να συστήνουν και να συμμετέχουν σε συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις, σε αντιδιαστολή προς τις επαγγελματικές ενώσεις, καθώς και του πλαισίου και 
του εύρους των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπου αυτές επιτρέπονται. Επιδιώκει 
να εντοπίσει και να ερμηνεύσει τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 4 χρό-
νια, από το 2008, στις χώρες που επιλέχθηκαν να εξεταστούν. Τέλος, η μελέτη αναδει-
κνύει περιπτώσεις καλής πρακτικής σε ό,τι αφορά τον ενισχυμένο κοινωνικό διάλογο 
και το είδος των στρατηγικών που εφαρμόζουν τα σωματεία για να υπερασπίσουν και 
να προωθήσουν τη συνδικαλιστική ελευθερία και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Fred Van Leeuwen,

Γενικός Γραμματέας

Εκπαιδευτική Διεθνής
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μελέτη βασίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της σε ερωτηματολόγιο που απεστάλη 
στα μέλη της Ε.Δ. στις υπό εξέταση χώρες, το οποίο συμπληρώθηκε με ατομικές 
συνεντεύξεις με βασικούς ερωτώμενους από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η δι-
αδικασία, στη συνέχεια, περιλάμβανε την αποστολή προσχεδίου της έκθεσης κάθε 
χώρας στους οργανισμούς-μέλη της Ε.Δ. για σχολιασμό και τελικές προσθήκες. Η 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Εφαρμογή των Συμβάσεων και Συστάσεων 
(Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations 
- CEACR) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας - ΔΟΕ (ILO), η Επιτροπή Συνδικαλι-
στικής Ελευθερίας (Committee on Freedom of Association) της ΔΟΕ και η βάση δε-
δομένων NATLEX της ΔΟΕ παρείχαν πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες και νομικά 
κείμενα, καθώς και σε άλλες εκθέσεις της ΔΟΕ και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
για την Εφαρμογή των Συστάσεων για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Application of 
the Recommendations on Teaching Personnel - CEART) των ΔΟΕ/UNESCO. Στην 
περίπτωση της Ευρώπης, οι μελέτες για την αντιπροσωπευτικότητα των ευρωπαϊ-
κών οργανώσεων κοινωνικών εταίρων στον κλάδο της εκπαίδευσης του Ευρωπαϊ-
κού Παρατηρητηρίου Εργασιακών Σχέσεων On-Line (European Industrial Relations 
Observatory - EIRO) παρείχαν πολύτιμες επιπλέον πληροφορίες. Χρήσιμες πηγές 
πληροφόρησης υπήρξαν επίσης οι Ετήσιες Έρευνες για τα Δικαιώματα των Συνδικαλι-
στικών Οργανώσεων της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (International 
Trade Union Confederation - ITUC), καθώς και το Βαρόμετρο της Ε.Δ.

Η επιλογή των χωρών της μελέτης αυτής έγινε από περιφερειακά και κεντρικά στε-
λέχη της Εκπαιδευτικής Διεθνούς έτσι, ώστε να διασφαλιστεί ένα αντιπροσωπευτικό 
δείγμα περιπτώσεων από όλο τον κόσμο. Η αρχική πρόθεση ήταν να συμπεριληφθούν 
χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, ωστόσο, οι πολιτικές συνθήκες 
που επικρατούσαν στις περιοχές αυτές δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των μελετών 
στις περιοχές αυτές.
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ΕΙΣΑΓΏΓΗ

Σύμφωνα με την Ε.Δ. και τις οργανώσεις-μέλη της, για την επίτευξη ποιοτικής εκ-
παίδευσης για όλους οι εκπαιδευτικοί πρέπει να θεωρούνται επαγγελματίες και ερ-
γαζόμενοι με θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα. «Η ελευθερία της ίδρυσης και της 
συμμετοχής σε αντιπροσωπευτικές, δημοκρατικές και ανεξάρτητες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις θα πρέπει να εφαρμόζεται για τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζομέ-
νους στην εκπαίδευση σε όλους τους χώρους, σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα, δημόσια ή ιδιωτικά. Αυτά τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, μεταξύ 
των οποίων και το δικαίωμα της απεργίας, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά από τις δη-
μόσιες αρχές [...] Οι μισθοί, οι συνθήκες εργασίας και οι δομές υπηρεσιακής εξέλιξης 
πρέπει να γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
μέσω διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης.»1

Ωστόσο, στην πράξη, το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και 
το δικαίωμα της συνδικαλιστικής οργάνωσης, τη συλλογικής διαπραγμάτευσης και 
της απεργίας, ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τη χώρα. Η διαφοροποίηση 
αυτή είναι εν πολλοίς αποτέλεσμα της διαφορετικής εννοιολόγησης του «δημόσιου 
τομέα» και του «δημόσιου υπαλλήλου», καθώς και των αποκλεισμών και των περιο-
ρισμών που επιβάλλονται στους δημόσιους υπαλλήλους από τις δημόσιες αρχές, είτε 
σε κεντρικό είτε σε τοπικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τις αλλαγές που σημειώνονται 
στις συμβασιακές συμφωνίες των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αύξηση 
των επισφαλών συμβάσεων.

Όπως συμπεραίνει η Γενική Έρευνα της ΔΟΕ: «Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η υι-
οθέτηση (και επικύρωση από μεγάλο αριθμό κρατών) των Συμβάσεων 151 και 154 
έχει οδηγήσει τη διεθνή κοινότητα στο κοινό συμπέρασμα ότι οι όροι και οι συνθήκες 
απασχόλησης στο δημόσιο τομέα δεν μπορούν να καθορίζονται μονομερώς, και ότι 
ένα επαρκές πλαίσιο ρύθμισής τους θα πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη συμμετοχή 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων των δημόσιων υπαλλήλων. Ως μέρος αυτής της 
εξέλιξης, παρατηρείται μια διεθνής τάση προς την εκτεταμένη διμερή διαβούλευση 
καθώς και μια σημαντική διεύρυνση του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης 
των όρων και των συνθηκών εργασίας στη δημόσια διοίκηση στην Ευρώπη και τη 
Λατινική Αμερική, σε ένα μεγάλο αριθμό αφρικανικών χωρών και σε αρκετές χώρες 
της Ασίας και της Ωκεανίας.»2

1. Education International Policy Paper on Education, “Building the Future through Quality 
Education” [Οικοδομώντας το μέλλον με βάση την ποιοτική εκπαίδευση], σ. 10.

2. Πργ. 581, “Collective bargaining in the public sector: a way forward” [Συλλογικές δια-
πραγματεύσεις στο δημόσιο τομέα: προοπτικές για το μέλλον], General Survey concerning 
labour relations and collective bargaining in the public sector, Report of the Committee 
of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Report 111, Part 
1B, 102nd International Labour Conference, 2013.
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Το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί στη δημόσια χρηματοδοτούμενη εκπαίδευση διορίζονται γενικά ως 
κρατικοί υπάλληλοι και, επομένως, καλύπτονται από τη νομοθεσία των εργασιακών 
σχέσεων του δημόσιου τομέα. Η νομοθεσία αυτή είτε αφορά ειδικά το επάγγελμα 
των εκπαιδευτικών είτε καλύπτει ορισμένες κατηγορίες κρατικών υπαλλήλων, συνή-
θως όσους εργάζονται στη δημόσια διοίκηση και σε δημόσιες υπηρεσίες αλλά όχι σε 
εταιρείες του Δημοσίου. Σε ορισμένες χώρες, οι εκπαιδευτικοί αποτελούν υποσύνολο 
των δημόσιων υπαλλήλων, όσων απασχολούνται απευθείας στην κρατική διοίκηση, 
εργάζονται, επομένως, με καθεστώς δημόσιου υπαλλήλου. 

Ωστόσο, σε όλες τις χώρες που εξετάζουμε, το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευ-
τικών δεν είναι πάντοτε το ίδιο. Ολοένα και περισσότερο, οι εκπαιδευτικοί απασχο-
λούνται με διαδοχικές συμβάσεις περιορισμένου ή ορισμένου χρόνου, καλυπτόμενοι 
από τη γενική εργασιακή νομοθεσία που διέπει τον ιδιωτικό τομέα, ενώ περιμένουν 
την προκήρυξη νέων θέσεων μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων. Οι βοηθοί εκπαιδευτι-
κοί ή οι εκπαιδευτικοί χωρίς τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψή 
τους στο Δημόσιο μπορούν επίσης να απασχολούνται με βάση τη γενική εργατική 
νομοθεσία. Επιπλέον, σε μερικές χώρες, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να εργάζονται υπό 
διαφορετικό συμβασιακό καθεστώς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Γερ-
μανίας, όπου γίνεται διάκριση ανάμεσα στους δημόσιους υπαλλήλους (Beamte) και 
τους εργαζομένους του Δημοσίου (Angestellte). Εκτός από αυτό, σε ορισμένες χώρες 
οι εκπαιδευτικοί στον ιδιωτικό τομέα υπάγονται στη γενική εργασιακή νομοθεσία.

Στα (27) κράτη-μέλη της Ε.Ε., το καθεστώς του τακτικού δημόσιου υπαλλήλου στον 
κλάδο των εκπαιδευτικών συναντάται λιγότερο σε σχέση με το παρελθόν.3 

Το δικαίωμα της συνδικαλιστικής οργάνωσης
Η Σύμβαση 87 του 1948 περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συν-
δικαλιστικού Δικαιώματος της ΔΟΕ αναγνωρίζει ρητά το δικαίωμα της συνδικαλι-
στικής οργάνωσης για τους εργαζομένους τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου 
τομέα. Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2: «Οι εργαζόμενοι και οι εργοδόται δικαιούνται 
άνευ οιασδήποτε διακρίσεως και άνευ προηγουμένης αδείας να συνιστούν οργανώ-
σεις της εκλογής των [...].» 

Παρά το γεγονός αυτό, σε μερικές χώρες ορισμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών εξαι-
ρούνται από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας που διέπει τις εργασιακές σχέσεις 
στο δημόσιο τομέα  - πρόκειται, συνήθως, για όσους ασκούν διευθυντικά καθήκοντα 
ή αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων, όπως είναι η περίπτωση ορισμένων Επαρχιών του 

3. European Commission Staff Working Document, “Supporting the Teaching Profession for 
Better Learning Outcomes” [Υποστηρίζοντας το επάγγελμα του εκπαιδευτικού για καλύ-
τερα μαθησιακά αποτελέσματα], SWD (Final) 374, Στρασβούργο, 20-11-2012.
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Καναδά. Οι Συμβάσεις της ΔΟΕ, ωστόσο, εξαιρούν από την εφαρμογή των θεμελι-
ωδών δικαιωμάτων μονάχα την αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις.4 Η Επιτροπή 
Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και η Επιτροπή για την Εφαρμογή των Συμβάσεων και 
των Συστάσεων της ΔΟΕ έχουν επανειλημμένα επισημάνει το δικαίωμα των εκπαι-
δευτικών στη συνδικαλιστική οργάνωση.5

Επιπλέον, η Σύμβαση της ΔΟΕ αναγνωρίζει το δικαίωμα των δημόσιων υπαλλήλων 
να συστήνουν οργανώσεις όχι μόνο για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς, 
αλλά και με στόχο την προάσπιση και προώθηση των επαγγελματικών και οικονομι-
κών τους συμφερόντων. 

Το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης
Η συλλογική διαπραγμάτευση συμβάλλει στην κατοχύρωση δίκαιων εργασιακών 
συνθηκών καθώς και άλλων ευνοϊκών όρων απασχόλησης, και αποτελεί ουσιώδη 
προϋπόθεση για τη διασφάλιση εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Επι-
πλέον, είναι η βάση για την αποτροπή εργασιακών διενέξεων και τη ρύθμιση διαδικα-
σιών διακανονισμού των διαφορών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης ή 
άλλων εξαιρετικών συνθηκών. 

Η Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και η Επιτροπή για την Εφαρμογή των Συμ-
βάσεων και των Συστάσεων της ΔΟΕ έχουν ρητά αναγνωρίσει το δικαίωμα των εκ-
παιδευτικών να διαπραγματεύονται συλλογικά. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να ανα-
φερθούμε σε πρόσφατο παράδειγμα από τη Γερμανία που αφορά τη Σύμβαση 98 της 
ΔΟΕ:

«Η Επιτροπή για άλλη μια φορά υπενθυμίζει ότι αντίκειται προς τη Σύμβαση να εξαι-
ρούνται από το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης εκείνες οι κατηγορίες 
κρατικών υπαλλήλων που δεν είναι επιφορτισμένοι με την κρατική διοίκηση. Από 
την άποψη αυτή, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι εκπαιδευτικοί ασκούν διαφορετικά κα-
θήκοντα από τους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για τη διοίκηση του κράτους, και 
επομένως της «BUND» [Γερμανικής Ομοσπονδίας], και θα έπρεπε να απολαμβάνουν 
τις εγγυήσεις που παρέχονται από το Άρθρο 4 της Σύμβασης.»6

4. ILO, “Freedom of association and collective bargaining”[Συνδικαλιστική ελευθερία 
και συλλογικές διαπραγματεύσεις], General Survey of the Reports on the Freedom of 
Association and Protection of the Right to Organise, Convention, 1948 (No. 87), and the 
Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98), International 
Labour Conference, Report III (Part 4B), 81st Session, Γενεύη, 1994, Πργρ. 49.

5. Στο ίδιο, Πργρ. 86.

6. Βλ., μεταξύ άλλων, έκθεση της CEACR που εγκρίθηκε το 2009 και δημοσιεύτηκε το 2010 
(99th Session, ILC, 2010, Germany, ILO, Convention 98).
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Το Άρθρο 6 της Σύμβασης 98 του 1949 της ΔΟΕ περί Συνδικαλιστικού Δικαιώματος 
και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων εξαιρεί από το δικαίωμα αυτό την αστυνομία και 
τις ένοπλες δυνάμεις καθώς και όσους δημόσιους υπαλλήλους είναι άμεσα επιφορτι-
σμένοι με τη διοίκηση του κράτους.7 Το Άρθρο 6 ορίζει τα εξής: «Η Σύμβαση αυτή δεν 
αφορά δημόσιους υπαλλήλους που ασκούν τη Διοίκηση του Κράτους ούτε θα πρέπει 
να ερμηνευθεί ως παραβλάπτουσα τα δικαιώματα ή το καθεστώς τους με οποιονδή-
ποτε τρόπο.»

Η Σύμβαση 151 του 1978 για τις Εργασιακές Σχέσεις στη Δημόσια Διοίκηση επιδίω-
ξε να ενισχύσει το δικαίωμα των δημόσιων υπαλλήλων να διαπραγματεύονται τους 
όρους και τις συνθήκες της εργασίας τους επιτρέποντας, συγχρόνως, «άλλες μεθό-
δους που θα έδιναν τη δυνατότητα σε εκπροσώπους των δημόσιων υπαλλήλων να 
συμμετέχουν στον καθορισμό των ζητημάτων αυτών.»8 Και σ’ αυτή την περίπτωση, 
οι μόνες εξαιρέσεις ήταν εκείνες της αστυνομίας, των ένοπλων δυνάμεων και των 
υπαλλήλων σε υψηλές διευθυντικές θέσεις.

Η Σύμβαση 151 της ΔΟΕ προσφέρεται για μια περισσότερο ευέλικτη ερμηνεία από 
αυτή που θα προτιμούσαν η Ε.Δ. και οι οργανώσεις-μέλη της, καθώς επιτρέπει τόσο 
τη συλλογική διαπραγμάτευση όσο και τη διαβούλευση. Όπως αναφέρεται, «οι δι-
απραγματεύσεις δεν θα πρέπει να οδηγούν αναγκαστικά σε νομικώς δεσμευτικές 
πράξεις στο βαθμό που λαμβάνονται υπόψη, καλή τη πίστει, τα αποτελέσματα των 
εν λόγω διαπραγματεύσεων».9 Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ εκτιμά επί-
σης ότι μια νομοθετική πρόβλεψη που θα επιτρέπει στο κοινοβούλιο ή στην αρμόδια 
δημοσιονομική αρχή να καθορίζει ανώτατα ή κατώτατα όρια στις μισθολογικές δια-
πραγματεύσεις ή να εγκρίνει δημοσιονομικά πακέτα στο πλαίσιο των οποίων τα μέρη 
θα μπορούν να διαπραγματεύονται είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση.10 

Η Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας έχει επιπλέον επισημάνει ότι το Άρθρο 4 
της Σύμβασης 98 περιέχει ευνοϊκότερες προβλέψεις για τους εργαζομένους σε σχέση 
με το Άρθρο 7 της Σύμβασης 151 σε έναν επαγγελματικό κλάδο όπως αυτός της δη-
μόσιας εκπαίδευσης όπου υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής και των δυο συμβάσεων, 
εφόσον περιλαμβάνει την έννοια της οικειοθελούς διαπραγμάτευσης και ορίζει την 
ανεξαρτησία των διαπραγματευόμενων μερών. Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνοντας 
υπόψη το Άρθρο 1 της Σύμβασης 151, θα πρέπει να προτιμάται η εφαρμογή του Άρ-

7. ILO, “Freedom of association and collective bargaining” [Συνδικαλιστική ελευθερία και 
συλλογικές διαπραγματεύσεις], General Surveys [Γενικές Έρευνες] 1973 και 1983, Πργρ. 
138 και 155, αντίστοιχα.

8. ΔΟΕ, Σύμβαση 151, Άρθρο 7.

9. Έκθεση της CEACR που εγκρίθηκε το 2009, Γερμανία, όπ.π.

10. Gernigon, Bernard, “Labour relations in the public and para-public sector” [Εργασιακές 
σχέσεις στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα], Working Paper ILO 2007, σ. 10.
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θρου 4 της Σύμβασης 98 έναντι του Άρθρου 7 της Σύμβασης 151, το οποίο καλεί τις 
δημόσιες αρχές να προωθήσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις είτε μέσω διαδικα-
σιών που θα τις επιτρέπουν, είτε με άλλες μεθόδους οι οποίες θα δίνουν τη δυνατό-
τητα στους δημόσιους υπαλλήλους να συμμετέχουν στη ρύθμιση των όρων και των 
συνθηκών της εργασίας τους.11 

Η Σύμβαση 154 του 1981 της ΔΟΕ για την Προώθηση των Συλλογικών Διαπραγ-
ματεύσεων αφορά τόσο τον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα, με την εξαίρεση και 
πάλι της αστυνομίας και των ένοπλων δυνάμεων. Η υιοθέτηση της Σύμβασης 154 
σηματοδότησε τη διεθνή αναγνώριση του ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι 
η προτιμώμενη μέθοδος ρύθμισης των όρων και των συνθηκών εργασίας τόσο στο 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.12 Ωστόσο, για το δημόσιο τομέα, η Σύμβαση 
και πάλι προβλέπει τη θέσπιση ειδικών διατάξεων στο πλαίσιο των εθνικών νομοθε-
τικών ρυθμίσεων.

Μοντέλα συλλογικής διαπραγμάτευσης
Το EIRO δίνει τον ακόλουθο ορισμό: «Η συλλογική διαπραγμάτευση με την ουσια-
στική της σημασία αφορά την από κοινού διευθέτηση των όρων απασχόλησης μετά 
από διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε μέρη με ίσα δικαιώματα διαπραγμάτευσης. Από 
νομική άποψη, ουσιαστική συλλογική διαπραγμάτευση σημαίνει ότι η νομοθεσία που 
ρυθμίζει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στον ιδιωτικό τομέα ισχύει εξίσου και για 
το δημόσιο τομέα.»13

Υπάρχει μεγάλο εύρος μοντέλων με βάση τα οποία τα σωματεία εργαζομένων μπο-
ρούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες διαβούλευσης ή σε άτυπες διαπραγματεύσεις με 
τις κρατικές αρχές, όταν η νομοθετική εξουσία μονομερούς ρύθμισης των όρων εργα-
σίας εξακολουθεί να ασκείται από τις αρχές. Δεν είναι σπάνιες επίσης οι ενδιάμεσες 
νομικές μορφές ρύθμισης, όπως η περίπτωση όπου οι κρατικές αρχές προχωρούν σε 
επίσημη μονομερή ρύθμιση, η οποία όμως έπεται χρονικά άτυπων διαπραγματεύσεων 
που θεωρούνται γενικά δεσμευτικές στην πράξη.14 

11. Στο ίδιο, σ. 13. 

12. Στο ίδιο, σ. 14.

13. European Industrial Relations Observatory On-line (EIRO), Representativeness studies 
of the European social partner organisations in the education sector: comparative study 
[Μελέτες αντιπροσωπευτικότητας των ευρωπαϊκών οργανώσεων κοινωνικών εταίρων 
στον κλάδο της εκπαίδευσης: συγκριτική μελέτη], http://www.eurofound.europa.eu/
eiro/studies/tn1001017s/tn1001017s_1.htm, ημερομ. πρόσβασης 21-11-2012.

14. Στο ίδιο.
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Το δικαίωμα της απεργίας και οι βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Σύμφωνα με την Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και την Επιτροπή Εμπειρο-
γνωμόνων, η απαγόρευση του δικαιώματος της απεργίας επιτρέπεται στην περίπτωση 
των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, η διακοπή των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο 
τη ζωή, την ατομική ασφάλεια ή την υγεία του συνόλου ή μέρους του πληθυσμού, κα-
θώς και στις περιπτώσεις των δημόσιων υπαλλήλων που ασκούν εξουσία στο όνομα 
του κράτους. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων μπορούν να 
θεωρηθούν ως ασκούντες εξουσία στο όνομα του κράτους και, επομένως, το νόμιμο 
δικαίωμά τους να απεργήσουν μπορεί να περιοριστεί ή να απαγορευτεί. 

Ορισμένες χώρες έχουν επιδιώξει να συμπεριλάβουν τους εκπαιδευτικούς στην κα-
τηγορία των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας περιορίζοντας, με τον τρόπο αυτό, 
το δικαίωμα απεργίας τους. Από την άποψη αυτή, η Ε.Δ. υποστηρίζει πλήρως τη θέση 
της ΔΟΕ σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί δεν παρέχουν βασικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας με την αυστηρή έννοια του όρου και, επομένως, μπορούν να ασκούν 
το δικαίωμα της απεργίας χωρίς ανάρμοστους περιορισμούς. Η ΔΟΕ, ωστόσο, θεωρεί 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να προβλέπεται η διατήρηση ενός ελάχιστου 
ορίου υπηρεσιών.15

Πολιτειακά και πολιτικά δικαιώματα
Η ΔΟΕ έχει επανειλημμένα επισημάνει την αλληλένδετη σχέση που υπάρχει ανά-
μεσα στην άσκηση των πολιτειακών και πολιτικών δικαιωμάτων και στο δικαίωμα 
της συνδικαλιστικής ελευθερίας. Σε χώρες όπου η ελευθερία της έκφρασης και της 
συνάθροισης δεν αναγνωρίζεται και όπου οι πολίτες υφίστανται αυθαίρετη στέρηση 
της προσωπικής τους ελευθερίας χωρίς καμία διασφάλιση δίκαιης δίκης, δεν μπορεί 
να υπάρξει ούτε ουσιαστική άσκηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας ούτε συλλογική 
διαπραγμάτευση.

Εξαιρετικές οικονομικές συνθήκες
Μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης του 2008, ορισμένες κυβερνήσεις ισχυ-
ρίστηκαν ότι οι εξαιρετικές οικονομικές συνθήκες έκαναν επιτακτική την ανάκληση 
των υφιστάμενων συλλογικών συμφωνιών, τη νομοθετική επιβολή μισθολογικών δι-
ακανονισμών και άλλων εργασιακών όρων και συνθηκών, για παρατεταμένες χρονι-
κές περιόδους ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, αναδρομικά, και την υιοθέτηση νομοθε-
σίας επίταξης προσωπικών υπηρεσιών έναντι της χρήσης μηχανισμών συμβιβασμού 
και διαιτησίας.

15. Πργ. 130, σ. 52, General Survey on fundamental Conventions concerning rights at work 
in the light of the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization [Γενική Έρευ-
να των θεμελιωδών Συμβάσεων για τα εργασιακά δικαιώματα στο πλαίσιο της Διακήρυξης 
της ΔΟΕ για την κοινωνική δικαιοσύνη για μια δίκαιη παγκοσμιοποίηση], 2008, Report of 
the Committee of Experts 111 (Part 1B), 2012.
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Από την άποψη αυτή, σύμφωνα με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η τροποποίηση 
ή απόρριψη από την πλευρά ενός κοινοβουλίου μιας συμφωνίας που έχει προηγουμέ-
νως συναφθεί ανάμεσα σε δημόσιες αρχές δεν είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση και τις 
αρχές της ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης. Η Επιτροπή έχει επιπλέον τονί-
σει την ανάγκη να δίνεται προτεραιότητα στη συλλογική διαπραγμάτευση ως μέσο 
καθορισμού των όρων εργασίας των δημόσιων υπαλλήλων, έναντι της υιοθέτησης 
νομοθετικών ρυθμίσεων που περικόπτουν τους μισθούς στο δημόσιο τομέα με στόχο 
την οικονομική σταθεροποίηση.16

Εκτός αυτού, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι περιορισμοί στο περιεχόμενο μελλοντικών 
συλλογικών συμφωνιών, ιδιαίτερα των μισθολογικών, τους οποίους οι αρχές επιβάλ-
λουν στο πλαίσιο του αναπροσανατολισμού της οικονομικής και κοινωνικής πολι-
τικής, μπορούν να γίνονται αποδεκτοί μονάχα αν έχουν προηγηθεί διαβουλεύσεις 
με τις οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και πληρούνται οι εξής προϋποθέ-
σεις: εφαρμόζονται ως εξαιρετικό μέτρο και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητοι· η 
εφαρμογή τους δεν υπερβαίνει ένα εύλογο χρονικό διάστημα· και συνοδεύονται από 
επαρκείς εγγυήσεις που έχουν σχεδιαστεί για την αποτελεσματική προστασία των 
εργαζομένων, ιδιαίτερα όσων ενδέχεται να πληγούν περισσότερο από αυτούς τους 
περιορισμούς.17 

16. Gernigon, όπ.π., σ. 19. Βλ. επίσης, ILO Committee on Freedom of Association 364th 
Report Case 2821 on Canada, όπου η Επιτροπή δηλώνει: «Η Επιτροπή λυπάται για το γε-
γονός ότι η Κυβέρνηση αισθάνθηκε υποχρεωμένη να καταφύγει σε τέτοιου είδους ανα-
δρομικά μέτρα και εκφράζει την ελπίδα ότι στο μέλλον θα αποφεύγει τις αναδρομικές 
παρεμβάσεις στη διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης.» 

17. B. Gernigon, A. Odero και A. Guido, Collective bargaining: ILO standards and principles 
of the supervisory bodies [Συλλογικές Διαπραγματεύσεις: Πρότυπα ΔΟΕ και αρχές επο-
πτικών φορέων], Γενεύη, ILO, 2000, σ. 75–77. (Όπως παρατίθεται στο V. Ratnam και S. 
Tomoda: Practical guide for strengthening social dialogue in public service reform [Πρακτι-
κός οδηγός για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου στις μεταρρυθμίσεις των δημόσι-
ων υπηρεσιών], Γενεύη, ILO, 2005).
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ΑΦΡΙΚΗ
ΓΚΑΝΑ18

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
GNAT (Ghana National Association of Teachers) / Εθνική Ένωση Εκπαιδευτικών της 
Γκάνα

NAGRAT (National Association of Graduation Teachers) / Εθνική Ένωση Πτυχιού-
χων Εκπαιδευτικών

TEWU (Teachers and Educational Workers Union) / Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών και 
Εργαζομένων στην Εκπαίδευση

Άλλες ενώσεις
University Teachers’ Association of Ghana (UTAG) / Ένωση Πανεπιστημιακών Διδα-
σκόντων της Γκάνα

Federation of University Senior Staff Association of Ghana (FUSSAG) / Ομοσπονδία 

Ενώσεων Ανώτερου Πανεπιστημιακού Προσωπικού της Γκάνα

Polytechnic Teachers’ Association of Ghana (POTAG) / Ένωση Διδασκόντων Πολυ-
τεχνικών Σχολών της Γκάνα

Ποσοστό Συνδικαλιστικής Πυκνότητας: περίπου 30% του επίσημου εργατικού δυ-
ναμικού

Κυρώσεις συμβάσεων
Σ. 87 περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαι-
ώματος (1948), κύρωση: 1965

Σ. 98 περί Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1949), 
κύρωση: 1959

Σ. 100 περί  Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για εργασία ίσης αξίας (1951), 
κύρωση: 1968

Σ. 111 για τη Διάκριση (στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα) (1958), κύρωση: 1961

Σ. 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976), κύρωση: 2011

Σ. 151 για τις Εργασιακές Σχέσεις (στη Δημόσια Διοίκηση) (1978), κύρωση: 1986

18. Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς την Irene Duncan Adanusa, Γενική 
Γραμματέα της Εθνικής Ένωσης Εκπαιδευτικών της Γκάνα, η οποία παρέσχε πολύτιμες 
πληροφορίες και σχόλια για τη μελέτη της χώρας.
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Ιστορικό Πλαίσιο
Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις
Η τελευταία σημαντική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος έγινε το 2008 
με το νέο Εκπαιδευτικό Νόμο ο οποίος αντικατέστησε τον Εκπαιδευτικό Νόμο του 
1961. Η Καθολική Βασική Εκπαίδευση σήμερα περιλαμβάνει 11 χρόνια μέχρι το Γυ-
μνάσιο και είναι δωρεάν και υποχρεωτική. Η μεταρρύθμιση συμπεριέλαβε την ανα-
βάθμιση των κολεγίων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών καθώς και τη βελτίωση των 
όρων εργασίας. Οι μεταρρυθμίσεις σχεδιάστηκαν για να επανεστιάσουν τη διάθεση 
των πόρων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να αντιμετωπίσουν τη χαμηλή ποιό-
τητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τις ανεπαρκείς υποδομές εκπαίδευσης των εκ-
παιδευτικών, τον ελλιπή αριθμό των εκπαιδευτικών με τυπικά προσόντα και την υπο-
χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η παροχή και η διοίκηση της βασι-
κής και μέσης εκπαίδευσης επρόκειτο να μεταβιβαστεί στα Περιφερειακά Συμβούλια, 
τα οποία επρόκειτο να συστήσουν μια Επιτροπή Επιθεώρησης της Εκπαίδευσης, στην 
οποία θα συμμετείχε ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Εκπαιδευτικών, και μια Περιφε-
ρειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Ωστόσο, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αυτών 
παραμένει ζητούμενο.

Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης της Γκάνα (Ghana Education Service) συντονίζει την εθνι-
κή εκπαιδευτική πολιτική για την προ-τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Νόμος για την 
Υπηρεσία της Εκπαίδευσης της Γκάνα (Ghana Education Service Act) του 1995 (Νό-
μος 506) αναγνώρισε την Εθνική Ένωση Εκπαιδευτικών της Γκάνα και την Ένωση 
Εκπαιδευτικών και Εργαζομένων στην Εκπαίδευση ως οργανώσεις που μπορούν 
να εκπροσωπηθούν στο Συμβούλιο για την Υπηρεσία της  Εκπαίδευσης της Γκάνα 
(Ghana Education Service Council) για ζητήματα όρων και συνθηκών εργασίας. Το 
Εθνικό Συμβούλιο Επιθεωρητών (National Inspectorate Board) επιθεωρεί σχολεία 
και αξιολογεί την ποιότητα τόσο της διοίκησης όσο και της εκπαίδευσης. Το Εθνι-
κό Συμβούλιο Διδασκαλίας (National Teaching Council) ορίζει τα επαγγελματικά 
πρότυπα, είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση μητρώου εκπαιδευτικών και διαθέτει 
Πειθαρχική Επιτροπή. Το Εθνικό Συμβούλιο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (National 
Council for Tertiary Education) έχει αντίστοιχες αρμοδιότητες. Στο Εθνικό Συμβού-
λιο Αναλυτικού Προγράμματος και Αξιολόγησης (National Council for Curriculum 
and Assessment) συμμετέχουν εκπρόσωποι των συνδικάτων των εκπαιδευτικών. 

Υπάρχει επίσης το Συμβούλιο Διαβούλευσης των Ενώσεων των Εκπαιδευτικών 
(Consultative Council of Teachers’ Associations), το οποίο ασχολείται με την επαγ-
γελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα. 

Αν και η πρόσβαση στην εκπαίδευση έχει βελτιωθεί, τα ποσοστά αλφαβητισμού των 
νεαρών ενηλίκων φθάνουν το 80% και το καθαρό ποσοστό εγγραφής στην πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση το 76%, εντούτοις, το ποσοστό της σχολικής διαρροής και επα-
νάληψης τάξης καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα αποτελούν διαρκή πρόκληση, 
ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Μονάχα 5% των μαθητών φθάνουν το εθνικό επί-
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πεδο κατάκτησης της αγγλικής γλώσσας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα μαθη-
ματικά είναι 10%.19

Η έλλειψη σε εκπαιδευτικούς παραμένει έντονη. Το ποσοστό των πτυχιούχων εκ-
παιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μειώθηκε στο 46% το 2009, από 65% το 
2002, πράγμα που αντανακλά προβλήματα που σχετίζονται με την προσέλκυση και 
διατήρηση προσωπικού με τυπικά προσόντα, κυρίως ως αποτέλεσμα της υπερπόντι-
ας μετανάστευσης.

Πλαίσιο Εργασιακών Σχέσεων
Συνδικαλιστική ελευθερία 
Το Σύνταγμα του 1992 εγγυάται τη συνδικαλιστική ελευθερία. Ο Εργατικός Νόμος 
του 2003 επαναβεβαίωσε το δικαίωμα αυτό, αν και η ΔΟΕ έχει ζητήσει να γίνουν τρο-
ποποιήσεις που αφορούν ορισμένες εξαιρέσεις, όπως το δικαίωμα των εργαζομένων 
σε διευθυντικές θέσεις και με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων να συστήνουν και 
να συμμετέχουν σε οργανώσεις της επιλογής τους, την εξαίρεση του προσωπικού 
των υπηρεσιών ασφάλειας και πληροφοριών, καθώς και την ελαστική ερμηνεία της 
απαγόρευσης του δικαιώματος της απεργίας σε βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.20

Ο Εργατικός Νόμος επιτρέπει σε δυο ή περισσότερους εργαζομένους να συστήσουν 
συνδικαλιστική οργάνωση αν ανήκουν στο ίδιο επάγγελμα, πράγμα που είχε ως απο-
τέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των συνδικάτων. Οι εκπαιδευτικοί, που αποτελούν 
τμήμα του εργατικού δυναμικού του δημόσιου τομέα, μπορούν να ιδρύουν και να 
συμμετέχουν ελεύθερα σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και έχουν το νόμιμο δικαίωμα 
να απεργούν. Στην Γκάνα, το δικαίωμα ίδρυσης και συμμετοχής σε συνδικαλιστικές 
οργανώσεις ισχύει και για τους δημόσιους υπαλλήλους. 

Η Εθνική Ένωση Εκπαιδευτικών της Γκάνα ιδρύθηκε το 1932 και αναγνωρίστηκε 
επίσημα ως συνδικάτο εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της Πρώτης Δημοκρατίας 
(1957-1966). Καταχωρίστηκε ως συνδικαλιστική οργάνωση μόλις το 2003, με την 
επικύρωση του Εργατικού Νόμου. Οι άλλες οργανώσεις στη μη τριτοβάθμια εκπαί-
δευση είναι η NAGRAT και η TEWU. Τόσο η TEWU όσο και η FUSSAG ανήκουν στη 
Συνδιάσκεψη Σωματείων Εργαζομένων της Γκάνα (Ghana Trade Union Congress). 

19. From Schooling Access to Learning Outcomes: An Unfinished Agenda. An Evaluation of 
World Bank Support to Primary Education [Από τη σχολική πρόσβαση στα μαθησιακά 
αποτελέσματα: ένα ημιτελές πρόγραμμα. Αξιολόγηση της στήριξης της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης από την Παγκόσμια Τράπεζα], 2006, World Bank, Ουάσινγκτον.

20. Έκθεση της CEACR που εγκρίθηκε το 2011 και δημοσιεύτηκε το 2012 (101st Session, 
ILC, 2012).
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Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
Το 1965 ο Νόμος για τις Εργασιακές Σχέσεις αναγνώρισε για πρώτη φορά το δικαίω-
μα των εργαζομένων του δημόσιου τομέα να διαπραγματεύονται συλλογικά, αν και 
με περιορισμούς ως προς το πεδίο και τα επίπεδα εφαρμογής του. Ο Νόμος για την 
Επιτροπή Δημόσιων Υπηρεσιών (Public Services Commission Act) του 1994 θεσμο-
θέτησε τη Μεικτή Διαρκή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Δημόσιων Υπηρεσιών (Joint 
Standing Negotiating Committee), η οποία υφίσταται μέχρι σήμερα αλλά υπάγεται 
στις διατάξεις του νέου Εργατικού Νόμου.

Ο Εργατικός Νόμος του 2003 ρυθμίζει την αναγνώριση των συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ορίζει τον Γενικό Γραμ-
ματέα Εργασίας ως αρμόδιο για τη χορήγηση εξουσιοδότησης διαπραγμάτευσης στο 
πιο αντιπροσωπευτικό συνδικάτο που δραστηριοποιείται σε κάθε κλάδο εργαζομέ-
νων. Η ΔΟΕ έχει αμφισβητήσει τη διακριτική ευχέρεια της εξουσίας του.

Η GNAT έχει εξουσιοδοτηθεί να συμμετέχει ως εκπρόσωπος των εργαζομένων σε 
συλλογικές διαπραγματεύσεις από το 2006 και έχει εντολή να διαπραγματεύεται μι-
σθολογικά αιτήματα και συνθήκες απασχόλησης για λογαριασμό των άλλων συνδι-
κάτων στον κλάδο της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Μεικτής Διαρκούς Επιτροπής 
Διαπραγμάτευσης Δημόσιων Υπηρεσιών. Το δικαίωμα της απεργίας, που κατοχυρώ-
θηκε με το νέο Εργατικό Νόμο του 2003, έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση των συν-
δικάτων των εκπαιδευτικών.

Ο Εργατικός Νόμος θεσμοθέτησε επίσης την Εθνική Επιτροπή Εργασίας για τη δι-
ευθέτηση και επίλυση των εργασιακών διαφορών μέσω του κοινωνικού διαλόγου. Η 
εντολή της περιλαμβάνει το σύνολο των υπαλλήλων και των εργαζομένων, εκτός από 
τις ένοπλες δυνάμεις, τις αστυνομικές και σωφρονιστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσί-
ες δασμολόγησης και ειδικής φορολόγησης.

Η Συνδιάσκεψη Σωματείων Εργαζομένων, η μεγαλύτερη συσπείρωση συνδικά-
των στη χώρα, εκπροσωπείται στην Επιτροπή Δίκαιων Μισθών και Ημερομισθίων, 
στην Εθνική Επιτροπή Εργασίας και στο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλειας και Εθνικής 
Ασφάλισης. Η κυβέρνηση της Γκάνα τροποποίησε τη Σύμβαση 144 της ΔΟΕ για τις 
Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976) τον Ιούνιο του 2011, ως ένδειξη της πρόθεσής της να 
προωθήσει τον κοινωνικό διάλογο σε όλα τα επίπεδα.

Η Επιτροπή Δίκαιων Μισθών και Ημερομισθίων (Fair Wages and Salary Commission 
FWSC) συστάθηκε με κοινοβουλευτικό νόμο το 2007:

α) για να διασφαλίζει τη δίκαιη, διαφανή και συστηματική εφαρμογή της κυβερνητι-
κής πολιτικής σχετικά με τις αποδοχές των δημόσιων υπαλλήλων·

β) για να παράγει και να παρέχει συμβουλευτικό έργο στην Κυβέρνηση και να δια-
σφαλίζει ότι εφαρμόζονται οι αποφάσεις σε ζητήματα μισθολογικής και βαθμολογι-
κής κατάταξης και εξέλιξης·
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γ) για να αναλαμβάνει διαπραγματεύσεις όπου μισθοδοσία καλύπτεται από δημόσι-
ους πόρους.21

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη μισθολογική πολιτική στο δημόσιο τομέα και συ-
στάθηκε για να αναλάβει την αξιολόγηση σε ευρεία κλίμακα των θέσεων εργασίας 
με σκοπό την ανακατάταξη των εργαζομένων στο Δημόσιο σε ένα Σύστημα Ενιαίου 
Μισθολογίου (Single Spine Salary System - SSSS). Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για το 
συντονισμό των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης στο δημόσιο τομέα και 
«την ανάπτυξη ενός μηχανισμού εντός του μισθολογικού συστήματος του δημόσιου 
τομέα που θα προσελκύει και θα διατηρεί κρίσιμες δεξιότητες».22

Η άσκηση αξιολόγησης θέσεων εργασίας του δημόσιου τομέα της Γκάνα 
και το Σύστημα Ενιαίου Μισθολογίου
Η άσκηση αξιολόγησης θέσεων εργασίας ήταν ένα τιτάνιο έργο που διάρκεσε περίπου 
δυο χρόνια περιλαμβάνοντας περί τους 470.000 εργαζομένους στο δημόσιο τομέα 
από 80 και πλέον δημόσιες υπηρεσίες. Η αποκαλούμενη «μετατόπιση» των δημόσιων 
υπαλλήλων στο νέο σύστημα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010 και ολοκληρώθηκε το 
Δεκέμβριο του 2011. Έως τότε οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα υπάγονταν σε 100 
διακριτές μισθολογικές κατηγορίες. Η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες υγείας αποτέλε-
σαν τμήμα της Ενιαίας Μισθολογικής Δομής της Γκάνα, αλλά τέθηκαν σε εφαρμογή 
και πολλά άλλα συστήματα.

Το νέο Σύστημα Ενιαίου Μισθολογίου περιλαμβάνει 25 κλιμάκια και έχει στόχο όχι 
μόνο να ενισχύσει την αντικειμενικότητα της μισθολογικής διαχείρισης αλλά και να 
διασφαλίσει ότι ο δημόσιος τομέας αποτελεί επάγγελμα επιλογής εισάγοντας επιδό-
ματα παραμονής στη θέση εργασίας.

Η GNAT συμμετείχε ενεργά σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για το σχεδιασμό της 
τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στη νέα μισθολογική κλίμακα. Επιπλέον, κατάφερε 
να διαπραγματευτεί υψηλότερο (15%) επίδομα παραμονής για όλους τους εκπαιδευ-
τικούς της προ-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως κίνητρο για την παραμονή τους στην 
ενεργό υπηρεσία. 

H CEACR23 εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με το βαθμό στον οποίο η άσκηση αξι-
ολόγησης των θέσεων εργασίας έλαβε υπόψη την αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία 
ίσης αξίας, σημειώνοντας ότι η Έρευνα για το Βιοτικό Επίπεδο στη Γκάνα, που δημοσι-

21. Fair Wages and Salaries Commission Act [Νόμος για την Επιτροπή Δίκαιων Μισθών και 
Ημερομισθίων], 2007, Act 737, ημερομ. πρόσβασης 18-12-2012, www.fairwages.gov.gh.

22. Στο ίδιο.

23. Έκθεση της CEACR που εγκρίθηκε το 2008 και δημοσιεύτηκε το 2009.
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εύτηκε το Σεπτέμβριο του 200824, εκτιμούσε ότι οι άνδρες αμείβονταν κατά μέσο όρο 
υψηλότερα σε σχέση με τις γυναίκες. Περαιτέρω, καλούσε την κυβέρνηση να εγγυηθεί 
την αναγνώριση της αρχής της ίσης αποζημίωσης ανδρών και γυναικών για εργασία 
ίσης αξίας ως ρητό στόχο της μελλοντικής μισθολογικής πολιτικής για το δημόσιο το-
μέα. Ο Εργατικός Νόμος αναφέρεται στο «δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία» και 
όχι στον ορισμό που περιέχεται στη Σύμβαση 100 της ΔΟΕ περί «ίσης αποζημίωσης 
για εργασία ίσης αξίας», διαφοροποίηση που έχει ιδιαίτερη σημασία σε προγράμματα 
αξιολόγησης θέσεων εργασίας μεγάλης κλίμακας. Η ισχύουσα συμφωνία συλλογικής 
διαπραγμάτευσης της GNAT δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη που να αναφέρεται σε 
ίση αποζημίωση για εργασία ίσης αξίας. Η έρευνα βασίστηκε σε στατιστικά στοιχεία 
του 2005-2006 σύμφωνα με τα οποία στον εκπαιδευτικό κλάδο οι αποδοχές των αν-
δρών είναι υψηλότερες κατά 22% σε σχέση με τις αποδοχές των γυναικών.

Ενώ η πρόθεση του Συστήματος Ενιαίου Μισθολογίου ήταν αξιέπαινη και παρατηρή-
θηκε αυξημένη διατήρηση των θέσεων εργασίας των εκπαιδευτικών και μείωση των 
ποσοστών των εργαζομένων που γίνονταν οικονομικοί μετανάστες σε υπερπόντιες 
χώρες, σημειώθηκαν αρκετά προβλήματα που σχετίζονταν με την αποτελεσματική 
χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμής, καθυστερήσεις στη διαπραγμά-
τευση ορισμένων ειδικών επιδομάτων, δυσκολίες στον υπολογισμό των καθυστερού-
μενων αποδοχών και διαφωνίες ως προς το ποιες κατηγορίες εργαζομένων δικαιού-
νται τα επιδόματα παραμονής25.

Όπως παρατηρεί το Ινστιτούτο Έρευνας και Πολιτικής της Εργασίας, το πλαίσιο της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης στη Γκάνα περιορίζεται κατά παράδοση σε ζητήματα 
που άπτονται της εργασιακής νομοθεσίας και δεν αντιμετωπίζει τα ευρύτερα θέματα 
της οργάνωσης της εργασίας, της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
και της δημοκρατικής συμμετοχής των συνδικάτων ή των εργαζομένων στη διαχείρι-
ση του εκπαιδευτικού οργανισμού.26

Οι συμφωνίες συλλογικής διαπραγμάτευσης είναι ενγένει διετείς και περιλαμβάνουν 
ρήτρα μισθολογικής αναθεώρησης, σύμφωνα με την οποία οι μισθοί μπορούν να γί-
νονται αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση των συλ-
λογικών διαπραγματεύσεων των εκπαιδευτικών, η περιοδικότητα αυτή είναι τριετής. 
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις λειτουργούν στο πλαίσιο ρήτρας «μονοπωλίου πρό-
σληψης» (closed shop), σύμφωνα με την οποία όλοι οι εργαζόμενοι που καλύπτονται 
από τη συμφωνία είναι μέλη της οργάνωσης από την ημερομηνία κατά την οποία η 
συμφωνία τίθεται σε ισχύ και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους της οργάνωσης ως 
προϋπόθεση απασχόλησης. 

24. Ghana Living Standards Survey Report of the Fifth Round (GLSS5), Ghana Statistical 
Service, Σεπτέμβριος 2008.

25. Σημείωση κενή στο πρωτότυπο.

26. Στο ίδιο, σ. 12. 
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Η Μεικτή Διαρκής Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Δημόσιων Υπηρεσιών καλύπτει 9 κα-
τηγορίες υπηρεσιών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η Μη-Τριτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση και η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  (Επιστήμη και Έρευνα).

Συλλογικές διαπραγματεύσεις και οικονομική κρίση
Στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οικονομία της Γκάνα επηρεάστηκε 
από τη διεθνή μείωση των τιμών όσον αφορά τις βασικές εξαγωγές της. Το ΔΝΤ 
εκτίμησε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας για το 2008 ήταν μη βιώσιμο και 
απαίτησε ως προϋπόθεση για περαιτέρω δανεισμό την ετήσια μείωση του ελλείμ-
ματος κατά 50%. Έτσι, το 2009 η κυβέρνηση επέβαλε πάγωμα στις προσλήψεις και 
προαγωγές στο δημόσιο τομέα και ανέβαλε την εφαρμογή του Συστήματος Ενιαίου 
Μισθολογίου για ένα χρόνο.27 Ωστόσο, από το 2010 η οικονομία της Γκάνα παρου-
σίασε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με το ΑΕΠ της να σημειώνει αύξηση της τάξης 
του 13,6% το 2011.

Εκτός από τη δράση τους το 2009, οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών διαπραγματεύ-
τηκαν μισθολογικές αυξήσεις που υπερέβαιναν το δείκτη κόστους ζωής:

2009 πάγωμα μισθών

2010 μεταφορά στο Σύστημα Ενιαίου Μισθολογίου

2011 15% αύξηση, συν επίδομα παραμονής ύψους 15%

2012 18% (Πηγή: Δελτίο Τύπου της GNAT, 5 Νοεμβρίου, 2012)

Ορισμένα από τα κύρια ζητήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπό διαπραγμά-
τευση συλλογικής σύμβασης περιλαμβάνουν:

α) τοποθέτηση σε υψηλότερα κλιμάκια ή σημεία εισόδου στο Σύστημα Ενιαίου Μι-
σθολογίου για τους εκπαιδευτικούς που έχουν στο μεταξύ αποκτήσει υψηλότερα τυ-
πικά προσόντα σε σχέση με τις αρχικές απαιτήσεις εισόδου·

β) ειδικά κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε φτωχά ή δυσχερή γεω-
γραφικά περιβάλλοντα, τα οποία κατά περίπτωση συνίστανται σε ξεχωριστές μισθο-
λογικές κατηγορίες για τους υπαλλήλους αυτούς, με την προϋπόθεση της παραμονής 
τους στις εν λόγω περιοχές για τουλάχιστον τρία χρόνια·

γ) μεγαλύτερη ευελιξία στην υπηρεσιακή εξέλιξη, έτσι ώστε ορισμένοι εκπαιδευτικοί 

27. Labour Research and Policy Institute, “The effects of the Global Economic and Financial 
Crisis on the Ghanaian Economy and Labour Market” [Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην οικονομία και στην αγορά εργασίας της 
Γκάνα], Working Paper 2009/1 November 2009, Kwabena Nyarko Otoo, Prince Asafu-
Adjaye, σ. 27.
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να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να συνεχίσουν να εργάζονται στην τάξη αντί 
να μετακινούνται σε διοικητικές θέσεις.

Δαπάνες για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ΑΕΠ

% του ΑΕΠ που δαπανάται 
για την εκπαίδευση

% των δημόσιων δαπανών 
για την εκπαίδευση % ανάπτυξης του ΑΕΠ

2007: 5,5 % 24,21 %

2008: 5,7 % 22,42 % 7,3 %

2009: 5,3 % 24,00 % 4,1 %

2010: 5,5 % 24,38 % 5,7 %

2011 13,6 %

Πηγή: World Bank /Index Mundi
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ΣΕΝΕΓΑΛΗ28

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
SYPROS (Syndicat des Professeurs du Sénégal) / Συνδικάτο Εκπαιδευτικών Σενεγά-
λης

SNEEL-CNTS (Syndicat National de l’Enseignement Elémentaire) / Εθνικό Συνδικά-
το Στοιχειώδους Εκπαίδευσης

SUDES (Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal) / Δημοκρα-
τικό και Ενωμένο Συνδικάτο Εκπαιδευτικών Σενεγάλης

UDEN (Union Démocratique des Enseignantes et des Enseignants du Sénégal) / Δη-
μοκρατική Ένωση Εκπαιδευτικών Σενεγάλης

SAES (Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur) / Αυτόνομο Συνδικάτο 
Ανώτατης Εκπαίδευσης

Κυρώσεις συμβάσεων της ΔΟΕ
Σ. 87 περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαι-
ώματος (1948), κύρωση: 1960

Σ. 98 περί Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1949), 
κύρωση: 1961

Σ. 100 περί  Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για εργασία ίσης αξίας (1951), 
κύρωση: 1962

Σ. 111 για τη Διάκριση (στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα) (1958), κύρωση: 1967

Σ. 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976), κύρωση: 2004

Εισαγωγή
Στη Σενεγάλη υπάρχει εκτεταμένη άτυπη οικονομία, με τα δυο τρίτα του εργατικού 
δυναμικού να αποτελούνται είτε από αυτοαπασχολούμενους είτε από γεωργούς συ-
ντήρησης. Το 95% του εργατικού δυναμικού στερούνται κοινωνικής προστασίας. 
Σύμφωνα με το Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του Προγράμματος Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, το 2005 η Σενεγάλη βρισκόταν στην 157η θέση σε σύνολο 177 
χωρών με κατά κεφαλή ΑΕΠ 634 δολάρια. Η εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην ενίσχυση της εθνικής ανάπτυξης.

Δεδομένου του υψηλού ποσοστού των εργαζομένων στη γεωργία και στην άτυπη 
οικονομία, η συνδικαλιστική πυκνότητα είναι χαμηλή. Το βιομηχανικό εργατικό δυ-

28. Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς την Marieme Sakho-Dansokho, Γενι-
κή Γραμματέα του Σωματείου Εκπαιδευτικών Σενεγάλης (Syndicat des Professeurs du 
Sénégal –SYPROS), για την έκθεση που συνέταξε.
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ναμικό δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 4% της οικονομίας. Εκτιμάται ότι το 
40% του επίσημου εργατικού δυναμικού είναι μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων.29

Η εκπαίδευση στη Σενεγάλη
Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τα παιδιά από 7 έως 12 ετών. Η πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση ξεκινά στην ηλικία των 7 και συνεχίζει για τα επόμενα 6 χρόνια. Το 
11% της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Το Καθαρό 
Ποσοστό Εγγραφών είναι 66% (48% κορίτσια). Από τους μαθητές που εγγράφονται 
στην πρώτη τάξη, ένα ποσοστό 1,72% συνεχίζει μέχρι την τελευταία τάξη του δημο-
τικού σχολείου. Το 13% των μαθητών επαναλαμβάνουν τάξεις. 32.005 εκπαιδευτι-
κοί (24% γυναίκες) εργάζονται στη βαθμίδα αυτή, αλλά μονάχα το 51% από αυτούς 
έχουν σχετική εκπαίδευση. Το μέσο μέγεθος της σχολικής τάξης είναι 43 μαθητές.30

Από το 1996 υπήρξε αποκέντρωση των διοικητικών υπηρεσιών και η αρμοδιότητα 
της υγείας και της εκπαίδευσης μεταβιβάστηκε σταδιακά στις περιφερειακές και δη-
μοτικές αρχές.31

Συνδικαλιστική ελευθερία
Η συνδικαλιστική ελευθερία αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα και τον Εργατικό Κώ-
δικα του 1997, με την εξαίρεση των ένοπλων δυνάμεων, της αστυνομίας, των τελω-
νειακών υπαλλήλων, των δικαστικών λειτουργών και των ανώτατων δημόσιων και 
διοικητικών υπαλλήλων.

Ωστόσο, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει ή να απορ-
ρίψει την καταχώριση μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, πράγμα που διαμόρφωσε το 
μακροχρόνιο αίτημα της ΔΟΕ για την τροποποίηση του Εργατικού Κώδικα.32 Επι-
πλέον, όπως αναφέρουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι διαδικασίες καταχώρισης 
είναι πολύ συχνά χρονοβόρες. 

Το δικαίωμα της απεργίας υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς, κυρίως μέσω μιας 
διάταξης στο Σύνταγμα του 2001 σύμφωνα με την οποία οι εργατικές κινητοποιήσεις 
δεν πρέπει να παραβιάζουν την ελευθερία της εργασίας ή να θέτουν σε κίνδυνο την 

29. Dioh, Adien, “Relations professionnelles et négociation collective au Sénégal” [Εργασια-
κές σχέσεις και συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Σενεγάλη], Document du travail no 26, 
ILO, Γενεύη, Σεπτέμβριος 2011, σ. 49.

30. EI Barometer, Senegal, ημερομ. πρόσβασης 10-4-2013.

31. Gernigon, όπ.π., σ. 69.

32. Observation [Έκθεση Παρατήρησης] (CEACR) - εγκρίθηκε το 2012, δημοσιεύτηκε το 
2013 (102nd ILC session, 2013, Freedom of Association and Protection of the Right to 
Organise Convention, 1948, No. 87 - C087).
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επιχείρηση. Παράλληλα, οι αρχές έχουν αυξημένες εξουσίες αντικατάστασης εργαζο-
μένων που απεργούν.33 Το SYPROS επισημαίνει συχνά περιστατικά παρέμβασης εκ 
μέρους των αρχών στις εσωτερικές υποθέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, πα-
ραβιάσεις της αρχής της ελεύθερης επιλογής συνδικαλιστικού φορέα, καθώς και τη 
μη εφαρμογή του συστήματος παρακράτησης συνδικαλιστικών εισφορών έτσι ώστε 
η εγγραφή νέων μελών να βασίζεται σε εθελοντικές συνεισφορές. 

Συλλογικές διαπραγματεύσεις
Στον ιδιωτικό τομέα ισχύει εθνική διακλαδική συλλογική σύμβαση (CCIN82), η 
οποία τέθηκε σε διαπραγμάτευση το 1982 και επανεξετάστηκε το 1999 από εργοδό-
τες και εργαζομένους, καλύπτει όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
στην τυπική οικονομία και έχει απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Αυτή η συλλογική σύμ-
βαση αντικατέστησε τις 20 περίπου προ-Ανεξαρτησίας κλαδικές συλλογικές συμβά-
σεις που είχαν συναφθεί στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 και οι οποίες ίσχυαν 
έως τότε.34 Η εθνική διακλαδική συλλογική σύμβαση επρόκειτο να λειτουργήσει ως 
πλαίσιο αναφοράς για τη διευκόλυνση νέων κλαδικών συμβάσεων. Ωστόσο, κάτι τέ-
τοιο δεν συνέβη στην πράξη.35

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια εφόσον μέχρι 
πρόσφατα δεν υπήρχαν μηχανισμοί κοινής αποδοχής για τον καθορισμό της αντι-
προσωπευτικότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων και για τη διεξαγωγή συνδι-
καλιστικών εκλογών. Η CEACR της ΔΟΕ έχει επανειλημμένα επισημάνει την απου-
σία νέων συλλογικών συμβάσεων στη Σενεγάλη.36 

Για να επιτύχει μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και να ενισχύσει τη συλλογική δια-
πραγμάτευση τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στην άτυπη 
οικονομία, το Νοέμβριο του 2002, η κυβέρνηση, τα εργατικά συνδικάτα, το συνδικά-
το των εργοδοτών και εκπρόσωποι της άτυπης οικονομίας υπέγραψαν την Εθνική 
Χάρτα Κοινωνικού Διαλόγου (Charte Nationale sur le Dialogue Sociale). Η Χάρτα 
επιδίωκε να ενισχύσει το μηχανισμό του κοινωνικού διαλόγου (προβλέποντας τη 
συλλογική διαπραγμάτευση, το συμβιβασμό και τη διαβούλευση σε διμερές ή τρι-
μερές επίπεδο) και να συστήσει μια μόνιμη Εθνική Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου, 
στόχος της οποίας θα ήταν η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, των ευκαιριών 

33. ITUC, Annual Survey on Trade Union Rights [Ετήσια έρευνα για τα συνδικαλιστικά δι-
καιώματα] 2012, Country Profile, Senegal.

34. Dioh, όπ.π., σ. 8.

35. Στο ίδιο, σ. 10.

36. Observation [Έκθεση Παρατήρησης] (CEACR) - εγκρίθηκε το 2012 και δημοσιεύτηκε το 
2013 (102nd ILC session, 2013, Freedom of Association and Protection of the Right to 
Organise Convention, 1948, No. 87, - C087).
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απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Επρόκειτο για μια 
προσπάθεια την οποία κινητοποιούσε το όραμα της θεμελίωσης μιας σταθερής βάσης 
κοινωνικού διαλόγου στη χώρα. Δυστυχώς, για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανο-
μένων της πολυδιάσπασης του συνδικαλιστικού κινήματος και της ανεπάρκειας των 
απαραίτητων πόρων ενίσχυσης των μηχανισμών που θεσμοθετούσε, η υλοποίησή της 
δεν ανταποκρίθηκε στις αρχικές προσδοκίες.

Σε έκθεσή της το 2008 η ITUC ανέφερε την παρεμπόδιση των συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων από τις αρχές σε ορισμένους κλάδους, όπως αυτόν της εκπαίδευσης, κα-
θώς και μονομερείς αλλαγές στις προβλέψεις της Εθνικής Χάρτας Κοινωνικού Δια-
λόγου του 2002. 

Οι πρώτες εκλογές στη Σενεγάλη για την ανάδειξη αντιπροσώπων των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων έγιναν το 2010 με τη συμμετοχή 18 εργατικών κέντρων. Ο πρό-
εδρος Wade δήλωσε την υποστήριξή του προς τα ισχυρά σωματεία, καλώντας τις 
οργανώσεις με τη χαμηλότερη εκπροσώπηση να ενωθούν με τις ισχυρότερες προς 
όφελος του κοινωνικού διαλόγου. Οι συνδικαλιστές θεώρησαν κρίσιμη την εκλογική 
εκείνη αναμέτρηση, καθώς ο κατακερματισμός του συνδικαλιστικού κινήματος λόγω 
προσωπικών και πολιτικών συμφερόντων είχε οδηγήσει σε πολλά περιστατικά παρα-
βίασης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. 

Το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι και οι όροι και οι συνθήκες διορισμού 
τους καθορίζονται εν πολλοίς από το Γενικό Κανονισμό Δημόσιας Διοίκησης (Statut 
General de la Fonction Publique) του 1961 και τον Ειδικό Κανονισμό Δημόσι-
ων Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Statut Particulier du Cadre des Fonctionnaires de 
l’Enseignement) του 1977. Η κυβέρνηση έχει επιπλέον στρατολογήσει ένα μεγάλο 
αριθμό εθελοντών εκπαιδευτικών, δεδομένης της έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπι-
κού στις αγροτικές περιοχές. Μετά από παρατεταμένη διένεξη με τα συνδικάτα των 
εκπαιδευτικών, δημιουργήθηκε μια νέα κατηγορία εκπαιδευτικών, οι συμβασιούχοι 
εκπαιδευτικοί (maître contractuels), που περιλάμβανε εθελοντές εκπαιδευτικούς που 
είχαν συμπληρώσει 4 χρόνια υπηρεσίας.

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην εκπαίδευση
Στην ιδιωτική εκπαίδευση ισχύει συλλογική σύμβαση αλλά στη δημόσια εκπαίδευση 
δεν υπάρχει. Οι όροι απασχόλησης καθορίζονται καταρχάς από τις διατάξεις του Κα-
νονισμού του 1977. Οι οργανώσεις των δημόσιων υπαλλήλων έχουν τη δυνατότητα 
να προσφεύγουν εναντίον μεμονωμένων αποφάσεων που παραβλάπτουν τα συλλο-
γικά συμφέροντα.37

37. Gernigon, Bernard, Labour relations in the public and para-public sector, όπ.π., σ. 69.
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Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση έχει «πο-
δοπατήσει» τον Κανονισμό και το σύστημα διορισμού, υπηρεσιακής εξέλιξης και 
πιστοποίησης των εκπαιδευτικών, στρατολογώντας ένα μεγάλο αριθμό εθελοντών, 
προσωρινών αναπληρωτών και συμβασιούχων εκπαιδευτικών. 

Ως μέρος των μηχανισμών Εθνικού Διαλόγου, συγκροτήθηκαν κλαδικές επιτροπές 
κοινωνικού διαλόγου οι οποίες καλούνταν να συνεδριάζουν τουλάχιστον δυο φορές 
το χρόνο και να συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις. Υπήρξε επίσης η εκτίμηση ότι θα έπρε-
πε να προβλεφθούν επιτροπές σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, ο Εθνικός Κοινωνικός 
Διάλογος για τον Κλάδο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (CDS/SEF) δεν συνέρχεται σε 
τακτά διαστήματα και δεν έχει παρουσιάσει πρόοδο. Συνεδριάζει μονάχα σε περιό-
δους κρίσης και όχι για την πρόληψη ή την αποτροπή συγκρούσεων.

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί στη Σενεγάλη είναι υποαμειβόμενοι. Όπως 
αναφέρεται σε έκθεση, από τη διακήρυξη της Ανεξαρτησίας το 1982 μέχρι το 2000, 
οι μισθοί αυξήθηκαν μονάχα κατά 20%.38 Το 2005, ένας συνασπισμός εκπαιδευτικών 
συνδικαλιστικών οργανώσεων κατάφερε να διαπραγματευτεί επιπλέον επιδόματα 
για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για εργασία έρευνας και 
τεκμηρίωσης και για στέγαση. Η συμφωνία υπογράφτηκε από τους Υπουργούς Παι-
δείας και Δημόσιας Διοίκησης, από εργατικές εργοδοτικές και επαγγελματικές οργα-
νώσεις και το Υπουργείο Οικονομικών, και από ένα συνασπισμό 14 εκπαιδευτικών 
συνδικαλιστικών οργανώσεων. Συμφωνήθηκαν επίσης μισθολογικές αυξήσεις για 
το χρονικό διάστημα 2005-2009. Υπήρξαν όμως πολλές καθυστερήσεις και εμπόδια 
στην εφαρμογή των συμφωνιών. 

Το 2011 υπογράφτηκε μια άλλη σύμβαση με τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών, αλλά 
ούτε αυτή τηρήθηκε. Τα ζητήματα στα οποία υπήρξε συμφωνία περιλάμβαναν:
• τον περιορισμό στην πρόσληψη συμβασιούχων εκπαιδευτικών,
• την άρση της πρακτικής της απασχόλησης ανειδίκευτων εκπαιδευτικών,
• τροποποιήσεις στο Διάταγμα 61-052 σχετικά με τις διμερείς διοικητικές επιτροπές 

και το πειθαρχικό συμβούλιο,
• την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών Τεχνολογίας της Πληροφορίας και την εφαρ-

μογή των συμφωνημένων για την παροχή του επιδόματος στέγασης.

Όπως δηλώνει το SYPROS, «τα συστήματα πρόληψης συγκρούσεων και μεσολάβη-
σης δεν λειτουργούν, ούτε και οι μηχανισμοί παρακολούθησης της εφαρμογής των 
συμφωνιών που επιτεύχθηκαν. Υπάρχει έλλειμμα πολιτικής βούλησης από την πλευ-
ρά των αρχών και παρανόηση της σημασίας, της θέσης και του ρόλου των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος».

38.  Dioh, Adrien, όπ.π., σ. 35.
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Κεντρικά αιτήματα
Τα κεντρικά αιτήματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων περιλαμβάνουν:
• την εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών,
• την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου μέσω της επαναλειτουργίας της επιτροπής 

κοινωνικού διαλόγου στον κλάδο της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτι-
σης,

• την ενίσχυση του συνδικαλιστικού κινήματος με την ενοποίηση και την αναδιορ-
γάνωσή του,

• τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και της ποιότητας της επαγγελματικής 
κατάρτισης. 

Στην Ανώτατη Εκπαίδευση, το SAES χρειάστηκε να εξαγγείλει απεργιακές κινητο-
ποιήσεις έτσι ώστε να ασκηθεί πίεση στον Πρόεδρο, στο Υπουργείο Παιδείας και στο 
Υπουργείο Εσωτερικών για την υπογραφή σύμβασης. Η σύμβαση αυτή περιείχε ένα 
μεγάλο εύρος θεμάτων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονταν η βελτίωση των συνθη-
κών απασχόλησης, η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, η υλοποίηση προγραμμάτων 
στέγασης για το προσωπικό της ανώτατης εκπαίδευσης, η βελτίωση στις κτιριακές 
υποδομές των πανεπιστημίων, νέες ερευνητικές υποδομές και νέοι χώροι στέγασης 
για τους φοιτητές.39

Δαπάνες για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ΑΕΠ

% των δημόσιων δαπανών 
για την εκπαίδευση

% του ΑΕΠ που δαπανάται 
για την εκπαίδευση % ανάπτυξης του ΑΕΠ

2008: 19,0 % 5,0 % 4,8 %

2009: 24,0 % 5,6 % 1,8 %

2010: 5,6 % 4,2 %

2011: 2,6 %

Πηγή: World Bank /Index Mundi

39. Accord entre le Gouvernement et le Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur 
(SAES) [Σύμβαση μεταξύ της κυβέρνησης και του Αυτόνομου Συνδικάτου Ανώτατης Εκ-
παίδευσης (SAES)], 6 Απριλίου 2006, όπως παρατίθεται στο Dioh, Adrien όπ.π., σ. 47.



Nora Wintour34

ΟΥΓΚΑΝΤΑ40

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
UNATU Uganda National Teachers’Union / Εθνική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών της 
Ουγκάντα 

Μέλη: 86.000

Κυρώσεις συμβάσεων
Σ. 87 περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαι-
ώματος (1948), κύρωση: 2005

Σ. 98 περί Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1949), 
κύρωση: 1963

Σ. 100 περί  Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για εργασία ίσης αξίας (1951), 
κύρωση: 2005

Σ. 111 για τη Διάκριση (στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα) (1958), κύρωση: 2005

Σ. 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976), κύρωση: 1994

Σ. 154 περί της Προώθησης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1981), κύρωση: 
1990

Εισαγωγή 
Την τελευταία δεκαετία, η οικονομία της Ουγκάντα σημειώνει σταθερή ανάπτυξη, 
εφόσον η οικονομική κρίση του 2008 δεν την έπληξε σοβαρά. Ωστόσο, το 2012, ο 
ρυθμός της ανάπτυξης μειώθηκε και η χώρα εμφάνισε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά 
πληθωρισμού, που εκτιμώνται στο 30%. Σύμφωνα με το NOTU, ένα από τα δύο ερ-
γατικά κέντρα της χώρας, ο υψηλός πληθωρισμός οφείλεται κυρίως στη μείωση των 
εξαγωγών, στο μεγάλο ύψος των διεθνών τιμών καυσίμων και στη χαμηλή αγροτική 
παραγωγή ως αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών συνθηκών.41

40. Το κείμενο αυτό βασίστηκε ως επί το πλείστον σε γραπτή έκθεση του James Tweheyo, 
Γενικού Γραμματέα της UNATU, καθώς και σε επιπλέον πληροφορίες και σχόλια που 
παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην ερευνήτρια στις 
7-3-2013.

41. Report on Uganda Decent Work Country Programme [Έκθεση για το Διεθνές Πρόγραμ-
μα   Αξιοπρεπούς Εργασίας στην Ουγκάντα], Pedison Bbaale, 4 Οκτωβρίου 2012, που πα-
ρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Trade Union Training on the Promotion of Decent Work 
[Συνδικαλιστική Επιμόρφωση για την Προώθηση της Αξιοπρεπούς Εργασίας για Όλους], 
8-19 Οκτωβρίου 2012, ΔΟΕ, Training Centre, Τορίνο.
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Η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι χαμηλή και το ποσοστό ολοκλήρωσης της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης είναι μόλις 25% με πτωτική τάση. Το μέγεθος της σχολικής 
τάξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εκτιμάται στα 83 παιδιά, ενώ η αναλογία εκπαι-
δευτικών-μαθητών είναι 1 προς 60.42

Ο μισθός των εκπαιδευτικών στην Ουγκάντα είναι εξαιρετικά χαμηλός ενώ το εισα-
γωγικό μισθολογικό κλιμάκιο δεν επαρκεί για τη στοιχειώδη διαβίωση ενός ανθρώ-
που. Υπάρχουν συνεχή προβλήματα μη καταβολής των δεδουλευμένων - καθυστερη-
μένες αποδοχές μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να εκκρεμούν, για παράδειγμα, έως 
και 6 μήνες. Οι «εκπαιδευτικοί-φαντάσματα», που πληρώνονται χωρίς ποτέ να εμ-
φανίζονται στην τάξη, αποτελούν ένα επιπλέον πρόβλημα. Όταν η κυβέρνηση απο-
φάσισε να το αντιμετωπίσει, 30.000 περίπου εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, μεταξύ των 
οποίων και ορισμένοι διευθυντές, διαγράφτηκαν από τις καταστάσεις μισθοδοσίας 
χωρίς να δοθούν εξηγήσεις.

Η δομή της UNATU 
Η UNATU εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων - της πρωτοβάθ-
μιας, της δευτεροβάθμιας και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που εργάζονται σε 
δημόσια ή κρατικά χρηματοδοτούμενα ιδρύματα. Η καταχώρισή της έγινε στο πλαί-
σιο του Νόμου για τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (2000) μετά τη συγχώνευση της 
Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών της Ουγκάντα (UTA) και της Εθνικής Ομοσπονδίας 
Εκπαιδευτικών της Ουγκάντα (UNUT). Διαθέτει ένα ευρύ εθνικό δίκτυο δομών, 
που ξεκινά από το επίπεδο του σχολείου και διαρθρώνεται σε επίπεδο υποκομητείας, 
επαρχίας, περιφέρειας και επικράτειας. Διαθέτει επίσης κεντρική γενική γραμματεία, 
με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα, που απασχολεί προσωπικό 40 υπαλλήλων, 20 
από τους οποίους είναι τοποθετημένοι στις γραμματείες των 10 περιφερειών. Συγκα-
λείται συνδιάσκεψη ανά πενταετία και παράλληλα υπάρχουν Εθνικό Εκτελεστικό 
Συμβούλιο και επιτροπές σε επίπεδο περιφέρειας, δήμου και σχολείου. Το καταστα-
τικό της, που τροποποιήθηκε το 2010 για να ενσωματώσει τις δομικές αλλαγές που 
προτάθηκαν από την ηγεσία, περιέχει προβλέψεις ισχυρής έμφυλης αντιπροσώπευ-
σης. 

Εφαρμόζει σύστημα παρακράτησης συνδικαλιστικών εισφορών, μετά από άσκηση 
παρασκηνιακής πολιτικής πίεσης στην κυβέρνηση, με τις συνδικαλιστικές εισφορές 
να φτάνουν στο 1% του βασικού μισθού. Όπως αναφέρει σε έκθεσή της η UNATU, 
παρατηρούνται προβλήματα ως αποτέλεσμα αφενός της καθυστέρησης στην εφαρ-
μογή του συστήματος παρακράτησης εισφορών για τα νέα μέλη και αφετέρου της 
διαγραφής εκπαιδευτικών από τη μισθοδοσία λόγω διοικητικών λαθών, πράγμα που 
έχει αντίκτυπο τόσο στα μεμονωμένα μέλη όσο και στα έσοδα της οργάνωσης.

42. Τα στατιστικά στοιχεία παρασχέθηκαν από την UNATU.
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Συνδικαλιστική συμμετοχή 
Από το 2008, η εισδοχή μελών στην ομοσπονδία σημειώνει σταθερή αύξηση.

Δεκέμβριος 2008 Δεκέμβριος 2009 Δεκέμβριος 2010 Δεκέμβριος 2011 Δεκέμβριος 2012

69.300 77.992 79.069 81.301 83.000

Το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί στα δημόσια ιδρύματα της χώρας εργάζονται με καθεστώς δημό-
σιου υπαλλήλου. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται από 
την Επιτροπή Περιφερειακών Υπηρεσιών, ενώ οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας 
και της μεταδευτεροβάθμιας διορίζονται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικών Υπηρε-
σιών. Η μισθολογική κλίμακα ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού 
και είναι γνωστή ως Σχέδιο Υπηρεσιακής Εξέλιξης των Εκπαιδευτικών. Οι μισθολο-
γικές αυξήσεις περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό που εγκρίνεται από το 
Κοινοβούλιο. Η καταβολή των αποδοχών είναι ευθύνη του Υπουργείου Δημόσιων 
Υπηρεσιών. 

Συνδικαλιστική ελευθερία και συλλογικές διαπραγματεύσεις
Η συνδικαλιστική ελευθερία και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν συ-
νταγματικά δικαιώματα. Η Ουγκάντα υιοθέτησε νέα εργατική νομοθεσία το 2006, 
με το Νόμο για τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Trade Unions Act) και το Νόμο 
για τη Διαιτησία και τη Διευθέτηση των Εργασιακών Διαφορών (Labour Disputes 
Arbitration and Settlement Act) του 2006. Ο Νόμος για τις Συνδικαλιστικές Οργανώ-
σεις αναγνωρίζει το δικαίωμα της οργάνωσης και της συλλογικής διαπραγμάτευσης 
για όλους τους εργαζομένους είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα, με εξαίρεση 
τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το δικαίωμα της απεργίας. Στο πλαίσιο της νομοθε-
σίας αυτής, η παραβίαση του δικαιώματος της συνδικαλιστικής οργάνωσης θεωρείται 
έγκλημα. Εξακολουθεί να απαγορεύεται, εντούτοις, στις Ζώνες Προώθησης/Επεξερ-
γασίας Εξαγωγών. Επιπλέον, απαιτείται προειδοποίηση 90 ημερών για την πρόθεση 
υλοποίησης μιας εργατικής κινητοποίησης. 

Ο Νόμος για τις εργασιακές διαφορές περιλαμβάνει προβλέψεις για τη γρήγορη επί-
λυση των εργασιακών διαφορών και αναγνωρίζει το Εργατικό Δικαστήριο ως ισότιμο 
με το Ανώτατο Δικαστήριο. Ωστόσο, το εδάφιο 27 δίνει στον Υπουργό Εργασίας αρ-
μοδιότητες παραπομπής μιας διαφοράς στο Εργατικό Δικαστήριο, αν ένα από τα δυο 
μέρη δεν συμμορφώνεται με τις συστάσεις ενός συμβουλίου διερεύνησης, διαδικασία 
που θεωρείται ισοδύναμη με την υποχρεωτική διαιτησία.43

Το 2008 ψηφίστηκε ο Νόμος για τις Δημόσιες Υπηρεσίες (Public Service Act) και 
ο Νόμος για τη Δημόσια Διαπραγμάτευση και Διευθέτηση των Διαφορών (Public 

43. ITUC, Annual Survey 2012 -Uganda [Ετήσια Έρευνα 2012 - Ουγκάντα].
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Negotiation and Disputes Settlement Act). Ο δεύτερος προβλέπει την ίδρυση ενός 
Εθνικού Συμβουλίου Διαβούλευσης και Διαπραγμάτευσης με εξουσιοδότηση να δια-
βουλεύεται, να διεξάγει διάλογο και να διαπραγματεύεται όρους και συνθήκες απα-
σχόλησης και άλλα θέματα. Εντούτοις, η εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής έχει καθυ-
στερήσει εδώ και αρκετά χρόνια και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναγκάζονται να 
ασκούν πιέσεις και να βρίσκονται σε συνεχείς κινητοποιήσεις, μεταξύ των οποίων και 
απεργιακές.

Τον Ιούλιο του 2011 η UNATU εξάγγειλε μια σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων για 
την προάσπιση των αιτημάτων της. Παράλληλα, μέσω της Δράσης Πολιτών για την 
Ποιότητα της Εκπαίδευσης, πραγματοποίησε εκστρατεία συλλογής υπογραφών και 
υπέβαλε στο Κοινοβούλιο και στον Πρόεδρο μια σειρά αιτημάτων που άπτονταν της 
δημόσιας εκπαίδευσης, ανάμεσα στα οποία και τα σχετικά με τις αποδοχές των εκπαι-
δευτικών. Εν τέλει, συνήλθε διυπουργική επιτροπή και η κυβέρνηση συμφώνησε σε 
μισθολογικές αυξήσεις καταληκτικού ύψους 50% σε χρονικό ορίζοντα τριετίας (15%, 
20% και 15%). Ας σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν ζητήσει αύξηση 100%, δεδο-
μένων των εξαιρετικά χαμηλών αποδοχών τους και του διογκούμενου πληθωρισμού. 
Η κυβέρνηση, ωστόσο, δεν φάνηκε διατεθειμένη να τηρήσει όλες τις προβλέψεις της 
συμφωνίας και, ενώ δήλωσε ότι θα την υπογράψει, δεν το έπραξε. 

Το Νοέμβριο του 2011 υπογράφτηκε συμφωνία αναγνώρισης με 10 συνδικαλιστικές 
οργανώσεις του δημόσιου τομέα, εκτός της Ομοσπονδίας Δημόσιων Υπαλλήλων της 
Ουγκάντα, που αποκλείστηκε, η οποία έδωσε τέλος σε μία αδιέξοδη κατάσταση που 
διάρκεσε 18 χρόνια. Το Εθνικό Συμβούλιο Διαβούλευσης και Διαπραγμάτευσης συ-
στάθηκε τον Αύγουστο του 2012, μετά από την έντονη πίεση των συνδικάτων αλλά 
και πολλές καθυστερήσεις. Από την πλευρά της κυβέρνησης, τα μέλη του Συμβουλίου 
περιλαμβάνουν το Υπουργείο Δημόσιων Υπηρεσιών, το Υπουργείο Δημοσιονομικών, 
Σχεδιασμού και Οικονομικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού και 
το Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η UNATU εκπροσωπείται στο Συμβούλιο με 
2 μέλη. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα συλλογική σύμβαση με καμία από τις συνδικαλι-
στικές οργανώσεις του δημόσιου τομέα.

Ο James Tweheyo, Γενικός Γραμματέας της UNATU, αναφέρει σε έκθεσή του τον Μάρ-
τιο του 2013 ότι μέχρι σήμερα υπήρξαν μονάχα δυο αδιέξοδες συναντήσεις. Η πρώτη 
σηματοδότησε την επίσημη έναρξη, ενώ η δεύτερη έγινε για την «εναρμόνιση των 
ρυθμίσεων», αν και οι οργανώσεις είχαν παρουσιάσει έναν κατάλογο θεμάτων προς 
συζήτηση. «Η κυβέρνηση ως εργοδότης θα εφαρμόσει τακτικές καθυστέρησης, αλλά 
εμείς θα κινητοποιήσουμε τα μέλη μας ώστε να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις. Προς 
το παρόν, πρόκειται μάλλον για εξαναγκασμό παρά για διαπραγμάτευση.»44

Τα κύρια σημεία διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης θα είναι οι μισθολογικές αυξή-
σεις και τα ειδικά επιδόματα δυσμενών συνθηκών για τους εκπαιδευτικούς της φυ-

44. Συνέντευξη με τον James Tweheyo, Γενικό Γραμματέα της UNATU, 7 Μαρτίου 2012.
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σικής και της χημείας, καθώς και οι καθυστερήσεις στην καταβολή των αποδοχών, 
οι αναιτιολόγητες διαγραφές εκπαιδευτικών από τις καταστάσεις μισθοδοσίας και η 
κρατική συμμετοχή στα αποταμιευτικά και πιστωτικά προγράμματα για εκπαιδευτι-
κούς.

ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η UNATU θεωρεί ότι η σχετική επιτυχία που έχει σημειώσει μέχρι σήμερα οφείλε-
ται στο γεγονός ότι έχει καταρτίσει μια καλοσχεδιασμένη στρατηγική και σχέδιο 
δράσης, έχει θέσει τα αιτήματά της σε ένα πλαίσιο δικαιωμάτων, έχει υιοθετήσει 
μια προσέγγιση πολλαπλών εμπλεκομένων, καθώς και στις εργατικές κινητοποιή-
σεις που πραγματοποιήθηκαν το 2011.

Η οργάνωση έχει διοργανώσει μαζικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε βασικά 
ζητήματα που αφορούν τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και το δικαίωμα 
της συλλογικής διαπραγμάτευσης, μέσω διανομής φυλλαδίων, μέσω ΜΜΕ όπως οι 
τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, και σεμιναρίων κατάρτισης για τα ηγετικά στελέχη 
και τα μέλη της. Παράλληλος στόχος αυτών των μαζικών δράσεων είναι η οικο-
δόμηση εμπιστοσύνης και η ελαχιστοποίηση του φόβου. Έχει επιπλέον αναπτύξει 
μια στρατηγική επικοινωνίας έτσι ώστε να ενισχύσει τη ροή της πληροφόρησης σε 
όλα τα μέλη της ομοσπονδίας και στο ευρύ κοινό. Χρησιμοποιεί ένα σύστημα μαζι-
κής αποστολής μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας το οποίο είναι σχετικά οικονομικό 
και πολύ αποτελεσματικό.

Αποτελώντας τμήμα του συνασπισμού που συγκροτεί την εκστρατεία «Δράση 
Πολιτών», η UNATU έχει εδραιωθεί ως κεντρικός κοινωνικός συνομιλητής στον 
κλάδο της εκπαίδευσης, που θέτει το παιδί στο κέντρο του προβληματισμού του. 
Η UNATU έχει ισχυρούς εταίρους στην εκστρατεία, μεταξύ των οποίων είναι η 
Action Aid International Uganda, το Κοινό Χριστιανικό Συμβούλιο της Ουγκά-
ντα, η Ένωση Μουσουλμανικής Εκπαίδευσης της Ουγκάντα, το Φόρουμ για τις 
Εκπαιδευτικές ΜΚΟ στην Ουγκάντα καθώς και κέντρα νομικών πόρων. Με τον 
τρόπο αυτό, όταν η UNATU θέτει ζητήματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς, 
σύσσωμος ο συνασπισμός τα προωθεί και τα υποστηρίζει. 

Το 2010, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να εισαγάγει ένα σύστημα «συμβάσε-
ων απόδοσης», οι οποίες ήταν σε μεγάλο βαθμό ετεροβαρείς. H UNATU κατάφερε 
να χειριστεί το ζήτημα προς όφελός της υποστηρίζοντας ότι, ενώ οι εκπαιδευτικοί 
βαρύνονταν με ευθύνες και υποχρεώσεις, το ίδιο ίσχυε και για την κυβέρνηση, 
όπως επίσης και ότι οι συμβάσεις θα έπρεπε να αποτελέσουν μηχανισμούς βελτί-
ωσης της εκπαίδευσης και να γίνουν αντικείμενο διαβούλευσης με άλλους εμπλε-
κομένους.
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Τα αιτήματα της οργάνωσης υποστηρίζονται τόσο από έρευνες που εφαρμόζουν 
προσεκτικές αναλύσεις του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων του ποσο-
στού που διατίθεται για την εκπαίδευση σε σύγκριση με άλλους τομείς, καθώς και 
των δαπανών για την εκπαίδευση ως ποσοστού του ΑΕΠ, όσο και από συγκρίσεις 
με άλλες χώρες και οργανώσεις. 

Επιπλέον, η οργάνωση ασκεί πιέσεις στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και 
υποβάλλει στο κοινοβούλιο αιτήματα μέσω συλλογής υπογραφών. Στο κοινοβού-
λιο έχει συσταθεί διακομματικό «φόρουμ για την ποιότητα στην εκπαίδευση» με 
συντονιστή τον Πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για φορέα με σημαντικό ρόλο, 
καθώς έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει αποφάσεις επί του προϋπολογισμού. 

Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει πρακτικές εκφοβισμού όπως υποβιβασμούς, αναιτιο-
λόγητες μεταθέσεις σε απομακρυσμένες περιοχές και, κατά περίπτωση, φυλακίσεις 
ηγετικών συνδικαλιστικών στελεχών. Έχει επίσης προχωρήσει στην ίδρυση μιας πα-
ράλληλης οργάνωσης και έχει επιδοθεί σε προπαγάνδα εναντίον της UNATU μέσω 
των ΜΜΕ. Η βασική τακτική τους είναι να καθυστερούν να δίνουν απαντήσεις.

Δαπάνες για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ΑΕΠ

% του ΑΕΠ που δαπανάται 
για την εκπαίδευση

% των δημόσιων δαπανών 
για την εκπαίδευση % ανάπτυξης του ΑΕΠ

2008: 3,8 % 18,9 % 6,9 %

2009: 3,2 % 15,0 % 5,3 %

2010: 5,2 %

2011: 6,7 %

Πηγή: World Bank /Index Mundi
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ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ45

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
SNAT (Swaziland National Association of Teachers) / Εθνική Ένωση Εκπαιδευτικών 
Σουαζιλάνδης, www.snat.org.za 

Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1928. Εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς από την προσχολική μέ-
χρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και των 
διδασκόντων σε κολέγια. Έχει 12.000 μέλη, που συνιστούν περίπου το 80% του συνο-
λικού εργατικού δυναμικού της εκπαίδευσης. Έγινε μέλος της νεοσυσταθείσας Συνδι-
άσκεψης Σωματείων Εργαζομένων Σουαζιλάνδης (Swaziland Trade Union Congress) 
τον Μάρτιο του 2012. Έως τότε ήταν ανεξάρτητη οργάνωση που δεν εκπροσωπού-
νταν σε κάποιο εργατικό κέντρο. 

Η δήλωση αποστολής της SNAT περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προώθηση του 
εργασιακού κύρους και της ευημερίας των εκπαιδευτικών μέσω της επαγγελματο-
ποίησης της εκπαίδευσης και της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Σύνθημά της είναι 
«αξιοκρατία, όχι ευνοιοκρατία!». Επιπλέον, η SNAT διαχειρίζεται έναν αποταμιευτικό 
και πιστωτικό συνεταιρισμό και ένα ειδικό ταμείο κηδειών.

Κυρώσεις συμβάσεων
Σ. 87 περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαι-
ώματος (1948), κύρωση: 1978

Σ. 98 περί Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1949), 
κύρωση: 1978

Σ. 100 περί  Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για εργασία ίσης αξίας (1951), 
κύρωση: 1981

Σ. 111 για τη Διάκριση (στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα) (1958), κύρωση: 1981

Σ. 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976), κύρωση: 1981

Ιστορικό Πλαίσιο
Το πολίτευμα της Σουαζιλάνδης είναι η συνταγματική μοναρχία με βασιλιά τον 
Μσουάτι Γ΄. Το ισχύον Σύνταγμα εγκρίθηκε το 2005. Η ελευθερία της έκφρασης και 
της συνδικαλιστικής δράσης περιορίζεται αυστηρά με ένα πλήθος νόμων, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται ο Νόμος περί Στάσης και Ανατρεπτικής Δράσης (Sedition 
and Subversive Activities Act) του 1938, που εφαρμόζεται ακόμα, ο Νόμος περί Δη-

45. Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τον Muzi Mhlanga, Γενικό Γραμματέα 
της Εθνικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Σουαζιλάνδης, ο οποίος μας παραχώρησε πολύτιμες 
πληροφορίες και σχόλια για τη μελέτη της χώρας αυτής. 
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μόσιας Τάξης (Public Order Act) του 1963, ο Νόμος περί Κατάστασης Έκτακτης 
Ανάγκης (State of Emergency), που τέθηκε σε ισχύ το 1973 και ο οποίος αίρει τις 
συνταγματικές ελευθερίες και αναστέλλει τη λειτουργία αντιπολιτευόμενων πολιτι-
κών κομμάτων, και ο Νόμος για την Καταστολή της Τρομοκρατίας (Suppression of 
Terrorism Act) του 2008, που αναθεωρήθηκε το 2010. 

Το βιοτικό επίπεδο στη Σουαζιλάνδη και το προσδόκιμο όριο ζωής μειώνονται ως 
αποτέλεσμα της πολιτικής και οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα, σε συνδυα-
σμό με την αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης από τον ιό HIV και των περιστατικών 
AIDS. Το 2011 το προσδόκιμο όριο ζωής ήταν τα 49 χρόνια και το 70% του πληθυσμού 
ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας.46 Η ανεργία το 2011 ανήλθε σε ποσοστό 40%.

Το εκπαιδευτικό σύστημα
Η εκπαίδευση δεν είναι ούτε δωρεάν ούτε υποχρεωτική. Το κράτος καταβάλλει τις 
αποδοχές των εκπαιδευτικών και οι γονείς πρέπει να πληρώνουν δίδακτρα για να κα-
λύπτουν το κόστος των βιβλίων και των διδακτικών μέσων. Τα ορφανά και τα ευπαθή 
παιδιά λαμβάνουν οικονομική στήριξη για να είναι σε θέση να πληρώνουν τα δίδα-
κτρά τους, αν και δεν είναι σπάνιες οι καθυστερήσεις στην καταβολή της. Η πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση ξεκινά στην ηλικία των 6 ετών και η Καθαρή Αναλογία Εγγραφών 
φθάνει σε ποσοστό 77%, από το οποίο το 48% αποτελείται από κορίτσια. Ωστόσο, 
μονάχα το 50% των μαθητών/μαθητριών που εγγράφονται στην πρώτη τάξη αποφοι-
τούν, σύμφωνα με την UNESCO, ενώ ενδέχεται να χρειαστούν ακόμα και 10 χρόνια 
για την ολοκλήρωση της φοίτησής τους. Το 20% σχεδόν των παιδιών που εγγράφο-
νται στην πρώτη τάξη εγκαταλείπουν το σχολείο μέχρι την τετάρτη. Η δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση περιλαμβάνει 5 χρόνια φοίτησης, από την ηλικία των 13 έως τα 18, με 
Καθαρή Αναλογία Εγγραφών που δεν ξεπερνά το 29%. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει μόλις το 5%, με ένα 25% των φοιτητών να επιλέγουν 
να σπουδάσουν στο εξωτερικό, κυρίως στη Νότια Αφρική. 

Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης έχει μειωθεί μετά το 2008 και το κράτος προ-
σλαμβάνει νέους εκπαιδευτικούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και όχι με καθε-
στώς μονιμότητας, σύμφωνα με τις οποίες δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη ή 
άλλα επιδόματα. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί εργάζονται με διαδοχικές μονοετείς συμ-
βάσεις ακόμα και επί 8 χρόνια χωρίς να έχουν μονιμοποιηθεί. Τον Μάρτιο του 2012 
η κυβέρνηση απέλυσε 1.200 δασκάλους.47 Κατά τη σχολική χρονιά του 2011-2012, 
3.000 εκπαιδευτικοί εργάζονταν με σύμβαση ενός έτους. Πρόσφατα οι εκπαιδευτικοί 
έλαβαν επίδομα προσαρμογής στο κόστος ζωής για το οικονομικό έτος 2009-2010 
ύψους 4,5%, πολύ χαμηλότερου από την τιμή του πληθωρισμού από κάθε άποψη. Για 
το 2010-2011, οι διαπραγματεύσεις για το αντίστοιχο επίδομα είναι ακόμα σε εξέλιξη.

46. Παγκόσμια Τράπεζα, ημερομ. πρόσβασης 5-12-2012.

47. Ιστοσελίδα της Ε.Δ., ημερομ. πρόσβασης 4-12-2012.
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Οι εκπαιδευτικοί στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα της Σουαζιλάνδης είναι δημόσι-
οι υπάλληλοι. Με το Νόμο για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Teaching Service Act) του 
1982 και τους Κανονισμούς Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Teaching Service Regulations) 
του 1983 θεσμοθετήθηκε η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Teaching Service 
Commission - TSC), που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Η TSC είναι υπεύθυνη 
για την επιλογή, το διορισμό, την απόλυση και τον πειθαρχικό έλεγχο των εκπαιδευ-
τικών, τη συγκρότηση εθνικών πρότυπων, τις μεταθέσεις, τους όρους και τις συνθή-
κες απασχόλησης, τη σύνταξη υπαλληλικού κώδικα και τη διασφάλιση της καταβο-
λής των αποδοχών.

Συνδικαλιστική Ελευθερία και Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
«Δεν μπορούμε να συναντηθούμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να 
εκφράσουμε τις απόψεις μας - αυτή είναι η Σουαζιλάνδη που θέλουμε να αλλάξου-
με», μέλος της SNAT, Mail and Guardian, Απρίλιος 2011.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα να συστήνουν και να συμμετέχουν σε συνδικα-
λιστικές οργανώσεις καθώς και να απεργούν. Ωστόσο, στην πράξη, λόγω της εφαρ-
μογής μιας σειράς περιορισμών στο δικαίωμα της απεργίας και της λήψης έκτακτων 
μέτρων, έχει επιβληθεί αυστηρή περιστολή του δικαιώματος της απεργίας. Ο Νόμος 
για τις Εργασιακές Σχέσεις (Εδάφιο 40 και 97 [1]) του 200048 περιέχει προβλέψεις για 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες της ηγεσίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην 
περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων, με αποτέλεσμα τα ηγετικά συνδικαλιστικά 
στελέχη να υπόκεινται σε αυστηρότατες ποινές. Επιπλέον, ο Νόμος περί Δημόσιας 
Τάξης, που απαγορεύει την ανάρτηση σημαιών, πανό και άλλων εμβλημάτων που 
συνδέονται με πολιτικές οργανώσεις, εφαρμόζεται ακόμα σε περιπτώσεις συνδικαλι-
στικής δράσης ή διεκδίκησης ευρύτερων δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Η CEACR 
της ΔΟΕ έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να επανεξετάσει το Νόμο για τις Εργασια-
κές Σχέσεις έτσι ώστε να αρθεί η γενική απαγόρευση των απεργιών αλληλεγγύης.49

Μέχρι το 2010 η SNAT ήταν η μόνη αναγνωρισμένη συνδικαλιστική οργάνωση εκ-
παιδευτικών στη χώρα. Ωστόσο, ως συνέπεια ενός συνόλου τροποποιήσεων στο 
Νόμο για τις Εργασιακές Σχέσεις, που υιοθετήθηκαν το 2010, τα κριτήρια εισδοχής 
σύμφωνα με τα οποία γινόταν η καταχώριση των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
έχουν μειωθεί και έχουν αναγνωριστεί δυο μικρότερες οργανώσεις, πράγμα που έχει 
αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική ισχύ της SNAT.

Η Σουαζιλάνδη διερευνάται από τους εποπτικούς μηχανισμούς της ΔΟΕ από το 1996, 

48. http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_isn=57331, ημερομ. 
πρόσβασης 2-2-2013.

49. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f ?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_
COMMENT_ID:2698715:NO.
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ενώ μνεία για τη χώρα σε ειδική παράγραφο έγινε στις διασκέψεις της Επιτροπής το 
2009 και το 2010. Το 2006 η ΔΟΕ ανέλαβε μια δεύτερη αποστολή, υψηλού επίπεδου. 
Η υιοθέτηση του Νόμου για την Καταστολή της Τρομοκρατίας το 2008 σηματοδότη-
σε την έναρξη μιας περιόδου αυξημένης καταστολής και άσκησης αστυνομικής βίας 
κατά της συνδικαλιστικής δράσης. Η κυβέρνηση εισήγαγε το Νόμο για τη Δημόσια 
Διοίκηση, ο οποίος απαγόρευε στους δημόσιους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των εκπαιδευτικών, να κάνουν δηλώσεις που αφορούν την κυβέρνηση στα 
ΜΜΕ. Ως αποτέλεσμα των συστάσεων που έγιναν από τους εποπτικούς μηχανισμούς 
της ΔΟΕ, η κυβέρνηση συμφώνησε να επανεξετάσει το νόμο και να τον παραπέμψει 
στην Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου.

Οι νομοθετικοί περιορισμοί της συνδικαλιστικής ελευθερίας και έκφρασης συνοδεύ-
τηκαν από αστυνομικά μέτρα παρεμπόδισης των ειρηνικών διαδηλώσεων, επιδρομές 
σε γραφεία οργανώσεων και εκτεταμένες συλλήψεις, καθώς και από αστυνομική βία, 
η οποία σε μία περίπτωση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο υπό κράτηση ενός διαδη-
λωτή συνδικαλιστή. Η SNAT βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του δημοκρατικού κινή-
ματος και έχει αποκηρύξει τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς και διασπάθισης δημόσιου 
χρήματος. Τη 12η Απριλίου 2011, κατά τη διάρκεια της πρώτης Εβδομάδας Παγκό-
σμιας Δράσης, τα γραφεία της SNAT δέχθηκαν επιδρομή 60 αστυνομικών, ενώ στην 
38η επέτειο της διακήρυξης της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης του 1973 έγιναν 100 
προσαγωγές κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας. 

Συλλογικές διαπραγματεύσεις
Ο Νόμος για τις Εργασιακές Σχέσεις (2002) θεσμοθέτησε την Επιτροπή Συμβιβασμού, 
Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Conciliation, Mediation and Arbitration Commission 
- CMAC) καθώς και μια νέα διαδικασία στο πλαίσιο του Κοινού Φόρουμ Διαπραγ-
μάτευσης (Joint Negotiating Forum - JΝF). Υπάρχει επίσης ένα κοινό συμβούλιο 
διαπραγμάτευσης για τους δημόσιους υπαλλήλους, όπου συμμετέχουν η SNAT, η 
Εθνική Ένωση Δημόσιων Υπαλλήλων Σουαζιλάνδης (Swaziland National Association 
of Civil Servants - SNACS), η Ένωση Νοσοκόμων Σουαζιλάνδης (Swaziland Nurses 
Association - SNA) και η Εθνική Ένωση Λογιστικού Προσωπικού Κεντρικής Διοί-
κησης Σουαζιλάνδης (Swaziland National Association of Government Accounting 
Personnel - SNAGAP). Το JΝF απαρτίζεται από την Ομάδα Διαπραγμάτευσης της 
Κυβέρνησης, που αποτελείται από ανώτερα γραμματειακά στελέχη, τις συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις του δημόσιου τομέα και ένα ανεξάρτητο προεδρεύον μέλος. Στόχος 
του JΝF είναι η διαπραγμάτευση των όρων και συνθηκών εργασίας που αφορούν 
από κοινού όλους τους δημόσιους υπαλλήλους που εκπροσωπούνται στο φόρουμ.50 

50. Constitution of the Joint Negotiating Forum of the Government Negotiating Team and 
Public Employee Associations [Καταστατικό του Κοινού Φόρουμ Διαπραγμάτευσης της 
Ομάδας Διαπραγμάτευσης της Κυβέρνησης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των 
δημόσιων υπαλλήλων], 26-5-2009.
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Όπως αναφέρει η SNAT, στις διαδικασίες προκύπτουν προβλήματα, εφόσον για τα 
περισσότερα ζητήματα οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης πρέπει να δίνουν αναφορά 
στο υπουργείο τους για να πάρουν εξουσιοδότηση περαιτέρω συνεννοήσεων, ο προ-
εδρεύων, που θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, διορίζεται από την κυβέρνηση, και η 
γραμματεία του JΝF ορίζεται από την κυβέρνηση και δεν είναι πάντοτε αμερόληπτη. 

Καταρχάς το JΝF διαπραγματεύεται συλλογική σύμβαση το κείμενο της οποίας κα-
ταχωρείται, στη συνέχεια, στο εργατικό δικαστήριο. Η τελευταία πλήρης συλλογική 
σύμβαση υπογράφηκε για το οικονομικό έτος που ξεκινούσε την 1η Απριλίου 2008 
και έληγε την 31η Μαρτίου 2009 και είχε πενταετή ισχύ. Προέβλεπε ετήσια μισθολο-
γική αναθεώρηση και προσαρμογή στο δείκτη κόστους ζωής της τάξης του 10% για 
το 2008-9, ανάλογα με το ύψος του πληθωρισμού.

Από τότε, ωστόσο, ως συνέπεια της πολιτικής και οικονομικής κρίσης, ο κοινωνι-
κός διάλογος με την κυβέρνηση έχει γίνει πολύ πιο δυσχερής. Ο βασικός στόχος της 
SNAT στο JΝF είναι να διασφαλίσει ότι οι αποδοχές των εκπαιδευτικών συμβαδίζουν 
με το κόστος ζωής. Η προσαρμογή των αποδοχών στο κόστος ζωής για το οικονομι-
κό έτος 2009-10 ήταν 4,5% (αν και ο πληθωρισμός ήταν πάνω από 6%). Όπως ανα-
φέρεται στη σύμβαση:

«Το Κοινό Φόρουμ Διαπραγμάτευσης παρατήρησε και εκτίμησε ότι η κατάσταση 
της οικονομίας της Σουαζιλάνδης επλήγη από την παγκόσμια οικονομική ύφεση και, 
επομένως, δεν θα ήταν βιώσιμη η ισοστάθμιση ανάμεσα στην προσαρμογή των απο-
δοχών στο κόστος ζωής και στη μέση τιμή του πληθωρισμού».51

Από τότε, η SNAT έχει ζητήσει προσαρμογή ύψους 4,5% για το 2010-2011 (αν και 
ο πληθωρισμός ήταν ή ξεπερνούσε το 6%), αλλά η θέση της κυβέρνησης είναι ότι 
θα πρέπει να ισχύσει πάγωμα μισθών μέχρι το 2014. Η συλλογική διαφορά έχει κοι-
νοποιηθεί και έχει παραπεμφθεί στη CMAC. Η SNAT έχει καταφύγει σε απεργιακή 
δράση για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών αλλά και σε ένδειξη 
αλληλεγγύης για κινητοποιήσεις υπέρ της δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει ο Muzi Mhlanga, Γενικός Γραμματέας της SNAT, «Παρά το γεγονός 
ότι οι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται για να επιβιώσουν, εφόσον οι αποδοχές τους έχουν 

51. Collective Agreement Between The Government Negotiations Team (GNT), The 
Swaziland National Association Of Teachers (SNAT), The Swaziland National Association 
Of Civil Servants (SNACS), The Swaziland Nurses Association (SNA) And The Swaziland 
National Association Of Government Accounting Personnel (SNAGAP) On The Cost Of 
Living Adjustment For The Year 2010/11 [Συλλογική Σύμβαση ανάμεσα στην Ομάδα Δια-
πραγμάτευσης της Κυβέρνησης (GNT), την Εθνική Ένωση Εκπαιδευτικών Σουαζιλάνδης 
(SNAT), την Εθνική Ένωση Δημόσιων Υπαλλήλων Σουαζιλάνδης (SNACS), την Ένωση 
Νοσοκόμων Σουαζιλάνδης (SNA) και την Εθνική Ένωση Λογιστικού Προσωπικού Κεντρι-
κής Διοίκησης Σουαζιλάνδης (SNAGAP) για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή για το έτος 
2010/11], 15 Ιουλίου 2010.
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χάσει το 25% της αξίας τους από το 2010, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να παρα-
μείνουν στις θέσεις εργασίας τους, αφού οι εργασιακές ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα 
είναι ελάχιστες».

Τον Ιούνιο του 2012 η SNAT απεύθυνε κάλεσμα σε απεργιακές κινητοποιήσεις κατά 
του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις που έγιναν στο πλαίσιο του JΝF 
και υπέρ του αιτήματος για αύξηση της προσαρμογής στο κόστος ζωής, ύψους 4,5%. 
Η μόνη τροποποίηση στις συλλογικές συμβάσεις για την οποία τα μέρη κατέληξαν σε 
συμφωνία έγινε τον Ιούλιο του 2012 και αφορούσε την ίδρυση ενός ειδικού ταμείου 
κηδειών για τους εκπαιδευτικούς. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση συνέχιζε να επι-
μένει στο πάγωμα των μισθών στο δημόσιο τομέα, ορισμένοι βουλευτές λάμβαναν 
αυξήσεις στους μισθούς τους που έφθαναν μέχρι και το 30%. Η απεργία πραγμα-
τοποιήθηκε παρά την κήρυξή της ως παράνομης με απόφαση του εργατικού δικα-
στηρίου, και η κυβέρνηση έδωσε εντολή στην TSC να προχωρήσει στην παύση ενός 
μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών. Το ζήτημα παραμένει εκκρεμές. 

Κοινωνικός διάλογος για την εκπαίδευση
Το Υπουργείο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ανακοίνωσε μια νέα Πολιτική Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης τον Απρίλιο του 2011. Ενώ στο πλαίσιό της γίνεται αναφορά 
σε μια διαδικασία ευρείας διαβούλευσης τόσο εντός όσο και εκτός του υπουργείου, 
η SNAT δηλώνει ότι δεν συμμετείχε στη διαβούλευση για το σχεδιασμό της και ότι 
απλώς προσκλήθηκε στην ανακοίνωσής της. Η νέα πολιτική περιλαμβάνει ένα μεγά-
λο αριθμό σημαντικών στόχων, μεταξύ των οποίων η «ίση πρόσβαση σε συμπεριλη-
πτική διά βίου ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση» και η παροχή «δωρεάν και υπο-
χρεωτικής πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε μικρή απόσταση (5-7 χλμ.) 
για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της πρώτης σχολικής ηλικίας». Στοχεύει επίσης 
να μειώσει τον αριθμό των εκπαιδευτικών χωρίς τυπικά προσόντα, κάνοντας ιδιαίτε-
ρη αναφορά στις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς στις ειδικότητες των μαθηματικών και 
των φυσικών επιστημών, αυξάνοντας τις υποτροφίες για προγράμματα επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών και «υπολογίζοντας τις απαιτούμενες εισροές προς τα μαθήματα εκ-
παίδευσης των εκπαιδευτικών ώστε να παραχθούν οι απαραίτητες εκροές, λαμβάνο-
ντας υπόψη τη σχολική διαρροή, τη μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών λόγω 
του HIV και του AIDS, τη μετανάστευση και άλλους παράγοντες».52 Το γεγονός ότι 
ο SNAT δεν συμμετείχε στις διαβουλεύσεις μοιάζει να είναι μια χαμένη ευκαιρία.

Από την άλλη πλευρά, η SNAT αναφέρει ότι έχει σημαντική συμμετοχή στη διαβού-
λευση που αφορά τους όρους ενός νομοσχεδίου που θα θεσμοθετεί ένα νέο Συμβού-
λιο Εμπειρογνωμόνων της Εκπαίδευσης. Η SNAT έλαβε ένα ερωτηματολόγιο σχε-
τικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο βασίζεται εν πολλοίς στον δικό της 

52. “Education and Training Sector Policy”, [Πολιτική του Τομέα της Εκπαίδευσης και Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης], Ministry of Education and Training, Μπαμπάνε, Απρίλιος 2011, 
σ. 43.



Nora Wintour46

Κώδικα Δεοντολογίας. Το Συμβούλιο θα είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση μητρώου 
εκπαιδευτικών και το συντονισμό της αρχικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκ-
παιδευτικών έτσι ώστε να καλύπτονται οι προδιαγραφές της Κοινοπολιτείας. 

Η SNAT εκπροσωπείται επίσης στο Κέντρο Εθνικού Αναλυτικού Προγράμμα-
τος (National Curriculum Centre) και στην Επιτροπή του Συμβουλίου Εξετάσεων 
(Examination Council Board). Ωστόσο, όπως σημειώνει η SNAT, σε γενικές γραμμές 
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις περισσότερο τυπικά 
παρά στην πράξη, καθώς οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί και τα διάφορα μέρη της δι-
απραγμάτευσης επιδιώκουν πολιτική στήριξη μάλλον παρά γνήσια διαβούλευση. Στο 
παρελθόν, η οργάνωση είχε καταθέσει μεταρρυθμιστικές προτάσεις προς συζήτηση 
αλλά εκτιμά ότι, λόγω του τρέχοντος κλίματος, καμία πρωτοβουλία εκ μέρους της 
δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή.

Δαπάνες για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ΑΕΠ

% του ΑΕΠ που δαπανάται 
για την εκπαίδευση

% των δημόσιων δαπανών 
για την εκπαίδευση % ανάπτυξης του ΑΕΠ

2008: 7,5 % 2,7 %

2009: 7,1 % 0,4 %

2010: 7,4 % 15,9% 2 %

2011: 0,3 %

Πηγή: World Bank /Index Mundi / SNAT (στοιχεία CPI).
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ53

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) / Εθνική Συνομο-
σπονδία Εργαζομένων στη Εκπαίδευση: 44 οργανώσεις-μέλη με 1.036.600 μέλη στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

PROIFES (Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensino

Superior) / Ομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Διδασκόντων σε Ομοσπον-
διακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

CONTEE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensi-
no) / Εθνική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Κυρώσεις συμβάσεων
Σ. 98 περί Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1949), 
κύρωση: 1952

Σ. 100 περί  Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για εργασία ίσης αξίας (1951), 
κύρωση: 1957

Σ. 111 για τη Διάκριση (στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα) (1958), κύρωση: 1965

Σ. 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976), κύρωση: 1994

Σ. 151 για τις Εργασιακές Σχέσεις (στη Δημόσια Διοίκηση) (1978), κύρωση: 2010

Σ. 154 περί της Προώθησης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1981), κύρωση: 
1992

Σημαντικές επενδύσεις στη δημόσια εκπαίδευση
Η Εθνική Συνομοσπονδία Εργαζομένων στην Εκπαίδευση (CNTE) της Βραζιλίας 
προβάλλει ως αίτημα την ποιοτική δημόσια εκπαίδευση για όλους από το 1ο Πα-
γκόσμιο Συνέδριο Εκπαίδευσης για Όλους το 1990. Η Βραζιλία υιοθέτησε δεκαετές 
Σχέδιο Εκπαίδευσης για Όλους (1993-2000) και έθεσε ως βασικό της στόχο την κα-
θολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσω μιας σειράς κεντρικών και αποκεντρωμένων 
προγραμμάτων, σημαντικών επενδύσεων και κινητοποίησης της κοινωνίας των πο-

53. Το κείμενο αυτό βασίζεται ως επί το πλείστον σε άρθρο του Eduardo Ferreira (CNTE 
Βραζιλίας), το οποίο εστάλη στον συντονιστή της μελέτης στις 24-1-2013 και - με θερμές 
ευχαριστίες - στην Juçura Vieira (CNTE Βραζιλίας), η οποία παρέσχε συμπληρωματικές 
πληροφορίες και σχόλια.
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λιτών, οι εγγραφές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σημείωσαν κατακόρυφη αύξηση, 
ιδιαίτερα στις φτωχότερες πολιτείες, ενώ μέχρι το 1999 είχαν αγγίξει το 96%.

Το 2007 η κυβέρνηση της Βραζιλίας ίδρυσε ένα νέο Ταμείο (FUNDEB), που θα εξα-
σφάλιζε τη δημόσια χρηματοδότηση της εκπαίδευσης από την προσχολική ηλικία 
μέχρι τη μέση εκπαίδευση. Το 2009 το επόμενο βήμα έγινε με τη συνταγματική ανα-
θεώρηση, η οποία όρισε ως υποχρεωτική την εκπαίδευση για τις ηλικίες μεταξύ 4 και 
17 ετών και την παροχή της ως δωρεάν και δημόσιας. Οι δαπάνες για την εκπαίδευση 
ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν από 3,9% το 2001 σε 5,1% το 2010.54

Ο νόμος για τον κατώτατο μισθό των εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαί-
δευση
Οι θέσεις, οι κατηγορίες και τα τυπικά προσόντα, καθώς και τα μισθολογικά κλιμάκια 
και οι ώρες διδασκαλίας στη δημόσια εκπαίδευση θεσπίζονται με νόμο. Υπάρχουν  
ένα υπηρεσιακό συμβούλιο σε ομοσπονδιακό επίπεδο για τα υπό ομοσπονδιακή διοί-
κηση σχολεία τεχνικής εκπαίδευσης, 27 πολιτειακά υπηρεσιακά συμβούλια και 5.568 
συμβούλια σε επίπεδο δήμων. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα, τα υπηρε-
σιακά συμβούλια των δημόσιων υπαλλήλων υπάγονται στις πολιτείες και στους δή-
μους. Υπάρχει εθνικό Συμβούλιο Γραμματέων Εκπαίδευσης, που διατηρεί βάση δεδο-
μένων με τις τρέχουσες υπηρεσιακές και μισθολογικές καταστάσεις του προσωπικού 
καθώς και τις αντίστοιχες καταστάσεις σε πολιτειακό επίπεδο για τη διασταύρωση 
των στοιχείων.55

Μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης του Κόμματος των Εργαζομένων (PT) 
ήταν η σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης 
μέσω της βελτίωσης των όρων απασχόλησης και της προσέλκυσης ειδικευμένου προ-
σωπικού. Τον Ιούλιο του 2008 ψηφίστηκε ο Νόμος 11.738 για τον εθνικό κατώτατο 
μισθό των εκπαιδευτικών στη δημόσια στοιχειώδη εκπαίδευση (Lei Nacional do Piso 
do Magistério), ο οποίος προέβλεπε εθνικό εισαγωγικό μισθό ύψους 950 ρεάλ (περί-
που 300 ευρώ, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες τιμές) και μέγιστο εβδομαδιαίο ωράριο 
εργασίας 40 ωρών, από τις οποίες μόνο τα δυο τρίτα θα ήταν χρόνος διδασκαλίας. Ο 
κατώτατος μισθός προβλεπόταν ότι θα αναθεωρείται σε ετήσια βάση τον πρώτο μήνα 
κάθε έτους και οι υπηρεσιακές και μισθολογικές καταστάσεις θα προσαρμόζονταν στο 
νέο εθνικό κατώτατο όριο το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο του 2010.56

Ωστόσο, σε επίπεδο πολιτειών και δήμων σημειώθηκε μεγάλη αντίσταση στην ει-
σαγωγή του εθνικού κατώτατου μισθού και, ελλείψει άλλων μηχανισμών διαλόγου, 

54. Juçura Vieira, Αντιπρόεδρος της Ε.Δ., Εθνική Συνομοσπονδία Εργαζομένων στην Εκπαί-
δευση.

55. http://consed.org.br/rh/resultados/2012/

56. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm
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οι εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις της CNTE χρειάστηκε να κινητοποι-
ηθούν και να αναλάβουν απεργιακή δράση για να απαιτήσουν την εφαρμογή του 
νόμου. 

Κατά τη διάρκεια του 2011 και του 2012, η CNTE κατέγραψε τις εξής πιο σημαντικές 
απεργιακές κινητοποιήσεις:

2011: Μίνας Ζεράις 112 μέρες·  Ρίο Γκράντε ντο Νόρτε 82 μέρες· Μαρανιάο 77 μέρες· 
Σεαρά 63 μέρες· Σάντα Καταρίνα 61 μέρες· Παρά 54 μέρες·

2012: Μπαΐα 115 μέρες· Πιαουί 80 μέρες· Ντιστρίτο Φεντεράλ 52 μέρες· Γκοϊάς 51 
μέρες.

Ένα διαφωτιστικό παράδειγμα για τους λόγους που προκάλεσαν αυτές τις απεργίες 
είναι η περίπτωση της Μίνας Ζεράις, όπου η πρόταση για τις μισθολογικές αναπρο-
σαρμογές για το 2010 υποβλήθηκε στη Νομοθετική Συνέλευση τον Μάρτιο χωρίς να 
έχει προηγηθεί διαβούλευση με την οργάνωση (Sindicato Único dos Trabalhadores 
em Educação de Minas Gerais-Sind-Ute), η οποία την πληροφορήθηκε από τα 
ΜΜΕ.57 Η πρόταση ήταν πολύ χαμηλότερη από το εθνικό κατώτατο όριο, το οποίο, 
σύμφωνα με Ομοσπονδιακό Νόμο, θα έπρεπε να έχει τεθεί σε ισχύ μέχρι τον Ιανουά-
ριο του 2010. Οι εκπαιδευτικοί στη Μίνας Ζεράις, μια από τις πλουσιότερες πολιτείες 
στη Βραζιλία με αύξηση του ΑΕΠ που έφθασε το 10,9% το 2010, πληρώνονταν με τον 
8ο κατώτερο μισθό στη χώρα.

Συνδικαλιστική ελευθερία και συλλογικές διαπραγματεύσεις στο δημόσιο 
τομέα
Το Σύνταγμα του 1988 και ο Εργατικός Κώδικας προστατεύουν το δικαίωμα ίδρυσης 
συνδικαλιστικών οργανώσεων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με την εξαίρεση 
ορισμένων κατηγοριών δημόσιων υπαλλήλων (ένστολοι αστυνομικοί και προσωπικό 
των ένοπλων δυνάμεων και του πυροσβεστικού σώματος). Οι οργανώσεις καταχωρί-
ζονται σε μητρώα του Υπουργείου Εργασίας έτσι ώστε μία οργάνωση να αντιπροσω-
πεύει έναν οικονομικό ή επαγγελματικό κλάδο σε κάθε περιοχή, σύστημα που είναι 
γνωστό ως «unicidade» (ενότητα). Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα επικυρώσει τη Σύμ-
βαση 87. Το Σύνταγμα ορίζει ότι το δικαίωμα της απεργίας των δημόσιων υπαλλήλων 
θα ρυθμιστεί με ειδική νομοθεσία, όμως δεν έχει ακόμα ψηφιστεί σχετικός νόμος. 
Ορίζει επίσης ότι οι μισθοί των δημόσιων υπαλλήλων θα καθορίζονται με νόμο, ενώ 
δεν περιέχει διατάξεις σχετικές με το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης.58

57. Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, http://www.sindutemg.
org.br/novosite/conteudo.php?MENU=18&LISTA=detalhe&ID=124, ημερομ. πρόσβα-
σης 7-2-2013.

58. Δικαιώματα Δημόσιων Υπαλλήλων, κεφ. 7-11, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm.
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Η CEACR της ΔΟΕ έχει καλέσει την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την προστασία 
του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης για τους δημόσιους υπαλλήλους, 
ενώ παράλληλα έχει επισημάνει τους περιορισμούς που υφίσταται το εν λόγω δικαί-
ωμα στον ιδιωτικό τομέα, και οι οποίοι αφορούν το γεγονός ότι μια σύμβαση μπορεί 
να κηρυχθεί άκυρη, αν θεωρηθεί αντίθετη με την οικονομική ή τη δημοσιονομική 
πολιτική της κυβέρνησης.59

Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, από το 2003 έχουν γίνει βήματα προσέγγισης στον κοι-
νωνικό διάλογο ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους ομοσπονδιακούς δημόσιους 
υπαλλήλους. Δημιουργήθηκε νέα θέση Υπουργού Εργασιακών Σχέσεων στο Δημόσιο 
Τομέα που υπάγεται στο Υπουργείο Σχεδιασμού, ο οποίος έχει ρόλο διαμεσολαβητή 
ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους υπαλλήλους. Το 2007 συγκροτήθηκε μια ομάδα 
εργασίας με σκοπό να παρέχει συστάσεις σχετικά με τη θεσμοθέτηση της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης στο δημόσιο τομέα, να ρυθμίσει το δικαίωμα της απεργίας και να 
θεσμοθετήσει μόνιμο σύστημα διαπραγμάτευσης στην ομοσπονδιακή δημόσια διοί-
κηση.60 Το 2012, για παράδειγμα, η PROIFES διαπραγματεύτηκε τριετή σύμβαση με 
τα υπουργεία Σχεδιασμού και Εκπαίδευσης, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε 
νομοσχέδιο και κατατέθηκε προς ψήφιση στο Εθνικό Κογκρέσο.61 

Το 2010 ο Πρόεδρος Λούλα ενέκρινε τη Σύμβαση 151 της ΔΟΕ, η οποία επιβεβαιώ-
νει εκ νέου αφενός το δικαίωμα ίδρυσης συνδικαλιστικών οργανώσεων στο δημόσιο 
τομέα και αφετέρου την αρχή της μη παρέμβασης των δημόσιων αρχών στις εσω-
τερικές τους υποθέσεις, ενώ ανοίγει το δρόμο για την καθιέρωση της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης στο δημόσιο τομέα. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, η κυβέρνηση δεν έχει  
καταρτίσει νομοσχέδιο ρύθμισης των συλλογικών διαπραγματεύσεων των δημόσιων 
υπαλλήλων, κυρίως λόγω της αδυναμίας επίτευξης συμφωνίας για τη ρύθμιση του 
δικαιώματος της απεργίας στο δημόσιο τομέα αλλά και του χάσματος των απόψεων 
που υπάρχει ανάμεσα στα εργατικά κέντρα για τα θέματα της «unicidade» και της 
συνδικαλιστικής εισφοράς,62 με τα οποία διαφωνούν η CNTE και τα εργατικά κέ-
ντρα.63

59. Observation [Έκθεση Παρατήρησης] (CEACR) που εγκρίθηκε το 2011 και δημοσιεύτηκε 
το 2012.

60. http://www.sindutemg.org.br/novosite/conteudo.php?MENU=1&LISTA=detalhe 
&ID=844

61. http://www.planejamento.gov.br/noticia.asp?p=not&cod=8715&cat=26&sec=11

62. Η συνδικαλιστική εισφορά (imposta sindical) παρακρατείται υποχρεωτικά από το μισθό 
του εργαζομένου, είναι ετήσια και ισοδυναμεί με ένα ημερομίσθιο. Θεσμοθετήθηκε το 
1943 και αποδίδεται ως εξής: 60% στον τοπικό συνδικαλιστικό φορέα, 15% στην ομο-
σπονδία, 5% στη συνομοσπονδία, 10% στο εργατικό κέντρο και 10% στο Ειδικό Ταμείο 
Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας.

63. Στο ίδιο, Έκθεση του Eduardo Ferreira, σ. 1.
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Έλλειψη νομοθετικής προστασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε 
πολιτειακό και δημοτικό επίπεδο
Σε πολιτειακό και δημοτικό επίπεδο, οι μορφές της συλλογικής διαπραγμάτευσης με 
τις οργανώσεις των δημόσιων υπαλλήλων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις πολι-
τικές απόψεις και τις δημοκρατικές προθέσεις των εκλεγμένων κυβερνήσεων, καθώς 
δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Για 
το λόγο αυτό, πολλές κυβερνήσεις εξακολουθούν να αρνούνται να συμμετέχουν σε 
διαβουλεύσεις με συνδικαλιστικές οργανώσεις δημόσιων υπαλλήλων, συμπεριλαμ-
βανομένων των σωματείων των εκπαιδευτικών. 

Η απουσία ρυθμιστικού πλαισίου έχει δημιουργήσει σημαντική πολιτική και νομική 
αβεβαιότητα, κυρίως σε σχέση με την απεργιακή δράση. Μέχρι τον Οκτώβριο του 
2007 οι απεργίες που εξάγγελλαν οι πολιτειακοί ή οι δημοτικοί υπάλληλοι γενικά 
κηρύσσονταν ενγένει παράνομες από τα πολιτειακά δικαστήρια με το σκεπτικό ότι 
υπήρχε νομοθετικό κενό. Στη συνέχεια, τα εργατικά κέντρα προσέφυγαν δοκιμαστι-
κά για μια υπόθεση στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, με αποτέλεσμα την 
επέκταση της νομικής κάλυψης των απεργιών του ιδιωτικού τομέα και στο δημόσιο 
έτσι, ώστε σήμερα όλες οι απεργιακές κινητοποιήσεις στη Βραζιλία να ρυθμίζονται 
από τον ίδιο ομοσπονδιακό Νόμο, 7783 του 1989.64

Στην πράξη, το δικαίωμα των δημόσιων υπαλλήλων στη συνδικαλιστική ελευθερία 
είναι εν πολλοίς σεβαστό μέχρι να κλιμακωθεί μια απεργιακή δράση, οπότε οι δικα-
στικές αρχές συνήθως κηρύσσουν την απεργία παράνομη. Υπάρχουν, ωστόσο, περι-
πτώσεις στις οποίες η κυβέρνηση παρεμβαίνει στις υποθέσεις των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση της Μίνας Ζεράις, στην οποία 
η κυβέρνηση επιχείρησε να παρεμποδίσει τη διεξαγωγή συνδικαλιστικών εκλογών 
και το Πολιτειακό Δικαστήριο δεν προέβη σε καμιά ενέργεια κατά οποιασδήποτε δη-
μόσιας αρχής.65

Λόγω της απουσίας συλλογικών διαπραγματεύσεων ή άλλων μορφών διαβούλευσης, 
προκηρύσσονται συχνά μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις στον κλάδο της δημόσι-
ας εκπαίδευσης, και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ή μεμονωμένα ηγετικά στελέχη 
τους απειλούνται με επιβολή προστίμων για μη συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση. 
Μια πολύκροτη σχετική υπόθεση αφορούσε τον πρόεδρο της APEOESP66 στο Σάο 
Πάολο, στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 2 εκ. αμερικανικών δολαρίων για 
μη συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση για τη λήξη των διαδικασιών της «Γενικής 
Συνέλευσης» της οργάνωσης. Οι αρχές μπορούν επιπλέον να επικαλούνται τον Αστι-

64. Στο ίδιο.

65. Στο ίδιο. Έκθεση του Eduardo Ferreira, όπ.π., σ. 2.

66. Sindicato de Professors do Ensino Oficial do Estado de São Paulo.
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κό Κώδικα για την απαγόρευση ή τον περιορισμό των πικετοφοριών με το σκεπτικό 
της προστασία της ιδιοκτησίας.67

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
Αν και η Βραζιλία δεν έχει πληγεί από τη χρηματοπιστωτική κρίση όσο οι ΗΠΑ ή η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ορισμένες δημόσιες πολιτικές χρειάστηκε να θυσιαστούν για να 
εξισορροπηθεί η πτώση στις εξαγωγές και να διατηρηθούν τα ποσοστά απασχόλη-
σης. Η ανεργία στη Βραζιλία σήμερα βρίσκεται στο 5,2%, το χαμηλότερο ποσοστό 
στη μεταβιομηχανική ιστορία της. Η κυβέρνηση έχει μειώσει ή καταργήσει φόρους, 
ως αντάλλαγμα για τη σύναψη συμβάσεων με βασικούς οικονομικούς κλάδους για 
τη διατήρηση των ποσοστών απασχόλησης και την καταναλωτική ζήτηση.

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΕΘΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Μία από τις βασικές στρατηγικές της κυβέρνησης του Κόμματος των Εργαζομέ-
νων είναι η διάνοιξη διαύλων επικοινωνίας με την κοινωνία των πολιτών. Το 2007 
διοργανώθηκε η Εθνική Διάσκεψη για τη Βασική Εκπαίδευση, το 2009 η Εθνική 
Διάσκεψη για την Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση και το 2010 η Εθνική Διά-
σκεψη για την Εκπαίδευση (CONAE). Πριν από κάθε Εθνική Διάσκεψη προηγή-
θηκαν δημοτικές, περιφερειακές και πολιτειακές διασκέψεις. Οι Διασκέψεις αποτε-
λούν φόρουμ διαλόγου που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις δημόσιες πολιτικές. 

Άλλη μια επιτυχία της CONAE ήταν η δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού 
Φόρουμ, το οποίο συντονίζει τη Διάσκεψη και εκπροσωπεί την εκπαιδευτική κοι-
νότητα. Το Φόρουμ συνεδριάζει τακτικά και τα λειτουργικά του έξοδα καλύπτο-
νται από το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος είναι η αναπαραγωγή της δομής αυτής 
σε πολιτειακό και δημοτικό επίπεδο, έτσι ώστε να αναπτυχθούν ο διάλογος και η 
συμμετοχή στην κατάρτιση Εκπαιδευτικών Σχεδίων. 

Η CNTE είναι ενεργός υπέρμαχος του νέου δεκαετούς Εθνικού Εκπαιδευτικού 
Σχεδίου, το οποίο συζητείται αυτή τη στιγμή στη Γερουσία. Η CNTE εισηγήθηκε 
πάνω από 2.000 από τις 3.000 προτάσεις τροποποίησης του Νομοσχεδίου για το 
Εθνικό Εκπαιδευτικό Σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της βασικής πρότασης να δι-
ατεθεί για τη δημόσια εκπαίδευση το 10% του ΑΕΠ. Ανάμεσα στους στόχους της 
είναι να εγγυηθεί επαρκή δημόσια χρηματοδότηση για την εκπαίδευση παιδιών 
και εφήβων από 4 έως 17 ετών και να διασφαλίσει τις αναγκαίες παροχές για τα 
παιδιά και τους ενήλικες που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση στην προβλε-
πόμενη ηλικία φοίτησης.

67. ITUC, Annual Survey on Trade Union Rights 2012 [Ετήσια Έρευνα για τα συνδικαλιστικά 
δικαιώματα 2012 - Βραζιλία], http://survey.ituc-csi.org/Brazil.html#tabs-3.



Έκθεση για την Εκπαιδευτική Διεθνή 53

Το σχέδιο επίσης προβλέπει την ίδρυση επαρκούς αριθμού παιδικών σταθμών 
ώστε να καλυφθεί η ζήτηση και σχεδιάζει την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής 
των εφήβων ηλικίας 15 έως 17 ετών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που αυτή τη 
στιγμή περιορίζεται στο 50% σ’ αυτή την ηλικιακή ομάδα. Ένα άλλο αίτημα αφο-
ρά την εξίσωση των μέσων αποδοχών των εκπαιδευτικών με εκείνες σε άλλους 
κλάδους, καθώς σήμερα ένας εκπαιδευτικός αμείβεται κατά 40% χαμηλότερα από 
άλλους επαγγελματίες αντίστοιχων τυπικών προσόντων. 

Η CNTE προωθεί την υποστήριξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Σχεδίου και της εφαρ-
μογής του εθνικού κατώτατου μισθού για τους εκπαιδευτικούς. Έχει διοργανώσει 
διαδηλώσεις στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, τη Μπραζίλια, μια κατάληψη του 
Εθνικού Κογκρέσου καθώς και διαδηλώσεις σε αρκετές πολιτείες. Ο αγώνας της συ-
νεχίζεται με το σχεδιασμό τριήμερης εθνικής απεργίας τον Απρίλιο του 2013 κατά τη 
διάρκεια της Εθνικής Εβδομάδας Δράσης για την Ποιοτική Εκπαίδευση. 

Για την CNTE, βασική προτεραιότητα στο άμεσο μέλλον θα είναι η διασφάλιση ενός 
νομοθετικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στο δημό-
σιο τομέα. 

Δαπάνες για την εκπαίδευση και ανάπτυξη επί του ΑΕΠ

% του ΑΕΠ που δαπανάται 
για την εκπαίδευση

% των δημόσιων δαπανών 
για την εκπαίδευση % ανάπτυξης του ΑΕΠ

2008: 5,5 % 17,4 % 5,1 %

2009: 5,6 % 16,8 % -0,2 %

2010: 7,5 %

2011: 2,7 %

Πηγή: World Bank /Index Mundi / SNAT (στοιχεία CPI)
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ΚΑΝΑΔΑΣ68

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
CTF/FCE (Canadian Teachers Federation) / Καναδική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών

CSQ (Centrale des syndicats du Quebec) / Κεντρική Οργάνωση Συνδικάτων του Κε-
μπέκ

FQPPU (Fédération Québécoise des Professeures et Professeurs d’Université) / Ομο-
σπονδία Διδασκόντων Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Κεμπέκ

CAUT/ACCPU (Canadian Association of University Teachers) / Καναδική Ένωση 
Πανεπιστημιακών Διδασκόντων

FNEEQ-CSN (Fédération nationale des Enseignantes et Enseignants du Québec) / 
Εθνική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών του Κεμπέκ

Κυρώσεις συμβάσεων
Σ. 87 περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαι-
ώματος (1948), κύρωση: 1972

Σ. 100 περί  Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για εργασία ίσης αξίας (1951), 
κύρωση: 1972

Σ. 111 για τη Διάκριση (στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα) (1958), κύρωση: 1964

Σ. 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976), κύρωση: 2011

Εκπαιδευτικό σύστημα
Στον Καναδά δεν υπάρχει ομοσπονδιακό υπουργείο παιδείας ή ενιαίο εθνικό εκπαι-
δευτικό σύστημα. Εντός του ομοσπονδιακού συστήματος διοίκησης, το Σύνταγμα 
του 1867 ορίζει ότι κάθε επαρχιακό νομοθετικό σώμα θεσπίζει εκπαιδευτικούς νό-
μους. Στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας - 10 επαρχίες και 3 ομοσπονδιακές 
επικράτειες - οι διευθύνσεις ή τα υπουργεία εκπαίδευσης είναι υπεύθυνα για την ορ-
γάνωση της εκπαίδευσης, από τη στοιχειώδη μέχρι τη μεταδευτεροβάθμια, και την 
κατάρτιση σε δεξιότητες.69

68. Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τον Myles Ellis, ασκούντα καθήκοντα 
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της CTF/FCE, ο οποίος μας παρείχε πολύτιμες πληρο-
φορίες και σχόλια για τη μελέτη της χώρας αυτής.

69. Council of Ministers of Education, Education in Canada: an Overview [Συμβούλιο των 
Υπουργών Παιδείας, Εκπαίδευση στον Καναδά: Μια επισκόπηση], http://www.cmec.
ca/299/

 Education-in-Canada-An-Overview/index.html, ημερομ. πρόσβασης 2-2-2013.
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Κάθε επαρχία και ομοσπονδιακή επικράτεια έχει μία ή δυο διευθύνσεις/υπουργεία με 
αρμοδιότητες σε θέματα εκπαίδευσης, με επικεφαλής έναν αιρετό υπουργό και έναν 
αναπληρωτή υπουργό που είναι δημόσιος υπάλληλος και υπεύθυνος για τη λειτουρ-
γία των διευθύνσεων. Τα υπουργεία και οι διευθύνσεις ασκούν εκπαιδευτική, διοικη-
τική και οικονομική διαχείριση και υποστηρικτικό έργο στη λειτουργία των σχολικών 
μονάδων, εφόσον καθορίζουν τόσο τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται όσο 
και τα πλαίσια της πολιτικής και νομοθετικής παρέμβασης.

Σε τοπικό επίπεδο η εκπαιδευτική διοίκηση ανατίθεται συνήθως στα σχολικά συμ-
βούλια ή στις σχολικές περιφέρειες. Η χρηματοδότηση και η γενική κατεύθυνση του 
Αναλυτικού Προγράμματος παρέχονται από τα επαρχιακά υπουργεία εκπαίδευσης. Η 
εκπαίδευση είναι δωρεάν για τις ηλικίες από 4-6 μέχρι τα 18 και υποχρεωτική μέχρι 
την ηλικία των 16. 

Στον Καναδά τα θρησκευτικά σχολεία έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο δη-
μόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Το δικαίωμα στη ρωμαιοκαθολική σχολική εκπαίδευση 
έχει κατοχυρωθεί με τον Νόμο περί Βρετανικής Βόρειας Αμερικής. Ορισμένες επαρ-
χίες είχαν στο παρελθόν ξεχωριστά συστήματα θρησκευτικής εκπαίδευσης, αλλά στη 
συνέχεια αυτά εντάχθηκαν στη δημόσια εκπαίδευση. Στις επαρχίες του Οντάριο, της 
Αλμπέρτα και του Σασκάτσιουαν, καθώς και στις 3 ομοσπονδιακές επικράτειες, προ-
βλέπεται η λειτουργία ξεχωριστών προγραμμάτων εκπαίδευσης για τις θρησκευτικές 
μειονότητες, τα περισσότερα από τα οποία είναι ρωμαιοκαθολικά. Επιπλέον, υπάρ-
χουν αρκετά ιδιωτικά σχολεία - θρησκευτικά και μη - καθώς και σχολεία υπό την επο-
πτεία των αυτόχθονων κοινοτήτων σε καταυλισμούς που λειτουργούν στις επαρχίες 
και στις ομοσπονδιακές επικράτειες.70 

Το 2006 απασχολήθηκαν περίπου 430.000 εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν τέσσερα ή πέντε 
χρόνια μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτοί διαθέτουν άδεια διδασκαλίας από 
τις αντίστοιχες επαρχιακές ή επικρατειακές διευθύνσεις ή υπουργεία παιδείας.

Συνδικαλιστική ελευθερία και συλλογικές διαπραγματεύσεις
Η συνδικαλιστική ελευθερία κατοχυρώνεται από τη Χάρτα Δικαιωμάτων και Ελευθε-
ριών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Το 2007 το Ανώτατο Δικαστή-
ριο αποφάνθηκε ότι ο όρος «συνεταιρίζεσθαι» στη Χάρτα Δικαιωμάτων και Ελευθε-
ριών περιλαμβάνει την έννοια της συλλογικής διαπραγμάτευσης, κατοχυρώνοντας 
έτσι ρητά τη συλλογική διαπραγμάτευση ως θεμελιώδες δικαίωμα. Οι παράμετροι 
που οδήγησαν σ’ αυτή την απόφαση είναι ακόμα υπό συζήτηση. 

70. Canadian Teachers’ Federation – Τhe Canadian Educational System [Το καναδικό εκπαι-
δευτικό σύστημα], http://www.ctf-fce.ca/TIC/Default.aspx?sid=626066, ημερομ. πρόσβα-
σης 2-2-2013.
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Στην καναδική εργασιακή νομοθεσία υπάρχει αυτόματο σύστημα παρακράτησης 
συνδικαλιστικών εισφορών σύμφωνα με το οποίο η καταβολή τους είναι υποχρεω-
τική για τους χώρους εργασίας που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Το σύ-
στημα αυτό είναι γνωστό στον Καναδά ως «Rand formula» και έχει πάρει το όνομά 
του από τον Ανώτατο Δικαστή που εξέδωσε την απόφαση το 1946 στη διαιτησία της 
υπόθεσης μιας απεργίας στην οποία ένα από τα ζητήματα που εξετάζονταν αφορούσε 
το γεγονός ότι η εταιρεία (η Ford Motor Company) αρνούνταν να εισπράξει τις ει-
σφορές μελών συνδικαλιστικών οργανώσεων που εργάζονταν με σύστημα αποκλει-
στικής πρόσληψης. 

Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρούνται έντονες προσπάθειες υπονόμευ-
σης βασικών εργασιακών δικαιωμάτων τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε επαρχιακό 
επίπεδο. Αυτό γίνεται μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων που προβλέπουν εξαιρέσεις και 
περιορισμούς στο δικαίωμα συνδικαλιστικής οργάνωσης, καθώς και τη στέρηση του 
δικαιώματος αυτού από ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων. Σύμφωνα με το Κανα-
δικό Ίδρυμα Εργασιακών Δικαιωμάτων (Canadian Foundation for Labour Rights), 
από το 1982 οι ομοσπονδιακές και επαρχιακές κυβερνήσεις πέρασαν 199 νομοθετικές 
ρυθμίσεις που περιόρισαν, ανέστειλαν ή απέρριψαν δικαιώματα συλλογικής διαπραγ-
μάτευσης.71

Κάθε επαρχία έχει θεσπίσει διαδικασίες συλλογικής διαπραγμάτευσης για τους εκ-
παιδευτικούς. Σε τέσσερις επαρχίες υπάρχει είτε ειδική ρύθμιση για τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις των εκπαιδευτικών είτε γενική νομοθετική ρύθμιση για την εκπαί-
δευση, που περιέχει διατάξεις για τις διαδικασίες τους. Στην Αλμπέρτα, στη Βρετανι-
κή Κολομβία και πρόσφατα στο Οντάριο, το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης 
των εκπαιδευτικών καλύπτεται με νομοθεσία που ισχύει και για τον ιδιωτικό τομέα. 
Ενώ κάποιας μορφής διαπραγμάτευση μπορεί να εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο και 
στις επτά επαρχίες, το πιο σύνηθες μοντέλο είναι η διαπραγμάτευση για το σύνο-
λο των δημόσιων σχολείων σε κάθε επαρχία ή επικράτεια, με τους εκπαιδευτικούς 
να εκπροσωπούνται από μία συνδικαλιστική οργάνωση.72 Η Μανιτόμπα εφαρμόζει 
ξεχωριστό σύστημα - αποκλειστικά τοπικές διαπραγματεύσεις, με τους εξουσιοδοτη-
μένους για τις διαπραγματεύσεις εκπροσώπους να προέρχονται από τους τοπικούς 

71. Summary of Legislation Restricting Collective Bargaining and Trade Union Rights in 
Canada 1982-2012 [Περίληψη της νομοθεσίας για τον περιορισμό των δικαιωμάτων συλ-
λογικής διαπραγμάτευσης και συνδικαλιστικής δράσης στον Καναδά 1982-2012], Canadian 
Foundation for Labour Rights, Fact Sheet September 2012, http://www.labourrights.ca/, 
ημερομ. πρόσβασης 4-2-2013.

72. Joint ILO–UNESCO Committee of Experts on the Application of Recommendations 
concerning Teaching Personnel (CEART), Social dialogue in education: national good 
practices and trends, Background Paper for the 11st CEART Session [Ο κοινωνικός διά-
λογος στην εκπαίδευση: οι εθνικές καλές πρακτικές και τάσεις, Αναφορά για την 11η Σύνο-
δο της CEART], Bill Ratteree, CEART-R-[WGSD1-2012-08-0014-1]-En.docx/v4 σ.49.
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φορείς. 

Στις περισσότερες επαρχίες η κυβέρνηση καθορίζει το μέγεθος της τάξης και ορι-
σμένες επαρχίες εξαιρούν ρητά ζητήματα στελέχωσης προσωπικού και μεγέθους των 
σχολικών τάξεων από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι συλλογικές συμφωνίες 
καλύπτουν γενικά μισθούς και επιδόματα, όπως επίσης και μεμονωμένες καταγγελί-
ες. Οι περισσότερες συμβάσεις περιλαμβάνουν προβλέψεις για οδοντιατρική και συ-
μπληρωματική ιατρική περίθαλψη, συμπληρωματικά επιδόματα άδειας μητρότητας, 
αναρρωτικές άδειες και ειδικές άδειες, αναπηρική ασφάλιση και εφάπαξ αποζημιώ-
σεις λόγω συνταξιοδότησης (οι οποίες θίγονται όλο και περισσότερο). Οι εκπαιδευ-
τικοί καλύπτονται από την Ομοσπονδιακή Κοινωνική Ασφάλιση (Ασφάλιση Απα-
σχόλησης) και το Συνταξιοδοτικό Σχέδιο Δημόσιου Τομέα (Συνταξιοδοτικό Σχέδιο 
Καναδά [Canada Pension Plan - CPP] με όριο τα 60 έτη και Ασφάλιση Γήρατος [Old 
Age Security - OAS] με όριο τα 65, που σταδιακά αυξάνεται στα 67 έτη) και κάθε 
επαρχία έχει θεσπίσει ένα ειδικό Συνταξιοδοτικό Σχέδιο Εκπαιδευτικών.

Υπάρχουν πολλές μορφές επίλυσης της συλλογικής διαφοράς (μεσολάβηση, συμβι-
βασμός, συγκέντρωση στοιχείων και οικειοθελής διαιτησία). Η απεργία επιτρέπεται 
στην πλειονότητα των επαρχιών. Ο Καναδικός Εργατικός Κώδικας επιτρέπει επίσης 
την αναπλήρωση του προσωπικού κατά τη διάρκεια των εργασιακών διαφορών. Οι 
σχετικοί περιορισμοί και εξαιρέσεις είναι αντικείμενο χρονοβόρων υποθέσεων, που 
υποβάλλονται στους εποπτικούς μηχανισμούς της ΔΟΕ73. Εκτός από τους περιορι-
σμούς στο δικαίωμα οργάνωσης, που αφορούν ορισμένες κατηγορίες επαγγελματι-
ών, τους αγρότες και τους οικιακούς βοηθούς σε ορισμένες επαρχίες, περιορισμούς 
υφίστανται και οι ακόλουθες κατηγορίες εργαζομένων στον εκπαιδευτικό κλάδο:

α) οι διευθυντές, οι υποδιευθυντές σε σχολικές μονάδες και οι εργαζόμενοι κοινωνι-
κής φροντίδας (Οντάριο), αν και οι εν λόγω περιορισμοί επανεξετάζονται ως αποτέ-
λεσμα του πρόσφατου Μνημονίου,

β) οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης στα δημόσια κολέγια (Οντάριο), αν και οι εν 
λόγω περιορισμοί επανεξετάζονται και σ’ αυτή την περίπτωση74,

γ) το ακαδημαϊκό προσωπικό στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (Αλμπέρτα).

Υπάρχουν, επιπλέον, τρεις επαρχίες (η Νέα Σκωτία, το Οντάριο και η Νήσος του Πρί-
γκιπα Εδουάρδου), όπου ο εκπρόσωπος για τις διαπραγματεύσεις εκ μέρους των εκ-
παιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης ορίζεται από το νόμο. 

Ορισμένες επαρχίες περιορίζουν ή απαγορεύουν τις απεργίες στον εκπαιδευτικό κλά-
δο: Στη Μανιτόμπα ο Νόμος για τα Δημόσια Σχολεία (Εδάφ. 110, 1) απαγορεύει τη 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Τα τελευταία χρόνια 
τα νομοθετικά σώματα στο Κεμπέκ, στη Βρετανική Κολομβία, στην Αλμπέρτα, στο 

73. Σημείωση κενή στο πρωτότυπο.

74. Σημείωση κενή στο πρωτότυπο.
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Νιου Μπρούνσγουικ, το Νιουφάουντλαντ και, πιο πρόσφατα, το Οντάριο επιδεικνύ-
ουν προθυμία να παρέμβουν με νομοθετικές ρυθμίσεις που περιορίζουν τις συλλογι-
κές διαπραγματεύσεις, επιβάλλουν διακανονισμούς και περιστέλλουν τις εργατικές 
κινητοποιήσεις. 

Η οικονομική κρίση και η ιδεολογική μετατόπιση σε νεοφιλελεύθερες πο-
λιτικές
Ο Καναδάς είχε μια σχετικά ισχυρή δημοσιονομική θέση όταν ξέσπασε η οικονομι-
κή κρίση, με μικρή έκθεση στην αγορά των στεγαστικών δανείων και ένα σχετικά 
αυστηρά ρυθμισμένο τραπεζικό σύστημα, παράγοντες που άμβλυναν τις αρνητικές 
επιπτώσεις της κρίσης. Τον Ιανουάριο του 2009 η κυβέρνηση δρομολόγησε δέσμη 
οικονομικών κινήτρων ύψους 40 δισ. καναδικών δολαρίων με ορίζοντα διετίας.75

Το Μάιο του 2011 η εκλογή κυβέρνησης συντηρητικής πλειοψηφίας σηματοδότησε 
μια ριζική ιδεολογική μετατόπιση προς τα δεξιά. Η στρατηγική που ακολουθήθηκε 
ήταν η καλλιέργεια κλίματος φόβου και αντιπαλότητας προς τους εργαζομένους του 
δημόσιου τομέα, και η εξασφάλιση της λαϊκής υποστήριξης για μια γενική ελαστικο-
ποίηση των εργασιακών νόμων. Η κυβέρνηση εισηγήθηκε ένα πρόγραμμα μείωσης 
της φορολόγησης του εισοδήματος φυσικών προσώπων και εταιρειών, και εφάρμοσε 
περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες και στις θέσεις εργασίας και μέτρα δημοσιονομι-
κής λιτότητας. Το αποτέλεσμα ήταν η ραγδαία αύξηση της ανεργίας και των ανισοτή-
των. Σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής αρχής του Καναδά, το Μάιο του 2012 το 
13% των Καναδών νέων βρίσκονταν εκτός σχολείου και εκτός απασχόλησης, ενώ το 
επίσημο ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Οκτώβριο του 2012 ήταν 7,4%, αν και 
πολλοί θεωρούν ότι ο πραγματικός αριθμός πλησιάζει το 10%.76

Ο προϋπολογισμός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για το 2012 που ανακοινώθηκε 
στο τέλος του Μαρτίου περιέχει περαιτέρω μεγάλες περικοπές στις δημόσιες υπηρε-
σίες, συμπεριλαμβανομένων 19.000 περίπου θέσεων εργασίας,77 καθώς και την αύξη-
ση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 έτη. Η CTF έχει εντοπίσει 
αρκετές αρνητικές τάσεις και πιέσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Σε αυτές περιλαμβάνο-
νται η εφαρμογή μιας εταιρικής/αγοραίας προσέγγισης στην εκπαίδευση, η ισχυρή 

75. “Federal Budget 2009: Summary and Implications for Teachers and Education” [Ομο-
σπονδιακός Προϋπολογισμός 2009: Περίληψη και επιπτώσεις για τους εκπαιδευτικούς και 
την εκπαίδευση], CTF, Ιανουάριος 2009.

76. Myles Ellis και Bernie Froese-Germain, AERA, “The Changing Context Facing Teacher 
Unions in Canada” [Το μεταβαλλόμενο πλαίσιο της δράσης των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων στον Καναδά].

77. Το Καναδικό Κέντρο Εναλλακτικών Πολιτικών εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός θέσεων 
εργασίας που θα χαθούν στην κεντρική ομοσπονδιακή δημόσια διοίκηση τα επόμενα 
τρία χρόνια θα αγγίξει τις 30.000. Βλ. Gergin, Maria (6 Απριλίου 2011).
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επίδραση που ασκεί στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και άλλες όψεις της εκπαίδευσης 
η ατζέντα της λογοδοσίας στη βάση των τεστ σχολικής επίδοσης, και η χρήση του 
δημόσιου χρέους και της ατζέντας λιτότητας για την αιτιολόγηση των περικοπών στα 
έξοδα εις βάρος των αναγκών της εκπαίδευσης.78

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μετά την οικονομική κρίση
Τα τελευταία χρόνια, τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε επαρχιακό επίπεδο, έχουν 
ψηφιστεί ή πρόκειται να υιοθετηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν σχεδιαστεί 
για να περιορίσουν ή να στερήσουν δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης και να 
υπονομεύσουν τη δυνατότητα λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

«Η βασική αιτία που προκαλεί τις τάσεις αυτές είναι η ιδεολογική μετατόπιση προς 
τα δεξιά σε επίπεδο ομοσπονδίας, επαρχίας και επικράτειας, η οποία στοχεύει στην 
υπονόμευση των δικαιωμάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης μέσω δρακόντειων 
νομοθετικών μέτρων. Πρόκειται για ανοιχτή επίθεση εναντίον των συνδικάτων».79 
(Myles Ellis, ασκών καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Καναδικής 
Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών.)

Σε επίπεδο Ομοσπονδίας
Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει νομοθεσία επίταξης προσω-
πικού για να επιβάλει τη διευθέτηση συλλογικών διαφορών, όπως στην περίπτωση 
των ταχυδρομικών υπαλλήλων και των εργαζομένων της Air Canada. Η καναδική 
κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει τη νομοθεσία που εισήγαγε σε συνδυασμό με τον 
Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό του 2009 και η οποία ρύθμιζε το επίπεδο των μισθο-
λογικών αυξήσεων όλων των ομοσπονδιακών δημόσιων υπαλλήλων. Σε ομοσπονδι-
ακό επίπεδο, ο υπουργός Pierre Pollièvre ξεκίνησε καμπάνια προώθησης αλλαγών 
σύμφωνα με τις οποίες δεν θα επιτρέπεται η είσπραξη συνδικαλιστικών εισφορών 
από ομοσπονδιακούς υπαλλήλους σε συνδικαλισμένους χώρους εργασίας (Geddes, 
2012).

Το Βουλευτικό Νομοσχέδιο C-377 - Νόμος για την τροποποίηση του Νόμου για το 
Φόρο Εισοδήματος (An Act to Amend the Income Tax Act), που αφορούσε μεταξύ 
άλλων και τις υποχρεώσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στόχευε να τροπο-
ποιήσει το Νόμο για το Φόρο Εισοδήματος, υποχρεώνοντας στο εξής τους συνδι-
καλιστικούς φορείς των εργαζομένων να κοινοποιούν στον Υπουργό τα οικονομικά 
τους στοιχεία προς δημοσιοποίηση. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από την Κάτω Βου-

78. Fraser, Calvin (Οκτ. 2012), “CTF AGM attendees discuss education as a public good [Οι 
συμμετέχοντες στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της CTF συζητούν για την εκπαίδευση ως 
δημόσιο αγαθό]”, CTF Perspectives, http://perspectives.ctf-fce.ca/en/9/Default.aspx.

79. Συνέντευξη με τον Myles Ellis, ασκούντα καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 
της CTF, 23-1-2012.
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λή το Δεκέμβριο του 2012. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούνταν να παρέ-
χουν πληροφορίες για ένα μεγάλο αριθμό από τις δραστηριότητές τους, μεταξύ των 
οποίων η συνδικαλιστική ένταξη και συμμετοχή, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, η 
συνδικαλιστική εκπαίδευση και κατάρτιση και η πολιτική δράση τους, στοιχεία που 
θα δημοσιοποιούνταν στην ιστοσελίδα της Καναδικής Υπηρεσίας Εσόδων (Canada 
Revenue Agency - CRA).

Η CTF έχει εκφράσει τις ανησυχίες της για την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, 
που αφορούν αφενός το κόστος που θα επιβαρύνει τα σωματεία και τους φορολο-
γούμενους και αφετέρου τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Οι περισσότερες 
επαρχίες ζητούν ήδη από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να παρέχουν στα μέλη 
τους πρόσβαση στις οικονομικές τους καταστάσεις, πράγμα που δημιουργεί επιπρό-
σθετη, περιττή και δαπανηρή εργασία για τα στελέχη τους, τα οποία θα έπρεπε να 
ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες. Ορίζοντας την πρόταση ως τροποποίηση του 
νόμου για το φόρο εισοδήματος, ο οποίος σύμφωνα με το Σύνταγμα υπάγεται στην 
αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κεντρικής διοίκησης, οι προβλεπόμενες υποχρεώ-
σεις κοινοποίησης παραβιάζουν το όριο που θέτει το Σύνταγμα στην ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση, η οποία δεν επιτρέπεται να νομοθετεί για τη ρύθμιση της λειτουργίας 
συνδικαλιστικών φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των επαρχιών. 

Σε επίπεδο Πολιτείας
«Σε επίπεδο Πολιτείας, ορισμένες κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τη νομοθεσία με σκο-
πό να επιβάλουν τη διευθέτηση των εργασιακών διαφορών και επιδίδονται σε μια 
συστηματική προσπάθεια κατάλυσης των συλλογικών συμβάσεων, με μισθολογικές 
αυξήσεις που κατανέμονται σε μεγαλύτερα διαστήματα, περικοπές στα επιδόματα και 
αυξανόμενες ενδείξεις ότι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα δεν πρόκειται να μείνουν 
αλώβητα.»80 (Myles Ellis, ασκών καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Κα-
ναδικής Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών).

Το Μάρτιο του 2012 η φιλελεύθερη κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας ενέκρινε 
νομοθετική ρύθμιση, γνωστή ως Νομοσχέδιο 22 - «Νόμος για την Εκπαιδευτική Βελ-
τίωση» (Education Improvement Act), που απαγόρευε την απεργιακή δράση στην 
Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών της Βρετανικής Κολομβίας, επέβαλε «περίοδο διαπραγ-
ματευτικής ανάπαυλας», και όριζε διαμεσολαβητή με εντολή να διαπραγματευτεί τη 
νέα σύμβαση υπό τον όρο να ξεκινήσει από μηδενική βάση σε σχέση με την ισχύουσα 
σύμβαση. Ουσιαστικά, επρόκειτο για νομοθεσία που επέτρεπε στην κυβέρνηση να 
καθορίζει το περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης και αφαιρούσε από τους εκπαι-
δευτικούς το δικαίωμα να διαπραγματεύονται πάνω σε ζητήματα που είχαν συμπερι-
ληφθεί στην προϋφιστάμενη σύμβαση, όπως το μέγεθος και η σύνθεση της τάξης και 

80. Στο ίδιο.
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τα επίπεδα στελέχωσης.81 Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανικής Κολομβίας έχει 
αποφανθεί κατά της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης αλλά, παρά την απόφαση, 
τα δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης των εκπαιδευτικών να εξακολουθούν 
να περιστέλλονται.82

Τον Αύγουστο του 2012 η κυβέρνηση του Οντάριο ψήφισε νόμο γνωστό ως Νομο-
σχέδιο 115 - «Νόμος Πρώτα οι Μαθητές» (Putting Students First Act),83 που όριζε 
κανόνες τους οποίους τα τοπικά σχολικά διοικητικά συμβούλια έπρεπε να τηρούν 
κατά τις διαπραγματεύσεις τους με τα τοπικά συνδικάτα και επέτρεπε στην επαρ-
χιακή κυβέρνηση να επιβάλει συλλογικές συμβάσεις στα διοικητικά συμβούλια και 
στους εκπρόσωπους διαπραγμάτευσης των εργαζομένων, εάν οι διαπραγματεύσεις 
δεν ολοκληρώνονταν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012. Το νομοσχέδιο όριζε, μεταξύ 
άλλων, ότι οι συμβάσεις για το 2013 και το 2014 θα έπρεπε να περιλαμβάνουν διετές 
πάγωμα μισθών, να καθυστερούν την υπηρεσιακή εξέλιξη όταν αυτή συνεπάγεται 
αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου για τους νεότερους εκπαιδευτικούς, και να περικό-
ψουν σημαντικά τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες,84 τα μακροχρόνια επιδόματα 
αναπηρίας και τις παροχές μητρότητας. Επιπλέον, το νομοσχέδιο όριζε ότι κανένας 
από τους όρους και τις συνθήκες που προέβλεπε ο νόμος δεν μπορούσε να αμφι-
σβητηθεί ή να αναθεωρηθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο και περιόριζε τη νομιμότητα 
της απεργιακής δράσης των συνδικάτων των εκπαιδευτικών και του υποστηρικτι-
κού προσωπικού. Τον Ιανουάριο του 2013, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είχαν προγραμματίσει πορείες διαμαρτυρίας ενη-
μερώθηκαν από το Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων ότι η κινητοποίησή τους θα θε-
ωρούνταν παράνομη και ότι θα τους επιβάλλονταν αυστηρά ατομικά και ομαδικά 
πρόστιμα.

Η CTF έχει υποβάλει καταγγελία στη ΔΟΕ, εξ ονόματος της Ομοσπονδίας Εκπαι-
δευτικών Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Οντάριο, σχετικά με το Νομοσχέδιο 115, 

81. BCTF News Release, “BCTF concludes agreement with government but continues to 
challenge Bill 22 and assert teachers’ labour rights” [Δελτίο Τύπου της BCTF «Η BCTF 
συνάπτει συμφωνία με την κυβέρνηση, αλλά συνεχίζει να αντιτάσσεται στο Νομοσχέδιο 22 
και να διεκδικεί τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών»], 27 Ιουνίου 2012.

82. ITUC Annual Report on Trade Union Rights, http://survey.ituc-csi.org/Canada.
html#tabs-4, ημερομ. πρόσβασης 4-2-2013.

83. Για μια λεπτομερή ανάλυση των επιπτώσεων του νόμου, βλ. Misha Abarbanel, http://www.
policyalternatives.ca/publications/monitor/putting-students-first-doesnt-meanputting-
teachers-last, 1 Οκτωβρίου 2012.

84. Μέχρι τότε οι εκπαιδευτικοί είχαν το δικαίωμα να συγκεντρώνουν έως και 200   ημέρες 
αναρρωτικής άδειας κατά τη διάρκεια της θητείας τους για να τις ανταλλάξουν με συ-
μπληρωματικό επίδομα συνταξιοδότησης. Ο χρόνος της αναρρωτικής άδειας μειώνεται 
πλέον σε 10 ημέρες ετησίως και δεν μπορεί να ανταλλάσσεται.
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το οποίο έχει οδηγήσει στην επιβολή συλλογικών συμβάσεων σε πάνω από 200 σχο-
λεία. Ο Πρόεδρος της CTF έχει δηλώσει ότι το Νομοσχέδιο 155 είναι μια «άνευ προ-
ηγουμένου επίθεση στο δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης» και εξέφρασε 
«σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τα μονομερή και δρακόντεια μέτρα της σημερινής 
κυβέρνησης του Καναδά.»85

Στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν επίσης παραδείγματα πανεπιστημίων 
που αρνούνται να διαπραγματευθούν με καλή πίστη. Η Καναδική Ένωση Πανεπιστη-
μιακών Διδασκόντων (CAUT) εξέδωσε προειδοποίηση τον Οκτώβριο του 2012, για 
πρώτη φορά μέσα σε μια δεκαετία, για την περίπτωση του Πανεπιστημιακό Κολεγίου 
Concordia στην Αλμπέρτα, κατηγορώντας τον εργοδότη για σοβαρή παρεμπόδιση 
της διαπραγματευτικής διαδικασίας.86

Ωστόσο, σε άλλες Πολιτείες εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρό και αποτελεσματικό σύ-
στημα συλλογικής διαπραγμάτευσης, όπως στη Μανιτόμπα, όπου ο Σύνδεσμος Εκ-
παιδευτικών Μανιτόμπα (Manitoba Teachers’ Society) συνέχισε να διαπραγματεύεται 
καταλήγοντας σε λογικές συμβάσεις με ετήσιες προσαυξήσεις, και η κυβέρνηση έχει 
δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης στο όριο ή και πάνω από την τιμή 
του ρυθμού ανάπτυξης της Πολιτείας, ακόμα και αν το δικαίωμα της απεργίας δεν 
αναγνωρίζεται.87

Παράλληλα, στο Σασκάτσιουαν, παρά τη δεξιά κυβέρνηση, η Ομοσπονδία Εκπαι-
δευτικών του Σασκάτσιουαν (Saskatchewan Teachers Federation - STF) κατάφερε 
να συνάψει σύμβαση με την πολιτειακή κυβέρνηση και την Ένωση Σχολικών Συλ-
λόγων μετά από μακρά αντιπαράθεση, η οποία περιελάμβανε μια 24-ωρη απεργία. 
Η STF διοργάνωσε ημέρα θεματικής μελέτης και συλλαλητήριο το Μάιο του 2011, 
χρησιμοποιώντας το χρόνο εθελοντικής προσφοράς στην κοινότητα προκειμένου 
να κινητοποιήσει την υποστήριξη του κοινού. Η προϋφιστάμενη σύμβαση είχε λήξει 
τον Αύγουστο του 2010 και μετά την ημέρα της κινητοποίησης ξεκίνησε διαδικασία 
μεσολάβησης, η οποία οδήγησε σε μια επόμενη τριετή σύμβαση με διάρκεια ισχύος 
μέχρι το 2014. Η νέα σύμβαση υπεγράφη στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2011. Η εκ-
στρατεία που είχε προηγηθεί ήταν νηφάλια, ρεαλιστική και ψύχραιμη.

85. Επιστολή του προέδρου της CTF Sam Hammond και του Gene Lewis, Γενικού Γραμμα-
τέα της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Οντάριο στον Fred 
Van Leeuwen, Γενικό Γραμματέα της Εκπαιδευτικής Διεθνούς, 17 Ιανουαρίου 2013.

86. http://www.caut.ca/pages.asp?page=1109, ημερομ. πρόσβασης 4-2-2013.

87. Βλ. http://www.mbteach.org/collective-bargaining/collective-agreements.html, ημερομ. 
πρόσβασης 2-2-2013.
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Η αντίδραση της CTF
Τα σωματεία έχουν κινητοποιηθεί και καλούν σε νέες συμμαχίες και πρότυπα  συ-
νεργασίας. Η CTF επιδιώκει τη συμμετοχή των γονέων και της κοινότητας για την 
προώθηση της εκπαίδευσης ως δημόσιου αγαθού και την ενίσχυση της νομιμότητας, 
και αντιτάσσεται στους περιορισμούς που επιβάλλονται στα δικαιώματα συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και στις περικοπές σε μισθούς και παροχές. Ξεκίνησε μια εκστρα-
τεία με στόχο να κάνει πιο ηχηρή τη φωνή των εκπαιδευτικών και κάλεσε τα μέλη 
του κοινοβουλίου σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο να αφουγκραστούν τις 
ανησυχίες των εκπαιδευτικών. Έρευνα που έγινε σχετικά με την κατάσταση των εκ-
παιδευτικών, με ομάδες εστίασης και on-line ερωτηματολόγια, ανέδειξε τις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να πλησιάσουν τους 
διδακτικούς τους στόχους.88 Μαζί με το Καναδικό Ίδρυμα Εργασιακών Δικαιωμάτων 
και άλλους κοινωνικούς εταίρους διοργάνωσε συνέδριο με τίτλο: «Τα εργασιακά δι-
καιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα» το Μάρτιο του 2013, για να προωθήσει τον 
αγώνα για τη διεκδίκηση και επανάκτηση των δικαιωμάτων της συλλογικής διαπραγ-
μάτευσης. Η CTF εστιάζει τη δράση της στη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, 
τους γονείς και τους μαθητές, με προοδευτικούς σχολικούς συλλόγους και εκπαι-
δευτικά ιδρύματα. Παράλληλα, επιδιώκει να δημιουργήσει ισχυρές συμμαχίες με την 
κοινότητα καθώς και με προοδευτικές επιχειρήσεις, ιδρύματα μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ΜΚΟ, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές ομάδες και το ευρύτερο εργατικό 
κίνημα.89

Δαπάνες για την Εκπαίδευση και ανάπτυξη του ΑΕΠ

% του ΑΕΠ που δαπανάται 
για την εκπαίδευση

% των δημόσιων δαπανών 
για την εκπαίδευση % ανάπτυξης του ΑΕΠ

2008: 4,8 % 0,4 %

2009: 5,0 % -2,5 %

2010: 3,1 %

2011: 2,5 %

Πηγή: World Bank /Index Mundi

88. “Teaching the Way We Aspire to Teach: Now and in the Future” [Διδάσκοντας με τον 
τρόπο που οραματιζόμαστε να διδάξουμε: Τώρα και στο μέλλον], Canadian Education 
Association and Canadian Teachers’ Federation, Ιούλιος 2012.

89. Fraser, Calvin, όπ.π.
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ΚΟΛΟΜΒΙΑ90

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
FECODE (Federación Colombiana de Educadores) / Κολομβιανή Ομοσπονδία Εκ-
παιδευτικών

ASPU (Asociación Sindical de Profesores Universitarios) /  Ένωση Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων Πανεπιστημιακών Διδασκόντων

Κυρώσεις συμβάσεων
Σ. 87 περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαι-
ώματος (1948), κύρωση: 1976

Σ. 98 περί Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1949), 
κύρωση: 1976

Σ. 100 περί  Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για εργασία ίσης αξίας (1951), 
κύρωση: 1963

Σ. 111 για τη Διάκριση (στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα) (1958), κύρωση: 1969

Σ. 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976), κύρωση: 1999

Σ. 151 για τις Εργασιακές Σχέσεις (στη Δημόσια Διοίκηση) (1978), κύρωση: 2000

Σ. 154 περί της Προώθησης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1981), κύρωση: 
2000

Εισαγωγή
Η Federación Colombiana de Educadores (FECODE), οργάνωση-μέλος της Ε.Δ. 
στην Κολομβία, είναι μία από τις οργανώσεις που έχουν πληγεί περισσότερο από τη 
μακροχρόνια βία εναντίον του συνδικαλιστικού κινήματος. Ο αριθμός των συνδικα-
λιστών που έχουν δολοφονηθεί βίαια, έχουν πέσει θύμα εξαναγκαστικής εξαφάνισης 
και έχουν απειληθεί παραμένει στίγμα για το κράτος. Κατά τη διάρκεια των δύο τε-
λευταίων δεκαετιών η FECODE έχει επιβεβαιώσει τη δολοφονία 968 συνδικαλιστών 
εκπαιδευτικών, εκφράζοντας την ανησυχία της για την έξαρση των θανατηφόρων 
επιθέσεων εναντίον των εκπαιδευτικών και των συνδικάτων τους.91 Από την έναρξη 

90. Ευχαριστούμε θερμά τον Senen Nino Avendano, Γενικό Γραμματέα της FECODE, και την 
Bertha Rey Castelblanco, Γραμματέα Φύλου, Ισότητας και Συμπερίληψης της FECODE, 
οι οποίοι μας παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες και σχόλια για τη μελέτη της χώρας αυ-
τής.

91. Ε.Δ., http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/2319, World Teachers’ Day, 5 Οκτωβρί-
ου 2012.
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της θητείας του Πρόεδρου Juan Manuel Santos, τον Ιούνιο του 2010, έχουν δολοφο-
νηθεί 32 συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί και πάνω από 500 έχουν δεχτεί απειλές κατά 
της ζωής τους.

Η ITUC αναφέρει ότι έχουν γίνει κάποια βήματα για τον τερματισμό της παρατετα-
μένης βίας και την εξιχνίαση των εγκλημάτων αυτών, παρόλο που η μεγάλη πλειο-
νότητα των υποθέσεων που καταγγέλθηκαν από συνδικαλιστικές οργανώσεις πα-
ραμένουν ατιμώρητες. Ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας εκ μέρους της 
κυβέρνησης, έχει αναγνωρίσει το μέγεθος του προβλήματος, κάτι που προηγούμενες 
κυβερνήσεις δεν είχαν κάνει ποτέ έως τότε.92

Πέρα από το ζήτημα των παραβιάσεων θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, δια-
δοχικές κυβερνήσεις έχουν επιβάλει μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομικές περικοπές, 
οι οποίες έχουν επηρεάσει την ποιότητα της εκπαίδευσης και έχουν πλήξει το εργα-
σιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών. Η Ε.Δ. και η οργάνωση-μέλος της έχουν επα-
νειλημμένα αντιταχθεί στον Εκπαιδευτικό Νόμο που οδήγησε στην ιδιωτικοποίηση 
της δημόσιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του μοντέλου της «παραχώρησης», δημόσιοι 
πόροι διανεμήθηκαν σε ιδιωτικά σχολεία με αποτέλεσμα να χαθούν 30.000 θέσεις 
εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση τα τελευταία 15 χρόνια και να μετακινηθούν 
πάνω από 40.000 παιδιά από δημόσια σε ιδιωτικά σχολεία.

Το δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερίας και της συλλογικής διαπραγ-
μάτευσης
Σε τέτοιες συνθήκες βίας και ατιμωρησίας είναι αυτονόητο ότι διακυβεύεται η συνδι-
καλιστική ελευθερία και ότι η συνδικαλιστική συμμετοχή είναι πολύ χαμηλή. Εκτιμά-
ται ότι μόνο ένα ποσοστό 4% του εργατικού δυναμικού είναι μέλη συνδικάτων, ενώ 
το 55% περίπου των μελών των συνδικάτων προέρχονται από το δημόσιο τομέα.93

Η συνδικαλιστική ελευθερία αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα και τον Εργατικό Κώ-
δικα, με εξαίρεση τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία. Υπάρχουν, ωστόσο, μορ-
φές συλλογικών συμβάσεων οι οποίες θέτουν σοβαρά εμπόδια στους εργαζομένους 
που επιθυμούν να συστήσουν ή να συμμετάσχουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις 
με την απόκρυψη της σχέσης εργασίας. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται οι συμβάσεις που 
υπογράφουν οι «ενώσεις εργατικών συνεταιρισμών» (Cooperativas de Trabajo Aso-
ciado - CTA), οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και οι αστικές και εμπορικές συμβά-
σεις.

Το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα, 
αλλά η διαδεδομένη πρακτική της σύναψης «συλλογικών συμφώνων» υπονομεύει 
τη θέση των συνδικάτων. Από το 2011 έχουν εφαρμοστεί μεταρρυθμίσεις και μέτρα 

92. ITUC, Annual Report 2012 [Ετήσια Έκθεση 2012].

93. Escuela Sindical Nacional.



Nora Wintour66

για να τεθεί τέρμα στη λειτουργία των ενώσεων εργατικών συνεταιρισμών και στη 
χρήση των συλλογικών συμφώνων, αλλά η αποτελεσματικότητά τους παραμένει πε-
ριορισμένη. Το Σύνταγμα αναγνωρίζει το δικαίωμα της απεργίας, αλλά απαγορεύει 
στις ομοσπονδίες και τις συνομοσπονδίες να καλούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις. 
Το Σύνταγμα απαγορεύει τις απεργίες σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφέλει-
ας, οι οποίες θα πρέπει να ορίζονται νομοθετικά. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί 
σχετικός νόμος, πράγμα που αφήνει το ζήτημα ανοιχτό σε διαφορετικές ερμηνείες.

Το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται με κριτήρια αξιοκρατίας 
μέσω διαγωνισμού και οι συνθήκες εργασίας τους ορίζονται με δύο νομοθετικές ρυθ-
μίσεις. Το Νομοθετικό Διάταγμα 2277/1979, που ήταν αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης 
με τη FECODE, προβλέπει τη μονιμότητα των εκπαιδευτικών, τα μισθολογικά κλιμά-
κια και την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και πειθαρχικά μέτρα και ένα ειδικό συνταξι-
οδοτικό ταμείο. Το Νομοθετικό Διάταγμα 1278/2002 επιβλήθηκε από την κυβέρνηση 
και άλλαξε τους όρους απασχόλησης όλων των νέων εκπαιδευτικών εισάγοντας ένα 
νέο σύστημα υπηρεσιακής εξέλιξης, που βασίζεται στην αξιολόγηση της απόδοσης 
και συνδέεται με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να απολυθούν λογω χαμηλής απόδοσης, ενώ οι συνταξιοδοτικές παροχές είναι μει-
ωμένες.

Μέχρι το 2012 η αναλογία των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν με βάση την «παλιά» 
και τη «νέα» ρύθμιση, ήταν περίπου 2 προς 1.94 Η FECODE εξέφρασε επανειλημμένα 
την αντίθεσή της απέναντι σε αυτή την κατάσταση και τον Ιούνιο του 2011 η κυβέρ-
νηση συμφώνησε να συστήσει μια Τριμερή Επιτροπή (Κογκρέσο, Υπουργείο Παιδείας 
και FECODE), προκειμένου να τεθεί προς συζήτηση ένα νέος ενιαίος νόμος.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί με προσωρινές συμβάσεις που δεν διορίζο-
νται με βάση τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης στο δημόσιο τομέα
Μέχρι το 2012 το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης δεν αναγνωριζόταν 
στο δημόσιο τομέα και η μόνη δυνατότητα δράσης των συνδικάτων του δημόσιου 
τομέα ήταν να παρουσιάζουν «ευγενικά αιτήματα», τα οποία δεν μπορούσαν να αφο-
ρούν μισθούς ή επιδόματα. Το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης στο δη-
μόσιο τομέα είναι μακροχρόνιο αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος. Η Κολομβία 
επικύρωσε τη Σύμβαση 151 το 2000, αν και η κυβέρνηση δημιούργησε μια επιτροπή 
για την εξέταση του ζητήματος μονάχα μετά το 2009. Ένα νέο Διάταγμα (υπ. αριθμ. 
1092) που ρυθμίζει το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης στη δημόσια διοί-
κηση εκδόθηκε στις 24 Μαΐου 2012.

94. Escuela Sindical Nacional.
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Το Διάταγμα αναγνωρίζει το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης για όλους 
τους δημόσιους υπαλλήλους εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία και τα 
υψηλόβαθμα στελέχη. Ορίζει τις διαδικασίες και το ετήσιο χρονοδιάγραμμα των δια-
πραγματεύσεων και προβλέπει διαδικασία μεσολάβησης για την επίλυση των συλλο-
γικών διαφορών. Οι διαπραγματεύσεις για τον κατάλογο των αιτημάτων διεξάγονται 
στη διάρκεια περιόδου 20 ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί κατόπιν συμφωνίας 
για 10 ημέρες επιπλέον.

Προβλέπει επίσης ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης:

«Άρθρο 8: Το Υπουργείο Εργασίας, σε συντονισμό με τις συνομοσπονδίες των συν-
δικαλιστικών οργανώσεων, εντός έξι (6) μηνών μετά τη δημοσίευση του παρόντος 
διατάγματος, θα διενεργήσει πρόγραμμα ευαισθητοποίησης που θα περιλαμβάνει 
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, την έκδοση εντύπου καθώς και σεμινάρια 
σε εθνική και περιφερειακή κλίμακα για την παροχή βασικής ενημέρωσης και ως προ-
ϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος.»

Η FECODE, μαζί με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημόσιου τομέα, εί-
ναι ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στο Διάταγμα, που εκδόθηκε μονομερώς από την 
κυβέρνηση και οι παροχές του οποίου είναι ιδιαίτερα ισχνές. Το Διάταγμα δεν ανα-
γνωρίζει το δικαίωμα υπογραφής συλλογικής σύμβασης, παρά μόνο τη δυνατότητα 
υποβολής καταλόγου αιτημάτων (pliego de peticiones), ενώ επιτρέπει μόνο τη διαδι-
κασία της μεσολάβησης χωρίς το δικαίωμα της απεργίας.

Το 2012 η FECODE παρουσίασε μια λίστα αιτημάτων τα οποία τέθηκαν σε «διαπραγ-
μάτευση» σε αυτές τις συνθήκες, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει εφαρμόσει τα σημεία 
συμφωνίας. Ένα από τα ζητήματα αφορά τις συνδικαλιστικές άδειες ή το δικαίωμα 
άδειας μετ’ αποδοχών για τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
ώστε να μπορούν να επιτελούν το έργο τους. Σε πολλές περιφέρειες της χώρας τα 
σχετικά αιτήματα έχουν απορριφθεί.

Δαπάνες για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ΑΕΠ

% των δημόσιων δαπανών 
για την εκπαίδευση

% του ΑΕΠ που δαπανάται 
για την εκπαίδευση % ανάπτυξης του ΑΕΠ

2008: 14,9 % 3,9 % 2,8 %

2009: 4,7 % 0,8 %

2010: 4,8% 4,3 %

2011: 4,5 % 5,9 %

Πηγή: World Bank /Index Mundi
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ΗΝΏΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ95

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
AFT (American Federation of Teachers) / Αμερικανική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών

NEA (National Education Association) / Εθνική Εκπαιδευτική Ένωση

Κυρώσεις συμβάσεων
Σ. 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976)

Εισαγωγή
Στις ΗΠΑ το ποσοστό της συνδικαλιστικής πυκνότητας στον κλάδο της εκπαίδευσης 
είναι υψηλό. Η Εθνική Εκπαιδευτική Ένωση (ΝΕΑ) και η Αμερικανική Ομοσπονδία 
Εκπαιδευτικών (AFT) είναι ανάμεσα στις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις 
της χώρας, με σημαντική πολιτική επιρροή. Οι εκπαιδευτικοί απασχολούνται σε το-
πικές διευθύνσεις εκπαίδευσης (LEA) και τοπικές σχολικές περιφέρειες. Ανάλογα με 
την κάθε πολιτεία, τα γεωγραφικά σύνορα μπορεί να ορίζονται ανά κομητεία, δήμο 
και άλλες γεωγραφικές και διοικητικές διαιρέσεις ιδιαίτερες για κάθε πολιτεία. Σύμ-
φωνα με έκθεση της ΔΟΕ / UNESCO, περίπου το ένα τρίτο των δημόσιων υπαλλή-
λων απασχολούνται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πάνω από 
το 70% των εκπαιδευτικών σε δημόσια σχολεία είναι μέλη συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων.96

Τα δικαιώματα των εργαζομένων στον κλάδο της δημόσιας εκπαίδευσης ορίζονται σε 
επίπεδο πολιτείας και σε τοπικό επίπεδο, είτε μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων 
ή, ελλείψει αυτών, από τον εργοδότη. Οι πολιτείες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τι 
συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και τους εργαζομένους σε 
αυτή, στο πλαίσιο είτε της πολιτειακής νομοθεσίας είτε των πολιτειακών δημόσιων 
πολιτικών. Το εκπαιδευτικό σύστημα στις ΗΠΑ είναι σε μεγάλο βαθμό αποκεντρω-
μένο και ανήκει σχεδόν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των τοπικών (σε επίπεδο 

95. Ευχαριστούμε θερμά την Carolyn York, Διευθύντρια Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, 
την Daaiyah Bilal-Threats, Διευθύντρια του Κέντρου Διακυβέρνησης της ΝΕΑ, τη Nancy 
Van Meter, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ερευνητικής και Στρατηγικής Πρωτοβουλίας, 
και την Pat Keefer,  Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων της AFT, για την πολύτιμη έκθεσή 
τους καθώς και τα σχόλια και τη βοήθειά τους.

96. “International Survey on social dialogue in education: information sharing, consultation 
and negotiations” [Διεθνής Έρευνα για τον κοινωνικό διάλογο στην εκπαίδευση: ανταλλα-
γή πληροφοριών, διαβούλευση και διαπραγματεύσεις], Report for the Joint ILO/UNESCO 
Committee of Experts on the Application of the Recommendations concerning Teaching 
Personnel, 10th Session, 28 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2009, Παρίσι, σ. 33.
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κομητείας ή δήμου) σχολικών περιφερειών. Δεν υφίσταται ομοσπονδιακό δικαίωμα 
στην εκπαίδευση στις ΗΠΑ. Σε πολλές πολιτείες, ενώ μπορεί να υπάρχει νομοθεσία 
που διέπει τις εργασιακές σχέσεις των δημόσιων υπαλλήλων, οι εργασιακές σχέσεις 
μεταξύ των δημόσιων εκπαιδευτικών αρχών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
των εκπαιδευτικών καλύπτονται συχνά από ειδική νομοθεσία. Επιπλέον, είναι σύνη-
θες οι πολιτείες να θεσπίζουν ειδική νομοθεσία για τους δημόσιους υπαλλήλους τους,  
που αφορά τους εργαζομένους στη διοίκηση, τους εκπαιδευτικούς, τους υπηρετού-
ντες στο πυροσβεστικό σώμα και τους αστυνομικούς υπαλλήλους, αν και αυτό δεν 
είναι απόλυτο. Τα στελέχη της εκπαίδευσης που εργάζονται σε σχολεία του Υπουρ-
γείου Άμυνας σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ ή στο εξωτερικό είναι ομοσπονδια-
κοί υπάλληλοι και τα δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσής τους ορίζονται με 
ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Η ελευθερία της συνδικαλιστικής οργάνωσης 
Η Πρώτη Τροπολογία στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων ορίζει ότι το Κογκρέσο δεν 
μπορεί να θεσπίσει κανένα νόμο που να περιστέλλει το δικαίωμα των πολιτών να συ-
νέρχονται  ειρηνικά. Αυτό το δικαίωμα, που επεκτείνεται και στις πολιτείες με την 14η 
Τροπολογία, έχει ερμηνευθεί ότι παραχωρεί στους δημόσιους υπαλλήλους το δικαίω-
μα της ελευθερίας τού συνέρχεσθαι και το δικαίωμα της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με το Νόμο για τη Διαχείριση Σχέσεων Εργαζομένων - Διοίκησης Ομο-
σπονδιακού Δημόσιου Τομέα (Federal Service Labor Management Relations Statute), 
οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν ή να συμμετέχουν σε 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, με την εξαίρεση των ένστολων υπηρεσιών, των ανώ-
τερων διοικητικών στελεχών καθώς των υπαλλήλων του διπλωματικού σώματος, 
πολλών υπηρεσιών αστυνομίας και πληροφοριών και των υπουργείων Γεωργίας και 
Εμπορίου.97

Οι πολιτειακοί νόμοι για τους δημόσιους υπαλλήλους συντάσσονται εν γένει κατά 
τα πρότυπα του Ομοσπονδιακού Νόμου για τις Εθνικές Εργασιακές Σχέσεις (Federal 
National Labor Relations Act - NLRA) του 1935, ο οποίος αναγνωρίζει στους εργα-
ζομένους του ιδιωτικού τομέα τα δικαιώματα της συνδικαλιστικής οργάνωσης, της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης και της απεργίας.98 Η σημαντικότερη διαφορά μετα-

97. Gernigon, Bernard “Labour Relations in the public and para-public sector” [[Εργασια-
κές σχέσεις στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα] International Labour Standards 
Department, Working Paper No. 2, ILO, Γενεύη, 2007, σ. 80.

98. «Οι υπάλληλοι θα έχουν το δικαίωμα να αυτοοργανώνονται, να συστήνουν, να συμμετέ-
χουν και να υποστηρίζουν το έργο σωματείων εργαζομένων, να διαπραγματεύονται συλ-
λογικά μέσω εκπροσώπων της δικής τους επιλογής και να προβαίνουν σε άλλες συντονι-
σμένες ενέργειες για τους σκοπούς της συλλογικής διαπραγμάτευσης ή άλλης διαδικασίας 
αμοιβαίας βοήθειας και προστασίας». NLRA 29 U.S.C. Πργρ. 151-169, 1935. [Η μετάφραση 
δική μας].
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ξύ των πολιτειακών νόμων και του NLRA είναι η απαγόρευση του δικαιώματος της 
απεργίας. Αν και σε ορισμένες πολιτείες το δικαίωμα απεργίας των εκπαιδευτικών 
είναι κατοχυρωμένο, για τη συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών και των 
συνδικάτων τους απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε απεργιακή δράση. Στον ιδιωτικό 
τομέα, ο Νόμος για τις Εθνικές Εργασιακές Σχέσεις του 1935, ο νόμος Taft-Hartley 
του 1947 και ο νόμος Landrum-Griffin του 1959 εξακολουθούν να συνιστούν μέχρι 
σήμερα το κύριο νομοθετικό πλαίσιο.

Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
Σε 34 πολιτείες και στην Περιφέρεια της Κολούμπια, οι πολιτειακοί νόμοι διασφαλί-
ζουν στους εκπαιδευτικούς της προσχολικής, της  πρωτοβάθμιας και της δευτερο-
βάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Δέκα 
επιπλέον πολιτείες αναγνωρίζουν τις διαδικασίες της συλλογικής διαπραγμάτευσης, 
αλλά μόνο αν συμφωνεί και ο εργοδότης, πράγμα που είναι γνωστό ως προαιρετικά 
δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης (permissive collective bargaining rights). 
Η πιο αδύναμη περιοχή για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα του δημόσιου τομέα εί-
ναι ο Νότος. Η Τζόρτζια, η Βόρεια Καρολίνα, το Τέξας και η Βιρτζίνια απαγορεύουν 
διά νόμου τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στη Νότια Καρολίνα το Πολιτεια-
κό Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν το δικαίωμα 
να διαπραγματεύονται. Το Τενεσί κατάργησε το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης το 
2011, αν και εφαρμόζει μια νέα διαδικασία που ονομάζεται «συνεργατική διάσκεψη» 
(collaborative conferencing), η οποία παρέχει κάποια δικαιώματα στους εκπαιδευτι-
κούς. Το υποστηρικτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της 
ανώτατης εκπαίδευσης έχει κατοχυρώσει το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμά-
τευσης σε 32 πολιτείες και στην Περιφέρεια της Κολούμπια, και το διδακτικό προσω-
πικό στην πλειονότητα των ιδρυμάτων της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης μπορεί 
να διαπραγματεύεται σε 26 πολιτείες και στην Περιφέρεια της Κολούμπια.99

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμ-
βανομένων των μισθών, των επιδομάτων και των όρων εργασίας, που είναι γνωστά 
ως «υποχρεωτικά» θέματα. Ανάλογα με την πολιτειακή νομοθεσία, ορισμένα ζητήμα-
τα εκπαιδευτικής πολιτικής μπορούν να τεθούν υπό διαπραγμάτευση σε ορισμένες 
πολιτείες. Ωστόσο, η εκπαιδευτική πολιτική στο μεγαλύτερο τμήμα της ορίζεται είτε 
νομοθετικά είτε με δικαστικές αποφάσεις ως αποκλειστικό προνόμιο του εργοδότη. 
Τα συστήματα μονιμοποίησης ρυθμίζονται με νόμο, δεν τίθενται σε διαπραγμάτευση. 
Σε ορισμένες πολιτείες  τα συνδικάτα κατάφεραν να διευρύνουν την ατζέντα των δι-
απραγματεύσεων έτσι, ώστε να συμπεριλάβει ζητήματα που θα προωθούσαν τη βελ-
τίωση των συνθηκών μάθησης, όπως είναι το μέγεθος της τάξης, η εκπαίδευση και η 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, καθώς και η υγεία και ασφάλεια.100

99. Τα στοιχεία που παραχωρήθηκαν από τη NEA ισχύουν για το διάστημα μέχρι το Δεκέμ-
βριο του 2011.

100. NEA Brochure, “Collective bargaining: what it is and how it works” [Συλλογικές διαπραγ-
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Προκειμένου να αναγνωριστεί ως εκπρόσωπος διαπραγμάτευσης, η συνδικαλιστική 
οργάνωση θα πρέπει να πληροί το κατώτατο όριο του 50% συν ένα των εργαζομέ-
νων στη μονάδα διαπραγμάτευσης, στην περίπτωση ανάδειξης του εκπροσώπου με 
επίδειξη της σχετικής εξουσιοδότησης, και το 50% συν ένα των ψηφισάντων, στην 
περίπτωση ανάδειξής του με μυστική ψηφοφορία.101

Εντούτοις, η επίδειξη εξουσιοδότησης δεν είναι παντού η συνήθης διαδικασία και 
τα περισσότερα σωματεία αναγνωρίζονται ως εκπρόσωποι μέσω ψηφοφορίας. Όταν 
η συνδικαλιστική οργάνωση λάβει εξουσιοδότηση εκπροσώπου, διαπραγματεύεται 
συλλογική σύμβαση για όλους τους εργαζομένους στη μονάδα διαπραγμάτευσης. Σε 
19 πολιτείες τα συνδικάτα μπορούν να χρεώνουν συνδρομή διαπραγματευτικής εκ-
προσώπησης, σε 6 πολιτείες και στην Περιφέρεια της Κολούμπια δεν υπάρχει καμία 
σχετική νομοθετική πρόβλεψη, ενώ σε 25 πολιτείες δεν επιτρέπεται η παρακράτηση 
της συνδρομής μέσω της μισθοδοσίας102.

Σε περιπτώσεις μη αναγνώρισης του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευ-
σης, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να χρησιμοποιούν τη δικαστική οδό για να 
προωθήσουν τα ζητήματα που συνήθως επιλύει μια συλλογική διαπραγμάτευση, 
όπως είναι οι μισθοί, τα επιδόματα και άλλοι εργασιακοί όροι, και σε ορισμένες πολι-
τείες μπορούν να συνάπτουν δεσμευτικές συμφωνίες με όσους εργοδότες εμφανίζο-
νται πρόθυμοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Ομοσπονδιακό Εφετείο διαπίστωσε ότι 
η απαγόρευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τους δημόσιους υπαλλήλους 
στη Βόρεια Καρολίνα δεν επεκτείνεται στη δράση συνηγορίας μιας συνδικαλιστικής 
οργάνωσης.103

Τα περισσότερα ανάδοχα σχολεία (charter schools), τα οποία λειτουργούν με δημό-
σιους πόρους και όχι από σχολικές περιφέρειες, δεν είναι οργανωμένα. Οι συνθήκες 
εργασίας στα ανάδοχα σχολεία είναι συχνά χειρότερες. Στα σχολεία αυτά εμφανίζεται 

ματεύσεις: τι είναι και πώς λειτουργούν], στο http://www.nea.org/home/ 16375.htm, ημε-
ρομ. πρόσβασης 12-3-2013.

101. “Collective bargaining in the public service: a way forward” [Συλλογικές διαπραγματεύ-
σεις στο δημόσιο τομέα: προοπτικές για το μέλλον], ILO 102nd Session 2013, General 
Survey concerning labour relations and collective bargaining in the public service. 
Third item on the agenda: Information and reports on the application of Conventions 
and Recommendations Report of the Committee of Experts on the Application of 
Conventions and Recommendations (articles 19, 22 and 35 of the Constitution), σ. 100.

102. Τα στοιχεία παραχωρήθηκαν από τη ΝΕΑ και ισχύουν για το διάστημα μέχρι το Δεκέμ-
βριο του 2011.

103. Gernigon, Bernard, όπ.π., σ. 81.
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μια αυξανόμενη τάση προς το συνδικαλισμό.104 Το 2010, περίπου 12% των εκπαιδευ-
τικών των ανάδοχων σχολείων είχαν συνδικαλιστική εκπροσώπηση.105 

Οι διδάσκοντες στα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στερούνται το δικαί-
ωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Εργα-
σιακών Σχέσεων.106

Ένας σημαντικός αριθμός πολιτειών απαγορεύουν τις απεργίες των δημόσιων υπαλ-
λήλων και επιβάλλουν πρόστιμα ή παρόμοιες κυρώσεις. Σε περιπτώσεις μη αναγνώ-
ρισης του δικαιώματος της απεργίας προβλέπονται πολλές φορές μηχανισμοί υπο-
χρεωτικής διαιτησίας, μεσολάβησης και συγκέντρωσης στοιχείων. Για παράδειγμα, 
στο Κονέκτικατ, ο Νόμος για τις Διαπραγματεύσεις των Εκπαιδευτικών (Teacher 
Negotiation Act) του 1979 εξουσιοδοτεί για τη διαδικασία ένα διαιτητή, ο οποίος 
καθοδηγείται από ένα σύνολο κριτηρίων, όπως οι οικονομικές δυνατότητες της σχο-
λικής περιφέρειας, το κόστος ζωής, οι μισθοί και άλλοι όροι της αγοράς εργασίας.107 
Στις πολιτείες όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι επιτρέπεται να απεργούν πρέπει να τη-
ρούνται ορισμένοι εργασιακοί όροι, όπως η εξουσιοδότηση των μονάδων διαπραγ-
μάτευσης, η εξάντληση των διαδικασιών επίλυσης διαφορών, ο χρόνος λήξης της 
τρέχουσας συλλογικής σύμβασης και η έγκαιρη ενημέρωση του εργοδότη. Σε πολλές 
από αυτές τις πολιτείες όμως οι εργαζόμενοι σε βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 
δεν μπορούν να απεργήσουν και, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί 
συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή.

Στο τέλος του 2012, στο 68% των πολιτειών οι συλλογικές διαπραγματεύσεις των 
εκπαιδευτικών απέκτησαν νομικό πλαίσιο, ενώ μόνο έξι πολιτείες την απαγόρευ-
αν. Πάνω από τα δύο τρίτα των πολιτειών διαθέτουν νομοθετικές ρυθμίσεις για τη 
λειτουργία μηχανισμών επίλυσης διαφορών. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, λοι-
πόν, έχουν κατοχυρωθεί επαρκώς ως αποτελεσματική μορφή κοινωνικού διαλόγου 
σε χιλιάδες τοπικές σχολικές περιφέρειες σε όλη τη χώρα. Η AFT αντιπροσωπεύ-
ει πάνω από ένα εκατομμύριο εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην προσχολική, 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε κολέγια και σε πανεπιστήμια, η 
πλειονότητα των οποίων απολαμβάνουν δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευ-
σης. Η ΝΕΑ αντιπροσωπεύει 3,2 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς, που εργάζονται σε 
περίπου 14.000 τοπικές σχολικές περιφέρειες και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

104. International Survey on Social Dialogue in the Education Sector, όπ.π., σ. 34

105. National Alliance for Public Charter Schools [Εθνική Συμμαχία για τα Ανάδοχα Σχολεία], 
http://dashboard.publiccharters.org/dashboard/schools/page/union/year/2010

106. Ratteree, Bill, “Social dialogue in education: national good practices and trends” [Κοινω-
νικός διάλογος στην εκπαίδευση: εθνικές καλές πρακτικές και τάσεις], Background Paper 
for discussion at 11th Session of CEART, Γενεύη, 8-12 Οκτωβρίου 2012, σ. 9.

107. Gernigon, Bernard, όπ.π., σ. 85. 
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η πλειονότητα των οποίων μπορούν επίσης να ασκούν το δικαίωμα της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης.

Τάσεις μετά την οικονομική κρίση του 2008
Στις αρχές του 2011, μετά τις εκλογές που διεξάγονται στο μέσο της προεδρικής θη-
τείας (mid term elections), υπήρξε σαφής τάση περιορισμού του δικαιώματος της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης και του πεδίου εφαρμογής της για τους εκπαιδευ-
τικούς,  αλλά και όλους τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα, ως συνέπεια της 
εκλογής υπερσυντηρητικών κυβερνητών και νομοθετικών σωμάτων. Στο Τενεσί το 
νομοθετικό σώμα δεν δίστασε να ανακαλέσει το νόμο που έδινε στους εκπαιδευτι-
κούς το δικαίωμα να διαπραγματεύονται, δηλώνοντας ότι «κανένα τοπικό συμβούλιο 
εκπαίδευσης δεν θα διαπραγματεύεται με μια επαγγελματική οργάνωση εργαζομέ-
νων ή συνδικαλιστική οργάνωση εκπαιδευτικών σχετικά με τους όρους και τις συν-
θήκες απασχόλησης.»108

Όπως διαπιστώνεται σε έκθεση της CEART για το 2012, «οι δημοσιονομικές δυσχέ-
ρειες των πολιτειών και οι δαπάνες για τις συντάξεις των εκπαιδευτικών, την υγειο-
νομική περίθαλψη και άλλες παροχές αναφέρονται συνήθως ως οι πρωταρχικοί λόγοι 
που επέφεραν σε πολλές περιπτώσεις δραστικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής και 
δυνατοτήτων των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, τα δεδομένα υποδεικνύ-
ουν μια πολιτικο-ιδεολογική ατζέντα η οποία υποστηρίζεται από δεξιούς πολιτικούς, 
επιτελεία σχεδιασμού, ιδιωτικά ιδρύματα και επιχειρηματίες που προωθούν τη συρ-
ρίκνωση της ισχύος του διαπραγματευτικού μηχανισμού στο σύνολο του δημόσιου 
τομέα και, κατ’ επέκταση, την αποδυνάμωση της συμμετοχής των συνδικάτων των 
εκπαιδευτικών στην πολιτική διαδικασία».109

Η ΝΕΑ εντοπίζει μερικές από τις πιο δυσμενείς αλλαγές: 
• Εφαρμογή νομοθεσίας για την απαγόρευση του δικαιώματος παρακράτησης 

των συνδικαλιστικών εισφορών από το μισθό στο Μίσιγκαν, την Αλαμπάμα, 
την Αριζόνα, και το Ουισκόνσιν. Νομική προσφυγή εναντίον της απαγόρευσης 
αυτής βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αριζόνα, στο Μίσιγκαν και στην Αλαμπάμα. 
Κατάργηση των περισσότερων δικαιωμάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης για 
τους περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους στο Ουισκόνσιν (οι δημόσιοι εκπαι-
δευτικοί μπορούν μονάχα να διαπραγματεύονται μισθούς στο ύψος του πληθωρι-
σμού).

• Άρση των δικαιωμάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης των εκπαιδευτικών στο Τε-
νεσί· έχει αντικατασταθεί από μια ασαφή ακόμα διαδικασία που ονομάζεται «συ-
νεργατική διάσκεψη». 

108. Τα στοιχεία παραχωρήθηκαν από τη NEA. Βλ. τα γραφήματα στο τέλος της ενότητας.

109. Ratteree, Bill, όπ.π., σ. 9.
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Άλλες αλλαγές περιλαμβάνουν: 
• τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής των συλλογικών διαπραγματεύσεων στους 

μισθούς των εκπαιδευτικών, αποκλείοντας, σύμφωνα με την πολιτειακή νομοθε-
σία, ζητήματα όπως: την υπηρεσιακή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών· τις διαδικα-
σίες πειθαρχικού ελέγχου των εκπαιδευτικών και λύσης της εργασιακής σχέσης, 
συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων στελέχωσης προσωπικού όταν μειώνεται ο 
αριθμός των εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών οικονομικών συνθηκών· την αξιολό-
γηση των εκπαιδευτικών και τα κριτήρια διαχείρισης της εργασιακής απόδοσης· 
τον υπολογισμό των αποδοχών με βάση την απόδοση· τις ώρες και τις ημέρες ερ-
γασίας· επιλογές αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένων της εξωτερικής ανάθε-
σης και των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (Ιντιάνα, Μίσιγκαν, Τενεσί, 
Ουισκόνσιν).

• τον περιορισμό των διαδικασιών επίλυσης διαφορών (Ιντιάνα και Τεννεσί).
• την απαγόρευση κήρυξης απεργίας ή τη θέσπιση πολύ αυστηρών προϋποθέσεων 

για   την κήρυξή της (Ιλινόις, Ουισκόνσιν).
• την επιβολή μονομερούς απόρριψης, τροποποίησης ή τερματισμού της συλλογικής 

σύμβασης εργασίας, αν η σχολική περιφέρεια διοικείται από διορισμένο μάνατζερ 
έκτακτης ανάγκης, δυνάμει νομοθεσίας περί δημοσιονομικής λογοδοσίας (Μίσι-
γκαν).

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι εργοδότες αξιώνουν από τους εργαζομένους να 
καταβάλλουν υψηλότερες εισφορές για τις παροχές υγείας ή εισάγουν προγράμματα 
με μειωμένες παροχές. Ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν διαπραγματεύονται τις συντα-
ξιοδοτικές τους παροχές, εφόσον αυτές καθορίζονται από την πολιτειακή νομοθεσία, 
έχουν υπάρξει επανειλημμένες σοβαρές προσπάθειες να καταργηθούν τα συνταξιο-
δοτικά προγράμματα του Δημοσίου και να αντικατασταθούν με προγράμματα καθο-
ρισμένων εισφορών.

Συνδικαλιστικές στρατηγικές 
Ενόψει αυτών των απαγορεύσεων και περιορισμών των συλλογικών διαπραγματεύ-
σεων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναγκάστηκαν να συνδεθούν εκ νέου με τα 
μέλη τους και την ευρύτερη κοινότητα, στοχεύοντας κυρίως στην αντιμετώπιση κα-
τηγοριών εναντίον τους, σύμφωνα με τις οποίες τα συνδικάτα ευθύνονται ως ένα 
βαθμό για την οικονομική κρίση ή είναι τροχοπέδη για την ανάκαμψη της χώρας από 
αυτή. Έχουν εργαστεί επί μακρό προωθώντας τις απόψεις τους γύρω από τον κεντρι-
κό ρόλο που έχουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στη διασφάλιση της ποιότητας 
της εκπαίδευσης στην οποία συμβάλλει η αντιμετώπιση των αναγκών τόσο των εκ-
παιδευτικών όσο και των μαθητών.

«Επανεξέταση και αναδημιουργία» (Rethink and re-build)
Η απόφαση για την ανάκληση της αυτόματης παρακράτησης των συνδικαλιστικών 
εισφορών από τους μισθούς των εκπαιδευτικών στο Μίσιγκαν, στην Αλαμπάμα, την 
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Αριζόνα, στο Ουισκόνσιν και στη Βόρεια Καρολίνα (που αργότερα αποσύρθηκε στη 
Βόρεια Καρολίνα) αποτέλεσε σαφώς σημαντική πρόκληση για τα συνδικάτα. Ωστό-
σο, θεωρήθηκε ταυτόχρονα ως ευκαιρία να προσδιοριστεί και να οικοδομηθεί εκ νέου 
η βάση των μελών τους.

Η ΝΕΑ έχει διοργανώσει κατ’ ιδίαν συζητήσεις με εκπαιδευτικούς και υποστηρικτικό 
προσωπικό και διεξάγει έρευνες ανάμεσα στα μέλη της για την επανεξέταση των πα-
ρεχόμενων προγραμμάτων και υπηρεσιών. Η ΝΕΑ έχει θέσει επίσης σε εφαρμογή μια 
φιλόδοξη ατζέντα που έχει στόχο να αναμορφώσει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 
μέσω του Σχεδίου Τριών Σημείων για τη Μεταρρύθμιση της ΝΕΑ.110 Όπως δηλώνεται 
στο σχέδιο, «Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα για τους 
μαθητές του 21ου αιώνα, πρέπει να αναμορφώσουμε αυτό το σύστημα και, μαζί του, 
το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν καλύ-
τερα απ’ όλους τι κάνουμε, εκείνοι θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη να μπουν 
στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας αναμόρφωσης του επαγγέλματός μας.» Λαμ-
βάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και τις συμβουλές μελών και ηγετικών στελεχών, 
η ΝΕΑ εντόπισε τρεις τομείς όπου, όπως πιστεύει, μπορούν και πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για τον επαναπροσδιορισμό του επαγγέλματος: 1) την άνοδο του πήχη για 
την είσοδο στο επάγγελμα, 2) τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου διδασκαλίας των 
εκπαιδευτικών μέσω μηχανισμών όπως η βοήθεια και αξιολόγηση από ομότιμους και 
3) την ανάπτυξη και ενδυνάμωση ηγετικών στελεχών που θα συμβάλουν στην ανα-
μόρφωση του επαγγέλματος.

Η AFT έχει ξεκινήσει πολλές εκστρατείες κατά της συνολικής διάλυσης της δημό-
σιας εκπαίδευσης από τους αποκαλούμενους «εκπαιδευτικούς μεταρρυθμιστές». Οι 
προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν την άσκηση εκ μέρους της συνδικαλισμού «που 
προτείνει λύσεις» στις τοπικές κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα· προτάσεις για την 
ενίσχυση της επαγγελματοποίησης του εκπαιδευτικού έργου μέσω της αναβάθμισης 
της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών· εκστρατείες για τον περιορισμό των μειονεκτη-
μάτων των τυποποιημένων εξετάσεων, και διευρυμένες και ενισχυμένες συμμαχίες με 
συλλόγους γονέων και άλλους κοινωνικούς εταίρους.

110. “Leading the Profession: NEA’s Three-Point Plan for Reform” [Στην ηγεσία του επαγ-
γέλματος: Το Σχέδιο Τριών Σημείων της ΝΕΑ για μεταρρυθμίσεις], δήλωση του Προέ-
δρου της NEA Dennis Van Roekel, 8 Δεκεμβρίου 2011, http://www.nea.org/assets/docs/
NEA_3point_plan_for_reform.pdf.
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Καλή Πρακτική: Εκστρατεία «Είμαστε το Οχάιο»
Το Νομοσχέδιο 5 της Γερουσίας υπογράφηκε από τον Κυβερνήτη John Kasich τον 
Μάρτιο του 2011 και επρόκειτο να απαγορεύσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 
για τους δημόσιους υπαλλήλους της πολιτείας. Δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευ-
ση με τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα πριν κατατεθεί για πρώτη φορά στη 
Γερουσία. Τόσο η AFT όσο και η ΝΕΑ ήταν βασικοί παράγοντες της Εκστρατείας 
«Είμαστε το Οχάιο» (“We are Ohio” Campaign), η οποία σχεδιάστηκε ως διμερής 
συνδικαλιστικός συνασπισμός με πρόταγμα τον πολίτη, απεύθυνση στην τοπική 
κοινωνία και στόχο να εμποδίσει την ψήφιση του νομοσχεδίου, και η οποία υπο-
στηρίχθηκε από εργατικές οργανώσεις σε ολόκληρη την πολιτεία. Ο συνασπισμός 
έπρεπε να συγκεντρώσει γύρω στις 230.000 υπογραφές σε 90 ημέρες για να ζητή-
σει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και να μπλοκάρει την ψήφιση του νόμου. Για 
το σκοπό αυτό, οργανώθηκε εκστρατεία συλλογής υπογραφών σε ολόκληρη την 
πολιτεία, με την οποία συγκεντρώθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές. 
Ο συνασπισμός επιστράτευσε πάνω από 17.000 εθελοντές, οι οποίοι επιδόθηκαν 
σε μαζική κινητοποίηση υποστηρικτών ανάμεσα σε μέλη συνδικάτων και στο ευρύ 
κοινό για την καταψήφιση του νομοσχέδιου. 

Η ΝΕΑ διέθεσε 177 μέλη από 22 πολιτείες, ενώ μέλη της Ένωσης Εκπαιδευτικών 
του Κλήβελαντ (Cleveland Teachers Union), οργάνωσης-μέλους της AFT, πραγ-
ματοποίησαν πάνω από 300.000 κλήσεις από τηλεφωνικά κέντρα. Η εκστρατεία 
ανέπτυξε μια σωστή επικοινωνιακή στρατηγική και υποστηρίχθηκε με δημοσκο-
πήσεις και έρευνες που παρακολουθούσαν τα στάδια της ψηφοφορίας. Το δημο-
ψήφισμα, που έγινε το Νοέμβριο του 2011 και είχε ένα ένα εξαιρετικά υψηλό πο-
σοστό συμμετοχής, σήμανε ηχηρή ήττα για την πρόταση του νομοσχεδίου με 68 
ψήφους κατά και 32 υπέρ.

Η διαδικασία σηματοδότησε την υπεράσπιση, για πρώτη φορά διά μέσου της ψή-
φου, των δικαιωμάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης των δημόσιων υπαλλήλων 
σε επίπεδο πολιτείας και έστειλε σαφές μήνυμα ότι ο λαός του Οχάιο δεν θα έστεκε 
σιωπηλός την ώρα που οι πολιτικοί μεταχειρίζονταν τους σκληρά εργαζομένους 
δημόσιους υπαλλήλους ως αποδιοπομπαίους τράγους για μια οικονομική κρίση 
την οποία δεν δημιούργησαν οι ίδιοι. 

«Αυτοί που μέχρι πρότινος επιχειρούσαν να αφαιρέσουν δικαιώματα συλλογικής 
διαπραγμάτευσης από σκληρά εργαζομένους πολίτες τώρα θα το σκεφτούν δύο 
φορές πριν το επαναλάβουν», δήλωσε ο Πρόεδρος Randi Weingarten το βράδυ 
της ψηφοφορίας. «Οι ψηφοφόροι του Οχάιο έκαναν σαφές ότι όποιος γυρίζει την 
πλάτη του στη μεσαία τάξη το πληρώνει».



Έκθεση για την Εκπαιδευτική Διεθνή 77

«Ως εκπαιδευτικοί, απευθυνθήκαμε στους γονείς και εξηγήσαμε ποιες θα ήταν οι 
συνέπειες για την ποιότητα της εκπαίδευσης, για το μέγεθος της τάξης και άλλα 
θέματα. Θέλαμε ο νόμος να “αποκτήσει πρόσωπο”, καθώς η τοπική κοινωνία εμπι-
στεύεται τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Η εκστρατεία διήρκεσε πάνω από 9 μήνες 
και ήταν μια πραγματική επένδυση χρόνου και πόρων. Εντούτοις, όλοι αφοσιωθή-
καμε στη διαδικασία, συνεισφέροντας και αποκτώντας πρόσβαση σε κοινούς πό-
ρους.» (Daaiyah Bilal - Threats, Διευθύντρια του Κέντρου Διακυβέρνησης, NEA).1
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Το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης στις ΗΠΑ
Καθεστώς συλλογικών διαπραγματεύσεων για τους εκπαιδευτικούς προσχολικής, 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας (ΠΠΔ) δημόσιας εκπαίδευσης 

Νομοθεσία συλλογικών διαπραγματεύσεων που καλύπτει τους εκπαιδευτικούς ΠΠΔ 
εκπαίδευσης (34 + Περιφέρεια της Κολούμπια)

Δεν υπάρχει νομοθεσία συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά προβλέπονται διαδι-
κασίες περιορισμένης διαπραγμάτευσης σε ορισμένες πολιτείες (10)

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις απαγορεύονται (5)

Επιτρέπεται η συνεργατική συνδιάσκεψη (1)

Σημ.: Μισούρι - Αν και δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για τις συλλογικές διαπραγ-
ματεύσεις, το Ανώτατο Πολιτειακό Δικαστήριο αναγνώρισε το συνταγματικό δικαί-
ωμα όλων των δημόσιων υπαλλήλων να διαπραγματεύονται με τον εργοδότη τους.

Σημ.: Μίσιγκαν - Μάνατζερ έκτακτης ανάγκης μπορεί να τροποποιήσει, να απορρίψει 
ή να καταργήσει μια συλλογική σύμβαση εργασίας.

Σημ.: Νότια Καρολίνα - Αν και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν απαγορεύονται 
νομοθετικά, το Ανώτατο Πολιτειακό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι δεν έχουν δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Αλάσκα / Ουάσινγκτον / Μοντάνα / Βόρεια Ντακότα / Μινεσότα / Ουισκόνσιν / 
Μίσιγκαν / Νέα Υόρκη / Βερμόντ / Μέιν / Νιου Χαμσάιρ / Μασαχουσέτη / Ρόουντ 
Άιλαντ/ Κονέκτικατ / Όρεγκον / Άινταχο / Ουαϊόμινγκ / Νότια Ντακότα / Νεμπρά-
σκα / Αϊόβα / Ιλλινόις / Ιντιάνα / Οχάιο / Πενσυλβάνια / Νιού  Τζέρσεϋ / Μαίριλαντ/ 
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Ντελαγουέρ / Καλιφόρνια / Νεβάδα / Γιούτα / Κολοράντο / Κάνσας / Μισούρι / Κε-
ντάκι / | Δυτική Βιρτζίνια / Βιρτζίνια / Αριζόνα / Νέο Μεξικό / Οκλαχόμα / Αρκάνσας 
/ Τεννεσί / Βόρεια Καρολίνα / Τέξας / Λουιζιάνα / Μισισίπι / Αλαμπάμα / Τζόρτζια / 
Νότια Καρολίνα / Φλόριντα / Χαβάη

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ NEA ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2013) 

Νομοθετικό καθεστώς συλλογικών διαπραγματεύσεων για το υποστηρι-
κτικό προσωπικό της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
(ΠΠΔ) και της ανώτατης εκπαίδευσης
Νομοθεσία συλλογικών διαπραγματεύσεων που καλύπτει το υποστηρικτικό προσω-
πικό της ΠΠΔ και της Α.Ε. (32 + Περιφέρεια της Κολούμπια)

Δεν υπάρχει νομοθεσία συλλογικών διαπραγματεύσεων - προβλέπονται διαδικασίες 
περιορισμένης διαπραγμάτευσης σε ορισμένες πολιτείες (12)

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις απαγορεύονται (6)

Σημ.: Νότια Καρολίνα - Αν και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν απαγορεύονται 
νομοθετικά, το Ανώτατο Πολιτειακό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι δεν έχουν δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Αλάσκα / Ουάσινγκτον / Μοντάνα / Βόρεια Ντακότα / Μινεσότα / Ουισκόνσιν / 
Μίσιγκαν / Νέα Υόρκη / Βερμόντ / Μέιν / Νιου Χαμσάιρ / Μασαχουσέτη / Ρόουντ 
Άιλαντ/ Κονέκτικατ / Όρεγκον / Άινταχο / Ουαϊόμινγκ / Νότια Ντακότα / Νεμπρά-
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σκα / Αϊόβα / Ιλλινόις / Ιντιάνα / Οχάιο / Πενσιλβάνια / Νιού Τζέρσεϋ / Μαίριλαντ/ 
Ντελαγουέρ / Καλιφόρνια / Νεβάδα / Γιούτα / Κολοράντο / Κάνσας / Μισούρι / Κε-
ντάκι / | Δυτική Βιρτζίνια / Βιρτζίνια / Αριζόνα / Νέο Μεξικό / Οκλαχόμα / Αρκάνσας 
/ Τεννεσί / Βόρεια Καρολίνα / Τέξας / Λουιζιάνα / Μισισίπι / Αλαμπάμα / Τζόρτζια / 
Νότια Καρολίνα / Φλόριντα / Χαβάη

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ NEA ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2013) 

Καθεστώς συλλογικών διαπραγματεύσεων στη δημόσια ανώτατη εκπαί-
δευση για τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες στα κοινοτικά κολέγια και 
στα ιδρύματα τετραετούς φοίτησης 
Νομοθεσία συλλογικών διαπραγματεύσεων που καλύπτει τα ΑΕΙ 4-ετούς φοίτησης 
(26 + Περιφέρεια της Κολούμπια)

Νομοθεσία συλλογικών διαπραγματεύσεων που καλύπτει τους διδάσκοντες και τις 
διδάσκουσες στα κοινοτικά κολέγια, αλλά όχι τους διδάσκοντες στα ΑΕΙ 4-ετούς 
φοίτησης (1)

Νομοθεσία συλλογικών διαπραγματεύσεων που καλύπτει τους διδάσκοντες και τις 
διδάσκουσες στα ΑΕΙ 4-ετούς φοίτησης αλλά όχι τους διδάσκοντες και τις διδάσκου-
σες στα κοινοτικά κολέγια (1)

Δεν υπάρχει νομοθεσία συλλογικών διαπραγματεύσεων - η διαπραγμάτευση γίνεται 
με αμοιβαία συναίνεση σε ορισμένες πολιτείες 

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις απαγορεύονται
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Αλάσκα / Ουάσινγκτον / Μοντάνα / Βόρεια Ντακότα / Μινεσότα / Ουισκόνσιν / 
Μίσιγκαν / Νέα Υόρκη / Βερμόντ / Μέιν / Νιου Χαμσάιρ / Μασαχουσέτη / Ρόουντ 
Άιλαντ/ Κονέκτικατ / Όρεγκον / Άινταχο / Ουαϊόμινγκ / Νότια Ντακότα / Νεμπρά-
σκα / Αϊόβα / Ιλλινόις / Ιντιάνα / Οχάιο / Πενσυλβάνια / Νιού Τζέρσεϋ / Μαίριλαντ/ 
Ντελαγουέρ / Καλιφόρνια / Νεβάδα / Γιούτα / Κολοράντο / Κάνσας / Μισούρι / Κε-
ντάκι / | Δυτική Βιρτζίνια / Βιρτζίνια / Αριζόνα / Νέο Μεξικό / Οκλαχόμα / Αρκάνσας 
/ Τεννεσί / Βόρεια Καρολίνα / Τέξας / Λουιζιάνα / Μισισίπι / Αλαμπάμα / Τζόρτζια / 
Νότια Καρολίνα / Φλόριντα / Χαβάη

Νομοθετικές ρυθμίσεις για την παρακράτηση συνδικαλιστικών εισφορών 
Η παρακράτηση συνδικαλιστικών εισφορών επιτρέπεται νομοθετικά (38 + Περιφέ-
ρεια της Κολούμπια)

Εκκρεμούν νομικές προσφυγές (3) 

Η παρακράτηση συνδικαλιστικών εισφορών απαγορεύεται νομοθετικά (2)

Η παρακράτηση συνδικαλιστικών εισφορών επιτρέπεται - δεν υπάρχει νομοθετική 
ρύθμιση (8)

Περιορισμένη - η παρακράτηση συνδικαλιστικών εισφορών επιτρέπεται για τους δη-
μόσιους υπαλλήλους και οι εισφορές αποδίδονται σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς 
(1)

Η παρακράτηση συνδικαλιστικών εισφορών μπορεί να συμφωνείται με συνεργατική 
διάσκεψη (1)
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Αλάσκα / Ουάσινγκτον / Μοντάνα / Βόρεια Ντακότα / Μινεσότα / Ουισκόνσιν / 
Μίσιγκαν / Νέα Υόρκη / Βερμόντ / Μέιν / Νιου Χαμσάιρ / Μασαχουσέτη / Ρόουντ 
Άιλαντ/ Κονέκτικατ / Όρεγκον / Άινταχο / Ουαϊόμινγκ / Νότια Ντακότα / Νεμπρά-
σκα / Αϊόβα / Ιλλινόις / Ιντιάνα / Οχάιο / Πενσυλβάνια / Νιού Τζέρσεϋ / Μαίριλαντ/  
Κολούμπια / Ντελαγουέρ / Καλιφόρνια / Νεβάδα / Γιούτα / Κολοράντο / Κάνσας / 
Μισούρι / Κεντάκι / | Δυτική Βιρτζίνια / Βιρτζίνια / Αριζόνα / Νέο Μεξικό / Οκλαχόμα 
/ Αρκάνσας / Τεννεσί / Βόρεια Καρολίνα / Τέξας / Λουιζιάνα / Μισισίπι / Αλαμπάμα / 
Τζόρτζια / Νότια Καρολίνα / Φλόριντα / Χαβάη

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ NEA ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2013) 

Προβλέψεις για τη συνδρομή συνδικαλιστικής εκπροσώπησης 

Προβλέψεις για τη συνδρομή συνδικαλιστικής εκπροσώπησης (19)

Απουσία νομοθετικής πρόβλεψης για τη συνδρομή συνδικαλιστικής εκπροσώπησης 
(6 + Περιφέρεια της Κολούμπια)

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις απαγορεύονται (25)

Αλάσκα / Ουάσινγκτον / Μοντάνα / Βόρεια Ντακότα / Μινεσότα / Ουισκόνσιν / 
Μίσιγκαν / Νέα Υόρκη / Βερμόντ / Μέιν / Νιου Χαμσάιρ / Μασαχουσέτη / Ρόουντ 
Άιλαντ/ Κονέκτικατ / Όρεγκον / Άινταχο / Ουαϊόμινγκ / Νότια Ντακότα / Νεμπρά-
σκα / Αϊόβα / Ιλλινόις / Ιντιάνα / Οχάιο / Πενσυλβάνια / Νιού Τζέρσεϋ / Μαίριλαντ/ 
Κολούμπια / Ντελαγουέρ / Καλιφόρνια / Νεβάδα / Γιούτα / Κολοράντο / Κάνσας / 
Μισούρι / Κεντάκι / Δυτική Βιρτζίνια / Βιρτζίνια / Αριζόνα / Νέο Μεξικό / Οκλαχόμα 
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/ Αρκάνσας / Τεννεσί / Βόρεια Καρολίνα / Τέξας / Λουιζιάνα / Μισισίπι / Αλαμπάμα / 
Τζόρτζια / Νότια Καρολίνα / Φλόριντα / Χαβάη

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ NEA ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2013) 

Δαπάνες για την εκπαίδευση και ανάπτυξη επί του ΑΕΠ

% των δημόσιων δαπανών 
για την εκπαίδευση

% του ΑΕΠ που δαπανάται 
για την εκπαίδευση % ανάπτυξης του ΑΕΠ

2008: 13,8 % 5,5 % 1,1 %

2009: 13,1 % 5,4 % -2,6 %

2010: 2,8 %

2011: 1,7 %

Πηγή: World Bank /Index Mundi
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ΑΣΙΑ/ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ111

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
AEU (Australian Education Union) / Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Αυστραλίας - 
190.000 μέλη

NTEU (National Tertiary Education Union) / Εθνική Ομοσπονδία Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης - 25.000 μέλη

IEU (Independent Education Union of Australia) / Ανεξάρτητη Ένωση Εκπαιδευτι-
κών Αυστραλίας - 68.000 μέλη

Κυρώσεις συμβάσεων
Σ. 87 περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαι-
ώματος (1948), κύρωση: 1973

Σ. 98 περί Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1949), 
κύρωση: 1973

Σ. 100 περί  Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για εργασία ίσης αξίας (1951), 
κύρωση: 1974

Σ. 111 για τη Διάκριση (στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα) (1958), κύρωση: 1973

Σ. 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976), κύρωση: 1979

Εισαγωγή
Η Αυστραλία έχει ομοσπονδιακό σύστημα διοίκησης με ομοσπονδιακή κοινοπολιτει-
ακή κυβέρνηση και 8 επαρχιακές, πολιτειακές ή επικρατειακές κυβερνήσεις. 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κοινοπολιτείας, η παροχή της δημόσιας σχολικής εκ-
παίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ανήκει στην αρμο-
διότητα της πολιτείας. Εντούτοις, σύμφωνα με τις περίπλοκες χρηματοοικονομικές 
ρυθμίσεις που προβλέπει η ομοσπονδιακή διοίκηση, η χρηματοδότηση των πολιτεια-
κών κυβερνήσεων γίνεται όλο και περισσότερο μέσω εθνικών πρωτοβουλιών προώ-
θησης εθνικών στόχων.

Η λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων ρυθμίζεται νομοθετικά τόσο σε 
ομοσπονδιακό όσο και σε πολιτειακό επίπεδο. Εφαρμόζονται συστήματα καταχώρι-

111. Ευχαριστούμε θερμά τον David Colley, εκπρόσωπο του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργα-
σίας της AEU, για τη γραπτή έκθεση και τη βοήθειά του. Το κείμενο αυτό βασίζεται στην 
έκθεσή του.
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σης συνδικαλιστικών οργανώσεων για να εξασφαλίζουν στα εγγεγραμμένα συνδικά-
τα διακριτή νομική και εταιρική οντότητα, να τους παρέχουν «υπόσταση» σε θέματα 
εργασιακών σχέσεων και να επιτρέπουν στην κυβέρνηση να επιβλέπει την εσωτερική, 
οικονομική, διοικητική και δημοκρατική λογοδοσία των καταχωρισμένων οργανώ-
σεων. Το ομοσπονδιακό σύστημα καταχώρισης των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
εφαρμόζεται όταν τα συνδικάτα εκπροσωπούν κλάδους όπου εργοδότης είναι μια 
εμπορική επιχείρηση ή όπου οι «εργασιακές εξουσίες» έχουν μεταβιβαστεί από τις 
πολιτειακές κυβερνήσεις στην Κοινοπολιτεία. Παράλληλα, υπάρχουν πολιτειακά 
κυρίως συστήματα καταχώρισης των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι οργανώσεις 
που δρουν σε πολιτειακό επίπεδο μπορεί να είναι πολιτειακά παραρτήματα συνδικα-
λιστικών οργανώσεων καταχωρισμένων σε εθνικά μητρώα.

Οι εργασιακές σχέσεις, μεταξύ των οποίων οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και η 
συνδικαλιστική ελευθερία, καλύπτονται τόσο από ομοσπονδιακούς όσο και από πο-
λιτειακούς νόμους. Οι ομοσπονδιακοί νόμοι ρυθμίζουν πρωτίστως το δημόσιο τομέα 
της Κοινοπολιτείας και τον ιδιωτικό τομέα γενικά, ενώ οι πολιτειακοί νόμοι αφορούν 
κατά κύριο λόγο τους πολιτειακούς οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, οι 
πολιτειακές κυβερνήσεις υποχωρούν ολοένα και περισσότερο από την άμεση παρο-
χή υπηρεσιών και ιδρύουν ή αναπτύσσουν επαφές με εταιρείες για να αναλάβουν 
εκείνες την παροχή τους. Λόγω του συνταγματικού ερείσματος του ομοσπονδιακού 
νόμου για τις εργασιακές σχέσεις, που θεμελιώνεται στη λεγόμενη «ισχύ των εται-
ρειών» και όχι στην πιο παραδοσιακή «ισχύ του συμβιβασμού και της διαιτησίας», 
όποτε και όπου η απασχόληση παρέχεται από μια εταιρεία, οι όροι και οι συνθήκες 
απασχόλησης που προκύπτουν υπόκεινται σε ομοσπονδιακούς και όχι πολιτειακούς 
εργασιακούς νόμους.

Το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση προσλαμβάνονται συνήθως ως πολιτεια-
κοί δημόσιοι υπάλληλοι. Ακόμη και όταν ορισμένες κατηγορίες διδακτικού προσω-
πικού απασχολούνται απευθείας από σχολικά συμβούλια διοίκησης ή από σχολικές 
επιτροπές, οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι «δημόσιοι» υπάλληλοι, με την έννοια ότι 
τα συμβούλια και οι επιτροπές έχουν συσταθεί με κοινοβουλευτική νομοθεσία επί 
πολιτειακών ή δημόσιων θεμάτων, είναι υπόλογα στον πολιτειακό υπουργό, ο οποίος 
με αποφάσεις του ρυθμίζει τη λειτουργία τους, και χρηματοδοτούνται κυρίως από 
κυβερνητικές πηγές.

Το 30% περίπου της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ανήκει στον ιδιωτικό τομέα ενώ συγχρόνως λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση κυρί-
ως από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Συνδικαλιστική ελευθερία
Η συνδικαλιστική ελευθερία διασφαλίζεται για τους εργαζομένους του ιδιωτικού και 



Nora Wintour86

του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, οι εργοδότες μπορούν να ζητήσουν ανάθεση «εντο-
λής εκπροσώπησης» από το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, το οποίο αποφασίζει 
ποιες κατηγορίες εργαζομένων μπορούν (ή δεν μπορούν) να εκπροσωπηθούν από 
το συνδικαλιστικό φορέα. Οι ένοπλες δυνάμεις και ένας μικρός αριθμός ανώτερων 
δημόσιων υπαλλήλων, όπως, για παράδειγμα, όσοι κατέχουν οργανικές θέσεις, απα-
γορεύεται να συστήνουν ή να συμμετέχουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.112

Σε εθνικό επίπεδο, μετά την εκλογή της νέας «Εργατικής» κυβέρνησης το 2007, τέ-
θηκε σε εφαρμογή ο Νόμος για τη Δίκαιη Εργασία του 2009 (Fair Work Act 2009), ή 
«Νόμος FW», επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στα ζητήματα της συνδικαλιστικής 
ελευθερίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η βασική νομοθετική πράξη για 
τις εργασιακές σχέσεις που είχε εφάρμοσε η προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση, 
ο Νόμος για τις Εργασιακές Σχέσεις του 1996 (Workplace Relations Act 1996) ή «Νό-
μος WR», εισήγαγε και έδωσε προτεραιότητα στις θεσμοθετημένες ατομικές συμβά-
σεις εργασίας, οι οποίες ανέτρεψαν την εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων και των 
συλλογικών επιχειρησιακών συμβάσεων. Στις διατάξεις της για τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις  η προϋφιστάμενη νομοθεσία αντιμετώπιζε τη συνδικαλιστική ελευθερία 
ως ένα είδος «ανταγωνιστικού συνδικαλισμού», ο οποίος ευνοούσε την ανάπτυξη 
μικρότερων συνδικάτων, που συναγωνίζονταν τις ήδη καθιερωμένες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις για την προσέλκυση μελών. Επέβαλλε επίσης σημαντικούς περιορισμούς 
στις προβλέψεις που αφορούσαν το «δικαίωμα εισόδου» των συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων στους εργασιακούς χώρους.

Ο Νόμος FW απαγόρευσε τις θεσμοθετημένες ατομικές συμβάσεις εργασίας, ενίσχυ-
σε τις συλλογικές συμβάσεις και χαλάρωσε αλλά διατήρησε τους περιορισμούς στο 
δικαίωμα εισόδου των συνδικαλιστικών οργανώσεων στους εργασιακούς χώρους. 
Δεν κατάργησε τις διατάξεις που αφορούσαν την καταχώριση των συνδικάτων και 
έτσι το κυρίαρχο παράδειγμα στη συνδικαλιστική ελευθερία σήμερα παραμένει το 
ατομικό, «προσωπικό» δικαίωμα του εργαζομένου να επιλέξει να ενταχθεί ή να απέ-
χει από μια συνδικαλιστική οργάνωση.

Το δικαίωμα της απεργίας
Οι απεργίες επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των επιχειρησιακών διαπραγματεύσεων 
και, στην περίπτωση αυτή, μόνον όταν πραγματοποιούνται στη διάρκεια των δια-
πραγματεύσεων μιας σύμβασης, δηλαδή μόνον όταν η υφιστάμενη σύμβαση έχει λή-
ξει. Οι απεργίες επιτρέπονται επίσης μόνον εάν η συνδικαλιστική οργάνωση προσπα-
θεί ειλικρινά να καταλήξει σε συμφωνία (η στάση του εργοδότη δεν αξιολογείται) και 
μόνο μετά από ψηφοφορία και έγκαιρη προειδοποίηση για τη δράση που πρόκειται 
να πραγματοποιηθεί. Με τον τρόπο αυτό, ο Νόμος FW απαγορεύει ουσιαστικά την 
προστατευόμενη συνδικαλιστική δράση στην περίπτωση των πολλαπλών επιχειρη-
ματικών συμφωνιών, της διαπραγμάτευσης σταθερού μοτίβου (pattern bargaining), 

112. ITUC, Annual Survey 2012 - Australia [Ετήσια Έκθεση 2012 - Αυστραλία].
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των απεργιών αλληλεγγύης και γενικότερα της δευτερεύουσας δράσης.

Επιπλέον, ο Νόμος FW επιτρέπει την αναστολή ή τον τερματισμό της προστατευ-
όμενης συνδικαλιστικής δράσης και την επιβολή της υποχρεωτικής διαιτησίας, σε 
περίπτωση που θεωρείται ότι μπορεί να προκαλέσει σημαντική οικονομική ζημία ή 
να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, την ασφάλεια ή την υγεία του συνόλου ή μέρους του 
πληθυσμού. Οι εργατικές κινητοποιήσεις απαγορεύονται και στις περιπτώσεις που 
θεωρούνται απειλή για τις εμπορικές σχέσεις με άλλες χώρες, ή έχουν ως αποτέλεσμα 
την παρεμπόδιση ή διακοπή της παροχής υπηρεσιών από την Αυστραλιανή Κυβέρνη-
ση ή της μεταφοράς εμπορευμάτων ή προσώπων στο διεθνές εμπόριο. Η CEACR της 
ΔΟΕ κρίνει ότι οι εν λόγω οι περιορισμοί του δικαιώματος της απεργίας δεν είναι σε 
πλήρη συμμόρφωση με τη Σύμβαση 87 της ΔΟΕ.113

Σε ομοσπονδιακό επίπεδο και σε ορισμένες πολιτείες, επιτρέπεται περιορισμένη συν-
δικαλιστική δράση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων νέας επιχειρησιακής συμφω-
νίας. Όλες οι αρμόδιες διοικητικές αρχές διαθέτουν μηχανισμούς επίλυσης διαφορών 
ενώπιον εργατικού δικαστηρίου, οι οποίες μπορεί να αφορούν τη συνδικαλιστική 
δράση. Όλες οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν σχετικά διακριτή νομοθεσία για τις «βα-
σικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας», η οποία δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να 
ανακηρύσσει συγκεκριμένες υπηρεσίες ή κλάδους «βασικούς» και «κοινής ωφέλειας» 
και, ως εκ τούτου, να εκδίδει κανονισμούς που απαγορεύουν ορισμένες μορφές δρά-
σης όπως, για παράδειγμα, τις εργατικές κινητοποιήσεις, και να προβλέπει άλλου 
είδους ρυθμίσεις, όπως το διευρυμένο ωράριο. Οι προκηρύξεις απεργιών υπό το ισχύ-
ον νομοθετικό καθεστώς για τις βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι σπάνιες. 
Ωστόσο, σε ορισμένες πολιτείες, απαγορεύεται στους εργαζομένους του δημόσιου 
τομέα συμμετέχουν σε εργατικές κινητοποιήσεις. Για παράδειγμα, στη Νέα Νότια 
Ουαλία (NSW), οι δημόσιοι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, 
των αστυνομικών υπαλλήλων και των νοσοκόμων, απαγορεύεται να απεργούν. Αντ’ 
αυτού, υπάρχει ένα ανεξάρτητο εργατικό δικαστήριο για τη διαιτησία μισθολογικών 
διεκδικήσεων.

Συλλογικές διαπραγματεύσεις
Ο Νόμος FW περιέχει μια σειρά από διατάξεις που συμβάλλουν στην υπονόμευση 
των αρχών της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Οι Επιχειρησιακές Διαπραγματευτικές 
Συμβάσεις - ΕΔΣ (Enterprise Bargaining Agreements - EBAs) θεωρούνται δικαιο-
πραξίες που ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ ενός εργοδότη και των εργαζομένων και 
όχι μεταξύ μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης και ενός εργοδότη (ή κλαδικού εργο-
δοτικού φορέα). Σύμφωνα με το σχήμα αυτό, τα συνδικάτα είναι απλώς εκπρόσωποι 
διαπραγμάτευσης εξ ονόματος των μελών τους. Εν τούτοις, κάθε εργαζόμενος μπορεί 
να επιλέξει τον δικό του εκπρόσωπο για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ελ-

113. Έκθεση της CEACR της ΔΟΕ που εγκρίθηκε το 2011 και δημοσιεύτηκε το 2012 (ILC, 
Australia Convention 87).
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λείψει δυνατότητας επιλογής από τον εργαζόμενο άλλου εκπροσώπου, η εκάστοτε 
συνδικαλιστική οργάνωση είναι «προεπιλεγμένος εκπρόσωπος διαπραγμάτευσης». 
Με τον τρόπο αυτό, ο Νόμος WR, και πλέον και ο νόμος FW, αίρουν τον ρόλο που 
από το 1904 είχε η οντότητα του συνδικάτου ως «βασικό μέρος διαπραγμάτευσης» 
στα εργασιακά ζητήματα, αν και ο Νόμος FW επιτρέπει στις συλλογικές συμβάσεις 
να καλύπτουν όχι μόνο εργαζομένους αλλά και συνδικάτα. Η διαπραγματευτική δι-
αδικασία μπορεί να υπονομευθεί από κάθε μεταγενέστερο «πολλαπλασιασμό» των 
εκπροσώπων διαπραγμάτευσης. 

Στον κλάδο της εκπαίδευσης, το μεγαλύτερο μέρος των συλλογικών διαπραγματεύ-
σεων συνάπτεται σε πολιτειακό επίπεδο. Οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης είναι 
κοινοί για ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτι-
κών προγραμμάτων και της Άδειας Μακροχρόνιας Υπηρεσίας (Long Service Leave), 
και οι ΕΔΣ συνάπτονται συνήθως μεταξύ της εκάστοτε πολιτειακής ένωσης-μέλους 
της AEU και της πολιτειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (Education and Training Directorate - ETD).

Συνήθως, σε κάθε πολιτεία / επικράτεια, υπάρχουν:

(α) Μία ΕΔΣ για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των δημόσιων σχολείων.

(β) Μία ΕΔΣ για το διδακτικό προσωπικό όλων των ιδρυμάτων Τεχνικής και Συνε-
χιζόμενης Εκπαίδευσης (Technical and Further Education - TAFE). Το μη διδακτικό 
προσωπικό καλύπτεται από ξεχωριστές ΕΔΣ. Όταν οι ΕΔΣ συνάπτονται σε επίπεδο 
ιδρύματος, θα πρέπει και πάλι να εγκριθούν από την πολιτειακή κυβέρνηση.

(γ) Μία ΕΔΣ για το διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό των δημόσιων σχολεί-
ων. Εναλλακτικά, αυτή η ΕΔΣ ισχύει για όλο το εύρος του «δημόσιου τομέα», μέρος 
του οποίου είναι το διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό.

Στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι ΕΔΣ υπογράφονται μεταξύ της διοί-
κησης των πανεπιστημίων και της NTEU, αν και η οργάνωση καταρτίζει εθνική λίστα 
αιτημάτων, η οποία στη συνέχεια προσαρμόζεται στα κατά τόπους αιτήματα και επε-
κτείνεται για να καλύψει επιμέρους ειδικά ζητήματα. Η NTEU εκδίδει μηνιαία έκθεση 
προόδου των διαπραγματεύσεων όσο διαρκούν οι διαβουλεύσεις. 

Τα κύρια θέματα που καλύπτονται από τις συμβάσεις στα δημόσια σχολεία περιλαμ-
βάνουν τα είδη της απασχόλησης, την επιλογή και την εξέλιξη του προσωπικού, το 
ωράριο εργασίας, την υπηρεσιακή και μισθολογική κατάταξη, την επαγγελματική επι-
μόρφωση, τον φόρτο και τις ώρες διδασκαλίας στην τάξη, τη διαχείριση του φόρτου 
εργασίας, τον σχεδιασμό του εργατικού δυναμικού, τη συμπεριφορά στον χώρο εργα-
σίας, τους μηχανισμούς και τα ένδικα μέσα επίλυσης διαφορών, τις συνδικαλιστικές 
διευκολύνσεις, τις διαδικασίες απόλυσης, και τις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών και 
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επιδομάτων. Ο Νόμος FW κατάργησε τις απαγορεύσεις που προέβλεπε ο Νόμος WR 
σχετικά με τις συνδικαλιστικές συνδρομές, την άδεια συνδικαλιστικής επιμόρφωσης 
και τη συμμετοχή των συνδικαλιστικών φορέων σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών 
και διαβούλευσης για τη μεταβολή εργασιακών όρων.

Οι συνήθεις ΕΔΣ σήμερα περιλαμβάνουν προβλέψεις για τη δημιουργία επιτροπών 
διαβούλευσης σε σχολεία ή κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Η σύνθεση των 
επιτροπών αυτών μπορεί να ποικίλει από την ισότιμη εκπροσώπηση διοίκησης και 
συνδικαλιστικών φορέων μέχρι τη συμμετοχή ειδικά εκλεγμένων εκπροσώπων του 
προσωπικού. Αυτές οι επιτροπές συνεδριάζουν, όπως προβλέπεται, και είναι επιφορ-
τισμένες με την επανεξέταση του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και της λειτουργίας 
του σχολείου, που περιλαμβάνουν θέματα όπως το μεγέθος της τάξης και το ωράριο 
εργασίας. Ωστόσο, όπως εξακολουθεί να ορίζει και ο Νόμος FW, μια ΕΔΣ δεν μπορεί 
να προβλέπει την καταβολή εισφοράς υπηρεσιών διαπραγμάτευσης για τα μη μέλη, 
ενώ ορισμένα άλλα θέματα μπορεί να θεωρηθούν παράνομα, πράγμα που προκαλεί 
σύγχυση και αντιφάσεις.114 Επιπλέον, η AEU διαπραγματεύεται με την ETD για τις 
οδηγίες και τις διαδικασίες που αφορούν τους διορισμούς και άλλα ζητήματα.

Στον ιδιωτικό τομέα, ισχύει κλαδική συλλογική σύμβαση σε πολιτειακό επίπεδο που 
προβλέπει ένα σύνολο στοιχειωδών όρων εργασίας και η IEU διαπραγματεύεται με 
μεμονωμένους εργοδότες για την υπογραφή επιχειρησιακής ή επικυρωμένης σύμβα-
σης (certified agreement).

Κοινωνικός διάλογος
Υπάρχει μια σειρά συμβουλευτικών μηχανισμών ή μηχανισμών διαβούλευσης, οι 
οποίοι είναι συνήθως τριμερείς και όπου οι διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη 
αφορούν προτεινόμενες νομοθετικές αλλαγές στους εργασιακούς νόμους. Τα εκπαι-
δευτικά συνδικάτα δεν εκπροσωπούνται εκ της θέσεώς τους ως τέτοια, αλλά μπο-
ρούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι του Αυστραλιανού Συμβουλίου Εργατικών Συν-
δικάτων (Australian Council of Trade Unions).

Η AEU εκπροσωπείται επίσης σε πολλούς ομοσπονδιακούς ή εθνικούς «επαγγελμα-
τικούς» φορείς, όπως είναι το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών και Διευθυ-
ντών Σχολείων (Australian Institute for Teachers and School Leaders), που επεξεργά-
ζονται και επιβλέπουν ζητήματα όπως, για παράδειγμα, τα επαγγελματικά πρότυπα.

Τάσεις μετά την οικονομική κρίση το 2008
Η εφαρμογή του Νόμου FW το 2009 προέβλεπε ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα 
μπορούσαν να καλύπτουν μεγαλύτερο φάσμα θεμάτων. Ο προϋφιστάμενος Νόμος 
WR είχε περιορίσει αυτήν την πρόβλεψη μόνο σε ζητήματα που άπτονταν άμεσα της 

114. Έκθεση της CEACR της ΔΟΕ που εγκρίθηκε το 2011, και δημοσιεύτηκε το 2012 (ILC, 
Australia Direct Request ILO convention 98).
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σχέσης εργοδότη-εργαζομένου. Ο Νόμος FW διατήρησε την απαίτηση αυτή και επι-
πλέον την επέκτεινε ώστε να συμπεριλάβει και θέματα που αφορούσαν τη σχέση 
μεταξύ συνδικάτου και εργοδότη.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι συλλογικές επιχειρησιακές συμβάσεις, από τα τέλη του 
2009 και μετά, περιέχουν διατάξεις που επιτρέπουν στα συνδικάτα να έχουν πρόσβα-
ση στους εργαζομένους στους χώρους εργασίας τους και να παρέχουν στους συνδι-
καλιστικούς αντιπροσώπους εξουσιοδότηση για μια σειρά δράσεων. Αυτό οδήγησε 
σε σημαντική διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ή κάλυψης των συλλογικών επιχει-
ρησιακών συμβάσεων κατά την περίοδο 2008-2012.

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, μετά το 2010, η εκλογή συντηρητικών πολιτειακών 
κυβερνήσεων με σημαντικές πλειοψηφίες έχει ενθαρρύνει τις εν λόγω κυβερνήσεις, 
τουλάχιστον σε μία πολιτεία η οποία έχει κοινοβουλευτικό σύστημα ενός νομοθετι-
κού σώματος, να εφαρμόσουν νομοθετικές ρυθμίσεις που αφαιρούν από τις συλλογι-
κές συμβάσεις όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και 
εγκριθεί από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή εργασιακών σχέσεων.

Σημαντικοί περιορισμοί έχουν επιβληθεί στο περιεχόμενο των ΕΔΣ στην πολιτεία 
του Κουήνσλαντ, όπως, για παράδειγμα, η αφαίρεση των δικαιωμάτων διαβούλευσης 
σε περιπτώσεις όπου εισάγονται, μεταξύ άλλων, αλλαγές στην παροχή των υπηρε-
σιών εκπαίδευσης, απολύσεις, καθώς και διατάξεις που αφορούν την ασφάλεια της 
απασχόλησης. Στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας υπήρξε προσπάθεια για την 
προώθηση της καταχώρισης των συνδικαλιστικών οργανώσεων με απαγόρευση της 
παράλληλης συμμετοχής σε περισσότερες από μία οργανώσεις (η οποία περιορίστη-
κε, στη συνέχεια, σε συγκεκριμένο κλάδο - τα ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα). 
Στη Νέα Νότια Ουαλία επίσης αναμένεται αύξηση των οικονομικών κυρώσεων που 
επιβάλλονται για την οργάνωση ή τη συμμετοχή σε εργατικές κινητοποιήσεις, συ-
μπεριλαμβανομένης της απεργίας,. Το παράρτημα της AEU στη Νέα Νότια Ουαλία 
στο παρελθόν έχει δεχθεί την επιβολή παρόμοιων κυρώσεων. Παράλληλα, συντηρη-
τικές πολιτειακές κυβερνήσεις επιβάλλουν αυστηρούς όρους στην διαδικασίες της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης, οι οποίοι ουσιαστικά περιορίζουν ή θέτουν ανώτατο 
όριο στις μισθολογικές αυξήσεις σε κλάδους απασχόλησης του δημόσιου τομέα σε 
επίπεδο πολιτείας, εκτός αν υπάρχει αποδεδειγμένη «αρνητική συσχέτιση» παραγω-
γικότητας και συνθηκών εργασίας.

Σε ορισμένες πολιτείες έχει τροποποιηθεί ακόμα και η σχετική εργασιακή νομοθεσία, 
η οποία πλέον απαιτεί από τη ρυθμιστική αρχή εργασιακών σχέσεων να εφαρμόζει, 
και όχι απλώς να λαμβάνει υπόψη, τα μισθολογικά όρια του δημόσιου τομέα ή την 
οικονομική πολιτική στην εκάστοτε πολιτεία. Για παράδειγμα, στη Νέα Νότια Ουαλία 
η συντηρητική κυβέρνηση ψήφισε νόμο που ορίζει ότι τα δικαστήρια δεν μπορούν 
να επιδικάζουν αυξήσεις μισθών μεγαλύτερες από 2,5% ετησίως, ακολουθώντας τη 
μισθολογική πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό επιτρέπει στην κυβέρνηση να καθορίσει 
τους μισθούς 300.000 περίπου εργαζομένων χωρίς να είναι υποχρεωμένη να διαπραγ-
ματεύεται και χωρίς να αναγνωρίζει το δικαίωμα της απεργίας.
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Καλή πρακτική 
Η AEU πραγματοποιεί εδώ και καιρό εκστρατείες και διαπραγματεύσεις ώστε 
να ενταχθούν σε εργασιακές κανονιστικές ρυθμίσεις ή συμφωνίες παροχές που 
αφορούν το μέγεθος των τάξεων, το πραγματικό ωράριο διδασκαλίας και συναφή 
επαγγελματικά καθήκοντα. Επίσης, διαπραγματεύεται ρυθμίσεις που θα εξασφα-
λίζουν ότι οι εργασιακοί χώροι στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
είτε πρόκειται για σχολεία προσχολικής αγωγής είτε για ιδρύματα Τεχνικής και 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, διαθέτουν το απαιτούμενο ειδικευμένο επαγγελματι-
κό και λοιπό προσωπικό, χωρίς να παίζουν ρόλο παράγοντες όπως η γεωγραφική 
θέση ή η κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Το έργο της AEU βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή της ότι οι όροι της διδασκαλίας 
και  μάθησης είναι δυναμικά και άρρηκτα συνδεδεμένοι.

Το έργο της είναι ιδιαίτερα σημαντικό υπό το φως των σημερινών συνταγών κυ-
βερνητικής πολιτικής, που έχουν στόχο να μεταβιβάσουν στους κατά τόπους χώ-
ρους εργασίας την εξουσία λήψης αποφάσεων σε παρόμοια ζητήματα, στα οποία 
περιλαμβάνουν και την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού.

Η Σύμβαση για τα Σχολεία της Κυβέρνησης της Βικτόρια (Victorian Government 
Schools Agreement), μια νομικά δεσμευτική πράξη που έχει επίσημα εγκριθεί στο 
πλαίσιο του ομοσπονδιακού Νόμου FW, περιέχει ρητούς στόχους ή δεσμεύσεις 
που αναγν ωρίζουν την προαναφερθείσα θεμελιώδη αρχή καθώς και διατάξεις που 
ρυθμίζουν το μέγεθος της τάξης και το ωράριο διδασκαλίας.* Η σύμβαση περιλαμ-
βάνει επίσης μια σειρά από αρχές που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις και προβλέ-
ψεις για τις επιτροπές διαβούλευσης που αναφέρονται πιο πάνω.

Αρχές Εργασιακών Σχέσεων της AEU (οι οποίες έχουν την ευρεία υπο-
στήριξη της διοίκησης σε επίπεδο πολιτικών):
Τα μέρη δεσμεύονται να τηρούνται οι ακόλουθες αρχές εργασιακών σχέσεων:

(1) η σχέση ανάμεσα στη διοίκηση, τους εργαζομένους και το συνδικάτο είναι συ-
νεργατική και συμβουλευτική·

(2) οι σχέσεις διοίκησης, εργαζομένων και συνδικάτου βασίζονται στον αμοιβαίο 
σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την ετοιμότητα στην εξέταση εναλλακτικών οπτι-
κών·

(3) οι διαπραγματεύσεις έχουν ως στόχο την αμοιβαία προσέγγιση στην επίλυση 
των προβλημάτων και επιδιώκουν μακροπρόθεσμα οφέλη για όλα τα μέρη·
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(4) η εργασία διέπεται από μια προοδευτική κουλτούρα εργασιακών σχέσεων για 
τη δημιουργία ενός σχολικού συστήματος υψηλής αποτελεσματικότητας με απο-
τελεσματικές εργασιακές πρακτικές·

(5) οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει να διαδραματίζουν τον ενδεδειγμένο 
ρόλο τους.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ο γύρος των διαπραγματεύσεων που πραγματοποι-
ήθηκε το 2012 ανέδειξε αιτήματα που υποβλήθηκαν από την NTEU, στα οποία 
περιλαμβάνονταν η αναθεώρηση και βελτίωση της στρατηγικής για την απασχό-
ληση των αυτόχθονων εργαζόμενων, καθώς και ο καθορισμός νέων δεσμευτικών 
στόχων και της ενσωμάτωσής τους στο περιεχόμενο της Σύμβασης.

Η Ομοσπονδία παρουσίασε επίσης ρήτρες που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία 
δηλώνοντας ότι η σύμβαση θα πρέπει:

α) να συμπεριλάβει μια κοινή διακήρυξη αρχών για την ενδοοικογενειακή βία, και 
να εξασφαλίζει το πλαίσιο για την από κοινού ανάπτυξη πολιτικών και πρωτο-
κόλλων αντιμετώπισης καταστάσεων στις οποίες ένας εργαζόμενος καλείται να 
αντιμετωπίσει ζητήματα που προκύπτουν από ή ως αποτέλεσμα ενδοοικογενεια-
κής βίας· σ’ αυτά θα περιλαμβάνονται ρυθμίσεις παραπομπής στις ενδεδειγμένες 
υπηρεσίες καθώς και η διάδοση των πολιτικών στο προσωπικό και ιδιαίτερα στις 
εποπτικές αρχές·

β) να προβλέπει ότι δεν θα θιγεί η εργασία κανενός υπαλλήλου, λόγω των συ-
νεπειών του χειρισμού εκ μέρους του/της ζητημάτων που προκύπτουν από ή ως 
αποτέλεσμα ενδοοικογενειακής βίας· και

γ) να προβλέπει τη χορήγηση επαρκούς ειδικής άδειας σε εργαζομένους που κα-
λούνται να αντιμετωπίσουν ζητήματα που προκύπτουν από ή ως αποτέλεσμα εν-
δοοικογενειακής βίας, στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

• η αναζήτηση ασφαλούς στέγασης,

• η παρακολούθηση συνεδριών ιατρικής/ συμβουλευτικής υποστήριξης,

• η παράσταση σε ακροαματικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων και η αναζήτη-
ση πρόσβασης σε νομικές συμβουλές,

• η διευθέτηση εναλλασσόμενης φροντίδας ή εκπαίδευσης για τα παιδιά, και

• η ανασύσταση δικτύων υποστήριξης με τα παιδιά, την οικογένεια ή το ευρύτερο 
περιβάλλον.**

*  Βλ. άρθρα 9, 10, 22 και 23. Η σύμβαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: http://www.fwc.
gov.au/documents/agreements/wpa/CAUN085122741.pdf

**  Βλ. την ιστοσελίδα της NTEU: http://www.universitybargaining.org.au/key_claims/key_
claims/domestic_violence, ημερομ. πρόσβασης 21-3-2013.
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Δαπάνες για την εκπαίδευση και ανάπτυξη επί του ΑΕΠ

% των δημόσιων δαπανών 
για την εκπαίδευση

% του ΑΕΠ που δαπανάται 
για την εκπαίδευση % ανάπτυξη του ΑΕΠ

2008: 13,5 % 4,6 % 2,3 %

2009: 5,1 % 1,2 %

2010: 2,7 %

2011: 2,0 %

Πηγή: World Bank /Index Mundi
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ΝΗΣΙΑ ΦΙΤΖΙ115

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
FTU (Fiji Teachers Union) / Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Νησιών Φίτζι - ιδρύθηκε το 
1929 και είναι μέλος της Συνδιάσκεψης Συνδικάτων Νησιών Φίτζι (Fiji Trade Union 
Congress)

FTA (Fijian Teachers’ Association) / Ένωση Εκπαιδευτικών Νησιών Φίτζι (πρώην 
Ένωση Αυτόχθονων Εκπαιδευτικών Νησιών Φίτζι - Fiji Native Teachers’ Associa-
tion), καταχωρήθηκε ως συνδικαλιστική οργάνωση το 1961. Μέλος του Συμβουλίου 
Συνδικάτων Νησιών Φίτζι ( Fiji Islands Council of Trade Unions - FICTU)

FTC / Η Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών Νησιών Φίτζι (Fiji Teachers Confederation) 
ιδρύθηκε μετά την Ανεξαρτησία ως υπερκείμενο όργανο εκπροσώπησης των εκπαι-
δευτικών.

AUSPS (Association of the University of the South Pacific Staff) / Ένωση Εργαζομέ-
νων Πανεπιστημίου του Νοτίου Ειρηνικού

Κυρώσεις συμβάσεων
Σ. 87 περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαι-
ώματος (1948), κύρωση: 2002

Σ. 98 περί Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1949), 
κύρωση: 1974

Σ. 100 περί  Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για εργασία ίσης αξίας (1951), 
κύρωση: 2002

Σ. 111 για τη Διάκριση (στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα) (1958), κύρωση: 2002

Σ. 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976), κύρωση: 1998

Ποσοστό Συνδικαλιστικής Πυκνότητας:
28% (σύμφωνα με τον Μόνιµο Γραµµατέα, 2012)

Ιστορικό Πλαίσιο
Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2006 ανακοινώθηκε αναστολή του Συντάγ-
ματος την 10η Απριλίου 2009. Επί του παρόντος, αρχηγός του κράτους είναι ο αρχι-

115. Ευχαριστούμε θερμά τον Maika R. M. Namudu, Γενικό Γραμματέα της FTA, και τον 
Govind Singh, Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Εκπαίδευσης του Ειρηνικού (Council 
of Pacific Education), οι οποίοι μας παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες και σχόλια για τη 
μελέτη της χώρας αυτής.
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πλοίαρχος Φρανκ Μπαϊνιμαράμα. Η συμμετοχή των Φίτζι στην Κοινοπολιτεία και 
στο Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού έχει ανασταλεί, ενώ η Ε.Ε. έχει αποσύρει κάθε 
υποστήριξη πλην της έκτακτης βοήθειας.

Από το 2009 η κυβέρνηση της χώρας κυβερνά με εκτελεστικά διατάγματα, τα οποία 
έχουν περιορίσει τα συνδικαλιστικά και τα εργασιακά δικαιώματα στο δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα, και «έχουν στερήσει τους εργαζομένους των Φίτζι από θεμελι-
ώδη δικαιώματα που διασφαλίζονται από τις Συμβάσεις 87 και 98 της ΔΟΕ, έχουν 
αποκλείσει την πρόσβαση στο δικαστικό έλεγχο και έχουν αφαιρέσει το δικαίωμα 
αμφισβήτησης της νομιμότητας των διαταγμάτων».116 Οι συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις αντιμετωπίζουν παρενοχλήσεις, απειλές, αυθαίρετες συλλήψεις, ταξιδιωτικούς 
περιορισμούς και τα μέλη τους υποφέρουν από την κυβερνητική βία και τους ξυλο-
δαρμούς.

Στη συνεδρίαση που έγινε το Νοέμβριο του 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ 
κήρυξε τα Νησιά Φίτζι μεταξύ των 5 χωρών που κατέχουν τις υψηλότερες θέσεις στον 
κόσμο στην παραβίαση της συνδικαλιστικής ελευθερίας. Η CEARC και η Επιτροπή 
Συνδικαλιστικής Ελευθερίας (Committee on Freedom of Association, CFA) εξέτασαν 
την υπόθεση των Φίτζι, με βάση την καταγγελία υπ’ αριθ. 2723, που υποβλήθηκε 
τον Ιούλιο του 2009117 από κοινού από την Ένωση Εκπαιδευτικών Νησιών Φίτζι, το 
Συμβούλιο Συνδικάτων Νησιών Φίτζι (Fiji Islands Council of Trade Unions), τη Συν-
διάσκεψη Συνδικάτων Νησιών Φίτζι (Fiji Trade Union Congress), τη Διεθνή Συνδι-
καλιστική Συνομοσπονδία και την Εκπαιδευτική Διεθνή.

Εκπαιδευτικό σύστημα
Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική μεταξύ των ηλικιών 6 και 16. Ενώ η καθολική πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση είχε διασφαλιστεί μέχρι το 2006, από τότε εμφανίζεται αύξηση 
στη σχολική διαρροή μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές. Ενώ η πρόσβαση στην εκπαίδευση εί-
ναι ικανοποιητική, η ποιότητα είναι συχνά χαμηλή λόγω της απασχόλησης νέων ή 
λιγότερο έμπειρων εκπαιδευτικών. Η βασική δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι υπο-
χρεωτική στη θεωρία μόνο. Η διοίκηση της εκπαίδευσης ασκείται κεντρικά από το 
Υπουργείο Παιδείας. Η πλειονότητα των σχολείων είναι συμπράξεις μεταξύ τοπικών 
οργανισμών ή θρησκευτικών οργανώσεων με το Υπουργείο Παιδείας. Κάθε σχολείο 
έχει μια επιχειρησιακή επιτροπή, που διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση και τη συντή-
ρηση, ενώ η κυβέρνηση πληρώνει τους μισθούς των εκπαιδευτικών. Το αναλυτικό 
πρόγραμμα και ο πολιτικός σχεδιασμός είναι αρμοδιότητα της κεντρικής διοίκησης.

116. ILO Governing Body Resolution [Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ], Νο-
έμβριος 2012.

117. ILO CFA Report GB 309/8 [Έκθεση GB 309/8 της Επιτροπής Συνδικαλιστικής Ελευθερίας 
της ΔΟΕ προς το Διοικητικό Συμβούλιο], Πργρ. 523 -528.
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Τα εκπαιδευτικά πρότυπα θεωρείται ότι έχουν υποχωρήσει κατά τα τελευταία έξι 
χρόνια λόγω της μετανάστευσης των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί εγκαταλεί-
πουν τα Φίτζι λόγω των χαμηλών αμοιβών, της έλλειψης ευκαιριών συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, και των δυσχερών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές. Εκτιμάται ότι οι εκπαιδευτι-
κοί αποτελούν το ένα τρίτο του συνόλου του ειδικευμένου μεταναστευτικού πληθυ-
σμού.118 Τα τελευταία χρόνια η κακή οικονομική συγκυρία και η πολιτική κατάσταση 
έχουν οδηγήσει σε αύξηση των ποσοστών μετανάστευσης.

Οι μισθοί των εκπαιδευτικών δεν συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό, που ανέρχεται 
στα ύψη. Από το 2008 η αύξηση έφτανε μόλις το 3%. Το 2012 ο προϋπολογισμός για 
την εκπαίδευση καταγράφεται στα 25,7 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 9 
εκατ. δολαρίων ΗΠΑ σε σχέση με το 2011. Σύμφωνα με τον Tevita Koroi, πρώην πρό-
εδρο της FTA, πάνω από το 90% του κρατικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση 
διατίθεται στους μισθούς των εκπαιδευτικών.119

Ο Νόμος για την Εκπαίδευση (Education Act) εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 1966 
και τροποποιήθηκε το 1976 προβλέποντας την ίδρυση ενός Εκπαιδευτικού Φόρουμ, 
ενός γνωμοδοτικού συμβουλίου για τις εκπαιδευτικές παροχές, τις εκπαιδευτικές πο-
λιτικές, και για άλλα θέματα, όπως υποβάλλονται από μέλος του Φόρουμ ή από τον 
Μόνιμο Γραμματέα. Περιλαμβάνει την FTU, την FTA, τον Πρόεδρο της Ένωσης Σχο-
λικών Διευθυντών Νησιών Φίτζι και 10 αντιπροσώπους των εποπτικών αρχών των 
εγγεγραμμένων σχολείων.

Οι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Η Επιτροπή 
Δημόσιων Υπηρεσιών, που συστάθηκε με το Νόμο του 1999, είναι υπεύθυνη για τον 
καθορισμό των όρων και των συνθηκών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των απο-
δοχών, και ίδρυσε την Επιτροπή Προσφυγών Δημόσιων Υπηρεσιών για την εξέταση 
μεμονωμένων υποθέσεων.

Ο κοινωνικός διάλογος πριν το στρατιωτικό πραξικόπημα
Τον Απρίλιο του 2006 η Συνομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιου Τομέα (που απαρ-
τίζεται από την Ένωση Δημόσιων Υπηρεσιών Νησιών Φίτζι [Fiji Public Service 
Association], την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Νησιών Φίτζι και την Ένωση Νοσο-
κόμων Νησιών Φίτζι [Fiji Nurses Association - FNA]) υπέγραψαν συμφωνία συνερ-
γασίας με την Επιτροπή Δημόσιων Υπηρεσιών (Public Service Commission - PSC) 
και τον Πρωθυπουργό Laisenia Qarase, τον τελευταίο δημοκρατικά εκλεγμένο ηγέ-
τη της χώρας. Η συμφωνία περιείχε ένα πενταετές Μνημόνιο Συνεργασίας και ένα 

118. “Fijan teachers on the move: Causes, implications and policies” [Μετακινούμενοι εκπαι-
δευτικοί στα Νησιά Φίτζι: Αιτίες, συνέπειες και πολιτικές], Asia Pacific Viewpoint, Vol 44, 
Issue 2, Αύγουστος 2003, σ. 163-175.

119. Fiji Times Online, 5 Μαΐου 2010 (ομιλία στο 80ό Ετήσιο Συνέδριο την 5η Μαΐου 2010).
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Πλαίσιο Εργασιακών Σχέσεων 2006-2008. Η συμφωνία αυτή, σύμφωνα με την Ένωση 
Νοσοκόμων Νησιών Φίτζι, έλυνε μια σειρά από ζητήματα που εκκρεμούσαν από το 
2003 και αφορούσαν καθυστερημένες πληρωμές, αυξήσεις μισθών και προσαρμογές 
στο κόστος ζωής, και περιλάμβανε την πρόταση για το σχεδιασμό ενός συστήματος 
μεθοδικής αξιολόγησης των θέσεων εργασίας. Ήταν μια μακρά και διεξοδική διαδι-
κασία διαπραγμάτευσης.

Η κατάσταση μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα
Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2007 η συμφωνία συνεργασίας ανακλήθηκε 
μονομερώς. Η προσωρινή διοίκηση, στη συνέχεια, επέβαλε οριζόντια περικοπή μι-
σθών κατά 5% για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και μείωσε το υποχρεωτικό 
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 60 στα 55. Αν και το FICTU ζήτησε από τον 
Υπουργό Εργασίας να παραπέμψει τη διαφορά σε διαιτησία, η κυβέρνηση αγνόη-
σε το αίτημα και στη συνέχεια το FICTU αποφάσισε την προκήρυξη απεργίας. Στις 
25 Ιουλίου 2007 η FNA πραγματοποίησε απεργία στην οποία συμμετείχαν η FTA, 
η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Δημοσίου Νησιών Φίτζι (Fiji Public Employees Union) 
και η Ένωση Δημόσιων Υπαλλήλων Νησιών Φίτζι [.Fiji Civil Servants Association]. 
Ωστόσο, στην απεργία δεν συμμετείχαν άλλες οργανώσεις και όταν η προσωρινή 
κυβέρνηση απείλησε τους απεργούντες με περικοπή των αποδοχών η απεργία κατέρ-
ρευσε. Οι νομικές προσφυγές κατά των μονομερών αυτών αποφάσεων εξακολουθούν 
να εκκρεμούν.

Τον Απρίλιο του 2008, η Κύρωση Εργασιακών Σχέσεων (Employment Relations 
Promulgation - ERP) καθιέρωσε ένα νέο σύνολο μηχανισμών, στους οποίους πε-
ριλαμβάνονταν οι Υπηρεσίες Μεσολάβησης, το Εργατικό Δικαστήριο και το Δικα-
στήριο Εργασιακών Σχέσεων. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων 
(Employment Relations Advisory Board) ιδρύθηκε το Μάιο του 2009. Η CEARC της 
ΔΟΕ εξέφρασε τη γενική της ικανοποίηση για τη νέα νομοθεσία.

Ωστόσο, οι διώξεις των συνδικαλιστών εντάθηκαν το 2009, μετά την αναστολή του 
Συντάγματος της χώρας, την 10η Απριλίου. Στις 30 Απριλίου ο Πρόεδρος της FTA 
Tevita Koroi απολύθηκε από τη θέση του ως σχολικός διευθυντής από την Επιτροπή 
Δημόσιων Υπηρεσιών. Απομακρύνθηκε επίσης από τις θέσεις του στο Εκπαιδευτικό 
Φόρουμ, στο Συμβούλιο Εγγραφής Εκπαιδευτικών Νήσων Φίτζι, στη Μικτή Συμβου-
λευτική Επιτροπή (Joint Consultative Committee - JCC) και στο Συμβούλιο Προσω-
πικού (Staff Board - CSB). Του ασκήθηκαν κατηγορίες για παραβίαση του κώδικα 
δεοντολογίας δημόσιων υπαλλήλων, που βασίστηκαν σε δήλωση του Koroi τον Δε-
κέμβριο του 2008, υπό την ιδιότητά του ως ηγετικού συνδικαλιστικού στελέχους, 
όταν απεύθυνε κάλεσμα σε συντονισμένη εκστρατεία για την επιστροφή των Φίτζι 
στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η απόλυσή του καταδικάστηκε ευρέως ως παρα-
βίαση της ελευθερίας της έκφρασης και της συνδικαλιστικής ελευθερίας της FTA. Η 
υπόθεση κατατέθηκε στην Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας της ΔΟΕ, η οποία 
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απεύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση να επαναφέρει στα καθήκοντά του και να απο-
καταστήσει πλήρως τον κ. Koroi.

Επιπλέον, το 2009 μια σειρά από διατάγματα περιόρισαν σοβαρά την ελευθερία τού 
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι.

Ο Κανονισμός Έκτακτης Ανάγκης Υπηρεσιών Δημοσίου (Pubic Emergency 
Regulations) του 2009, ο οποίος όρισε ως παράνομη τη συνάθροιση άνω των 3 ατό-
μων, καταργήθηκε το 2012 και αντικαταστάθηκε από το (Τροποποιητικό) Διάταγμα 
Δημόσιας Τάξης (Public Order [Amendment] Decree). Το διάταγμα αυτό ουσιαστικά 
απαιτεί από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να ζητούν τη συναίνεση των αρχών πριν 
από την πραγματοποίηση συνεδριάσεων και δίνει στην αστυνομία και στο στρατό ευ-
ρείες εξουσίες να χρησιμοποιούν βία για τη διάλυση συναθροίσεων. Μια υποενότητα 
(5) του εδαφίου (8) παραθέτει μια εκτενέστατη σειρά από λόγους για την άρνηση 
χορήγησης άδειας διοργάνωσης μιας συνάθροισης.

Την ίδια στιγμή άλλα διατάγματα περιορίζουν ή αίρουν τη δυνατότητα συλλογικής 
διαπραγμάτευσης ή νομικής προσφυγής για τα συνδικάτα του δημόσιου τομέα.

Το Διάταγμα υπ’ αριθ. 6 του 2009 (Κρατικές Υπηρεσίες) κατάργησε την Επιτροπή 
Προσφυγών Δημόσιων Υπηρεσιών και διέγραψε όλες τις υποθέσεις που εκκρεμούσαν 
μέχρι την έκδοσή του.

Τα Διατάγματα υπ’ αριθμ. 9 και 10 του 2009 (Απονομή Δικαιοσύνης) διέγραψαν δε-
κάδες υφιστάμενες και εκκρεμούσες καταγγελίες που είχαν υποβληθεί από δημόσι-
ους υπαλλήλους. Τα διατάγματα επίσης έθεσαν τέρμα στο δικαίωμα των συνδικάτων 
του δημόσιου τομέα να επιδιώκουν τη μεταβολή ή την αναβάθμιση των παροχών των 
εργαζομένων μέσω διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Από το 2009 η Επιτροπή Δημόσιων Υπηρεσιών έχει πάψει να συνδιαλέγεται ή να δια-
πραγματεύεται με τα συνδικάτα του δημόσιου τομέα για τις συνθήκες απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των τιμαριθμικών προσαρμογών, σύμφωνα με το FICTU. 
Ωστόσο, μεμονωμένες υποθέσεις κατέστη εφικτό να παραπεμφθούν σε διαπραγμά-
τευση στο πλαίσιο της Κύρωσης Εργασιακών Σχέσεων, τον Απρίλιο του 2008.

Το Διάταγμα 21 του 2011 (Ρυθμίσεις για την Απασχόληση) τροποποίησε την Κύ-
ρωση Εργασιακών Σχέσεων (ERP) αποκλείοντας την οδό της νομικής προσφυγής για 
τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα. Το μεταγενέστερο Διάταγμα 36 του 2011 
έχει στόχο να αποκαταστήσει την προστασία των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα 
από τις διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των αντισυνδικαλιστικών.

Αν και δεν επηρεάζει άμεσα τους εκπαιδευτικούς, το Διάταγμα για τους Εθνικούς 
Βασικούς Κλάδους του 2011 περιόρισε σημαντικά τη συνδικαλιστική ελευθερία και 
το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης σε βασικούς οικονομικούς κλάδους, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών, των τηλεπικοινωνιών, της πολιτικής 
αεροπορίας, του συνόλου των ξένων τραπεζών και των οργανισμών κοινής ωφέλειας.
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Πρόσφατες εξελίξεις το 2012
Η κυβέρνηση έχει αναστείλει το Τροποποιητικό Διάταγμα Δημόσιας Τάξης επιτρέπο-
ντας με τον τρόπο αυτό την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων που συγκαλούνται από 
την πρόσφατα συσταθείσα Συνταγματική Επιτροπή. Έχει επίσης ανακοινώσει έναν 
οδικό χάρτη για τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικών εκλογών μέχρι το 2014.

Με πρόσφατη απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του 
για υποθέσεις εργαζομένων του Δημοσίου που επιθυμούν να προσφύγουν εναντίον 
της κυβέρνησης ή της Επιτροπής Δημόσιων Υπηρεσιών ακόμη και για θέματα που 
αφορούν τη λύση εργασιακών σχέσεων ή τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων. Η Επιτροπή 
έχει επίσης εισαγάγει ένα νέο σύστημα υποβολής εσωτερικών καταγγελιών. Η κυβέρ-
νηση ενημέρωσε επίσης την Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας της ΔΟΕ ότι μια 
υποεπιτροπή του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εργασιακών Σχέσεων αναλαμβάνει να 
επανεξετάσει όλα τα υφιστάμενα κυβερνητικά διατάγματα που αφορούν τις δημόσιες 
υπηρεσίες ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα διεθνή πρότυπα εργασίας.

Η κυβέρνηση των Φίτζι έχει ενημερώσει τη ΔΟΕ ότι οι συστάσεις της στην περίπτω-
ση της παύσης του Προέδρου της FTA Tevita Koroi θα παραπεμφθούν στο Γνωμοδο-
τικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων προς αξιολόγηση.120 

Τον Σεπτέμβριο του 2012 η   ΔΟΕ επιχείρησε να πραγματοποιήσει αποστολή συγκέ-
ντρωσης στοιχείων στα Φίτζι. Η κυβέρνηση, ενώ αρχικά είχε συμφωνήσει με την 
αποστολή και τους όρους εντολής της, άλλαξε γνώμη και η αποστολή κλήθηκε να 
εγκαταλείψει τη χώρα. 

Επικαιροποίηση Μαρτίου 2011 της FTA: 
«Το σημερινό πολιτικό κλίμα δεν είναι ευνοϊκό για καλές και για δίκαιες πρακτικές 
εργασίας και εργασιακές σχέσεις. Δεν αναμένουμε και δεν μας ενδιαφέρουν πλέον 
οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση. Κάνουν ό,τι νομίζουν αντιμετωπίζοντας 
τους εργαζομένους ως εργαλεία ενώ ο ανθρώπινος παράγοντας μοιάζει να έχει 
αποκλειστεί εσκεμμένα από την όλη εξίσωση.»

120. Report of the ILO CFA to Governing Body [Έκθεση της Επιτροπής Συνδικαλιστικής Ελευ-
θερίας της ΔΟΕ προς το Διοικητικό Συμβούλιο], Νοέμβριος 2012, Πργρ. 783(b).
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Δαπάνες για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ΑΕΠ

% του ΑΕΠ που δαπανάται 
για την εκπαίδευση

% των δημόσιων δαπανών 
για την εκπαίδευση % ανάπτυξης του ΑΕΠ

2006: 3,4 %

2007: 5,8 % -6,6 %

2008: 4,2 % 15,6 % 0,2 %

2009: 4,5 % 14,4 % -0,5 %

2010: 6,2 %

Πηγή: World Bank /Index Mundi
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ΙΑΠΏΝΙΑ121

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
Japan Teachers Union (JTU) / Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Ιαπωνίας

Άλλες οργανώσεις
ZENKYO / Πανιαπωνική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών και Διοικητικού Προσωπικού

ZEN-NICHIKYOREN / Εθνική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Ιαπωνίας

Ποσοστό Συνδικαλιστικής Πυκνότητας:
Περίπου 30% του επίσημου εργατικού δυναμικού 

Κυρώσεις συμβάσεων
Σ. 87 περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαι-
ώματος (1948), κύρωση: 1965

Σ. 98 περί Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1949), 
κύρωση: 1953

Σ. 100 περί  Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για εργασία ίσης αξίας (1951), 
κύρωση: 1967

Σ. 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976), κύρωση: 2002

Εισαγωγή
Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Ιαπωνίας εκπροσωπεί περίπου το 30% των εκπαι-
δευτικών και των εργαζομένων στην εκπαίδευση στα εθνικά, δημόσια και ιδιωτικά 
νηπιαγωγεία και ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. Μέλη της επίσης είναι υπάλληλοι άλλων ιδρυμάτων που σχετίζονται με την 
εκπαίδευση, όπως είναι τα νοσοκομεία, τη λειτουργία των οποίων έχει αναλάβει 
απευθείας η Ένωση Αλληλοβοήθειας Εκπαιδευτικών Δημόσιων Σχολείων (Mutual 
Aid Association of Public School Teachers).

Η JTU ιδρύθηκε το 1947 και έχει αναγνωριστεί από την Κεντρική Επιτροπή Εργασι-
ακών Σχέσεων. Οι στόχοι της είναι:

(1) να εξασφαλίσει την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ευημερία των εκπαιδευτι-
κών και των εργαζομένων στην εκπαίδευση·

121. Ευχαριστούμε θερμά τους Hiroaki Akaike, Πρόεδρο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Ιαπωνί-
ας, και Tamaki Terazawa, εκπρόσωπο του Υπουργείου Διεθνών Υποθέσεων, για τις πολύ-
τιμες πληροφορίες και σχόλια που μας παρείχαν για τη μελέτη της χώρας αυτής.
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(2) να διασφαλίσει τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης και την ακαδημαϊκή ελευ-
θερία·

(3) να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός δημοκρατικού κράτους που θα σέβεται την 
ειρήνη και την ελευθερία.

Η JTU διοργανώνει διετή Συνδιάσκεψη και έχει Κεντρική Επιτροπή και Κεντρικό 
Εκτελεστικό Συμβούλιο, ενώ απαρτίζεται από τα εξής τμήματα: προσχολικής εκπαί-
δευσης, ειδικής αγωγής, νεολαίας, γυναικών, υπαλληλικού προσωπικού, διδασκό-
ντων/διδασκουσών νοσηλευτικής, μη υπαλληλικού προσωπικού, διδασκόντων/ προ-
σωπικού διατροφικής αγωγής, ασκούμενων εκπαιδευτικών, γραμματέων και προσω-
πικού της JTU, την ad-hoc επιτροπή σχολικών βιβλιοθηκών και την ad-hoc επιτροπή 
προσωρινών εκπαιδευτικών και εργαζομένων στην εκπαίδευση.

Εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα είναι δημόσιοι υπάλληλοι της τοπικής διοίκη-
σης. Στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση τα δημοτικά συμβούλια εκπαίδευσης επο-
πτεύουν τον κλάδο, ενώ οι νομαρχιακές αρχές είναι αρμόδιες για το διορισμό των εκ-
παιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού και την καταβολή των αποδοχών τους.

Συνδικαλιστική ελευθερία 
Το Σύνταγμα αναγνωρίζει τα δικαιώματα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης, τα οποία όμως υπόκεινται σε περιορισμούς στην περί-
πτωση των δημόσιων υπαλλήλων και των εργαζομένων σε κρατικές βιομηχανίες και 
σε ιδιωτικές εταιρείες που θεωρείται ότι παρέχουν βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλει-
ας. Οι αστυνομικού υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στις φυλακές, στο πυροσβεστικό 
σώμα, στην ακτοφυλακή και στις ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν δικαίωμα να οργανώ-
νονται σε συνδικάτα. Οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα τόσο στην κεντρική όσο 
και στην τοπική διοίκηση δεν έχουν δικαίωμα να απεργούν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι 
που υποκινούν άλλους σε απεργία αντιμετωπίζουν πρόστιμα, φυλάκιση ή άλλες πει-
θαρχικές κυρώσεις.

Ο Νόμος για τους Υπαλλήλους των Τοπικών Δημόσιων Υπηρεσιών (Local Public 
Service Employee Act) διαθέτει σύστημα καταχώρισης των συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων, σύμφωνα με το οποίο σε κάθε διοικητική ενότητα πρέπει να συστήνεται 
ξεχωριστό συνδικάτο δημόσιων υπαλλήλων. Ως εκ τούτου, οι οργανώσεις των εκ-
παιδευτικών μπορούν να απαρτίζονται μόνο από εκπαιδευτικούς και λοιπό υποστη-
ρικτικό ή διοικητικό προσωπικό από μια συγκεκριμένη μονάδα τοπικής αυτοδιοίκη-
σης. Ο Ειδικός Νόμος για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Special Act for Education 
Personnel) προβλέπει τη σύσταση ξεχωριστών συνδικάτων εκπαιδευτικών σε δημο-
τικό και νομαρχιακό επίπεδο.
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Συλλογικές διαπραγματεύσεις
Οι μισθοί και οι συνθήκες εργασίας κατοχυρώνονται με βάση τις ετήσιες συστάσεις 
της Εθνικής Αρχής Προσωπικού και τοπικών επιτροπών προσωπικού. Με βάση τις 
συστάσεις αυτές, οι νομαρχίες διαπραγματεύονται με τις συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις για να αποφασίσουν λεπτομερείς ρυθμίσεις που αφορούν τους μισθούς των ερ-
γαζομένων. Η εθνική κυβέρνηση καταβάλλει το ένα τρίτο των μισθών και κάθε νο-
μαρχία τα δύο τρίτα. Οι εκπαιδευτικοί στο δημόσιο τομέα έχουν μόνο το δικαίωμα να 
συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις, αλλά όχι το δικαίωμα να υπογράφουν συλλογικές 
συμβάσεις. Για τη συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις με τις τοπικές αρχές θα πρέπει να 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
• να υπάρχει νόμιμο Καταστατικό,
• οι λογαριασμοί να είναι τακτοποιημένοι και το λογιστικό σύστημα να είναι σε εύ-

ρυθμη λειτουργία,
• να έχουν διεξαχθεί οι επίσημες εκλογές,
• όλα τα μέλη των συνδικάτων να προέρχονται από τον ίδιο δήμο.

Οι διαπραγματεύσεις καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:
• τους μισθούς και τα επιδόματα· τα ωράρια και τους χρόνους ανάπαυσης· τις άδειες 

διακοπών·
• τα κριτήρια προαγωγής· τις μεταθέσεις· τις βραχυχρόνιες άδειες· τις πειθαρχικές 

διαδικασίες και τις απολύσεις·
• την υγεία και ασφάλεια και την αποζημίωση για ατύχημα·
• άλλους όρους εργασίας.

 Οι εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού τομέα καλύπτονται από τα βασικά εργασιακά δι-
καιώματα, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβα-
νομένου του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Εντούτοις, στην πράξη 
υπάρχουν αρκετά σχολεία όπου δεν τηρούνται οι εργασιακοί νόμοι.

Κοινωνικός διάλογος
Ο κοινωνικός διάλογος για ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής δεν είναι επαρκώς 
αναπτυγμένος. Η CEART πραγματοποίησε αποστολή συγκέντρωσης στοιχείων στην 
Ιαπωνία το 2008 και ανέφερε ότι οι διαδικασίες διαβούλευσης ήταν περιορισμένες. 
Για παράδειγμα, θέματα που σχετίζονταν με την αποτίμηση της απόδοσης και την 
αξιοκρατική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ορίζονταν ως διαχειριστικά και λειτουρ-
γικά, όπως προέβλεπε ο Νόμος για τις Τοπικές Δημόσιες Υπηρεσίες, και ως εκ τούτου 
δεν ήταν δυνατόν να υπόκεινται σε διαβούλευση. Όπως διαπίστωσε η CEART, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις θεωρούσαν ότι οι διαβουλεύσεις ήταν συχνά «προσχη-
ματικές διαδικασίες ακρόασης που διεξάγονταν χωρίς καμία πρόθεση αλλαγής σε 
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πολιτικές ή αποφάσεις». Σημείωσε επίσης ένα διάχυτο αίσθημα απογοήτευσης και 
περιθωριοποίησης, το οποίο οφειλόταν στο έλλειμμα διακίνησης πληροφοριών.122

Το 2002 τα ιαπωνικά συνδικάτα υπέβαλαν καταγγελία στην Επιτροπή Συνδικαλιστι-
κής Ελευθερίας123 σχετικά με την έλλειψη δικαιωμάτων συλλογικής διαπραγμάτευ-
σης για τους δημόσιους υπαλλήλους, η οποία υφίσταται ακόμα.

Τάσεις μετά την οικονομική κρίση του 2008
Μετά το 2008 δεν σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στο δικαίωμα συνδικαλιστικής 
ελευθερίας και συλλογικής διαπραγμάτευσης των εκπαιδευτικών, αν και υπήρξαν μια 
σειρά από προτάσεις που αφορούν μεταρρυθμίσεις στην εργασία των δημόσιων και 
κρατικών υπαλλήλων.

Το 2008 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, που επι-
δίωκε να διευρύνει τα δικαιώματα των δημόσιων υπαλλήλων επιτρέποντάς τους να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις. Με βάση τις διατάξεις του Νόμου για τη Μεταρ-
ρύθμιση, ιδρύθηκε η Διεύθυνση Προώθησης της Μεταρρύθμισης των Δημόσιων 
Υπηρεσιών (Headquarters for Promoting Civil Service Reform) υπό το πρωθυπουρ-
γικό συμβούλιο και το 2010 εκδόθηκε σχέδιο πρότασης για ένα Αυτόνομο Σύστη-
μα Μεταρρύθμισης των Σχέσεων Εργαζομένων-Εργοδοτών (Autonomous Labour 
Employer Relations Reform System). Συντάχθηκαν τέσσερα νομοσχέδια, που αφο-
ρούσαν τη μεταρρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών μαζί με τις Βασικές Αρχές του 
Συστήματος των Σχέσεων Εργαζομένων-Εργοδοτών για τους Υπαλλήλους των Τοπι-
κών Δημόσιων Υπηρεσιών (Basic Concept of the Labour–Employer Relations System 
for Local Public Service Employees).

Το 2010 η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο χορήγησης του δι-
καιώματος της συνδικαλιστικής οργάνωσης στους εργαζομένους του πυροσβεστικού 
σώματος, πρόταση που στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε.

Το Νοέμβριο του 2012, μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης του Δημοκρατικού 
Κόμματος, εισήχθη στην Κάτω Βουλή νομοσχέδιο που κατοχύρωνε το δικαίωμα των 
δημόσιων υπαλλήλων να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις. Ωστόσο, στις επόμενες 
εκλογές, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα επανήλθε στην εξουσία και το νομο-
σχέδιο αποσύρθηκε.

122. Joint ILO/UNESCO Committee of Experts on the Application of the Recommendations 
concerning Teaching Personnel (CEART), Report of the Fact-finding mission to examine 
allegations of non-application of the Recommendation concerning the Status of Teachers 
in Japan [Έκθεση της αποστολής συγκέντρωση στοιχείων για την εξέταση ισχυρισμών περί 
μη εφαρμογής της σύστασης σχετικά με το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών στην 
Ιαπωνία], 20-28 Απριλίου 2008, σ. 26.

123. ILO Committee on Freedom of Association, Case No 2183, Japan.



Έκθεση για την Εκπαιδευτική Διεθνή 105

Η JTU και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημόσιου τομέα εξακολουθούν να 
επιδιώκουν την κατάκτηση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων. Τον Ιούνιο του 2012 
η   Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας της ΔΟΕ επανέλαβε τις παλαιότερες συστά-
σεις της προς την ιαπωνική κυβέρνηση ζητώντας να λάβει μέτρα σχετικά με:

(α) τη διασφάλιση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων για τους δημόσιους υπαλλή-
λους·

(β) την κατοχύρωση του δικαιώματος της συνδικαλιστικής οργάνωσης για τους υπη-
ρετούντες στο πυροσβεστικό σώμα και το προσωπικό των φυλακών·

(γ) την εξασφάλιση ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν απασχολούνται στη δημόσια 
διοίκηση έχουν το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης και της σύναψης συλ-
λογικών συμβάσεων, και ότι οι εργαζόμενοι των οποίων τα δικαιώματα διαπραγμά-
τευσης περιορίζονται από το νόμο απολαμβάνουν επαρκή αντισταθμιστικά οφέλη·

(δ) την αναγνώριση του δικαιώματος απεργίας των δημόσιων υπαλλήλων που δεν 
ασκούν εξουσία στο όνομα του κράτους, σύμφωνα με τις αρχές της συνδικαλιστικής 
ελευθερίας, και τη διασφάλιση ότι τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων και οι 
υπάλληλοι που ασκούν νόμιμα το δικαίωμα αυτό δεν θα υπόκεινται σε βαριές αστικές 
ή ποινικές κυρώσεις· και

(ε) το εύρος των προς διαπραγμάτευση ζητημάτων στο δημόσιο τομέα.124

Δαπάνες για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ΑΕΠ

% των δημόσιων δαπανών 
για την εκπαίδευση

% του ΑΕΠ που 
δαπανάται για την 

εκπαίδευση
% ανάπτυξης του ΑΕΠ

2007: 2,0 %

2008: 9,4 % 3,4 % -0,7 %

2009: -5,2 %

2010: 3,8 % 3,9 %

2011: -0,7 %

Πηγή: World Bank /Index Mundi

124. Βλ. Interim Report, Case No 2183 - Japan, Report no 363 [Ενδιάμεση Έκθεση, Υπόθε-
ση αριθ. 2183 - Ιαπωνία, Έκθεση αριθ. 363], Μάρτιος 2012, http://www.ilo.org/dyn/
normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3057186.
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ΕΥΡΏΠΗ 

ΔΑΝΙΑ125

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
BUPL / Δανική Εθνική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Προσχολικής και Πρώτης Σχο-
λικής Ηλικίας 

GL (Gymnasieskolernes Laererforening) / Εθνική Ένωση Σχολείων Ανώτερης Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης

DLF / Δανική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών

DM (Dansk Magisterforening) / Ομοσπονδία Πανεπιστημιακών Διδασκόντων

UED / Εκπαιδευτική Ομοσπονδία Δανίας

Κυρώσεις συμβάσεων
Σ. 87 περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαι-
ώματος (1948), κύρωση: 1951

Σ. 98 περί Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1949), 
κύρωση: 1955

Σ. 100 περί  Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για εργασία ίσης αξίας (1951), 
κύρωση: 1960

Σ. 111 για τη Διάκριση (στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα) (1958), κύρωση: 1960

Σ. 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976), κύρωση: 1978

Σ. 151 για τις Εργασιακές Σχέσεις (στη Δημόσια Διοίκηση) (1978), κύρωση: 1981

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
Υπάρχουν πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών στη Δανία, που εκ-
προσωπούν τους νηπιαγωγούς (BUPL), τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και 
της κατώτερης δευτεροβάθμιας (DLF), τους εκπαιδευτικούς της ανώτερης δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης (GL) και ούτω καθεξής. Τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών, επο-
μένως, δεν βρίσκονται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους και οι κατηγορία των εκπαιδευ-
τικών που εκπροσωπεί κάθε οργάνωση καθορίζετται βάσει συμφωνίας.126

125. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στους Hjalte Meilvang, εκπρόσωπο της Δανικής Ένω-
σης Εκπαιδευτικών, και Hans Laugesen, εκπρόσωπο της Εθνικής Ένωσης Εκπαιδευτικών 
Ανώτερης Μέσης Εκπαίδευσης, για τη συνεισφορά τους στη μελέτη της χώρας αυτής.

126. Τα στοιχεία βασίζονται σε προσχέδιο ομιλίας του εκπροσώπου της Δανικής Ένωσης Εκ-
παιδευτικών στη Συνδιάσκεψη του 2011 της Ε.Δ. Για στοιχεία σχετικά με τις άλλες συνδι-
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 Danmarks Lærerforening (DLF): Η DLF εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο δημόσιο τομέα - μαζί 
με τους διευθυντές στις βαθμίδες αυτές. Η DLF είναι οργανωμένη σε 78 τοπικά πα-
ραρτήματα. Τα μέλη της σε κάθε σχολείο εκλέγουν έναν εκπρόσωπο του σχολείου, 
ο οποίος εκπροσωπεί τη DLF σε επίπεδο σχολείου. Οι 309 εκπρόσωποι συμμετέχουν 
στις εργασίες της συνδιάσκεψης της οργάνωσης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για 
το σχεδιασμό του πολιτικού πλαισίου. Η συμμετοχή είναι προαιρετική με υποχρέωση 
καταβολής συνδρομής.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ*
Κατηγορία Γυναίκες Άντρες Σύνολο

1 (Εκπαιδευτικοί) 40.026 16.474 56.500
2 (Νηπιαγωγοί)* 3.152 147 3.299
3 (Σχολικοί Διευθυντές) 1.887 2.320 4.207
4 (Συνταξιοδοτηθέντα μέλη) 11.789 7.821 19.610
5 (Εκπαιδευόμενοι Εκπαιδευτικοί) 4.485 2.242 6.727
6 Ειδικά Μέλη 453 251 704
Σύνολο Μελών 61.792 29.255 91.047

Επικαιροποίηση: 20-3-2013.

*  Ιστοσελίδα της DLF (μόνο στα δανικά): http://www.dlf.org/files/DLF/Danmarks%20
L%C3%A6rerforening%20mener/Tal%20og%20analyser/Statistik%20om%20
l%C3%A6rerne/l%C3%A6rer-tab%203-medl-fraktion.pdf

Εν ενεργεία* μέλη**
2008 2009 2010 2011 2012 2013

69.173 67.748 68.228 67.037 64.819 64.006

* Εξαιρούνται οι φοιτητές, τα ειδικά μέλη και οι συνταξιοδοτηθέντες εκπαιδευτικοί.

**  Ιστοσελίδα της DLF (μόνο στα δανικά): http://www.dlf.org/files/DLF/Danmarks%20
L%C3%A6rerforening%20mener/Tal%20og%20analyser/Statistik%20om%20
l%C3%A6rerne/l%C3%A6rer-tab%204-udvikl%20antal.pdf

  http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1001017s/dk1001019q.htm.

Αυτή η φθίνουσα τάση οφείλεται στη μείωση του αριθμού των θέσεων των εκπαιδευ-
τικών. Η κάλυψη παραμένει σε υψηλά επίπεδα και εκτιμάται στο 97% των δυνητικών 
μελών.127 

καλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών στη Δανία, βλ. http://www.eurofound.europa.eu/
eiro/studies/tn1001017s/dk1001019q.htm.

127. http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1001017s/dk1001019q.htm.
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Η πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Δανία
Το Σύνταγμα της Δανίας δίνει σε όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας το δικαίωμα της 
δωρεάν εκπαίδευσης σε «Folkeskolen» (ΣτΜ: σχολεία πρωτοβάθμιας και κατώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Το Σύνταγμα προβλέπει επίσης τη δυνατότητα εκπαί-
δευσης στο σπίτι. Στη Δανία, ως εκ τούτου, η εκπαίδευση, αλλά όχι η σχολική φοίτηση, 
είναι υποχρεωτική. Η σχολική ηλικία ορίζεται από το Κοινοβούλιο και έχει επεκταθεί 
με την πάροδο του χρόνου. Πρόσφατα, το 2009, η φοίτηση στο «Børnehaveklassen» 
- μονοετές νηπιαγωγείο για παιδιά προσχολικής ηλικίας - έγινε υποχρεωτική,128 ενώ 
μέχρι τότε ήταν προαιρετική. Με την αλλαγή αυτή στη Δανία προβλέπονται 10 χρό-
νια υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης, από τα οποία ένας χρόνος είναι στο νηπια-
γωγείο και 9 χρόνια στην πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι 
μαθητές έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα προαιρετικό 10ο έτος 
σε Folkeskole. Το Folkeskole στη Δανία είναι ενιαίο σχολείο στο οποίο οι μαθητές 
δεν διαχωρίζονται με βάση τις επιδόσεις τους στις προηγούμενες τάξεις. Τα σχολεία 
αυτά ανήκουν στην αρμοδιότητα των δήμων, εντός νομικού πλαισίου (Νόμος για τα 
Folkeskole) που θέτει το Κοινοβούλιο.129

Η πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από 1.318 δη-
μόσια σχολεία και 538 ιδιωτικά και ελεύθερα σχολεία με το 84,68% των παιδιών να 
φοιτούν σε δημόσια σχολεία.130 Το 85% των δαπανών των ιδιωτικών σχολείων καλύ-
πτονται από το κράτος.131

Γενικά στοιχεία για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δανία (το δανικό 
πρότυπο)
Η Δανία έχει μακρά παράδοση συλλογικής διαπραγμάτευσης. Από τα τέλη του 19ου 
αιώνα η δανική αγορά εργασίας ρυθμίζεται από συλλογικές συμβάσεις μεταξύ εργο-
δοτών και εργαζομένων. Η αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγ-
μάτευσης και της συνδικαλιστικής δράσης έχει την αφετηρία της στο «Συμβιβασμό 
του Σεπτέμβρη» του 1899, με τον οποίο θεμελιώθηκε το λεγόμενο δανικό μοντέλο. 
Αυτό ισχύει και για την αγορά εργασίας στο δημόσιο τομέα και, ως εκ τούτου, και για 
τους εκπαιδευτικούς. Το εν λόγω μοντέλο συλλογικής διαπραγμάτευσης προβλέπει 
ισχυρές οργανώσεις εργαζομένων αλλά και εργοδοτών.132

128. http://www.folkeskolen.dk/50630/boernehaveklassen-bliver-obligatorisk-fra-2009.

129. Τα στοιχεία βασίζονται στο “Folkeskolen” (Πληροφοριακό Δελτίο του Υπουργείου Παι-
διών και Εκπαίδευσης), http://eng.uvm.dk/Factsheets/~/media/UVM/Filer/English/
Fact%20sheets/080101_fact_sheet_the_folkeskole.ashx.

130. Στοιχεία της DLF μέσω του Υπουργείου Παιδιών και Εκπαίδευσης της Δανίας.

131. Έντυπο της DLF: http://www.dlf.org/files/DLF/English/EngelskPjece1.pdf.

132.  Τα στοιχεία βασίζονται σε προσχέδιο ομιλίας εκπροσώπου της DLF στη συνδιάσκεψη 
της Ε.Δ. το 2011.
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Στη χώρα υπήρχε ανέκαθεν σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της κυβέρνησης 
και των κοινωνικών εταίρων (στη Δανία συχνά αποκαλούνται «εταίροι της αγοράς 
εργασίας»). Οι κοινωνικοί εταίροι ρυθμίζουν τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας 
μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων και η κυβέρνηση ρυθμίζει το σύστημα κοινω-
νικής πρόνοιας νομοθετικά, αλλά κατά παράδοση οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν 
στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών μέσω κοινωνικού διαλόγου. 

Το σύστημα επίλυσης συγκρούσεων στην αγορά εργασίας βασίζεται στη διάκριση 
μεταξύ της «σύγκρουσης δικαιωμάτων» και της «σύγκρουσης συμφερόντων». Συ-
γκρούσεις δικαιωμάτων εμφανίζονται όταν το ζήτημα που συνιστά διαφορά καλύ-
πτεται ήδη από συλλογική σύμβαση. Γενικά, στην περίπτωση αυτή, δεν αναγνωρί-
ζεται το δικαίωμα προσφυγής στη συνδικαλιστική δράση. Αυτό συχνά αναφέρεται 
ως υποχρέωση ειρήνης.133 Οι παραβιάσεις συμφωνιών επιλύονται συνήθως από το 
Εργατικό Δικαστήριο, ενώ οι διαφορές στην ερμηνεία των συμβάσεων διευθετούνται 
στο Εργατικό Διαιτητικό Δικαστήριο (Faglige voldgiftsretter).

«Σύγκρουση συμφερόντων» εμφανίζεται σε περιόδους και περιοχές όταν και όπου 
δεν υφίστανται συλλογικές συμβάσεις σε ισχύ. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται 
η συνδικαλιστική δράση, όπως είναι οι απεργίες ή οι ανταπεργίες. Τα δικαιώματα 
αυτά ισχύουν τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους εργοδότες.134 Όταν οι 
εταίροι δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία, οι επιτροπές συμβιβασμού δι-
αμεσολαβούν για την αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης. Εάν αυτό αποτύχει, υπάρχει 
προηγούμενο κρατικής παρέμβασης. Ωστόσο, η παρέμβαση αυτή θεωρείται έσχατη 
λύση - η διαδικασία διαπραγμάτευσης διεξάγεται ενγένει συναινετικά, με τα μέρη να 
προσπαθούν να καταλήξουν σε συμβιβασμό αποδεκτό και από τις δύο πλευρές.

Μια άλλη σημαντική όψη των συλλογικών συμβάσεων στη Δανία είναι η υποχρέωση 
του εργοδότη που καλύπτεται από συλλογική σύμβαση να παρέχει τους όρους της 
σύμβασης σε όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται στο πλαίσιο της συλλογικής 
σύμβασης. Η ίδια αμοιβή και οι ίδιοι όροι εργασίας πρέπει να παρέχονται και στους 
εργαζομένους που δεν είναι μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων.135

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην εκπαίδευση
Από τη δεκαετία του 1970 στην αγορά εργασίας του δημόσιου τομέα στη Δανία, όπως 
και σε πολλές άλλες χώρες, παρατηρείται μια γενικευμένη στροφή, μακριά από τη 

133. www.eurofound.europa.eu/eiro/country/denmark_4.htm. Βλ. επίσης: Working 
in Denmark - a guide to the Danish labour market: 2. Danish Ministry of Foreign 
affairs:http://uk.bm.dk/~/media/BEM/Files/English/workingindk_english.ashx.

134. www.eurofound.europa.eu/eiro/country/denmark_4.htm.

135. Working in Denmark. A guide to the Danish labour market - 3. Danish Ministry of Foreign 
Affairs [Η εργασία στη Δανία. Οδηγός δανικής αγοράς εργασίας - 3. Δανικό Υπουργείο 
Εξωτερικών], http://uk.bm.dk/~/media/BEM/Files/English/workingindk_english.ashx
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δημοσιοϋπαλληλική σχέση εργασίας προς κάτι που μοιάζει όλο και περισσότερο με 
το συμβασιακό καθεστώς που κυριαρχεί στην ιδιωτική αγορά εργασίας. Στις συνθή-
κες αυτές, η σημασία των εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών διαπραγματεύ-
σεων είναι αυξημένη.136   Περίπου το ένα πέμπτο των εκπαιδευτικών στα Folkeskolen 
εξακολουθούν να εργάζονται με καθεστώς δημόσιου υπαλλήλου και επομένως δεν 
έχουν δικαίωμα να απεργούν. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί που άρχισαν να εργάζονται 
μέσα στις δύο προηγούμενες δεκαετίες έχουν υπογράψει συμβάσεις που καλύπτονται 
από τη συλλογική σύμβαση του κλάδου και, ως εκ τούτου, το γενικό πρότυπο της 
Δανίας που περιγράψαμε συνοπτικά παραπάνω ισχύει και για αυτούς. Οι εργασιακές 
σχέσεις στο δημόσιο τομέα φαίνεται να είναι λιγότερο συγκρουσιακές σε σύγκριση 
με τον ιδιωτικό τομέα. Οι εργοδότες κατέβαλλαν πάντοτε ιδιαίτερες προσπάθειες 
να αποφεύγουν το μέτρο της ανταπεργίας και να το εφαρμόζουν μόνο ως αμυντική 
στρατηγική απέναντι στην προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων.137

Στη Δανία η μόνη διάκριση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις του κλάδου της εκ-
παίδευσης γίνεται ανάμεσα σε όσες εργοδότης είναι το κεντρικό κράτος και σε όσες 
ο ρόλος αυτός έχει αναληφθεί από τους δήμους. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους 
εκπαιδευτικούς των «Γυμνασίων» (Gymnasium, GL) και τους διδάσκοντες στα πα-
νεπιστήμια (DM), καθώς το κράτος είναι υπεύθυνο για την ανώτερη δευτεροβάθμια 
και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ η δεύτερη κατηγορία καλύπτει τους εκπαιδευ-
τικούς των Folkeskole, που εκπροσωπούνται από την DLF.

Δομή της συλλογικής διαπραγμάτευσης της DLF
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών και των όρων εργα-
σίας είναι ο κοινώς αποδεκτός κανόνας καθορισμού των εργασιακών σχέσεων στον 
τομέα της εκπαίδευσης που ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων. Η συμφωνία γενι-
κού πλαισίου για τις δημοτικές περιοχές - η οποία καλύπτει διακλαδικά ζητήματα των 
υπαλλήλων των δήμων, όπως είναι οι άδειες μετ’ αποδοχών και οι άδειες μητρότητας 
- τίθεται σε διαπραγμάτευση μεταξύ της ΚΤΟ (Ένωσης Συνδικάτων Υπαλλήλων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης), στην οποία συμμετέχει η DLF ως μέλος της LC (Lærernes 
Centralorganisation), και της ομοσπονδίας των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της γενι-
κής συμφωνίας, η LC θέτει σε διαπραγμάτευση επιπλέον ειδικά ζητήματα που άπτο-
νται του κλάδου των εκπαιδευτικών - τις συνθήκες εργασίας, τα ωράρια διδασκαλίας 
κ.λπ.138 Και στις δύο αυτές διαπραγματεύσεις, εκπρόσωπος της εργοδοτικής πλευράς 
είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση Δανίας - Σύνδεσμος Δήμων Δανίας (LGDK). Καθώς 

136. Βλ. την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Industrial Relations in Europe 
2012.

137. FAOS (Ερευνητικό Κέντρο Εργασιακών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης), 
Med lockouter skal land bygges.

138. http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1001017s/dk1001019q.htm. 
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το σύνολο των 98 δήμων της Δανίας είναι μέλη της LGDK και η αρμοδιότητα δια-
πραγμάτευσης από την πλευρά των εργαζομένων είναι δομημένη ιεραρχικά, όπως 
περιγράψαμε ήδη, οι διαπραγματεύσεις είναι σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωτικές και 
δομημένες. Παρά το γεγονός ότι η LGDK είναι θεωρητικά και πρακτικά υπεύθυνη 
των διαπραγματεύσεων για την πλευρά του εργοδότη, δεν ενεργεί εντελώς ανεξάρ-
τητα από την κεντρική κυβέρνηση: βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με το Τμήμα 
Εκσυγχρονισμού του Υπουργείου Οικονομικών.139 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια πολύ 
συγκεντρωτική και ενιαία δομή διαπραγμάτευσης. Παρά το γεγονός αυτό, η προη-
γούμενη συλλογική σύμβαση, η OK 2008, επέτρεπε τη σύναψη συμβάσεων ανάμεσα 
στους επιμέρους δήμους και τα τοπικά παραρτήματα της DLF. Η προσέγγιση αυτή 
εφαρμόζεται ευρέως παρέχοντας ευελιξία στην κάλυψη των τοπικών αναγκών και ευ-
καιρίες προώθησης της σχολικής ανάπτυξης. Η DLF εκτιμά ότι, και από την πλευρά 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολλοί από τους συμμετέχοντες δήμους έμειναν αρκετά 
ικανοποιημένοι με αυτή τη δυνατότητα. 

Η διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων του 2013
Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων για τη νέα συλλογική σύμβαση του 2014 αντι-
προσωπεύει με ποικίλους τρόπους μια ριζική απομάκρυνση από τις τάσεις του πα-
ρελθόντος.

Το φθινόπωρο του 2012 η κυβέρνηση υπέβαλε πρόταση μεταρρύθμισης του δανικού 
Folkeskole με επίκεντρο το λεγόμενο «ολοήμερο σχολείο», η οποία αφορούσε την 
αύξηση των ωρών κατά τις οποίες τα παιδιά βρίσκονταν στο σχολείο. Δημιουργώ-
ντας ρήξη με την καθιερωμένη παράδοση του «διαχωρισμού ευθυνών», σύμφωνα με 
την οποία οι συνθήκες εργασίας καθορίζονται από συλλογικές διαπραγματεύσεις, η 
χρηματοδότηση της εν λόγω μεταρρύθμισης φαίνεται να απαιτεί ό,τι οι εκπρόσωποι 
διαπραγμάτευσης από την πλευρά των δήμων αποκαλούν «εξομάλυνση» του χρό-
νου εργασίας των εκπαιδευτικών. Αυτή η «εξομάλυνση» συνεπάγεται την κατάργηση 
όλων των συμφωνιών που αφορούν την κατανομή του εργασιακού χρόνου των εκ-
παιδευτικών - και κυρίως το ανώτατο όριο ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. 
Σύμφωνα με την πρόταση της LGDK, οι διευθυντές σχολείων θα αποκτούσαν ευρεία 
διακριτική ευχέρεια ανάθεσης καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς - χωρίς καμία εγ-
γύηση για την εξασφάλιση επαρκούς χρόνου διδακτικής προετοιμασίας κ.λπ.

Η δανική κυβέρνηση έχει αρνηθεί οποιοδήποτε διαδικασία από κοινού επεξεργασίας 
της μεταρρυθμιστικής της πρότασης με την LGDK, αδυνατώντας να δείξει με πει-
στικά επιχειρήματα τον τρόπο με τον οποίο η μεταρρύθμιση θα μπορούσε να χρημα-
τοδοτηθεί χωρίς οι εκπαιδευτικοί να αναγκαστούν να περνούν περισσότερο χρόνο 
στην τάξη, επιβάλλοντας, δηλαδή, περισσότερες ώρες διδασκαλίας στον ίδιο αριθμό 
εκπαιδευτικών. Η εντύπωση αυτή ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η κεντρι-

139. FAOS (Ερευνητικό Κέντρο Εργασιακών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης), 
Hierakiet i det offentlig aftale system.
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κή κυβέρνηση ως εργοδότης έχει παρουσιάσει και σε άλλες ομάδες εκπαιδευτικών 
αιτήματα σχεδόν παρόμοια με εκείνα που παρουσίασε η LGDK στην DLF.

Η LGDK έθεσε τη διακριτική ευχέρεια του σχολικού διευθυντή στην κατανομή του 
χρόνου εργασίας ως μη διαπραγματεύσιμο ζήτημα. Η DLF παρουσίασε διάφορες 
συμβιβαστικές προτάσεις, αλλά η LGDK αρνήθηκε να διαπραγματευτεί για το κε-
ντρικό ζήτημα του εργασιακού χρόνου. Από την πλευρά του εργοδότη, η μόνη δυνα-
τή λύση ήταν η άνευ όρων αποδοχή του αιτήματος από την DLF.

Σε δημόσια εκστρατεία υποστήριξης της πρότασής τους, οι εργοδότες σε όλα τα επί-
πεδα ανέδειξαν το στόχο της αύξησης των ωρών διδασκαλίας και παρουσίας των 
εκπαιδευτικών στην τάξη καθώς και της αύξησης της ευελιξίας στην κατανομή του 
χρόνου εργασίας. Η Δανή Υπουργός Παιδιών και Εκπαίδευσης Christine Antorini 
εξέφρασε επανειλημμένα το βαθύ σεβασμό της για τους αξιόλογους εκπαιδευτικούς 
της Δανίας και την εξαιρετική τους δουλειά, πάντοτε όμως με την επιφύλαξη ότι η 
ποιότητα της εργασίας τους επηρεάζεται αρνητικά από υπερβολικά άκαμπτους όρους 
προστασίας του εργασιακού χρόνου. Η γενική ρητορική είχε να κάνει με την αντιπα-
ραβολή μεταξύ των «καλών» μεμονωμένων εκπαιδευτικών και μιας άκαμπτης συλ-
λογικής σύμβασης την οποία εξασφάλισε μετά από διαπραγματεύσεις ένα συνδικάτο 
που «αρνούνταν» να αφήσει τους διευθυντές των σχολείων να παίρνουν αποφάσεις 
για την απελευθέρωση του δυναμικού των εκπαιδευτικών. Ενώ η οικονομική κρίση 
δεν είχε κεντρική θέση στο λόγο αυτό, ήταν παρ’ όλα αυτά παρούσα στη σιωπηρή 
παραδοχή ότι η αύξηση του χρόνου τον οποίο οι μαθητές θα περνούσαν στο σχολείο 
(και, κατά συνέπεια, ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών) δεν μπο-
ρούσε να χρηματοδοτηθεί από αυξημένους προϋπολογισμούς.

Αρνούμενη να συμμετάσχει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις η LGDK εξάγγειλε 
«λοκ-άουτ» στις 28 Φεβρουαρίου 2013. Παράλληλα, η κεντρική κυβέρνηση, και συ-
γκεκριμένα το Τμήμα Εκσυγχρονισμού του Υπουργείου Οικονομικών, εξέδωσε πα-
ρόμοια προειδοποίηση προς τις LC που εκπροσωπούσαν τους εκπαιδευτικούς που 
εργάζονταν κυρίως στα ιδιωτικά και στα ελεύθερα σχολεία. Πρόκειται για την πρώτη 
φορά στην οποία δημόσιοι εργοδότες στη Δανία χρησιμοποιούν την ανταπεργία ως 
επιθετικό όπλο σε μια διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης.140 Για τις επόμενες 
τρεις εβδομάδες, η LGDK και η DLF προσπαθούσαν να καταλήξουν σε συμβιβαστική 
λύση στην Επιτροπή Συμβιβασμού, με την LGDK να εξακολουθεί να δείχνει απροθυ-
μία απέναντι σε οποιαδήποτε σοβαρή διαπραγμάτευση. Στις 23 Μαρτίου ο συμφιλι-
ωτής δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν καταρρεύσει. Από την 1η Απριλίου όλες 
οι μη δημοσιοϋπαλληλικές LC που εκπροσωπούσαν εκπαιδευτικούς αποκλείστηκαν 
από τα σχολεία της Δανίας και οι αποδοχές τους περικόπηκαν.141 Κατά τη διάρκεια 
του λοκ-άουτ, η DLF έκανε επανειλημμένα ανοίγματα προς την LGDK, τα οποία 

140. FAOS (Ερευνητικό Κέντρο Εργασιακών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης), 
Med lockouter skal land bygges.

141. Για τη χρονική σειρά των γεγονότων, βλ. http://www.dlf.org/english/teachers%27+lock-
out+2013.



Έκθεση για την Εκπαιδευτική Διεθνή 113

απορρίφθηκαν. Εν τω μεταξύ, η εκστρατεία των μέσων ενημέρωσης συνεχίστηκε στο 
πνεύμα που περιγράψαμε.

Διαθέτοντας ένα στιβαρό απεργιακό ταμείο, η DLF ήταν σε θέση να αντέξει για κά-
ποιο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η εργοδοτική πλευρά εγκατέλειψε την προσπά-
θεια να εξουθενώσει την οργάνωση και η κυβέρνηση παρενέβη. Συνήθως, οι πολιτι-
κές παρεμβάσεις στη Δανία γίνονται με βάση τη συμβιβαστική πρόταση του μεσο-
λαβητή, λόγω όμως της έλλειψης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στην Επιτροπή 
Συμβιβασμού, δεν υπήρξε ποτέ πραγματική πρόταση εκ μέρους του συμφιλιωτή. Έτσι 
η κυβέρνηση ισχυρίστηκε δημοσίως ότι η πρότασή της βασιζόταν στη νέα συλλογική 
σύμβαση της GL, η οποία έμοιαζε σε πολλά σημεία με τα αιτήματα της LGDK. Η πρό-
ταση (Νόμος 215) παρουσιάστηκε στις 25 Απριλίου και κατατέθηκε εσπευσμένα στο 
Κοινοβούλιο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, χωρίς διαβούλευση με την DLF ή 
οποιαδήποτε άλλη οργάνωση εργαζομένων. Αντίθετα, η LGDK συμμετείχε στη δια-
μόρφωση της νομοθετικής πρότασης. Η κυβέρνηση παρουσίασε την παρέμβαση ως 
«ισορροπημένη» λύση που λάμβανε εξίσου υπόψη τόσο τα συμφέροντα των εργο-
δοτών όσο και των εργαζομένων. Πρόκειται για εξωφρενική διαστρέβλωση: στις 25 
Απριλίου, ο Πρόεδρος της DLF Anders Bondo Christensen περιέγραφε τον Νόμο 215 
όχι ως «παρέμβαση» στη σύγκρουση, αλλά ως «υποδούλωση»142 των εκπαιδευτικών, 
καθώς ο νόμος διασφάλιζε φανερά τα βασικά αιτήματα της LGDK προσφέροντας 
πενιχρά ανταλλάγματα για τους εκπαιδευτικούς. Η παρέμβαση καταδικάστηκε και 
από την Ε.Δ. με επιστολή της προς τον Δανό πρωθυπουργό.143

Αυτή η σειρά γεγονότων αναδεικνύει μια προβληματική πτυχή των εργασιακών σχέ-
σεων στο δημόσιο τομέα: η κυβέρνηση έχει παίξει έναν άδικο διπλό ρόλο. Έχει συμμε-
τάσχει στη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων - άμεσα ως εργοδότης σε επίπεδο κε-
ντρικής κυβέρνησης και έμμεσα σε επίπεδο δήμων - ενώ ταυτόχρονα ήταν υπεύθυνη 
για την πολιτική παρέμβαση που έλυσε τη σύγκρουση. Πρόκειται προφανώς για ένα 
δομικό δίλημμα στις εργασιακές σχέσεις του δημόσιου τομέα, εφόσον η κυβέρνηση 
θα έχει πάντοτε ως έσχατη λύση τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σε μια σύγκρουση. 
Η κυβέρνηση πρέπει να επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση στις απαιτήσεις και στις τακτι-
κές της προκειμένου να λειτουργήσουν ομαλά οι εργασιακές σχέσεις. Ωστόσο, στην 
προκειμένη περίπτωση, απέτυχε να το πράξει. Η LGDK εμφανίστηκε σίγουρη ότι 
είχε εξασφαλίσει την κυβερνητική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, 
πράγμα που σήμαινε ότι δεν είχε πολλά κίνητρα να συμμετάσχει σε ουσιαστικές δια-
πραγματεύσεις.

142. Όχι «indgreb» (παρέμβαση), αλλά «overgreb» (κακοποίηση, καθυπόταξη).

143. Επιστολή της Ε.Δ. στον Δανό πρωθυπουργό, http://www.dlf.org/files/DLF/English/
Lock-out/Denmark_EIProtestLetter.pdf.
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Ειδικές διαπραγματεύσεις για τους εκπαιδευτικούς της γενικής ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Η GL, η Εθνική Ένωση Σχολείων Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπρο-
σωπεί όλους τους εκπαιδευτικούς στη μη-επαγγελματική ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Ο αριθμός των μελών της αυξήθηκε από περίπου 10.500 μέλη, επί πολλά 
χρόνια, σε πάνω από 14.000 μέλη. Στη GL συμμετέχουν το 95% περίπου όλων των 
εκπαιδευτικών που εργάζονται σε σχολεία γενικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης. Όλοι έχουν πανεπιστημιακούς τίτλους πενταετούς, τουλάχιστον, διάρκειας 
σπουδών. Η GL είναι μέλος της Ακαδημαϊκής Συνομοσπονδίας (Akademikernes 
Centralorganisation - AC).

Κατά την έναρξη της διαδικασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων, κάθε δύο ή 
τρία χρόνια, κάθε οργάνωση που εκπροσωπείται από την AC αποφασίζει αν θέλει να 
διαπραγματευτεί μεμονωμένα ή να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με επικεφα-
λής τη συνομοσπονδία. Στη δεύτερη περίπτωση, η οργάνωση έχει την υποστήριξη 
του συνόλου της συνομοσπονδίας σε μια σύγκρουση, καθώς αυτή θα αφορά όλα τα 
συνδικάτα της συνομοσπονδίας. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία της συνομο-
σπονδίας θα αποφασίσει εάν το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης θα πρέπει να γίνει 
δεκτό ή αν θα επιλεγεί η οδός της εργασιακής σύγκρουσης. Αν μια οργάνωση απο-
φασίσει να συμμετάσχει στις διαδικασίες μαζί με την AC, μπορεί να αποφασίσει αν 
θέλει να κρατήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις της 
συνομοσπονδίας, αν η επίλυση ορισμένων βασικών ζητημάτων δεν την ικανοποιήσει. 
Στη συνέχεια, η οργάνωση μπορεί να συνεχίσει να διαπραγματεύεται ανεξάρτητα για 
να εξασφαλίσει ένα καλύτερο αποτέλεσμα ή να εξαγγείλει απεργία. Ωστόσο, η από-
φαση αυτή πρέπει να ληφθεί πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Η GL διαθέτει απεργιακό ταμείο 100 εκατ. ευρώ, ποσό στο οποίο είναι σκόπιμο να 
καταφύγει μονάχα αν η προκήρυξη απεργίας έχει πιθανότητες να φέρει ένα καλύτερο 
αποτέλεσμα. Η GL ανακοίνωσε ότι αυτή τη φορά θα συμμετείχε στις διαπραγματεύ-
σεις μαζί με τη συνομοσπονδία, χωρίς να ζητήσει να κάνει χρήση της δυνατότητας να 
αποχωρήσει στη μέση της διαδικασίας, απόφαση που πήρε μετά από αξιολόγηση της 
κατάστασης.

Το Υπουργείο Οικονομικών, ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για όλους τους 
κρατικούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών της GL, απαιτούσε 
ρητά όχι μόνο την αύξηση των διδακτικών ωρών των εκπαιδευτικών, αλλά και την 
κατάργηση όλων των ρυθμίσεων που είχαν συμφωνηθεί μετά από διαπραγμάτευση 
και οι οποίες αφορούσαν τις ώρες εργασίας των εκπαιδευτικών. Η GL αποφάσισε ότι 
ο μόνος τρόπος να επιτύχει ένα αποδεκτό αποτέλεσμα θα ήταν να ζητήσει την  υπο-
στήριξη των άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων της συνομοσπονδίας - αποδεχό-
μενη την υποχρέωση να συναινέσει, όταν η AC αποφάσισε τελικά ότι το αποτέλεσμα 
ήταν το καλύτερο δυνατό δεδομένης της κατάστασης.

Κατά τις διαπραγματεύσεις του τρέχοντος έτους το Υπουργείο Οικονομικών δεν 
έδειξε καμία πρόθεση διαπραγμάτευσης πάνω στα δύο βασικά της αιτήματα, και 
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στο τέλος η AC δέχθηκε ένα αποτέλεσμα για λογαριασμό της GL το οποίο σήμαινε 
την άρση όλων των συμπεφωνημένων ρυθμίσεων σχετικά με τις ώρες εργασίας των 
εκπαιδευτικών. Από την 1η Αυγούστου 2013 ο σχολικός διευθυντής θα αποφασίζει 
πώς θα κατανέμεται το ωράριο των εκπαιδευτικών, το οποίο έχει ετήσιο μέσο όρο 37 
ώρες την εβδομάδα, και, εκτός αν ο διευθυντής αποδεχτεί διαφορετικές ρυθμίσεις, 
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παραμένουν στο σχολείο όλες αυτές τις ώρες. Υπάρχουν 
δύο διαφορές ανάμεσα στο αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξαν οι μη-ακαδημαϊκοί 
δάσκαλοι, όπως αναφέραμε, και το αποτέλεσμα που εξασφάλισε η AC για την GL: 
τα μέλη της GL πέτυχαν μισθολογική αύξηση τέσσερις φορές μεγαλύτερη, περίπου 
4.000 ευρώ το χρόνο, και εξασφάλισαν ένα σύστημα καταγραφής του συνόλου του 
διδακτικού χρόνου. Με μια απλή καταγραφή ελέγχεται ο χρόνος άφιξης το πρωί και 
ο χρόνος αναχώρησης το απόγευμα, καθώς και ο χρόνος που δαπανάται στο σπίτι για 
την προετοιμασία και τη διόρθωση εργασιών, εφόσον ο διευθυντής έχει συμφωνήσει 
ότι ορισμένα καθήκοντα μπορούν να εκτελούνται στο σπίτι τους. Όλος αυτός ο κα-
ταγεγραμμένος χρόνος αποτελεί το ωράριο εργασίας και ο διευθυντής, στη συνέχεια, 
μπορεί να παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα το συνολικό χρόνο εργασίας 
κάθε εκπαιδευτικού και να τροποποιεί τα καθήκοντά του, έτσι ώστε να διατηρεί τον 
ετήσιο φόρτο εργασίας του εντός του μέσου όρου των 37 ωρών την εβδομάδα.

Για το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης έγινε δημοψήφισμα, στο οποίο το 
85% των μελών της GL ψήφισαν αρνητικά. Καθώς όμως η πλειοψηφία επί του συνό-
λου της AC ήταν θετική υπέρ του αποτελέσματος, αυτό έγινε αποδεκτό και από τα 
μέλη της GL. 

Μελλοντικές προοπτικές 
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης των εκπαιδευτικών στη σχολική εκπαίδευση συ-
γκέντρωσε την προσοχή του υπόλοιπου συνδικαλιστικού κινήματος. Έγινε σαφές ότι 
η εν λόγω διαφορά δεν συνιστούσε μια σύγκρουση στο σύνηθες πλαίσιο των εργα-
σιακών σχέσεων και η υποστήριξη προς την DLF και τα άλλα σωματεία της LC αυ-
ξήθηκε σημαντικά. Το σύνθημα «Πρώτα οι εκπαιδευτικοί - ύστερα ποιος ακολουθεί;» 
χρησιμοποιήθηκε ευρέως από αρκετά συνδικάτα. Έγινε κατανοητό όλο και πιο έντο-
να ότι η σύγκρουση ήταν η έκφραση μιας έως τότε άγνωστης μορφής διαχείρισης του 
δημόσιου τομέα από τα πάνω, με την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να υποστηρί-
ζουν μη διαπραγματεύσιμες απαιτήσεις του εργοδότη.

Οι εξελίξεις αυτές στο χώρο της εκπαίδευσης μπορούν να θεωρηθούν ως ρήξη με μια 
μορφή πολιτικής της δημόσιας διοίκησης όπου ο κοινωνικός διάλογος - συμπερι-
λαμβανομένης της ουσιαστικής συλλογικής διαπραγμάτευσης - χρησιμοποιείται ως 
εργαλείο για την αποτελεσματική ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών. Απαιτεί, επο-
μένως, διεξοδική ανάλυση της μελλοντικής στρατηγικής τόσο της DLF ειδικά, όσο 
και του ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος.

Ανάμεσα σε συνδικαλιστές, ερευνητές της αγοράς εργασίας και πολιτικούς έχει ήδη 
ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με το μέλλον του συστήματος των συλλογικών διαπραγ-
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ματεύσεων στο δημόσιο τομέα. Προς το παρόν ας μείνουμε στο συμπέρασμα ότι νέες 
προκλήσεις αναδύονται για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δανία, κυρίως στο 
δημόσιο τομέα.

Σύνολο δημόσιων δαπανών για την 
εκπαίδευση ως ποσοστό των συνολικών 

δημόσιων δαπανών

Δαπάνες (δημόσιες και ιδιωτικές) για την 
εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ

2007 13,3 % 1995 6,2 %

2008 13,4 % 2000 6,6 %

2009 13,7 % 2005 7,4 %

2010 14,0 % 2009 7,9 %
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ144

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
BLBS (Bundesverband des Lehrerinnen und Lehrer an Beruflichen Schulen) /  Γερμα-
νική Ένωση Επαγγελματικών Σχολείων

GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft )/  Γερμανική Εκπαιδευτική και 
Επιστημονική Ομοσπονδία 

VBE (Verband Bildung und Erziehung) /  Ένωση για την Εκπαίδευση

Κυρώσεις συμβάσεων
Σ. 87 περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαι-
ώματος (1948), κύρωση: 1957

Σ. 98 περί Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1949), 
κύρωση: 1956

Σ. 100 περί  Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για εργασία ίσης αξίας (1951), 
κύρωση: 1956

Σ. 111 για τη Διάκριση (στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα) (1958), κύρωση: 1961

Σ. 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976), κύρωση: 1979

Σ. 151 για τις Εργασιακές Σχέσεις (στη Δημόσια Διοίκηση) (1978) - δεν έχει επικυ-
ρωθεί

Σ. 154 περί της Προώθησης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1981) - δεν έχει 
επικυρωθεί

Εισαγωγή
Η Μόνιμη Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας και Πολιτιστικών Υποθέσεων των ομό-
σπονδων κρατιδίων συντονίζει την εκπαιδευτική πολιτική σε ομοσπονδιακό επίπε-
δο και μια ομοσπονδιακή επιτροπή είναι αρμόδια για το σχεδιασμό τυποποιημένων 
προγραμμάτων. Ωστόσο, το εκπαιδευτικό σύστημα (από την πρωτοβάθμια μέχρι την 
ανώτατη εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων) βρίσκεται στη δικαιοδοσία των 
16 ομόσπονδων κρατιδίων και τα νηπιαγωγεία ανήκουν στην αρμοδιότητα των δή-
μων λειτουργώντας σε ένα νομικό πλαίσιο που ορίζεται από το εκάστοτε ομόσπονδο 
κρατίδιο.

144. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για τις γραπτές εκθέσεις, την επιπλέον συνεισφορά τους 
και τις συνεντεύξεις που μας παραχώρησαν στις 12-2-2013 στους Gesa Bruno-Latcha, 
εκπρόσωπο της GEW, και Gitta Franke-Zöllmer, εκπρόσωπο της VBE.
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Εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί απασχολούνται είτε ως «δημόσιοι υπάλληλοι» (Beamte) ή ως «εργα-
ζόμενοι του Δημοσίου» (Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes). Υπάρχουν περίπου 
660.000 εκπαιδευτικοί με καθεστώς δημόσιου υπαλλήλου και 200.000 με καθεστώς 
εργαζόμενου του Δημοσίου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι εργάζονται με καθεστώς μονιμό-
τητας, το οποίο προβλέπει επίσης ειδική συνταξιοδοτική μεταχείριση και προνομιακή 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τυπικά, λαμβάνουν επιδόματα συντήρησης και όχι 
μισθούς.

Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχουν σύμβαση δημόσιου υπαλλήλου κυμαίνε-
ται από 100% στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία έως κάτω από 10% στη Βά-
δη-Βυρτεμβέργη.145 Δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με καθεστώς δημόσιου υπαλλήλου 
στην πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στο νέο κρατίδιο που σχηματίστηκε μετά το 1990 
έχουν καθεστώς εργαζομένου του Δημοσίου. Ωστόσο, ορισμένα από τα νέα κρατίδια 
έχουν επιλέξει να διορίζουν ορισμένους εκπαιδευτικούς, όπως, για παράδειγμα, τους 
σχολικούς διευθυντές, ως δημόσιους υπαλλήλους, γιατί βραχυπρόθεσμα συμφέρει 
περισσότερο οικονομικά, καθώς οι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται εκτός των γενι-
κών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης. Στην παρού-
σα συγκυρία, η αλλαγή αυτή εξαπλώνεται σε όλη τη Θουριγγία, στο Βρανδεμβούρ-
γο, στη Σαξονία-Άνχαλτ και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Όσον αφορά το 
Βερολίνο, πριν από το 1990 οι εκπαιδευτικοί στο Δυτικό Βερολίνο είχαν καθεστώς 
δημόσιου υπαλλήλου ενώ οι εκπαιδευτικοί στο πρώην Ανατολικό Βερολίνο ήταν ερ-
γαζόμενοι του Δημοσίου. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όλοι οι νέοι εκπαιδευ-
τικοί προσλαμβάνονται ως εργαζόμενοι του Δημοσίου. 

Συνδικαλιστική ελευθερία και συλλογικές διαπραγματεύσεις
Η συνδικαλιστική ελευθερία κατοχυρώνεται από το γερμανικό Σύνταγμα και οι συλ-
λογικές συμφωνίες διέπονται από το Νόμο για τις Συλλογικές Συμβάσεις. Δεν υπάρ-
χουν νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την εξουσιοδότηση των συνδικάτων ως εκ-
προσώπων διαπραγμάτευσης, καθώς το γερμανικό εργατικό δίκαιο συνίσταται ως επί 
το πλείστον σε νομολογία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν επιτρέπεται να απεργούν ούτε 
να διαπραγματεύονται συλλογικά. Ωστόσο, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη των υπερ-
κείμενων οργάνων εκπροσώπησης, όπου συστεγάζονται τα συνδικάτα των δημόσι-
ων υπαλλήλων (Deutscher Gewerkschaftsbund - DGB και Deutscher Beamtenbund 
- dbb), σχετικά με τις γενικές ρυθμίσεις της νομοθεσίας περί δημόσιων υπαλλήλων 
σε ομοσπονδιακό επίπεδο, δυνάμει του άρθρου 118 του ομοσπονδιακού νόμου περί 
δημόσιων υπαλλήλων (BBG) και σε επίπεδο κρατιδίου σύμφωνα με το άρθρο 53 του 
νόμου για το καθεστώς των δημόσιων υπαλλήλων. Στην περίπτωση των πρόσφατων 

145. Βλ. Παράρτημα 1, Πίνακας Ποσοστών των Δημόσιων Υπαλλήλων στον Κλάδο των Εκ-
παιδευτικών στα Γερμανικά Κρατίδια. ΣτΕ: ο πίνακας δεν υπάρχει στο Παράρτημα.
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νομοθετικών ρυθμίσεων προς αντικατάσταση του νόμου για τις δημόσιες υπηρεσί-
ες (Dienstrechtsneuordnungsgesetz) και του νόμου για το καθεστώς των δημόσιων 
υπαλλήλων (Beamtenstatusgesetz) υπήρξαν διαβουλεύσεις με τις συνομοσπονδίες 
των συνδικάτων.146 Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει όμως για την υποχρέωση επίτευξης 
συναίνεσης ως προϋπόθεση εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων.

Ο αποκλεισμός των εκπαιδευτικών με καθεστώς δημόσιου υπαλλήλου από τα δι-
καιώματα της απεργίας και της συλλογικής διαπραγμάτευσης υπήρξε αντικείμενο 
μακροχρόνιας διερεύνησης εκ μέρους της ΔΟΕ. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η «νο-
μοθετική ρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών είναι συνταγματικά καθορισμένη παρα-
δοσιακή αρχή του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 33(5) του Συντάγματος, και 
απορρέει από το καθήκον υπακοής των δημόσιων υπαλλήλων και την υποχρέωσή 
τους να εκτελούν τα καθήκοντά τους.»147 και, ως εκ τούτου, τα δικαιώματα συλλο-
γικής διαπραγμάτευσης και απεργίας είναι ασυμβίβαστα με τις αρχές αυτές. Η οργά-
νωση-μέλος της Ε.Δ. GEW υποστηρίζει ότι το καθεστώς των δημόσιων υπαλλήλων 
θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί, ώστε να συμβαδίζει με το νομικό περιβάλλον του 21ου 
αιώνα, αν και αυτή η άποψη δεν είναι αποδεκτή από όλα τα συνδικάτα. 

Οι εκπαιδευτικοί με καθεστώς εργαζομένου του Δημοσίου, καθώς και οι εκπαιδευ-
τικοί του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις. Οι εκπαι-
δευτικοί με καθεστώς εργαζομένου του Δημοσίου καλύπτονται από τις διατάξεις της 
Συλλογικής Σύμβασης-Πλαισίου για τις Δημόσιες Υπηρεσίες των κρατιδίων, η οποία 
τίθεται σε διαπραγμάτευση από το σύνολο των συνδικάτων του δημόσιου τομέα με 
επικεφαλής την Ομοσπονδία Ενωμένων Υπηρεσιών (ver.di.). Οι εκπαιδευτικοί απο-
τελούν περίπου το ένα τρίτο των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτή τη συλλο-
γική σύμβαση. Διαπραγματεύονται συμφωνίες με την Ένωση Εργοδοτών Γερμανικών 
Ομοσπονδιακών Κρατιδίων (TdL) εξαιρουμένης της Έσσης.148 Στην Έσση ισχύει ξε-
χωριστή συλλογική σύμβαση, η οποία έχει παρόμοιο περιεχόμενο. Στην περίπτωση 
των νηπιαγωγείων, των παιδικών σταθμών και των κέντρων νεολαίας, τα συνδικά-
τα του δημόσιου τομέα διαπραγματεύονται με την Ένωση Δημοτικών Εργοδοτών 
(VKA). Οι συμβάσεις είναι διετείς και ανανεώνονται κάθε δεύτερη χρονιά.

146. Observation - Germany [Έκθεση Παρατήρησης - Γερμανία], Έκθεση της CEACR της 
ΔΟΕ, που εγκρίθηκε το 2011 και δημοσιεύτηκε το 2012, Σύμβαση 98.

147. Observation Germany [Έκθεση Παρατήρησης - Γερμανία], Έκθεση της CEACR της ΔΟΕ, 
που εγκρίθηκε το 2011 και δημοσιεύτηκε το 2012, Σύμβαση 87.

148. EIRO, “Representativeness Study of the European Social Partners; Education Sector-
Germany DE” [Μελέτη αντιπροσωπευτικότητας των ευρωπαϊκών οργανώσεων κοινω-
νικών εταίρων στον κλάδο της εκπαίδευσης: Γερμανία], 1001019Q, Birgit Kraemer και 
Sandra Vogel, Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών και Ινστιτούτο Οικο-
νομικών Ερευνών της Κολωνίας, 21-4-2011. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, το Βερολίνο 
συμμετέχει εκ νέου στην Ένωση Εργοδοτών Γερμανικών Ομόσπονδων Κρατιδίων. 
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Ωστόσο, μετά τις μεταρρυθμίσεις στo Ομοσπονδιακό σύστημα, συμφωνήθηκε ότι 
κάθε ένα από τα κρατίδια θα θέσπιζε τους δικούς του όρους και συνθήκες εργασίας 
για τους δημόσιους υπαλλήλους. Διασφαλίστηκε επίσης ότι, ανεξάρτητα από το κα-
θεστώς απασχόλησής τους, οι αμοιβές των εκπαιδευτικών θα ρυθμίζονταν με βάση 
τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των δημόσιων υπαλλήλων.

Ως εκ τούτου, οι συλλογικές συμβάσεις εξαιρούν δύο θεμελιώδη ζητήματα: τα ωράρια 
των εκπαιδευτικών και την κατάταξη των εκπαιδευτικών σε μισθολογικές κατηγορίες 
(Eingruppierung) που καθορίζουν τις αποδοχές τους. Από το 2006 οι δύο οργανώ-
σεις-μέλη της Ε.Δ., η GEW και η VBE, αγωνίζονται δυναμικά για να συμπεριληφθούν 
τα θέματα αυτά στις συλλογικές συμβάσεις. Η GEW έχει ζητήσει να υπάρξουν δια-
πραγματεύσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο σχετικά με τις αποδοχές των εκπαιδευτι-
κών που να οδηγούν στη σύναψη συλλογικής σύμβασης.149 Ωστόσο, η οργάνωση δεν 
εισακούστηκε ούτε στο γύρο των διαπραγματεύσεων του 2013 για τις αποδοχές. Τα 
συνδικάτα δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να προβάλλουν το αίτημα αυτό. Τα ζητήματα 
που καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις-πλαίσια στο δημόσιο τομέα περι-
λαμβάνουν το επίπεδο των μισθών, τις μισθολογικές κατηγορίες, γενικούς εργασια-
κούς όρους, τις αργίες, τη μερική απασχόληση, τα ειδικά μισθολόγια, τα επιδόματα 
ασθένειας, τα τυπικά προσόντα και το ωράριο εργασίας (με εξαίρεση τους εκπαιδευ-
τικούς).

Μέρη 
διαπραγμάτευσης*

ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΏΝ ΣΥΜΒΑΣΕΏΝ

Τομέας εφαρμογής Κατηγορία 
εργαζομένων Γεωγραφική περιοχή

ver.di, dbb, VBE**, 
GEW - VKA,  

ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση

Δημόσιος τομέας, 
ομοσπονδιακό  

και τοπικό επίπεδο,  
δήμοι 

Όλοι οι υπάλληλοι 
του κλάδου που  
εργάζονται στο 
ομοσπονδιακό  

κράτος ή σε δήμους

Γερμανία

ver.di, dbb, VBE, 
GEW - TdL 

Δημόσιος τομέας,  
επίπεδο 

ομοσπονδιακών 
κρατιδίων

Όλοι οι υπάλληλοι 
του κλάδου που  
εργάζονται στα 
ομοσπονδιακά 

κρατίδια 
(εκτός από την Έσση 

και το Βερολίνο)

Γερμανία, εκτός  
από την Έσση

149. “Germany: Teacher unionists on a warning strike over working conditions” [«Γερμανία: 
Προειδοποιητική απεργία των συνδικάτων των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες εργασί-
ας»] (28 Νοεμβρίου 2012), http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/2380, ημερομ. 
πρόσβασης 3-3-2013.
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ver.di, dbb, VBE, 
GEW - Έσση

Επίπεδο δημόσιου 
τομέα

Όλοι οι υπάλληλοι 
του κλάδου που  
εργάζονται στην 

Έσση

Έσση

ver.di· GEW 
Training - BBB  
Η συλλογική 

σύμβαση 
ανανεώνεται από 

την ομοσπονδιακή  
κυβέρνηση και 

αφορά  
ελάχιστους, μόνο 

εργασιακούς όρους.

Ιδρύματα και 
οργανισμοί 

συνεχιζόμενης  
κατάρτισης  

που συνεργάζονται  
με οργανισμούς 
απασχόλησης 

εργατικού δυναμικού

Υπάλληλοι 
σε κέντρα και 
οργανισμούς 

συνεχιζόμενης  
κατάρτισης 

Γερμανία

* EIRO, “Representativeness Study of the European Social Partners; Education Sector-
Germany”, όπ.π.

**  Η VBE συμμετέχει στην επιτροπή διαπραγμάτευσης, αν και ο επίσημος εκπρόσωπος της 
διαπραγμάτευσης είναι η dbb.

Οι συλλογικές συμβάσεις καλύπτουν όλους τους εκπαιδευτικούς με καθεστώς εργα-
ζομένου του Δημοσίου. Το επίπεδο της κάλυψης στον ιδιωτικό τομέα είναι δύσκολο 
να εκτιμηθεί, ενώ υπάρχουν ορισμένα ιδιωτικά σχολεία που αρνούνται να διαπραγ-
ματευτούν συλλογικές συμβάσεις.

Τάσεις μετά την οικονομική κρίση
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 (μετά τη Γερμανική Ενοποίηση) επιβλήθηκαν 
σημαντικοί οικονομικοί περιορισμοί στον εκπαιδευτικό κλάδο, ενώ παράλληλα εφαρ-
μόστηκε ευρεία αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα, την ίδια στιγμή που τα επίπεδα 
των μισθών στο Δημόσιο έμεναν στάσιμα. Μετά το 2008 η γερμανική οικονομία ανέ-
καμψε σχετικά γρήγορα από την οικονομική κρίση, και από τότε παραμένει αρκετά 
σταθερή, ενώ οι εξελίξεις, και στα επίπεδα απασχόλησης και στα φορολογικά έσοδα, 
είναι ευνοϊκές. Η Γερμανία ήταν μία από τις λίγες χώρες που υιοθέτησαν ένα πακέτο 
κινήτρων που περιλάμβανε προγράμματα ανέγερσης σχολικών κτιρίων και κατάρτι-
σης ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή ενδέχεται να αλλάξει στο 
εγγύς μέλλον, καθώς μια νέα συνταγματική διάταξη επιβάλλει πλέον δεσμευτικούς 
νομικούς περιορισμούς στα δημόσια ελλείμματα των ομοσπονδιακών κρατιδίων, οι 
οποίοι θα οδηγήσουν σε μείωση των δημόσιων δαπανών, εφόσον τα κρατίδια δεν 
έχουν δικαίωμα να επιβάλουν υψηλότερο φόρο εισοδήματος ή συντελεστές ΦΠΑ. 
Τα ομοσπονδιακά κρατίδια πρέπει να φθάσουν σε μηδενικό δημόσιο έλλειμμα έως το 
2020. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό ποσοστό των δαπανών των 
κρατιδίων, αναμένεται ότι αυτό θα επηρεάσει τη χρηματοδότησή της.
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Το 2009, όταν η συμφωνία της VKA για τις κοινωνικές υπηρεσίες (μεταξύ των οποί-
ων και η προσχολική εκπαίδευση) έγινε αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης, κρίθη-
κε αναγκαίο να οργανωθεί απεργιακή δράση μεγάλης κλίμακας, που θα διεκδικούσε 
ένα νέο σύστημα μισθολογικών κλιμακίων, το οποίο θα διασφάλιζε υψηλότερους μι-
σθούς και καλύτερη προστασία της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.150

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών παρατηρούνται αυξανόμενες αποκλίσεις 
στους μισθούς των εκπαιδευτικών με καθεστώς δημόσιου υπαλλήλου ανάμεσα στα 
κρατίδια. Οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των κρατιδίων κυμαίνονται σήμερα περί-
που στο 12%, κάτι που επίσης έχει οδηγήσει σε «ανταγωνισμό» μεταξύ των κρατιδί-
ων για την προσέλκυση εκπαιδευτικών. Επιπλέον, μερικά κρατίδια έχουν αυξήσει τις 
ώρες εργασίας, πράγμα που, όπως προαναφέρθηκε, ρυθμίζεται επίσης με νόμους και 
νομοθετικά διατάγματα.

Στη Σαξονία, όπου οι μισθοί είναι από τους χαμηλότερους στη χώρα, τα συνδικάτα 
προκήρυξαν απεργιακή κινητοποίηση το 2012 για να διεκδικήσουν μισθολογικές αυ-
ξήσεις, βελτίωση των ρυθμίσεων για πρόωρη συνταξιοδότηση και υψηλότερα επίπε-
δα στελέχωσης στα σχολεία.151 Σε όλα τα κρατίδια της Ανατολικής Γερμανίας το 90% 
των εκπαιδευτικών είναι άνω των 40 ετών και το 40% άνω των 55 ετών.

Μία από τις βασικές μέριμνες της GEW ήταν η ανάγκη να εκσυγχρονιστεί το εργασι-
ακό καθεστώς των δημόσιων υπαλλήλων και, μέσω της ομοσπονδιακής νομοθεσίας, 
να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε αυτές 
να περιλαμβάνουν τα αιτήματα σχετικά με τις αποδοχές και τις ώρες εργασίας όλων 
των εκπαιδευτικών. Η GEW κινητοποιήθηκε επίσης σε νομικές υποθέσεις ενώπιον 
των γερμανικών δικαστηρίων που αφορούσαν το δικαίωμα των εκπαιδευτικών με 
καθεστώς δημόσιου υπαλλήλου να συμμετάσχουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, με 
σκοπό την παραπομπή των υποθέσεων αυτών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπι-
νων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Σε υπόθεση που αφορούσε πειθαρχικά μέτρα 
εναντίον εκπαιδευτικού με καθεστώς δημόσιου υπαλλήλου ο οποίος είχε συμμετά-
σχει σε απεργία εκπαιδευτικών, το Δεκέμβριο του 2010 το Διοικητικό Δικαστήριο του 
Ντίσελντορφ, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, αποφάνθηκε ότι η γενική απαγόρευση 
της απεργίας των δημόσιων υπαλλήλων ήταν πιθανώς αντίθετη προς την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, εφόσον ο εν λόγω δημόσιος υπάλληλος 
δεν ασκούσε εξουσία στο όνομα του κράτους. Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε από την 

150. “New package of agreements for social and child care workers” [Νέο πακέτο συμφωνιών 
για τους εργαζομένους κοινωνικής και παιδικής φροντίδας], EIRO DE 09090191 Heiner 
Dribbusch, Institute of Economic and Social Research, 29-9-2009.

151. Germany: Teacher unionists on a warning strike over working conditions (28 Νοεμβρίου 
2012), όπ.π.
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CEACR της ΔΟΕ.152 Από τότε, πολλά άλλα δικαστήρια έχουν αποφανθεί επί παρό-
μοιων περιπτώσεων, κάποια υπέρ και άλλα κατά των απεργούντων εκπαιδευτικών. Οι 
υποθέσεις αναμένεται να εκδικαστούν από το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο 
και το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο.

Η VBE επικεντρώνεται ειδικότερα στην άσκηση πίεσης στα κοινοβούλια των ομο-
σπονδιακών κρατιδίων και στα υπουργεία που ρυθμίζουν τους όρους εργασίας στις 
δημόσιες υπηρεσίες σχετικά με τα εξής βασικά ζητήματα: 
• προσφορά ελκυστικών όρων απασχόλησης,
• δυνατότητες μερικής απασχόλησης για τους εκπαιδευτικούς μεγαλύτερης ηλικίας,
• απασχόληση για όλους τους δόκιμους εκπαιδευτικούς,
• μισθολογικές αυξήσεις για τους δόκιμους εκπαιδευτικούς,
• μη επιδείνωση των ρυθμίσεων για τις αργίες,
• επένδυση στην εκπαίδευση, 
• επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς.

Δαπάνες για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ΑΕΠ

% των δημόσιων δαπανών 
για την εκπαίδευση

% του ΑΕΠ που δαπανάται 
για την εκπαίδευση % ανάπτυξης του ΑΕΠ

2007: 2,5 %

2008: 10,4 % 4,6 % 1,0 %

2009: 10,5 % 5,1 % -4,7 %

2010: 3,5 %

2011: 3,1 %

Πηγή: World Bank /Index Mundi

152. ILO, CEACR, Germany Observation [Έκθεση Παρατήρησης - Γερμανία] Convention 87, 
Σημ.: Εγκρίθηκε το 2011 και δημοσιεύτηκε το 2012 (ILC).
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ΕΛΛΑΔΑ153

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
ΔΟΕ / Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας

ΟΛΜΕ / Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΟΣΔΕΠ / Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προ-
σωπικού

Κυρώσεις συμβάσεων
Σ. 87 περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαι-
ώματος (1948), κύρωση: 1962

Σ. 98 περί Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1949), 
κύρωση: 1962

Σ. 100 περί  Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για εργασία ίσης αξίας (1951), 
κύρωση: 1975

Σ. 111 για τη Διάκριση (στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα) (1958), κύρωση: 1984

Σ. 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976), κύρωση: 1981

Σ. 151 για τις Εργασιακές Σχέσεις (στη Δημόσια Διοίκηση) (1978), κύρωση: 1996

Σ. 154 περί της Προώθησης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1981), κύρωση: 
1996

Εισαγωγή
Η Ελλάδα δοκιμάζεται από ένα άνευ προηγουμένου πρόγραμμα λιτότητας, που επι-
βάλλεται ως μέρος των όρων διάσωσης που συνέταξε η τρόικα (ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). Η ΟΛΜΕ περιγράφει τις τραγικές συ-
νέπειές του για την εκπαίδευση και την κοινωνία στο σύνολό της. Το δημοσιονομικό 
πρόγραμμα λιτότητας είναι ένας συνδυασμός μέτρων που περιλαμβάνουν απότομες 
αυξήσεις των άμεσων και έμμεσων φόρων, περικοπές μισθών και συντάξεων και μει-
ώσεις στην κοινωνική ασφάλιση. «Αυτές οι περικοπές διαλύουν το κράτος πρόνοιας. 
Δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι, και πολύ περισσότερο οι εκπαιδευτικοί, για το δημό-
σιο χρέος, αλλά είναι αυτοί που καλούνται να σηκώσουν το βάρος της λιτότητας».154

153. Ευχαριστούμε θερμά τον Θέμη Κοτσιφάκη, Γενικό Γραμματέα της ΟΛΜΕ, για τη γραπτή 
έκθεση και τη συνολική του βοήθεια.

154. Βλ. το άρθρο “Greece: Teachers on strike against austerity” [«Ελλάδα: Εκπαιδευτικοί 
απεργούν κατά της λιτότητας»], Ε.Ι., News (12 Οκτωβρίου 2011), www.eiie.org, ημερομ. 
πρόσβασης 12-3-2012.
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Η οικονομία έχει συρρικνωθεί κατά περίπου 20% από το 2008 - πρόκειται για τη βα-
θύτερη ύφεση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο - και αναμένεται να συρρικνωθεί 
περαιτέρω κατά περίπου 25%-30% τα επόμενα χρόνια. Η ανεργία ανέρχεται στο 21% 
και ο συνολικός αριθμός των ανέργων υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο, με την ανεργία 
των νέων να φθάνει στο 51,1%.155 Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να μειώσει το δημόσιο 
έλλειμμα από 13,6% το 2009 σε λιγότερο από 3% το 2014.

Το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση διορίζονται ως τακτικοί δημόσιοι υπάλ-
ληλοι. Το 2006 ψηφίστηκε ένας νέος νόμος για την επιλογή, το διορισμό και την 
υπηρεσιακή κατάταξη των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης.

Πριν από την οικονομική κρίση
Η συνδικαλιστική πυκνότητα κυμαίνεται ανάμεσα στο 22% και το 30%. Ενώ στον 
ιδιωτικό τομέα η συνδικαλιστική πυκνότητα είναι σήμερα μικρότερη από το μισό του 
ποσοστού που σημείωνε στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στο δημόσιο τομέα είναι 
αυτή τη στιγμή 50% υψηλότερη από το ποσοστό που εμφάνιζε πριν από 20 χρόνια. 
Η ΑΔΕΔΥ, η συνομοσπονδία των ενώσεων των δημόσιων υπαλλήλων, έχει ως βάση 
οργάνωσης τα υπουργεία και εκπροσωπεί τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών, καθώς 
και των εργαζομένων στα υπουργεία και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Συνδικαλιστική ελευθερία 
Το Σύνταγμα αναφέρεται στο δικαίωμα της συλλογικής οργάνωσης, της συνδικαλι-
στικής ελευθερίας και της απεργιακής δράσης, καθώς και της συλλογικής διαπραγ-
μάτευσης, με την εξαίρεση των ένοπλων δυνάμεων. Είκοσι μέλη απαιτούνται για να 
συστήσουν μια συνδικαλιστική οργάνωση, πράγμα που αποτελεί σημαντικό περιο-
ρισμό του δικαιώματος της συνδικαλιστικής οργάνωσης, δεδομένης της κυριαρχίας 
των μικρών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά εργασίας (περίπου το 90% του εργα-
τικού δυναμικού).

Το δικαίωμα της απεργίας είναι κατοχυρωμένο για τους εργαζομένους του δημόσιου 
τομέα, αλλά απαιτείται προειδοποίηση του εργοδότη τέσσερις μέρες πριν από την 
πραγματοποίησή της. Τα σώματα της αστυνομίας έχουν το δικαίωμα να εξαγγέλ-
λουν και να πραγματοποιούν διαδηλώσεις, αλλά όχι απεργίες. Στον ιδιωτικό τομέα 
ο αντίστοιχος χρόνος προειδοποίησης είναι 24 ώρες. Οι απεργίες πρέπει να κηρύσ-
σονται νόμιμες, ενώ η ερμηνεία των εξαιρετικά ασαφών κριτηρίων νομιμότητάς τους 
επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της δικαιοσύνης. Κατά τη διάρκεια απεργιών που 

155. ITUC, Annual Survey on Trade Union Rights 2012 - Greece [Ετήσια Έρευνα για τα συν-
δικαλιστικά δικαιώματα 2012 - Ελλάδα].
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επηρεάζουν τη λειτουργία των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να συμ-
φωνούνται ελάχιστα επίπεδα στελέχωσης.

Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
• Ιδιωτικός τομέας 
Μετά την υπογραφή ενός Κοινωνικού Συμφώνου το 1990, τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 
1876 για τις «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις», με τον οποίο θεσπίστηκε 
ένα σύστημα συλλογικής διαπραγμάτευσης στον ιδιωτικό τομέα. Οι συλλογικές δι-
απραγματεύσεις διεξάγονται σε εθνικό, κλαδικό και εταιρικό επίπεδο. Στο παρελθόν 
η εθνική διακλαδική συλλογική σύμβαση, γνωστή ως Εθνική Γενική Συλλογική Σύμ-
βαση Εργασίας - ΕΓΣΣΕ, υπογραφόταν συνήθως κάθε δύο χρόνια και κατοχύρωνε 
τους κατώτερους υποχρεωτικούς μισθούς και άλλους όρους εργασίας, ενώ παρείχε 
μια βάση διαπραγμάτευσης για τη διεκδίκηση περαιτέρω βελτιώσεων. Σημαντικός 
ρόλος είχε δοθεί στο συμβιβασμό, τη μεσολάβηση και τη διαιτησία μέσω του Οργανι-
σμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). 

• Δημόσιος τομέας 
Η Ελλάδα επικύρωσε τη Σύμβαση 154 το 1996 και στη συνέχεια ψήφισε το Νόμο 
2738 στις 6 Σεπτεμβρίου 1999, ο οποίος εισήγαγε για πρώτη φορά το δικαίωμα της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης στη δημόσια διοίκηση. Οι συλλογικές διαπραγματεύ-
σεις αφορούσαν θέματα όπως το ωράριο εργασίας και οι άδειες, οι μεταθέσεις και οι 
αποσπάσεις, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η υγεία και η ασφάλεια και η κοινωνική 
ασφάλιση, ενώ δεν περιλάμβαναν τις συντάξεις και τις συνδικαλιστικές συνδρομές.

Ενώ σε μερικά υπουργεία έγινε κατορθωτό να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις, 
στην περίπτωση της εκπαίδευσης η κυβέρνηση δεν έχει εφαρμόσει το Νόμο 2738 του 
1999, παρά το γεγονός ότι η ΟΛΜΕ καταθέτει σχέδιο συλλογικής σύμβασης εργασί-
ας στο Υπουργείο Παιδείας σε ετήσια βάση.

Οι μισθοί δεν είχαν ποτέ συμπεριληφθεί στα αντικείμενα των διαπραγματεύσεων και 
αντ’ αυτού ρυθμίζονταν με Υπουργικές Αποφάσεις. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 
υπήρξε κάποιο επίπεδο άτυπης διαβούλευσης για μισθολογικά ζητήματα, η ΟΛΜΕ 
αναφέρει ότι στην περίπτωση των εκπαιδευτικών οι αποφάσεις λαμβάνονταν από 
την κυβέρνηση μονομερώς, χωρίς συμφωνία.

Οι υπάλληλοι που εργάζονται στο δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου υπό-
κεινται στο γενικό πλαίσιο ρύθμισης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως προ-
βλέπει ο Νόμος 1876 του 1990. Ο αριθμός των υπαλλήλων που εργάζονταν με σχέση 
ιδιωτικού δικαίου έχει αυξηθεί δραματικά κατά τα τελευταία δέκα χρόνια και σήμερα 
αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο του συνόλου των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.
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Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους εργαζομένους του δημόσιου 
τομέα και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις
Οι αλλαγές που προωθήθηκαν μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση και επιβλήθηκαν 
ως μέρος των προϋποθέσεων οικονομικής στήριξης της Τρόικας, σύμφωνα με τους 
όρους του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) και 
των μεταγενέστερων αναθεωρήσεών του, έχουν αλλάξει ριζικά τη δομή των συλλο-
γικών διαπραγματεύσεων, διαλύοντας το σύστημα το οποίο είχε αναπτυχθεί από το 
1990.156

• Ιδιωτικός τομέας
Η πρώτη δανειακή σύμβαση με την τρόικα συμφωνήθηκε το Μάιο του 2010, και 
αμέσως μετά, τον Ιούλιο του 2010, τα συνδικάτα κατάφεραν να διαπραγματευτούν 
μια νέα εθνική συλλογική σύμβαση για τον ιδιωτικό τομέα, έπειτα από εκτενείς συ-
ζητήσεις. Λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, η ΓΣΕΕ, η συνομοσπονδία 
των εργαζομένων, συμφώνησε ότι οι μισθοί θα πάγωναν μέχρι τον Ιούλιο του 2011 
και ότι, μετά την ημερομηνία αυτή και έως τον Ιούλιο του 2012, οι αυξήσεις δεν θα 
μπορούσαν να υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο μέσο πληθωρισμό για το σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός αυτού, με την εν λόγω συμφωνία καθορίστηκε δεσμευ-
τική οροφή, η οποία, σε αντίθεση με το παρελθόν, δεν θα μπορούσε να βελτιωθεί σε 
κλαδικό ή επιχειρησιακό επίπεδο.

Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2010 η κυβέρνηση υπαναχώρησε από τη συμφωνία αυτή 
και ψήφισε τον Νόμο 3899/2010, γνωστό ως «Νόμο για τις ειδικές επιχειρησιακές 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας», πράγμα που υπονόμευσε το εθνικό σύστημα συλ-
λογικών διαπραγματεύσεων. Ο νόμος προέβλεπε ότι σε επίπεδο επιχείρησης οι συμ-
βάσεις θα μπορούσαν να περιέχουν όρους δυσμενέστερους της εθνικής συλλογικής 
σύμβασης.

Παράλληλα, παρατηρείται αποδυνάμωση του συστήματος διαιτησίας και μεσολά-
βησης157 και σχεδιάζονται μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην κάμψη της προ-
στασίας από την απόλυση, στη μείωση της αποζημίωσης απόλυσης και στην αύξηση 
του χρόνου της δοκιμαστικής εργασίας και της εργασίας µέσω εταιρειών προσωρινής 
απασχόλησης.

Ο Νόμος 4024 του 2011 «αποδόμησε» περαιτέρω το σύστημα των εργασιακών σχέσε-
ων με την κατάργηση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία 
όταν συνάπτονται πολλαπλές συμβάσεις ισχύουν οι ευνοϊκότεροι όροι. Επιπλέον, ει-
σήγαγε ρυθμίσεις για τον προσδιορισμό των μισθολογικών κλιμακίων στις δημόσιες 

156. Για τις λεπτομέρειες των όρων του Μνημονίου βλ., ILO, Report on the High Level Mission 
to Greece [ΔΟΕ, Έκθεση για την Αποστολή Υψηλού Επιπέδου στην Ελλάδα] (Αθήνα, 19-
23 Σεπτεμβρίου 2011), σ. 6-8, και για τη νομοθεσία που το ακολούθησε βλ. σ. 10-15.

157. http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries, Greece.
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υπηρεσίες καθώς και για την παροχή του δικαιώματος σύναψης επιχειρησιακών συμ-
βάσεων σε μη εκλεγμένες «ενώσεις προσώπων», υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτό 
την αρχή της συλλογικής εκπροσώπησης. 

Με το Νόμο 4046/2012, ο οποίος ακολούθησε την ψήφιση του νέου μνημονίου συ-
νεργασίας με την Τρόικα, η κυβέρνηση επιχείρησε να καταργήσει την ΕΓΣΣΕ στο 
σύνολό της εισάγοντας ρητά μειώσεις στους μισθούς που προέβλεπε η ΕΓΣΣΕ κατά 
22%, καθώς και περαιτέρω μείωση για τους νέους εργαζομένους (15-25 ετών) της 
τάξης του 32%, η οποία είναι γνωστή ως «υπο-κατώτατος μισθός». Οι νέοι κατώτα-
τοι μισθοί θα υφίστανται πάγωμα για 3 χρόνια, μέχρι το 2015. Εκτός αυτού, από τον 
Απρίλιο του 2013 οι κατώτατοι μισθοί θα ρυθμίζονται από διοικητική αρχή ύστερα 
από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.158

Παράλληλα, επιβλήθηκαν μεγάλες περικοπές στις συντάξεις και αυξήσεις στις συ-
νταξιοδοτικές εισφορές των εργαζομένων, και καταργήθηκαν οι Οργανισμοί Εργατι-
κής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας.

• Δημόσιος τομέας
Στο δημόσιο τομέα τα μέτρα λιτότητας ξεκίνησαν πολύ πριν από το πρώτο πακέτο δι-
άσωσης της χώρας, την άνοιξη του 2010. Πριν από τη σύναψη της πρώτης δανειακής 
συμφωνίας εφαρμόστηκε μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων 
στην κεντρική διοίκηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέσα από μια σειρά νομο-
θετικών παρεμβάσεων.

Ο Νόμος 3833/2010 για την «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» εγκρίθηκε από το ελληνικό κοι-
νοβούλιο στις 5 Μαρτίου 2010. Ο νέος νόμος επέβαλε σημαντικές μειώσεις στους 
μισθούς όλων των δημόσιων υπαλλήλων και των εργαζομένων με σχέση ιδιωτικού 
δικαίου που απασχολούνται στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (όπως οι δη-
μόσιες επιχειρήσεις). Επιπλέον, ο νόμος πάγωσε τις προσλήψεις, ακύρωσε όλες τις 
διατάξεις των συλλογικών συμβάσεων, τις οποίες αντικατέστησε με νέες, και απαγό-
ρευσε τη διαπραγμάτευση μισθολογικών αυξήσεων.

Ο Νόμος 3845, που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2010, προέβλεπε περαιτέρω μείωση 
των μισθών στο δημόσιο τομέα. Άλλα μέτρα περιλάμβαναν: την επιβολή προσωρι-
νού παγώματος στα επιδόματα υπηρεσιακής ωρίμανσης· την επιβολή της «εργασια-
κής εφεδρείας» σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι θα αμείβονταν με το 60% του 
μισθού τους, μέτρο που συγκάλυπτε τις ομαδικές απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων 
στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα χωρίς καμία διαδικασία διαπραγμάτευσης· 
και την επιβολή περαιτέρω μονομερών μειώσεων μισθών και ημερομισθίων μέσω της 
θέσπισης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% επί των τακτικών αποδοχών για την κα-

158. Greece: Case No. 2820, complaint first submitted 29 October 2010, Report No. 365 [Ελλά-
δα: Υπόθεση αριθ. 2820, Καταγγελία που υποβλήθηκε για πρώτη φορά στις 29 Οκτωβρίου 
2010, Έκθεση αριθ. 365], Νοέμβριος 2012, ILO Committee on Freedom of Association.
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ταπολέμηση της ανεργίας καθώς και άλλων έκτακτων εισφορών. 

Ο Νόμος 4024/2011 εισήγαγε νέα μισθολογικά κλιμάκια στο δημόσιο τομέα. Ο νόμος 
αυτός μείωσε και πάλι δραστικά τους μισθούς και εισήγαγε ένα νέο σύστημα αξιολό-
γησης της απόδοσης για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος έχει οδηγήσει σε απότομη και 
δραστική αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, κυρίως των γυναικών, συμπε-
ριλαμβανομένων των μητέρων ανήλικων παιδιών, που στο παρελθόν δικαιούνταν 
πρόωρη συνταξιοδότηση. Μέσα στο συντομότατο διάστημα μιας τριετίας (2010-
2013) προστέθηκαν 15 επιπλέον χρόνια εισφορών, ώστε να πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις πλήρους συνταξιοδότησης.

  
Η ΟΛΜΕ σκιαγραφεί το σοβαρό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης για τους εκπαι-
δευτικούς ως εξής:159

• περικοπές στους μισθούς των εκπαιδευτικών, σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 
45%·160

•  σύνδεση όλων των μισθολογικών αυξήσεων στο εξής με υποκειμενική αξιολόγηση 
της απόδοσης·

• συνεχείς μειώσεις συντάξεων για όλους τους εργαζομένους και αύξηση των ορίων 
ηλικίας συνταξιοδότησης·

• μείωση των δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση κατά 33% (2009-2013)· 
• σχέδιο για περαιτέρω μείωσή τους κατά 14,2% (2013-2016)·
• σχεδιασμός νέων μέτρων που περιλαμβάνουν το κλείσιμο πανεπιστημίων και τε-

χνολογικών ιδρυμάτων, και την εισαγωγή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα σπουδών.

159. Βλ., Kotsifakis Themis, “The Consequences of the Government-EU-IMF-Policies on 
labour and Education in Greece” [«Οι επιπτώσεις της πολιτικής κυβέρνησης-Ε.Ε.-ΔΝΤ- 
στην εργασία και την εκπαίδευση στην Ελλάδα»], Δεκέμβριος 2012.

160. Η ΔΟΕ αναφέρει περικοπές τουλάχιστον 20% στους μισθούς των υπαλλήλων του Δη-
μοσίου στο διάστημα από το 2010 έως τα μέσα του 2011. High Level Mission Report 
[Έκθεση για την Αποστολή Υψηλού Επιπέδου], Πργρ. 311.
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Δημόσιοι υπάλληλοι: η κυβερνητική προπαγάνδα*
Η κυβέρνηση σχεδιάζει να μειώσει τον αριθμό των δημόσιων υπαλλήλων κατά 
150.000 μέχρι το 2015. Θα προσλαμβάνεται μόνο ένας για κάθε 5 υπαλλήλους που 
θα συνταξιοδοτούνται και θα εφαρμοστεί σημαντική αναπροσαρμογή προς τα κάτω 
των σημερινών μισθολογικών κλιμακίων. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, έχει 
εξαπολύσει πόλεμο μαζικής προπαγάνδας για να πείσει τους πολίτες να αποδεχθούν 
τα μέτρα λιτότητας, ρίχνοντας την ευθύνη της οικονομικής κρίσης στους δημόσιους 
υπαλλήλους. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, «μαζί τα φάγαμε». Η 
κυβέρνηση παρουσιάζει μια εικόνα διόγκωσης του αριθμού των δημόσιων υπαλλήλων, 
ενώ στην πραγματικότητα το ποσοστό τους στο σύνολο του εργατικού δυναμικού είναι 
16,1%, όταν στο Βέλγιο το αντίστοιχο ποσοστό είναι 22,5%, στη Φινλανδία 26,7% και 
στις ΗΠΑ 16,4%. Η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει το λαό ότι οι Έλληνες εργάζονται 
λιγότερο σε σχέση με τους πολίτες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο, σύμφωνα 
με τη EuroStat, η μέση εργασιακή εβδομάδα στην Ελλάδα είναι 44,3 ώρες, ενώ ο μέσος 
όρος της Ε.Ε. είναι 41,7 ώρες.

*  Έκθεση του Θέμη Κοτσιφάκη, Γενικού Γραμματέα της ΟΛΜΕ.

Η Ανεξάρτητη Ομάδα Εργασίας για την Παιδεία
Σύμφωνα με τους όρους των Μνημονίων 3 και 4 που υπογράφτηκαν με την Τρόι-
κα, συστάθηκε ανεξάρτητη ομάδα εργασίας για την εκπαιδευτική πολιτική με την 
υποχρέωση να συντάσσει εκθέσεις ανά τρίμηνο σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει 
να λαμβάνονται για τη μείωση των δαπανών. Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να 
εφαρμόζει τις συστάσεις της ομάδας εργασίας. Με τον τρόπο αυτό η ελληνική κυβέρ-
νηση υποχρεώνεται να εισαγάγει μια νέα έννοια: το «προσανατολισμένο στην αγορά 
σχολείο», ένα σχολείο που διέπεται από τις αρχές της αποτελεσματικότητας του κό-
στους και της οικονομίας κλίμακας. Οι πολιτικές αυτές οδηγούν στην απαξίωση της 
δωρεάν, δημόσιας εκπαίδευσης και στο άνοιγμα της εκπαίδευσης στις στρατηγικές 
επενδύσεις των εμπορικών επιχειρήσεων. Η μείωση των δημόσιων δαπανών για την 
εκπαίδευση θα φθάσει τα 1.436 εκατ. ευρώ ή το ποσοστό του 19,2% μεταξύ του 2009 
και του 2015.161 Παράλληλα, επίκεινται περαιτέρω μειώσεις στο πρόγραμμα δημόσι-
ων επενδύσεων που προορίζονταν για έργα υποδομής στην εκπαίδευση.

Ο αντίκτυπος στα σχολεία
Η χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών μειώθηκε κατά 60% και οι γονείς κα-
λούνται να επωμιστούν την οικονομική επιβάρυνση. Πολλά σχολεία δεν θα είναι σε 
θέση να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης το χειμώνα, με δεδομένες τις τεράστιες 
αυξήσεις στις τιμές του. Σχεδόν 2.000 σχολικές μονάδες τόσο στην πρωτοβάθμια 
όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να συγχωνευθούν, χωρίς προη-

161. Στοιχεία από το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, τα 
οποία συγκέντρωσε ο Θέμης Κοτσιφάκης, Γενικός Γραμματέας της ΟΛΜΕ.
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γούμενο διάλογο με τον κλάδο των εκπαιδευτικών και τις τοπικές κοινωνίες. Στο 
μέλλον αναμένεται να κλείσουν και να συγχωνευθούν και άλλα σχολεία. Πολλές άλ-
λες υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης και υπηρεσίες ειδικής αγωγής, όπως, για 
παράδειγμα, αθλητικά σχολεία, βιβλιοθήκες, σχολεία και κέντρα ειδικής αγωγής και 
νεότητας έχουν σταματήσει να λειτουργούν και πολλά μαθήματα αισθητικής αγωγής, 
πολιτικής αγωγής και ΤΠΕ έχουν διακοπεί.

Ενώ το μέγεθος των τάξεων και οι ώρες διδασκαλίας αυξάνονται, ο αριθμός των εκ-
παιδευτικών έχει μειωθεί. Μεταξύ των σχολικών ετών 2010 και 2011 υπήρξε μείωση 
κατά 12% του διδακτικού προσωπικού με αποτέλεσμα σήμερα να εργάζονται 16.000 
λιγότεροι εκπαιδευτικοί. Πολλοί άνεργοι εκπαιδευτικοί σήμερα υπογράφουν συμβά-
σεις παροχής υπηρεσιών με εκπαιδευτικές ΜΚΟ και οι υπηρεσίες τους, στη συνέχεια, 
«υπενοικιάζονται» από τους φορείς αυτούς στους Δήμους.

Η απάντηση της ΟΛΜΕ και του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος
Οι εκπαιδευτικοί και άλλοι εργαζόμενοι οργανώνουν διαδηλώσεις και πραγματοποι-
ούν εβδομαδιαίες καταλήψεις δημόσιων κτιρίων που στεγάζουν βασικές υπηρεσίες 
για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στα μέτρα λιτότητας και την επιβολή των πολιτικών 
της τρόικας. Κατά τη διάρκεια του 2011, έγιναν πάνω από 12 απεργίες στο δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα, τις οποίες η κυβέρνηση προσπάθησε να σταματήσει με τη 
χρήση αστυνομικής βίας. Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε 
το Φεβρουάριο του 2012, όταν η κυβέρνηση επρόκειτο να υπογράψει το νέο μνημό-
νιο, τα μέτρα αστυνομικής καταστολής ήταν ιδιαίτερα ισχυρά. 

Τα συνδικάτα επιδιώκουν: 
• την ανάπτυξη δικτύων αλληλεγγύης με τα κοινωνικά κινήματα και τους νέους· 
• την ανάπτυξη διαδικτυακών διαύλων επικοινωνίας·
• τη διοργάνωση κοινών δράσεων με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μα-

θητές·
• το ξεσκέπασμα της μαζικής προπαγάνδας των ΜΜΕ για τους «τεμπέληδες» δημό-

σιους υπαλλήλους· 
• την ανάπτυξη συντονισμένων διευρωπαϊκών στρατηγικών για την προστασία του 

κράτους πρόνοιας και της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Η απάντηση της ΔΟΕ στις μεταρρυθμίσεις των συλλογικών διαπραγματεύ-
σεων στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα 
Από το 2010 η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ και η Επιτροπή Συνδικαλιστι-
κής Ελευθερίας εξέτασαν τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, με βάση την 
καταγγελία κατά της ελληνικής κυβέρνησης για παραβιάσεις των Συμβάσεων 87 και 
98, την οποία υπέβαλαν η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), η Ανώ-
τατη Διοίκηση Ενώσεων Δημόσιων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) και άλλοι συνδικαλιστικοί 
φορείς. Η ΔΟΕ διοργάνωσε αποστολή υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο 
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του 2011, η οποία στη συνέχεια συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και του ΔΝΤ στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον τον Οκτώβριο του 2011. 
Η αποστολή σημείωσε ότι η «ΔΟΕ οφείλει, ως προτεραιότητα, να είναι σε θέση να 
βοηθήσει τους κοινωνικούς εταίρους στις συζητήσεις για το μελλοντικό μοντέλο του 
κοινωνικού διαλόγου και της συλλογικής διαπραγμάτευσης, έτσι ώστε να μπορούν 
να διατηρήσουν το θεσμικό τους ρόλο, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των κλαδικών συλλο-
γικών διαπραγματεύσεων.»

Το Νοέμβριο του 2011 η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ εξέτασε τις νέες νο-
μοθετικές μεταρρυθμίσεις και τον Απρίλιο του 2012 η ΔΟΕ έστειλε στην Ελλάδα 
αποστολή παρακολούθησης. Τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή Συνδικαλιστικής 
Ελευθερίας εξέτασε περαιτέρω την υπόθεση και σε έκθεσή της κάλεσε «τους κοι-
νωνικούς εταίρους να συμμετάσχουν πλήρως στον καθορισμό περαιτέρω τροποποι-
ήσεων στο πλαίσιο των συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αφορούν ζητήματα κρίσιμα για τα δικαιώματα της 
συνδικαλιστικής ελευθερίας και της συλλογικής διαπραγμάτευσης, τα οποία είναι θε-
μελιώδη για την ίδια τη δημοκρατία και την κοινωνική ειρήνη».162

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ζήτησε από την κυβέρνηση και τους κοινωνικούς 
εταίρους να συζητήσουν εκτενώς τους χρονικούς περιορισμούς στην εφαρμογή των 
μέτρων που έχουν επιβληθεί και να εξετάσουν την αναγκαιότητα λήψης περαιτέρω 
μέτρων σε σχέση με τους μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων ή την επιβολή ελάχι-
στων ορίων στελέχωσης με τρόπο που να πριμοδοτεί, κατά το δυνατόν, την επίλυση 
των θεμάτων αυτών μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων.163

Τέλος, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, στη Γενική Έρευνα που συνέταξε, επανα-
λαμβάνει ότι, εάν μια κυβέρνηση, στο πλαίσιο της πολιτικής σταθεροποίησης που 
εφαρμόζει, θεωρεί ότι τα μισθολογικά όρια δεν μπορούν να διευθετηθούν ελεύθερα 
μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, ο περιορισμός αυτός θα πρέπει να επιβάλλεται 
ως κατ’ εξαίρεση μέτρο και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο, χωρίς η εφαρμογή 
του να παρατείνεται πέρα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, και ότι θα πρέπει να 
συνοδεύεται από επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία του βιοτικού επιπέδου των 
εργαζομένων. Σημείωσε επίσης, ειδικά για την ελληνική περίπτωση, ότι είναι απαραί-
τητη η ουσιαστική διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο με οργανώσεις εργαζομένων και 
εργοδοτών, και ότι θα πρέπει να ζητείται η γνώμη των οργανώσεων αυτών από τις 

162. Greece: Case No. 2820, καταγγελία που υποβλήθηκε για πρώτη φορά στις 29 Οκτωβρίου 
2010, Έκθεση υπ’ αριθ. 365, Νοέμβριος 2012, ΔΟΕ, Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερί-
ας, Πργρ. 1002.

163. Observation [Έκθεση Παρατήρησης] (CEACR), εγκρίθηκε το 2012, δημοσιεύτηκε το 
2013, 102nd ILC session (2013) C154 - Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154) 
Greece (Ratification: 1996).
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αρμόδιες αρχές της Ε.Ε., του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας όταν εμφανίζονται 
καταστάσεις κρίσης.164

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΏΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ 2009 2013
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 2009-2013

ΣΥΝΟΛΟ 7.480.000.000 6.988.000.000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΠ)  

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
6.890.544.946 4.592.943,000 -2.297.601.946 -33%

ΣΥΝΟΛΟ ΤΠ + ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΏΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΏΝ 

(ΠΔΕ) ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

7.239.544.946 5.086.943.000 -2.152.601.946 -30%

ΑΕΠ 235.017.000.000 183.049.000.000

% ΔΑΠΑΝΏΝ ΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΠ/ΑΕΠ
2,93% 2,51% -0,42%

% ΔΑΠΑΝΏΝ ΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΠ + ΠΔΕ /ΑΕΠ
3,08% 2,78% -0,30%

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

30-6-2010 31-12-2012 Μείωση % μείωσης
Μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί 94.264 83.012 -11.252 -12%

Αναπληρωτές 
εκπαιδευτικοί - 

Ωρομίσθιοι
9.785 3.858 -5.927 -61%

Σύνολο 104.049 86.870 17.179 - 17%

164. Πργρ. 346 “Collective bargaining in the public sector: a way forward” [Συλλογικές δια-
πραγμάτευσεις στον δημόσιο τομέα: προοπτικές για το μέλλον], General Survey concerning 
labour relations and collective bargaining in the public sector, Report of the Committee 
of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Report 111, Part 
1B, 102nd International Labour Conference 2013.
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Η μείωση ήταν κυρίως αποτέλεσμα της συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών. Παράλλη-
λα, το μνημόνιο επέβαλε περιορισμούς στην πρόσληψη νέων εκπαιδευτικών.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Επεξεργασία στοιχείων: Θέμης Κοτσιφάκης, Γενικός Γραμματέ-
ας της ΟΛΜΕ

Δαπάνες για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ΑΕΠ

% των δημόσιων δαπανών 
για την εκπαίδευση

% του ΑΕΠ που δαπανάται 
για την εκπαίδευση % ανάπτυξης του ΑΕΠ

2007: 4,0 %

2008: 2,9 %

2009: -2,0 %

2010: -4,5 %

2011: -6,9 %

Πηγή: World Bank /Index Mundi
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ165 

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
PSZ / Σωματείο Εκπαιδευτικών, μέλος του SZEF 

PDSZ / Δημοκρατικό Σωματείο Εκπαιδευτικών, μέλος της LIGA 

FDSZ / Σωματείο Εργαζομένων στην Ανώτατη Εκπαίδευση, μέλος της ÉSZT

TDDSZ / Δημοκρατικό Σωματείο Επιστημόνων

Άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις 
MKSZSZ / Ουγγρικό Σωματείο Εργαζομένων στη Δημόσια και Επαγγελματική Εκ-
παίδευση και Κατάρτιση, μέλος της MSZOSZ 

AOKDSZ / Σωματείο Αγροτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, μέλος της ÉSZT

MKKSZ / Σωματείο Ούγγρων Δημόσιων Υπαλλήλων και Εργαζομένων Δημόσιου 
Τομέα, μέλος των SZEF και CESI

Κυρώσεις συμβάσεων
Σ. 87 περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαι-
ώματος (1948), κύρωση: 1957

Σ. 98 περί Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1949), 
κύρωση: 1957

Σ. 100 περί  Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για εργασία ίσης αξίας (1951), 
κύρωση: 1956

Σ. 111 για τη Διάκριση (στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα) (1958), κύρωση: 1961

Σ. 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976), κύρωση: 1994

Σ. 151 για τις Εργασιακές Σχέσεις (στη Δημόσια Διοίκηση) (1978), κύρωση: 1994

Σ. 154 περί της Προώθησης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1981), κύρωση: 1994

Συνδικαλιστική Πυκνότητα
Η συνδικαλιστική πυκνότητα στον κλάδο της εκπαίδευσης είναι περίπου 25% (πηγή: 
PSZ 166)

165. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στους Δρ. Horváth Péter, εμπειρογνώμονα του PSZ, και 
Tünde Vajne, Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων του PSZ, για τις πολύτιμες πληροφορίες και 
τα σχόλια που μας παρείχαν για τη μελέτη της χώρας αυτής.

166. Έκθεση των Δρ. Horváth Péter, εμπειρογνώμονα του PSZ, και Tünde Vajne, Γραμματέα 
Διεθνών Σχέσεων του PSZ, 17-12-2012.
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Συνολικό ποσοστό συνδικαλιστικής πυκνότητας: 16,1% (Έρευνα για το Εργατικό Δυ-
ναμικό της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 2004)

Εισαγωγή
Η Ουγγαρία είναι Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από το 2004. Το Σύνταγμα του 1949 τροποποιήθηκε το 1997, ώστε να προβλέπει την 
προκήρυξη βουλευτικών και αυτοδιοικητικών εκλογών. Μετά την εκλογή της δεξι-
άς κυβέρνησης πλειοψηφίας του Fidesz το 2010, τέθηκαν σε ισχύ νέο Σύνταγμα και 
νέος Εργατικός Κώδικας τον Ιανουάριο του 2012, ενώ συγχρόνως εφαρμόστηκαν 
ριζικές αλλαγές στην οργάνωση και τη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος και 
στο ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποφασίστη-
καν χωρίς να ζητηθεί η γνώμη των συνδικάτων και προκάλεσαν έντονες εκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας εκ μέρους της αντιπολίτευσης, ενώ οι επιπτώσεις τους δεν έχουν ακόμη 
αξιολογηθεί πλήρως.

Το ουγγρικό Σύνταγμα ορίζει ότι η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και είναι ευθύνη 
της κυβέρνησης να διασφαλίζει το δικαίωμα στην εκπαίδευση κάθε παιδιού μέχρι την 
ηλικία των 18 ετών. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά από 6 έως 18 
ετών. Ο Νόμος για τη Δημόσια Εκπαίδευση του 1993 κατοχυρώνει τη δημόσια εκ-
παίδευση και διασφαλίζει την αρχή της επαγγελματικής ανεξαρτησίας. Σύμφωνα με 
το Νόμο για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Act on Higher Education) που ψηφίστηκε το 
2006, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι υπεύθυνο για τη γενική πολιτική, 
ρύθμιση και έλεγχο των τομέων που αυτό καλύπτει.

Η αποκέντρωση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της διοίκησης της δημόσιας εκπαί-
δευσης. Το σύστημα της δημόσιας εκπαίδευσης λειτουργεί παράλληλα με το σύστη-
μα της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε επίπεδο δήμων και κομητειών. Υπάρχουν 19 κομη-
τείες, 7 περιφέρειες και η Βουδαπέστη, η πρωτεύουσα. Από το 2004 οι δήμοι είχαν 
τη δυνατότητα να συστήνουν «περιφερειακές αυτοδιοικητικές ενώσεις πολλαπλού 
σκοπού», οι οποίες μπορούν να ιδρύουν σχολεία.

Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού περιορίζεται στη γενική διοίκηση, 
το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τη ρύθμιση των προαγωγικών και απολυτήριων εξε-
τάσεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα σχολεία διοικούνται από τις κομητείες 
και τις δημοτικές αρχές, ενώ τα ίδια έχουν σημαντική αυτονομία. Από το 1990 τα 
ιδιωτικά ιδρύματα και οι Εκκλησίες έχουν δικαίωμα να ιδρύουν και να λειτουργούν 
σχολεία, και η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να παρέχει στα εκκλησιαστικά σχολεία χρη-
ματοδότηση ίδιου ύψους με εκείνο που εξασφαλίζεται και για τα δημόσια.

Ο ετήσιος Νόμος για τον Προϋπολογισμό, που εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο, κα-
θορίζει τη χρηματοδότηση που κατανέμει το κράτος στην εκπαίδευση και η οποία 
είναι γνωστή ως «κανονιστική υποστήριξη». Το αθροιστικό ποσό της κανονιστικής 
υποστήριξης μαζί με τις άλλες οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται στην τοπι-
κή αυτοδιοίκηση και σε άλλους φορείς αρμόδιους για τη συντήρηση των σχολείων, 
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όπως η Εκκλησία, πρέπει να είναι ίσο με το προηγούμενο έτος, με βάση τους αριθ-
μούς των εγγεγραμμένων μαθητών.167 Ο πληθυσμός της Ουγγαρίας έχει μειωθεί τις 
δύο τελευταίες δεκαετίες. Μεταξύ των ακαδημαϊκών ετών 2000-2001 και 2008-2009 
καταγράφτηκε πτώση 17,7% στο μέγεθος του μαθητικού πληθυσμού της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Το κράτος καλύπτει το 50% των λειτουργικών δαπανών των σχο-
λείων και οι πόροι που υπολείπονται συμπληρώνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση 
ή από ιδιωτικά ιδρύματα.

Οι μισθοί των εκπαιδευτικών είναι χαμηλοί και δεν είναι ανάλογοι με εκείνους σε 
άλλα συναφή επαγγέλματα. Η δουλειά του εκπαιδευτικού θεωρείται επάγγελμα χα-
μηλού κύρους. Ένας νέος νόμος για τη δημόσια εκπαίδευση που τέθηκε σε ισχύ το 
2011 προβλέπει σημαντική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, αρχής γε-
νομένης από το 2013.

Συνδικαλιστική ελευθερία και συλλογικές διαπραγματεύσεις
Το νέο Σύνταγμα προστατεύει το δικαίωμα των εργαζομένων να διαπραγματεύονται, 
να συνάπτουν συμφωνίες και να αναλαμβάνουν συνδικαλιστική δράση ή να απερ-
γούν για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους.168 Εντούτοις, ο νέος Εργατικός 
Κώδικας έχει αποδυναμώσει τα κεκτημένα δικαιώματα που αφορούν την προστασία 
των συνδικαλιστικών στελεχών και τη συλλογική διαπραγμάτευση και φαίνεται ότι 
περιόρισε σοβαρά το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης.169

Ο Νόμος 33 του 1992 για το νομικό καθεστώς των δημόσιων υπαλλήλων προβλέπει 
το καθεστώς του δημόσιου υπαλλήλου για όλους τους υπαλλήλους των υπουργείων 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών. Ο νόμος 
καλύπτει τα ωράρια εργασίας, τις ετήσιες άδειες, τις αποζημιώσεις απόλυσης, τα μι-
σθολογικά κλιμάκια καθώς και την υπηρεσιακή εξέλιξη και τα συστήματα αξιολόγη-
σης της απόδοσης.

167. Judit Juhasz, Judit Lannert, Edit Sinka και Eva Tot, Structures of Education and Training 
Systems in Europe. Hungary 2009/2010 [Δομές συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελμα-
τικής κατάρτισης στην Ευρώπη. Ουγγαρία 2009-2010], Eurydice, Cedefop και European 
Training Foundation, σ.10.

168. http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=HUN&p_
classification=01.01&p_origin=COUNTRY&p_sortby=SORTBY_COUNTRY ILO 
NATLEX, ημερομ. πρόσβασης 15-1-2012.

169. ITUC, Annual Survey on Trade Union Rights 2012 - Hungary [Ετήσια Έρευνα για τα 
συνδικαλιστικά δικαιώματα 2012 - Ουγγαρία], http://survey.ituccsi.org/Hungary.
html#tabs-3, ημερομ. πρόσβασης 15-1-2012, και ILO, CEACR, εγκρίθηκε το 2011 και 
δημοσιεύτηκε το 2012, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:1310
0:P13100_COMMENT_ID:2698651:NO.
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Ο νόμος ορίζει το ρόλο των συνδικάτων, που αναφέρονται ως «οργανισμοί προστα-
σίας των συμφερόντων των δημόσιων υπαλλήλων», καθώς και το δικαίωμά τους 
να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των όρων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του 
ωραρίου εργασίας, του συστήματος προαγωγής και της επιμόρφωσης. Ο νόμος προ-
βλέπει ότι μια συνδικαλιστική οργάνωση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα που υπο-
στηρίζεται από τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων μπορεί να συνάψει συλλογική 
σύμβαση εργασίας.

Ένας ακόμη νόμος, ο 73/2009, θέσπισε το Εθνικό Συμβούλιο Συμβιβασμού Συμφε-
ρόντων Δημόσιων Υπαλλήλων (OKÉT) κατοχυρώνοντας ένα ευρύ πεδίο όρων δια-
βίωσης και εργασίας που μπορούσαν να τεθούν υπό διαπραγμάτευση, το οποίο πε-
ριλάμβανε τους προϋπολογισμούς, τις μακροπρόθεσμες μισθολογικές πολιτικές και 
την ετήσια μισθολογική πολιτική. Κάτω από την ομπρέλα αυτή ιδρύθηκαν ειδικές 
κλαδικές επιτροπές κοινωνικού διαλόγου για τη δημόσια και την ανώτατη εκπαίδευ-
ση: το Εθνικό Συμβούλιο Συμβιβασμού Συμφερόντων στη Δημόσια Εκπαίδευση και 
το Εθνικό Συμβούλιο Συμβιβασμού Συμφερόντων στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με τον 
ομόλογο κοινωνικό συνομιλητή να εκπροσωπείται από ενώσεις πόλεων, περιφερειών 
και δήμων.

Στο παρελθόν έχουν διεξαχθεί άτυπες διαπραγματεύσεις ή «οιονεί διαπραγματεύ-
σεις», οι οποίες, χωρίς να ισοδυναμούν με επίσημες συλλογικές διαπραγματεύσεις, 
έχουν καταλήξει σε συμφωνίες για το ύψος των ετήσιων αυξήσεων των δημόσιων 
υπαλλήλων, με την κυβέρνηση να είναι όμως αυτή που παίρνει την τελική απόφαση.

Στον ιδιωτικό τομέα, ο Νόμος για το Δικαίωμα της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης (Act 
on the Right of Association) του 1990 υποχρεώνει τους εργοδότες να προβαίνουν σε 
συλλογικές διαπραγματεύσεις με τις αναγνωρισμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις. 
Το Εθνικό Φόρουμ Συμβιβασμού Συμφερόντων είναι ένα τριμερές συμβουλευτικό 
όργανο για τον κλαδικό κοινωνικό διάλογο στον ιδιωτικό τομέα, με αρμοδιότητα να 
καταθέτει προτάσεις για τον εθνικό κατώτατο μισθό και άλλα κατώτατα όρια.

Σε τοπικό επίπεδο, πριν από τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, οι συλλογικές συμβάσεις 
υπογράφονταν μεταξύ των σχολείων και του PSZ, με το ποσοστό των σχολείων που 
καλύπτονταν από συλλογική σύμβαση να φτάνει το 80%.

Τάσεις στη συνδικαλιστική ελευθερία και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 
την περίοδο 2008-2012 
Ακόμη και πριν από την οικονομική κρίση του Οκτωβρίου του 2008, η Ουγγαρία διέ-
νυε μια περίοδο βραδείας ανάπτυξης και μέτρων λιτότητας, που αποσκοπούσαν στη 
μείωση των δαπανών του δημόσιου τομέα, καθώς η χώρα προσπαθούσε να αντιμετω-
πίσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα, ώστε να πληροί τις μακροοικονομικές προϋπο-
θέσεις ένταξής της στο ευρώ. Ως εκ τούτου, η οικονομική κρίση ήρθε να επιδεινώσει 
την ήδη δύσκολη κατάσταση της χώρας, που θα μπορούσε να συνοψιστεί στην εξάρ-
τηση της ευάλωτης οικονομίας της από άμεσες ξένες επενδύσεις, στην πιστωτική 
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κρίση και στην απότομη πτώση της καταναλωτικής ζήτησης. Το δημόσιο χρέος ανήλ-
θε σε 73,9% του ΑΕΠ και η Ουγγαρία αναγκάστηκε να συμφωνήσει σε ένα πακέτο 
διάσωσης με το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Τρόικα) 
και να υποτιμήσει το ουγγρικό φιορίνι.

Η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Φέρεντς Γκιούρτσανι (2002-2009) αναγκάστηκε 
να σχηματίσει συνασπισμό με τους φιλελεύθερους υπό τον Γκιόργκι Ματόλσκι και 
το 2010 το κεντροδεξιό κόμμα Fidesz, αφού κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές, κλή-
θηκε να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα 
(KDNP) με πρωθυπουργό τον Βίκτορ Ορμπάν.

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, το Fidesz εισήγαγε ένα μεγάλο αριθμό νέων νομο-
θετικών ρυθμίσεων, με σημαντικότερες το νέο Εργατικό Κώδικα, περιορισμούς στα 
δικαιώματα των δημόσιων υπαλλήλων, ένα νέο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης και 
ένα νέο νόμο για τη δημόσια εκπαίδευση. Ο νέος Εργατικός Κώδικας, ο οποίος τέ-
θηκε σε ισχύ το 2012, επικρίθηκε έντονα από τα συνδικάτα και οι 6 συνομοσπονδίες 
συνδικάτων της Ουγγαρίας απεύθυναν κοινή επιστολή προς τη ΔΟΕ που αφορούσε 
κυρίως τους περιορισμούς στον τριμερή κοινωνικό διάλογο. Το Εθνικό Συμβούλιο 
Συμβιβασμού Συμφερόντων (OÉT), το οποίο λειτουργεί από το 1988 και στην πα-
ρούσα μορφή του από το 2002, αντικαταστάθηκε τον Ιανουάριο του 2012 από το 
Εθνικό Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (NGTT). Ο οργανισμός αυτός δεν έχει 
δικαίωμα λήψης αποφάσεων, μπορεί μονάχα να καταθέτει προτάσεις. Το υπουργικό 
συμβούλιο μπορεί στο εξής να αποφασίζει μονομερώς για μισθολογικά και εν γένει 
εργασιακά θέματα.170

Η κυβέρνηση προσπάθησε επίσης να εισαγάγει αλλαγές στον τρόπο πληρωμής και 
στα δικαιώματα των δημόσιων υπάλληλων. Η αναιτιολόγητη απόλυση εργαζομένου 
θα επιτρέπεται και, σε περίπτωση μαζικών απολύσεων, οι εργοδότες δεν θα είναι πλέ-
ον υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους φορείς των εργαζομένων ή να διαβουλεύο-
νται με τους εκπροσώπους τους. Ταυτόχρονα, το μισθολογικό σύστημα στις δημόσι-
ες υπηρεσίες θα αλλάξει από την προηγούμενη αυστηρή κλίμακα αποδοχών σε ένα 
σύστημα αμοιβής με βάση την ατομική απόδοση. Για την αποτίμησή της, ωστόσο, δεν 
έχουν ακόμη καθοριστεί αντικειμενικά κριτήρια. Στις 5 Απριλίου 2011 το Συνταγμα-
τικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η αναιτιολόγητη απόλυση δημόσιων υπαλλήλων 
είναι αντισυνταγματική και ανέστειλε την εφαρμογή του νέου νόμου.171

Η τελευταία σημαντική μισθολογική αύξηση στο δημόσιο τομέα δόθηκε το 2002 και 
από τότε οι μισθοί δεν συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό. Όσον αφορά τα επίπεδα 

170. EIRO, Unions slam new Labour Code [Τα συνδικάτα πολεμούν τον νέο Εργατικό Κώδι-
κα], HU 1111011I, του Máté Komiljovics, 31 Ιανουαρίου 2012.

171. EIRO, Extension of Governmental Power in Hungary [Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας επε-
κτείνει την εξουσία της], HU1012011I, των Márton GerOE και Zsuzsa Rindt,8 Ιουλίου 
2011.
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των μισθών, η Ουγγαρία βρίσκεται στην 27η θέση ανάμεσα σε 31 χώρες του ΟΟΣΑ.172 
Από το 2006 εφαρμόζεται πάγωμα αμοιβών στον δημόσιο τομέα καθώς και μέτρα 
που στοχεύουν στη μείωση των δημόσιων δαπανών. Το 2008 οι μισθοί του Δημοσί-
ου πάγωσαν για έναν χρόνο και ο 13ος μισθός καταργήθηκε. Επιδεινώθηκαν επίσης 
εργασιακοί όροι όπως οι ώρες επαφής με τους μαθητές και η αναλογία μαθητών-εκ-
παιδευτικών, ενώ εφαρμόστηκε μια νέα, δυσμενής μέθοδος υπολογισμού των υπε-
ρωριών. Το σωματείο PSZ υπολογίζει ότι οι πραγματικοί μισθοί των εκπαιδευτικών 
έχουν χάσει το 25% της αξίας τους από 2008. Εκτιμά επίσης ότι οι αποδοχές τους θα 
πρέπει να αυξηθούν κατά 50% για να φθάσουν το επίπεδο των άλλων κλάδων στην 
Ουγγαρία, πράγμα που με τη σειρά του θα απαιτούσε αύξηση 38% -40% των κονδυ-
λίων του προϋπολογισμού για τη δημόσια εκπαίδευση με βάση στοιχεία του 2010.173

Ο κλάδος των εκπαιδευτικών έχει επηρεαστεί επιπλέον λόγω της μείωσης του αριθ-
μού των μαθητών, που αποτελεί τη βάση της ετήσιας σύνταξης του προϋπολογισμού. 
Όπως υποστηρίζει το σωματείο, οι δαπάνες για την εκπαίδευση δεν είναι ευθέως ανά-
λογες με τον αριθμό των μαθητών, καθώς αυτός δεν επηρεάζει τις δαπάνες συντήρη-
σης και άλλα έξοδα. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός για την εκπαίδευση δέχεται συνεχείς 
περικοπές από το 2008 και μετά. Επιπλέον, άλλες δαπάνες, όπως αυτές που αφορούν 
την υγεία των εκπαιδευτικών, μεταφέρθηκαν πρόσφατα στον προϋπολογισμό της εκ-
παίδευσης.

Από το 2010 η κυβέρνηση επέτρεψε στις αυτοδιοικητικές αρχές να μεταβιβάσουν τη 
διοίκηση σχολείων στην αρμοδιότητα της Εκκλησίας, ενώ δεν απαιτείται πλέον να 
παρέχουν το 50% της χρηματοδότησής τους. Αυτό έχει οδηγήσει στη μεταβίβαση 
ενός μεγάλου αριθμού σχολείων σε Εκκλησίες. Κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια 85 
σχολικές μονάδες με συνολικό δυναμικό 20.000 μαθητών έχουν γίνει εκκλησιαστικά 
σχολεία. Η κυβέρνηση επίσης απαιτεί το κλείσιμο των σχολείων πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης στα οποία δεν λειτουργούν και οι 8 τάξεις φοίτησης και τη συγχώνευσή 
τους με άλλα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σχολεία με αυξημένο αριθμό μαθη-
τών.

Το 2012 εγκρίθηκε ένας νέος νόμος για τη δημόσια εκπαίδευση, μαζί με ένα νέο σύ-
στημα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο νέος νόμος διαχωρίζει τους εκπαιδευτικούς από 
τους άλλους δημόσιους υπαλλήλους και προβλέπει τη δημιουργία νέου μισθολογίου 
και υπηρεσιακής εξέλιξης ειδικά για τους εκπαιδευτικούς, ενώ πρόκειται να ισχύσει 
από το Σεπτέμβριο του 2013 ή του 2014. Υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Ανθρώ-
πινου Δυναμικού, το Κέντρο Klebelsberg (ΚΙΚ) θα γίνει ο εργοδότης του δυναμικού 
των εκπαιδευτικών. Ο νόμος ορίζει επίσης τον αριθμό των υποχρεωτικών ωρών διδα-

172. PSZ, “The Impact of the economic crisis on public education in Hungary” [Οι επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης στη δημόσια εκπαίδευση στην Ουγγαρία], εισήγηση (σε μορφή 
PowerPoint), Βουδαπέστη, Οκτώβριος 2011.

173. Στο ίδιο.
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σκαλίας στις 22 την εβδομάδα, αλλά το ΚΙΚ μπορεί να απαιτήσει από έναν εκπαιδευ-
τικό να εργάζεται έως και 32 ώρες.

Από το 2013 η τοπική αυτοδιοίκηση θα ασκείται με βάση τα διοικητικά διαμερίσμα-
τα, μια διοικητική διαίρεση που υπήρχε ιστορικά, αλλά καταργήθηκε το 1972. Νέα 
συστήματα σχολικής διαχείρισης θα εφαρμοστούν και σχεδιάζεται η ίδρυση 176 
κέντρων διαχείρισης με βάση τα διοικητικά διαμερίσματα και τις κομητείες και 23 
στην πρωτεύουσα. Το ΚΙΚ θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση όλων των σχολείων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των κολεγίων ανώτερης δευτε-
ροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το ΚΙΚ θα είναι επίσης υπεύθυνο για 
τη διαχείριση των σχολείων σε κοινότητες μικρότερες των 3.000 κατοίκων, αλλά οι 
τοπικές αρχές θα είναι υπεύθυνες για τη συντήρηση και την ασφάλεια των κτιριακών 
εγκαταστάσεων.

Το PSZ θεωρεί ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα σύναψης εθνικής συλλογικής σύμ-
βασης στον κλάδο της εκπαίδευσης με το Υπουργείο Ανθρώπινου Δυναμικού. Επι-
διώκοντας να προσαρμόσει την οργανωτική του δομή στη νέα αυτή κατάσταση, το 
PSZ πραγματοποίησε συνδιάσκεψη εργασίας για να επανεξετάσει τις δρομολογούμε-
νες αλλαγές και να προτείνει μια νέα δομή λειτουργίας του. Έχει προκηρύξει τοπικές 
εκλογές για την περίοδο από το Δεκέμβριο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2013, ενώ το 
Καταστατικό του Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2013.

Σύμφωνα με το PSZ, οι νέες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί με λαν-
θασμένο τρόπο και οι νέες εκπαιδευτικές περιφέρειες δεν έχουν ακόμη συσταθεί.

«Οι προτάσεις αναδιάρθρωσης είναι απανωτές και η κατανομή των αρμοδιοτήτων 
και των καθηκόντων ασαφής. Η συντήρηση των σχολείων έχει διαχωριστεί από τα 
αμιγώς εκπαιδευτικά θέματα, όπως είναι, για παράδειγμα, τα αναλυτικά προγράμματα 
και τα σχολικά βιβλία, ή το ωράριο εργασίας και διδασκαλίας, σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης εκτός από την προσχολική. Το PSZ υπέγραψε συμφωνία με τον 
υπουργό προκειμένου να σωθούν 22.000 θέσεις εργασίας, αλλά ήμασταν πάντοτε 
αντίθετοι με τον νέο νόμο.»*
Δρ. Péter Horváth, Σύμβουλος του PSZ

*  Έκθεση του PSZ (4-2-2013) και συνέντευξη με την Tünde Vajne, Γραμματέα Διεθνών Σχέ-
σεων του PSZ.
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Δαπάνες για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ΑΕΠ

% του ΑΕΠ που δαπανάται 
για την εκπαίδευση

% των δημόσιων δαπανών 
για την εκπαίδευση % ανάπτυξης του ΑΕΠ

2007: 5,4 % 1,7 % %

2008: 5,1 % 10,4 % 0,6 %

2009: 5,1 % 10,0 % -6,3 %

2010: 1,2 %

2011: 1,7 %

Πηγή: World Bank /Index Mundi
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ΠΟΛΏΝΙΑ174

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
NSZZ Solidarność  / Εκπαιδευτικό Τμήμα του Ανεξάρτητου Αυτοδιοικούμενου Συν-
δικάτου Αλληλεγγύης 

NSZZ Solidarność / Επιστημονικό Τμήμα του Ανεξάρτητου Αυτοδιοικούμενου Συν-
δικάτου Αλληλεγγύης

ZNP  / Συνδικάτο Πολωνών Εκπαιδευτικών, τμήμα της Πανπολωνικής Ομοσπονδίας 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (OPZZ)

Συνδικάτο Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών, τμήμα της Πανπολωνικής Ομοσπονδί-
ας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (OPZZ)

WZZ Solidarność-Oświata  / Εκπαιδευτικό Τμήμα του Ανεξάρτητου Αυτοδιοικούμε-
νου Συνδικάτου Αλληλεγγύης 

Ποσοστό συνδικαλιστικής πυκνότητας
16% του συνολικού εργατικού δυναμικού και 39% των εργαζομένων στον εκπαιδευ-
τικό κλάδο (EIRO, Δεκέμβριος 2008)

Στον κλάδο της εκπαίδευσης καταγράφονται 470.000 μέλη συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων, που εκπροσωπούν το 25% του συνόλου των συνδικαλισμένων εργαζομένων. 
Περίπου το 70% των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων στον κλάδο της εκ-
παίδευσης είναι γυναίκες.

Ποσοστό γεννήσεων
Ο ρυθμός γεννήσεων μειώνεται, ενώ είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη και 
ο χαμηλότερος στην Ε.Ε.

Ιστορικό πλαίσιο
Η Πολωνία έχει αποκεντρωμένο σύστημα διακυβέρνησης και διαιρείται σε 16 πε-
ριφέρειες (województwo), 380 επαρχίες (powiat), και 2.413 κοινότητες (gmina). Το 
πολωνικό Σύνταγμα, που ψηφίστηκε το 1997, κατοχυρώνει την υποχρεωτική εκπαί-
δευση μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Ο Νόμος για το Εκπαιδευτικό Σύστημα του 1991 
καθώς και η μεταγενέστερη νομοθεσία ρυθμίζουν την εκπαίδευση και προβλέπουν 
για πρώτη φορά τη λειτουργία ιδιωτικών σχολείων. Οι εκπαιδευτικές αρμοδιότητες 

174. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στις Dorota Obidniak, εκπρόσωπο του ZNP, και Monica 
Konczyk, εκπρόσωπο του ONET, για τις πολύτιμες πληροφορίες και τα σχόλια που μας 
παρείχαν για τη μελέτη της χώρας αυτής.
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κατανέμονται μεταξύ των τριών επιπέδων της κρατικής διοίκησης και χρηματοδο-
τούνται μέσω ενός γενικού κονδυλίου του κρατικού προϋπολογισμού.

Οι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση διορίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι σύμ-
φωνα με τους όρους του Καταστατικού Χάρτη των Εκπαιδευτικών του 1982. Ο Χάρ-
της ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, αλλά καλύπτει 
μόνο το δημόσιο τομέα. Ρυθμίζει τα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτικών και τις 
προαγωγές, τις συνθήκες εργασίας, τους μισθούς και την κατάρτιση, τις οικονομικές 
πτυχές της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθώς 
και τα πρότυπα της υγειονομικής περίθαλψης, τις συντάξεις και τα πειθαρχικά μέτρα. 
Ο Χάρτης εγγυάται ένα μέγιστο όριο 18 ωρών διδασκαλίας την εβδομάδα και έναν 
κατώτατο μισθό για κάθε κατηγορία εκπαιδευτικών. Ο Χάρτης τροποποιήθηκε το 
2009 και στην αναθεώρησή του αίρεται η υποχρέωση ετήσιας διαπραγμάτευσης με 
τις τοπικές αρχές, ενώ έχει τροποποιηθεί η μέθοδος υπολογισμού των μισθολογικών 
κλιμακίων.

Ο Νόμος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (2005) καλύπτει το διδακτικό και διοικη-
τικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το NSZZ Solidarność και το ZNP 
εκπροσωπούν τους διδάσκοντες στην ανώτατη εκπαίδευση. Το διοικητικό και τεχνι-
κό προσωπικό καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις που συνάπτονται σε τοπικό 
επίπεδο.

Δικαιώματα συνδικαλιστικής ελευθερίας και συλλογικής διαπραγμάτευσης 
Οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις και καλύπτονται από τις διατάξεις του Νόμου για τις Συνδικαλιστι-
κές Οργανώσεις του 1991. Στην πράξη, υπάρχουν 3 ομοσπονδίες συνδικαλιστικών 
οργανώσεων (η OPZZ, το FZZ και το NSZZ-Solidarność) και όλες τους διαθέτουν 
τμήματα εκπαίδευσης ή ξεχωριστό συνδικάτο εκπαιδευτικών.

Τα συνδικάτα θεωρούνται αντιπροσωπευτικά όταν έχουν τουλάχιστον 300.000 μέλη 
σε ολόκληρο τον κλάδο ως ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες, ή αν είναι μέλη ενός φο-
ρέα εκπροσώπησης σε επίπεδο επιχείρησης και εκπροσωπούν τουλάχιστον το 7% του 
εργατικού δυναμικού. Τα επιχειρησιακά συνδικάτα που δεν ανήκουν σε έναν φορέα 
εκπροσώπησης πρέπει να εκπροσωπούν το 10% του εργατικού δυναμικού. Οι συνδι-
καλιστικές οργανώσεις διεκδικούν σήμερα την αύξηση του ορίου αυτού στο 20% με 
σκοπό την απλοποίηση των διαπραγματεύσεων.175

Μέσα από τις αντίστοιχες ομοσπονδίες τους οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην Τρι-
μερή Επιτροπή Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι ο κύριος αρμόδι-
ος φορέας για τον κοινωνικό διάλογο στην Πολωνία. Απαρτίζεται από εκπροσώπους 

175. Vera Trappmann, Trade Unions in Poland [Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Πολω-
νία], Friedrich Ebert Stiftung, Μάρτιος 2012, σ. 5.
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της κυβέρνησης που διορίζονται από τον πρωθυπουργό και οργανώσεις εργοδοτών 
και εργαζομένων.

Στόχος της Επιτροπής είναι, μεταξύ άλλων, να συμμετέχει στη σύνταξη του Νόμου 
για τον Προϋπολογισμό ελέγχοντας μακροοικονομικούς δείκτες και υποβάλλοντας 
προτάσεις σχετικά με τα επίπεδα των αποδοχών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, 
καθώς και τους κατώτατους μισθούς και τις συνταξιοδοτικές εισφορές στο Εθνικό 
Σύστημα Ασφάλισης.

Στο πλαίσιο της Τριμερούς Επιτροπής υπάρχουν 12 θεματικές ομάδες εργασίας, συ-
μπεριλαμβανομένων 5 τριμερών ομάδων στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι εργο-
δοτών και εργαζομένων. Υπάρχει επίσης ειδική Επιτροπή για τον Κοινωνικό Διάλογο 
σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι εκπαιδευτικοί δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, καθώς οι βασικοί όροι 
και συνθήκες απασχόλησής τους στο δημόσιο τομέα καθορίζονται από τον Καταστα-
τικό Χάρτη των Εκπαιδευτικών. Ωστόσο, διενεργούν διαπραγματεύσεις σε κεντρικό 
και τοπικό επίπεδο.

Ο ετήσιος Νόμος για τον Προϋπολογισμό καθορίζει το συνολικό ύψος των κονδυ-
λίων που διατίθενται για τους μισθούς των εκπαιδευτικών. Το Υπουργείο Παιδείας, 
στη συνέχεια, εκδίδει κανονισμό που ρυθμίζει την αύξηση του βασικού κατώτατου 
μισθού των εκπαιδευτικών. Το προσχέδιο του κανονισμού αυτού, και συγκεκριμένα 
η μισθολογική διάρθρωση των κατηγοριών των εκπαιδευτικών, τίθεται σε διαπραγ-
μάτευση μεταξύ του Υπουργείου και των συνδικάτων. Ανάλογα με ό,τι προβλέπεται 
στον Νόμο για τον Προϋπολογισμό, οι αυξήσεις μπορούν να ξεκινήσουν την 1η Ια-
νουαρίου ή την 1η Σεπτεμβρίου. Τα μισθολογικά επίπεδα των τεσσάρων κατηγοριών 
του κλάδου των εκπαιδευτικών προβλέπονται στον καταστατικό Χάρτη των Εκπαι-
δευτικών (Άρθρο 30, Παράγραφος 3). Κάθε μισθολογικό επίπεδο υπολογίζεται με 
ποσοστιαία προσαύξηση του βασικού μισθού των εκπαιδευτικών ως εξής: 

1) δόκιμος εκπαιδευτικός: 100%,

2) συμβασιούχος εκπαιδευτικός: 111%,

3) μόνιμος εκπαιδευτικός: 144%,

4) εκπαιδευτικός με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών: 184%

Οι υπόλοιποι εργασιακοί όροι και συνθήκες, όπως είναι τα επιδόματα αρχαιότητας 
και δυσμενών συνθηκών εργασίας, η σύνδεση μισθού-απόδοσης καθώς και οι υπε-
ρωρίες καθορίζονται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, από τις αρχές είτε των επαρ-
χιών είτε των κοινοτήτων, ανάλογα με το είδος του σχολείου, μετά από διαδικασία 
διαβούλευσης με τα συνδικάτα. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, όπως οι ιατρικές 
σχολές, οι οποίες διοικούνται από περιφερειακές αυτοδιοικητικές αρχές, και τα σχο-
λεία που υπάγονται απευθείας σε υπουργεία.
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Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης
• Επίπεδα στελέχωσης 
Ορισμένες τοπικές αρχές έχουν επιδιώξει να μειώσουν τον αριθμό των εκπαιδευτι-
κών. Η μείωση του ρυθμού των γεννήσεων χρησιμοποιείται επίσης ως δικαιολογία 
για την ανάγκη επιβολής μειώσεων στους αριθμούς των εκπαιδευτικών. Τα συνδι-
κάτα υποστηρίζουν ότι η δημογραφική ύφεση χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την 
επιβολή υπέρμετρων περικοπών.

• Μισθολογικά επίπεδα 
Σχεδόν όλοι οι Πολωνοί εκπαιδευτικοί έχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών (το 97% 
έχουν πτυχίο βασικών σπουδών και το 92% μεταπτυχιακό). Οι συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις έχουν αναδείξει τα χαμηλά επίπεδα των μισθών των εκπαιδευτικών και την 
ανάγκη προσαρμογής των αποδοχών τους στους εισαγωγικούς μισθούς συγκρίσιμων 
επαγγελμάτων. Πριν από τις εκλογές του 2007 ο υποψήφιος της «Πλατφόρμας των 
Πολιτών» Donald Tusk είχε δεσμευθεί να αυξήσει τους μισούς των εκπαιδευτικών.

Το 2008, εν όψει της οικονομικής κρίσης, τα συνδικάτα πραγματοποίησαν διαδηλώ-
σεις, απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας μπροστά από το 
Υπουργείο Παιδείας για να διασφαλίσουν την τήρηση της δέσμευσης αυτής.

Λόγω του επιπέδου κινητοποίησης, τα συνδικάτα κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια 
σημαντική συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, η οποία περιλάμβανε πρό-
γραμμα μισθολογικών εγγυήσεων που οριστικοποιήθηκε το 2009. Μια εθνική έκθεση 
υπολογίζει το μέσο μισθό ενός εκπαιδευτικού, συμπεριλαμβανομένων των επιδομά-
των κάθε κατηγορίας, και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται να έχουν αποδοχές 
μικρότερες από το μέσο μισθό κάθε κατηγορίας αποζημιώνονται. Αυτό το νέο σύστη-
μα θεωρήθηκε σημαντική νίκη των συνδικάτων.

• Αυξήσεις βασικού μισθού 2009-2013
2009: 5% τον Ιανουάριο και 5% το Σεπτέμβριο

2010: 7%

2011: 5% τον Ιανουάριο και 5% το Σεπτέμβριο

2012: 3,8%

2013: 0%

• Ωράριο 
Ενώ ο Καταστατικός Χάρτης ορίζει ότι ένας εκπαιδευτικός πρέπει να έχει 18 διδακτι-
κές ώρες την εβδομάδα, το 2010 οι ώρες αυτές αυξήθηκαν, με αποτέλεσμα οι εκπαι-
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δευτικοί στην πρωτοβάθμια και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να έχουν 2 
επιπλέον διδακτικές ώρες την εβδομάδα, σε τάξεις ενισχυτικής διδασκαλίας ή σε δρα-
στηριότητες ανάπτυξης εξωσχολικών ενδιαφερόντων. Στην ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διδάσκουν 1 επιπλέον ώρα την εβδομάδα.

Το 2012 το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας κατέθεσε προτάσεις για περαιτέρω αλλαγές 
στα ωράρια των εκπαιδευτικών, αλλά και στις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών για 
διακοπές και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Προς το παρόν, οι εκπαιδευτικοί δικαιού-
νται εκπαιδευτική άδεια ενός χρόνου μετά από 7 χρόνια υπηρεσίας.

Οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών συχνά θεωρούν ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί 
συναίνεση σε θέματα όπως η μεταρρύθμιση του ωραρίου, με αποτέλεσμα ορισμένα 
συνδικάτα να υποβάλλουν προτάσεις μονομερώς και, συνεπώς, να διευκολύνουν την 
κυβέρνηση να επιβάλλει τις θέσεις της.

Η τάση προς την ιδιωτικοποίηση
Η οικονομική κρίση από το 2008 έχει χρησιμοποιηθεί ως νέο επιχείρημα υπέρ της επί-
τασης της διαδικασίας της αποκέντρωσης, και της επίσπευσης της μεταβίβασης της 
διοίκησης πολλών σχολείων από τις τοπικές αρχές σε ιδιωτικά ιδρύματα. Με νομοθε-
τική πράξη, το 2005 το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο χρέους των φορέων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης ορίστηκε στο 60% των ετήσιων εσόδων τους και, κατά συνέπεια, οι 
τοπικές αρχές αναγκάζονται να κάνουν οικονομίες. Για το οικονομικό έτος 2011-12, 
το Υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει ως στόχο τη μείωση κατά 4% του ελλείμματος 
του προϋπολογισμού. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση αντιπροσωπεύει έως και το 70% 
των προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ορισμένες τοπικές αρχές προτίθε-
νται να εφαρμόσουν περικοπές στα κονδύλια για την εκπαίδευση και να μεταβιβά-
σουν τη διοίκηση των σχολείων στον ιδιωτικό τομέα.

Το 2010 ο Νόμος για το Εκπαιδευτικό Σύστημα τροποποιήθηκε έτσι, ώστε τα σχολεία 
με λιγότερους από 70 μαθητές να μπορούν ευκολότερα να ιδιωτικοποιούνται και η 
διοίκησή τους να ανατίθεται είτε σε συλλόγους γονέων ή ιδιωτικούς οργανισμούς. 
Όλα τα συνδικάτα εναντιώθηκαν στην κίνηση αυτή. Τα σχολεία που διοικούνται από 
συλλόγους γονέων δεν υποχρεώνονται να απασχολούν εκπαιδευτικούς σύμφωνα με 
τους όρους του Καταστατικού Χάρτη και, ως εκ τούτου, η κεντρική διοίκηση δικαιού-
ται να τους παρέχει χαμηλότερη επιδότηση. Οι εκπαιδευτικοί ανησυχούν επίσης ότι 
οι αριθμοί των εκπαιδευτικών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που δεν υπόκεινται 
στις διατάξεις του Εργατικού Κώδικα πρόκειται να αυξηθούν.

Μεταρρύθμιση του Αναλυτικού Προγράμματος
Σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού Χάρτη των Εκπαιδευτικών, το Υπουργείο 
Παιδείας έχει την υποχρέωση να διαβουλεύεται με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
και να συζητά τις προτάσεις τους για τη μεταρρύθμιση των Αναλυτικών Προγραμμά-
των. Το 2009 εγκρίθηκε μεταρρύθμιση Αναλυτικού Προγράμματος που εφαρμόστηκε 
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τρία χρόνια αργότερα, το 2012. Οι βασικές συνδικαλιστικές οργανώσεις διαφωνούν 
μεταξύ τους σχετικά με τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις.

Προσχολική εκπαίδευση
Ένα άλλο πεδίο μεταρρύθμισης αφορά τη μείωση της ηλικίας έναρξης της υποχρε-
ωτικής εκπαίδευσης στα 5 χρόνια και την αύξηση του χρόνου της προσχολικής εκ-
παίδευσης. Η κυβέρνηση ήθελε να εισαγάγει αυτή τη μεταρρύθμιση το 2011, αλλά 
λόγω ανησυχίας ότι οι συνθήκες δεν είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα, αναγκάστηκε 
να συμφωνήσει να αναβάλει την εφαρμογή της μέχρι το 2014. Το Συνδικάτο Αλλη-
λεγγύης μαζί με συλλόγους γονέων οργάνωσε ένα κίνημα που ονομάστηκε «Σώστε 
τα Παιδιά» και περιλάμβανε διαδηλώσεις και εκστρατείες συλλογής υπογραφών.

Δαπάνες για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ΑΕΠ

% των δημόσιων δαπανών 
για την εκπαίδευση

% του ΑΕΠ που δαπανάται 
για την εκπαίδευση % ανάπτυξης του ΑΕΠ

2006:

2007: 4,9 % 6,6 % 

2008: 11,8 % 5,1 % 4,8 %

2009: 11,4 % 5,1 % 1,7 %

2010: 3,8 %

2011: 4,4 %

Πηγή: World Bank /Index Mundi
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ΙΣΠΑΝΙΑ176

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
FECCOO / Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών, μέλος της Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδί-
ας Εργατικών Επιτροπών

FETE-UGT / Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Εκπαίδευση, μέλος της Γενικής Συνο-
μοσπονδίας Εργαζομένων

CIG-Ensino  / Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών, μέλος της Συνδικαλιστικής Συνομοσπον-
δίας Γαλικίας 

ELA-GIZALAN / Ομοσπονδία Δημόσιων Υπαλλήλων, μέλος της Αλληλεγγύης Βά-
σκων Εργατών

Enseñanza CSI·F / Τμήμα Εκπαίδευσης της Ανεξάρτητης Συνδικαλιστικής Συνομο-
σπονδίας Δημόσιων Υπαλλήλων

STEs-Intersindical  / Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών 

FE-USO / Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών, μέλος της Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας 
Εργαζομένων

Άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις 
Εθνική Ένωση Εκπαιδευτικών (ANPE)

Συνομοσπονδία Ανεξάρτητων Συνδικάτων Εκπαιδευτικών

Κυρώσεις συμβάσεων
Σ. 87 περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαιώ-
ματος (1948), κύρωση: 1977

Σ. 98 περί Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1949), 
κύρωση: 1977

Σ. 100 περί  Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για εργασία ίσης αξίας (1951), 
κύρωση: 1967

Σ. 111 για τη Διάκριση (στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα) (1958), κύρωση: 1967

Σ. 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976), κύρωση: 1984

Σ. 151 για τις Εργασιακές Σχέσεις (στη Δημόσια Διοίκηση) (1978), κύρωση: 1984

Σ. 154 περί της Προώθησης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1981), κύρωση: 1985

176. Ευχαριστούμε θερμά την FECCOO για τη γραπτή έκθεση και τα σχόλια που μας παρείχε.
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Το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών
Στην Ισπανία, οι εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα είναι είτε δημόσιοι υπάλληλοι 
με εγγυημένη μονιμότητα είτε κρατικοί υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας αόριστου 
χρόνου. Ο Βασικός Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης Κρατικών Υπαλλήλων 
(Estatuto Básico de los Empleados Públicos - EBEP), που εγκρίθηκε το 2007, αναγνω-
ρίζει το αυξανόμενο ποσοστό των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα χωρίς καθεστώς 
δημόσιου υπαλλήλου, και θεσπίζει ένα εθνικό πλαίσιο για τα δικαιώματα και τις ευ-
θύνες των εργαζομένων του Δημοσίου, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής 
τους και σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Οι κρατικοί υπάλληλοι με σύμβαση εργασί-
ας καλύπτονται επίσης από τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης Εργαζομένων 
(Estatuto de los Trabajadores - E.T.) που εγκρίθηκε το 1980 και τροποποιήθηκε για 
τελευταία φορά το 2012. Στον ιδιωτικό τομέα η απασχόληση των εκπαιδευτικών δι-
έπεται μόνο από τις προβλέψεις του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης Εργαζο-
μένων (Estatuto de los Trabajadores).

Συνδικαλιστική ελευθερία 
Η συνδικαλιστική ελευθερία, που αφορά και τους μετανάστες και τους εργαζομέ-
νους χωρίς χαρτιά, και το δικαίωμα της απεργίας είναι θεμελιώδη δικαιώματα, όπως 
προβλέπεται από το Άρθρο 28 του ισπανικού Συντάγματος του 1978, τον Οργανικό 
Νόμο 11/1985 για τη συνδικαλιστική ελευθερία, το Βασιλικό Νομοθετικό Διάταγμα 
17/1977 για τις εργασιακές σχέσεις και το Νόμο 7/2007 για τον Βασικό Κανονισμό 
Υπηρεσιακής Κατάστασης Κρατικών Υπαλλήλων. Το Σύνταγμα προβλέπει ειδικές 
ρυθμίσεις για τους δημόσιους υπαλλήλους. Μέλη των ένοπλων δυνάμεων, καθώς και 
οι δικαστικοί λειτουργοί και οι εισαγγελείς, δεν έχουν δικαίωμα απεργίας. Ειδικές δι-
ατάξεις ισχύουν επίσης και για την κρατική αστυνομία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
για τα αστυνομικά σώματα των αυτόνομων κοινοτήτων.

Συλλογικές διαπραγματεύσεις
Το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης κατοχυρώνεται από το Άρθρο 37.1 
του ισπανικού Συντάγματος του 1978, το Βασιλικό Νομοθετικό Διάταγμα 1/1995 για 
τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης Εργαζομένων και το Βασικό Κανονισμό 
Υπηρεσιακής Κατάστασης Κρατικών Υπαλλήλων.

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην ιδιωτική εκπαίδευση ακολουθούν εκείνες που 
αφορούν τους άλλους κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Διεξάγονται κατά κύριο λόγο σε 
εθνικό επίπεδο, με πολλές υπο-κλαδικές συλλογικές συμβάσεις (στην προσχολική, 
την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα πανεπιστήμια, στην επαγ-
γελματική εκπαίδευση κ.λπ.). Στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
ισχύουν διαφορετικές συλλογικές συμβάσεις για τα ιδιωτικά σχολεία που χρηματο-
δοτούνται εν μέρει από το κράτος (centros concertados) και για τα αμιγώς ιδιωτικά 
σχολεία.
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Ο EBEP είναι μια προοδευτική μεταρρύθμιση για τη διευκόλυνση του κοινωνικού 
διαλόγου για όλους τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα. Κατοχυρώνει το δικαί-
ωμα όλων των εργαζομένων του δημόσιου τομέα, είτε πρόκειται για δημόσιους είτε 
για κρατικούς υπαλλήλους, να διαπραγματεύονται συλλογικά και να συμμετέχουν 
στη ρύθμιση των όρων εργασίας. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις υπόκεινται σε ορι-
σμένες αρχές, όπως, για παράδειγμα, ότι θα πρέπει να είναι νόμιμες, να καλύπτονται 
από τον προϋπολογισμό, να είναι υποχρεωτικές και να διεξάγονται δημόσια, με καλή 
πίστη και με διαφανείς διαδικασίες.

Ωστόσο, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια εκπαίδευση είναι αρκετά πε-
ρίπλοκες και αποσπασματικές, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές συμβα-
σιακές ρυθμίσεις που καθορίζουν το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών, αλλά 
και τις διαφορές σε κάθε διοικητική περιφέρεια, δεδομένης της σημαντικής μεταβί-
βασης εξουσιών στις αυτόνομες κοινότητες. Το τοπίο στον τομέα αυτό μεταβάλλεται 
συνεχώς και η πρακτική μπορεί να διαφέρει από τις επιταγές του νόμου.

Σε γενικές γραμμές, ο EBEP προβλέπει τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων τόσο 
σε γενικά όσο και σε κλαδικά «τραπέζια» (mesas) διαπραγμάτευσης στα τρία διοικη-
τικά επίπεδα: σε εθνικό επίπεδο, στις αυτόνομες κοινότητες (περιφερειακό επίπεδο) 
και σε τοπικό επίπεδο. Οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου, αλλά όχι εκείνοι του 
στενού δημόσιου τομέα, έχουν το πρόσθετο δικαίωμα να διαπραγματεύονται και να 
υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής 
Κατάστασης Εργαζομένων. Μία από τις προκλήσεις του συστήματος αυτού είναι η 
εξασφάλιση συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών φορέων διαπραγμάτευσης.

 Εθνικό επίπεδο 
Το Τραπέζι Γενικών Διαπραγματεύσεων της Δημόσιας Διοίκησης (Mesa General de 
Negociacion de las Administraciones Públicas) θέτει το πλαίσιο για τη διαπραγμά-
τευση των κοινών όρων και συνθηκών απασχόλησης όλων των εργαζομένων του δη-
μόσιου τομέα. Αντικείμενό του είναι η ρύθμιση της διαπραγμάτευσης πάνω σε νέους 
νόμους, κανονισμούς ή διατάγματα που αφορούν όλους τους δημόσιους και κρατι-
κούς υπαλλήλους, καθώς και τις συνολικές μέσες ετήσιες μισθολογικές αυξήσεις που 
πρέπει να περιέχονται στο Νόμο για το Γενικό Προϋπολογισμό κάθε χρόνο. 

Υπάρχουν δύο τραπέζια κλαδικών διαπραγματεύσεων που αφορούν τον κλάδο της 
εκπαίδευσης σε εθνικό και, κυρίως, σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, δεν έχουν συ-
σταθεί επισήμως αλλά λειτουργούν σε άτυπη βάση και, επομένως, επαφίενται στην 
καλή θέληση του Υπουργείου Παιδείας: 
• για το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (εκτός από 

τα πανεπιστήμια),
• για το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων πανεπιστημίων.
Στο πλαίσιο του Βασικού Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των εργαζομένων 
στη δημόσια διοίκηση, τα τραπέζια των εθνικών κλαδικών διαπραγματεύσεων μπο-
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ρούν να καθορίζουν τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη του διδακτικού προ-
σωπικού και άλλα μισθολογικά θέματα. Τα ωράρια εργασίας έχουν οριστεί συνολικά 
για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τον EBEP, αλλά ο αριθμός των διδακτι-
κών ωρών καθορίζεται σε περιφερειακό επίπεδο χωρίς διαπραγμάτευση.

(Περιφερειακό) επίπεδο αυτόνομων κοινοτήτων 
Ισχύει το ίδιο σύστημα: συγκαλείται τραπέζι γενικών διαπραγματεύσεων για το σύ-
νολο της δημόσιας διοίκησης και τραπέζια κλαδικών διαπραγματεύσεων.

Το σύστημα των τραπεζιών διαπραγμάτευσης 
Στη μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση, το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών 
που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι εξομοιώνεται με αυτό των δημόσιων υπαλλήλων, 
αν και με ορισμένες εξαιρέσεις. Οι όροι εργασίας του διοικητικού προσωπικού με 
καθεστώς κρατικού υπαλλήλου τίθενται σε διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της γενικής 
συλλογικής σύμβασης για τη δημόσια διοίκηση (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο). 
Σε περιφερειακό επίπεδο, οι αποδοχές του διδακτικού προσωπικού των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων πλην των πανεπιστημιακών καταβάλλονται απευθείας από την αυτόνομη 
κοινότητα (περιφερειακή κυβέρνηση) έτσι, ώστε το περιφερειακό τραπέζι για τη 
μη-πανεπιστημιακή εκπαίδευση να είναι το τελευταίο βήμα στην κλίμακα των 
τραπεζιών διαπραγμάτευσης. Η εθνική εκπαιδευτική νομοθεσία επιτρέπει κάποιο 
βαθμό ελευθερίας στη ρύθμιση θεμάτων όπως είναι το μέγεθος της τάξης, ο αριθμός 
των ωρών διδασκαλίας και των μαθημάτων που διδάσκονται στις διάφορες επίσημες 
γλώσσες (υπάρχουν 5 αυτόνομες κοινότητες με δύο επίσημες γλώσσες) καθώς και 
συμπληρωματικά μισθολογικά θέματα σε κάθε περιφέρεια. Επιπλέον, σε πολλές 
περιφέρειες ισχύει Περιφερειακός Εκπαιδευτικός Νόμος. Όλα αυτά τα θέματα 
μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στα κλαδικά περιφερειακά 
τραπέζια. Ενώ υπάρχει εθνική νομοθεσία που καθορίζει το γενικό σύστημα και 
τα κριτήρια, η επιλογή του προσωπικού της εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε 
περιφερειακό επίπεδο, επομένως οι διαδικασίες επιλογής οργανώνονται περιφερειακά 
και, θεωρητικά, γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε περιφερειακά τραπέζια.
Στα πανεπιστήμια, οι βασικές πτυχές των όρων εργασίας του διδακτικού προσωπικού 
τίθενται σε διαπραγμάτευση σε εθνικό επίπεδο. Ο προτεινόμενος Κανονισμός 
Υπηρεσιακής Κατάστασης Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Estatuto 
del Personal Docente e Investigador) αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
εθνικό κλαδικό τραπέζι, αλλά δεν εγκρίθηκε τελικά. Οι περιφέρειες οργανώνουν τα 
περιφερειακά τους συστήματα, ιδρύουν ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (δημόσια 
ή ιδιωτικά) και ρυθμίζουν τη λειτουργία των πανεπιστημίων, των σχολών και των 
προγραμμάτων σπουδών. Αρκετές περιοχές έχουν το δικό τους Πανεπιστημιακό Νόμο.  
Στην περίπτωση των δημόσιων πανεπιστημίων, το κύριο τμήμα του προϋπολογισμού 
διατίθεται από τις περιφέρειες. Οι περιφέρειες μπορούν επίσης να ρυθμίζουν θέματα 
που αφορούν το διδακτικό προσωπικό που εργάζεται με καθεστώς κρατικού 
υπαλλήλου, όπως, για παράδειγμα, την προσαρμογή των βαθμίδων των μελών του 
διδακτικού προσωπικού σε εκείνες που ορίζει ο Ισπανικός Πανεπιστημιακός Νόμος. 
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Συμπληρωματικά μισθολογικά θέματα μπορούν επίσης να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτά και άλλα ζητήματα μπορούν 
να τίθενται σε διαπραγμάτευση σε ένα περιφερειακό πανεπιστημιακό τραπέζι 
διαπραγμάτευσης. Μπορεί επίσης να υπάρχει τραπέζι διαπραγμάτευσης σε 
πανεπιστημιακό επίπεδο, το οποίο καθορίζει τον αριθμό των θέσεων του διδακτικού 
και λοιπού προσωπικού που προκηρύσσουν τα τμήματα ή οι σχολές.

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για το πανεπιστημιακό διδακτικό προσωπικό με 
καθεστώς κρατικού υπαλλήλου διεξάγονται κατά κύριο λόγο σε περιφερειακό επί-
πεδο (η συλλογική σύμβαση καλύπτει το σύνολο των πανεπιστημίων)177 Σε γενικές 
γραμμές, ισχύουν διαφορετικές συλλογικές συμβάσεις για το διδακτικό και για το 
διοικητικό προσωπικό. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για το διοικητικό προσωπι-
κό με καθεστώς κρατικού υπαλλήλου γίνονται, κατά κύριο λόγο, σε επίπεδο πανεπι-
στημίων.

Στα τραπέζια διαπραγμάτευσης οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπροσωπούνται 
μέσα από εκλογές αντιπροσώπων για τις Επιτροπές Προσωπικού (Juntas de Personal). 
Στις εκλογές συμμετέχουν μόνο μέλη οργανώσεων με καθεστώς δημόσιου υπαλλή-
λου. Γενικά, αν μια οργάνωση εξασφαλίσει το 10% των αντιπροσώπων, αυτοί εκπρο-
σωπούνται στα τραπέζια διαπραγμάτευσης. Σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο, υπάρχουν 
προβλέψεις που ορίζουν ότι τα συνδικάτα τα οποία έχουν ισχυρή περιφερειακή βάση, 
αλλά δεν εξασφαλίζουν το 10% των αντιπροσώπων σε εθνικό επίπεδο, μπορούν να 
έχουν αντιπροσώπους στα τραπέζια τόσο των γενικών όσο και των κλαδικών δια-
πραγματεύσεων. Οι Επιτροπές Προσωπικού δεν έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις, αν και μπορούν να συνάπτουν άτυπες συμφωνίες, οι οποίες 
δεν έχουν ισχύ νόμου.

Οι κρατικοί υπάλληλοι εκλέγουν αντιπροσώπους σωματείων για τις Επιτροπές Ερ-
γαζομένων (Comités de Empresa), οι οποίες έχουν παρόμοια δομή με εκείνη στον 
ιδιωτικό τομέα. Οι Επιτροπές Εργαζομένων, στη συνέχεια, διαπραγματεύονται συλ-
λογικές συμβάσεις οι οποίες έχουν ισχύ νόμου. Εκτός αυτού, οι συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις μπορούν να διαπραγματεύονται κλαδικές συλλογικές συμβάσεις.

Επισήμως, η δομή εκπροσώπησης των αντιπροσώπων στις Επιτροπές Προσωπικού 
και στις Επιτροπές Εργαζομένων δεν εξαρτάται από τη συμμετοχή των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων, αλλά στην πράξη η σύνθεση των Επιτροπών Εργαζομένων εξαρ-
τάται από τα αποτελέσματα των συνδικαλιστικών εκλογών, επομένως τα συνδικάτα 

177. Τα στοιχεία βασίζονται στο “Representativeness study of the European social partners: 
Education Sector-Spain, Section 4: The system of collective bargaining/regulation” [Με-
λέτη αντιπροσωπευτικότητας των ευρωπαϊκών οργανώσεων κοινωνικών εταίρων στον 
κλάδο της εκπαίδευσης: Ισπανία, Ενότητα 4: Το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύ-
σεων/ρυθμίσεων].
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έχουν κεντρικό ρόλο. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκλεγμένων αντιπροσώπων 
προτείνονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και περίπου τα τρία τέταρτα από 
αυτούς προέρχονται από την CCOO και την UGT.

Τα ισπανικά συνδικάτα έχουν επίσης ξεχωριστές, νόμιμα αναγνωρισμένες δομές 
στους χώρους εργασίας με μια σειρά δικαιωμάτων. Τα μέλη μιας συγκεκριμένης συν-
δικαλιστικής οργάνωσης στον εκάστοτε χώρο εργασίας εκπροσωπούνται μέσα από 
αυτά τα τμήματα των οργανώσεων.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Μη πανεπιστημιακά ιδρύματα Πανεπιστημιακά ιδρύματα

Ιδιωτικός 
Τομέας Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός 

Τομέας Δημόσιος Τομέας

Διδακτικό 
προσωπικό

Δημόσιοι 
υπάλληλοι - Τραπέζια 

διαπραγμάτευσης - Τραπέζια 
διαπραγμάτευσης

Κρατικοί 
υπάλληλοι

Συλλογική 
σύμβαση για 
το διδακτικό 

και 
διοικητικό 
προσωπικό

Όπως για τους 
δημόσιους 

υπάλληλους (με 
εξαιρέσεις)

Συλλογική 
σύμβαση

Μεικτό σύστημα: 
Συλλογική 

σύμβαση για 
το διδακτικό 
προσωπικό, 

όπως για τους 
δημόσιους 

υπαλλήλους (με 
εξαιρέσεις)

Διοικητικό
προσωπικό

Δημόσιοι 
υπάλληλοι - Τραπέζια 

διαπραγμάτευσης - Τραπέζια 
διαπραγμάτευσης

Κρατικοί 
υπάλληλοι

Συλλογική 
σύμβαση για 
το διδακτικό 

και 
διοικητικό 
προσωπικό

Συλλογική 
σύμβαση για τη 

δημόσια διοίκηση

Συλλογική 
σύμβαση 

όπως για το 
διδακτικό 

προσωπικό

Μεικτό σύστημα: 
Συλλογική 

σύμβαση για 
το διοικητικό 
προσωπικό, 

όπως για τους 
δημόσιους 

υπαλλήλους (με 
εξαιρέσεις)

Κοινωνικός διάλογος

Την τελευταία δεκαετία υπήρξε ενίσχυση των θεσμών του κοινωνικού διαλόγου σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και στο επίπεδο των αυτόνομων κοινοτήτων.

Από το 2002 στον ιδιωτικό τομέα η διάρθρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
και των κριτηρίων επανεξέτασης των αποδοχών των εργαζομένων στην Ισπανία δι-
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έπεται από τις συστάσεις και τις οδηγίες που περιέχονται στις Διακλαδικές Συμφω-
νίες Συλλογικής Διαπραγμάτευσης (Acuerdos Interconfederales para la Negociacion 
Colectiva, AINCs). Το περιεχόμενο των συλλογικών διαπραγματεύσεων έχει επίσης 
επεκταθεί για να συμπεριλάβει ένα ολοένα και πιο ευρύ φάσμα θεμάτων, λόγω των 
νέων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και της υλοποίησής τους μέσω συμφωνιών-πλαι-
σίων, που αφορούν: τον έλεγχο της προσωρινής απασχόλησης, την πρόληψη επαγ-
γελματικών κινδύνων και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Η τελευταία συμ-
φωνία-πλαίσιο υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2012 και καλύπτει την περίοδο 2012 
- 2014.178

 
Στο δημόσιο τομέα υπήρξαν μια σειρά από συμφωνίες, κυρίως η Συμφωνία Κυβέρ-
νησης-Συνδικάτων για ανταποδοτικά μέτρα και δημόσιες προσλήψεις για το 2006 
(Acuerdo Administración-Sindicatos sobre medidas retributivas y de oferta de empleo 
público para el año 2006), η Συμφωνία Κυβέρνησης-Συνδικάτων για το δημόσιο τομέα 
στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για την περίοδο 2010-2012 (Acuerdo Gobierno-
Sindicatos para la función pública en el marco del dialogo social 2010-2012) και η 
Κοινωνική και Οικονομική Συμφωνία για την ανάπτυξη, την απασχόληση και τις συ-
νταξιοδοτικές εγγυήσεις (2011) (Acuerdo Social y Económico para el crecimiento,, el 
empleo y las garantías de las pensiones). Επιπλέον, ψηφίστηκε ο Νόμος 27/2011 για 
την επικαιροποίηση, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης (Ley 27/2011sobre actualización, adecuación y modernización del sistema 
de seguridad social). 

Το Σχολικό Συμβούλιο (Consejo Escolar) είναι διοικητικό όργανο με εθνική εμβέλεια, 
στο οποίο συμμετέχουν κλάδοι της εκπαίδευσης. Το Συμβούλιο διεξάγει διαβουλεύ-
σεις για τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές βαθ-
μίδες πριν από το πανεπιστήμιο και επεξεργάζεται προτάσεις που τις υποβάλλει προς 
τη διοίκηση.

Στο Συμβούλιο συμμετέχουν αντιπρόσωποι από:
• τους συλλόγους γονέων και μαθητών,
• τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων,
• τις εργοδοτικές οργανώσεις και τα συνδικάτα εργαζομένων,
• τη Διοίκηση Δημόσιας Εκπαίδευσης,
• τα πανεπιστήμια,
• γυναικείες οργανώσεις,
• μεμονωμένες προσωπικότητες.

178. Criterios de la negociación colectiva 2012-2014, Comissiones Obreras, 6-2-2012.
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Ο αντίκτυπος της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

Μέχρι το 2007 η ισπανική οικονομία αναπτυσσόταν με σχετικά σταθερούς ρυθμούς, 
τροφοδοτούμενη σε μεγάλο βαθμό από την εγχώρια κατανάλωση και τον τομέα των 
κατασκευών, αλλά στη συνέχεια άρχισε να χάνει την ορμή της. Η παγκόσμια οικονο-
μική κρίση είχε ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες λόγω του ύψους του εξωτερικού 
χρέους της Ισπανίας. Η χώρα πλήττεται σήμερα από ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 
ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που τον Ιανουάριο του 2013 έφθανε το 26,6%, με 
την ανεργία των νέων να ανέρχεται στο 56,5%.179 Οι δείκτες της φτώχειας και της 
ανισότητας συνεχίζουν να αυξάνονται. Υπολογίζεται ότι το 27% του πληθυσμού ζει 
κάτω από το όριο της φτώχειας.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο (PSOE), 
σημαντικά μέτρα λιτότητας εγκρίθηκαν μόλις το Μάιο του 2010 και περιλάμβαναν 
περικοπές του προϋπολογισμού ύψους 15,6 δισ. ευρώ για να μειωθεί το έλλειμμα, 
μείωση κατά 5% των μισθών στο δημόσιο τομέα το 2010 (7% - 8% περικοπές στους 
μισθούς των εκπαιδευτικών) και πάγωμα μισθών το 2011. Μετά τις συνταγματικές 
μεταρρυθμίσεις του Σεπτεμβρίου του 2011 και, εμφανέστερα, μετά την εκλογή της 
συντηρητικής κυβέρνησης του Mariano Rajoy (Λαϊκό Κόμμα - PP), υπήρξαν σημα-
ντικές αλλαγές στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο του κράτους, που 
επιβλήθηκαν ενμέρει από τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με κύρια 
στόχευση τη διάλυση του κράτους πρόνοιας και την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων 
υπηρεσιών. Η κυβέρνηση προχώρησε σε πληθώρα μεταρρυθμίσεων που είχαν στόχο 
να απορρυθμίσουν τις εργασιακές σχέσεις και να μειώσουν το συνολικό κόστος της 
εργασίας. Το συνδικαλιστικό κίνημα στο σύνολό του ανταποκρίθηκε με δυναμικές 
κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις και γενικές απεργίες. 

Ενώ δεν υπήρξαν νομοθετικές αλλαγές στο δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερί-
ας και τη ρύθμισή του, η κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος έχει προβεί σε ανακοινώ-
σεις για την αναγκαιότητα της εισαγωγής νέων ρυθμίσεων σχετικά με το δικαίωμα 
της απεργίας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν διατυπωθεί συγκεκριμένες προτάσεις. 
Στην πράξη όμως, λόγω των πολλαπλών περιορισμών που επιβάλλονται στο δικαί-
ωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης, το δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερίας 
έχει πληγεί επίσης. Εκτός αυτού, από τη στιγμή που η κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμ-
ματος ανέλαβε την εξουσία, το Δεκέμβριο του 2011, και, πιο πριν, στην περίπτωση 
ορισμένων αυτόνομων κοινοτήτων υπό τον έλεγχο δεξιών κομμάτων, σημειώθηκε 
αύξηση της αστυνομικής καταστολής κατά διαδηλωτών και απεργών, με πολλά περι-
στατικά προσαγωγών, ακόμα και τραυματισμών, ανάμεσά τους.

Τα Βασιλικά Νομοθετικά Διάταγμα (ΒΝΔ) εγκρίνονται από την κυβέρνηση, τίθενται 
σε ισχύ αμέσως την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερί-
δα του Κράτους και πρέπει να επικυρώνονται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων 

179. Eurostat, Ιανουάριος 2013.
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εντός 30 ημερών. Η διαδικασία αυτή έχει σχεδιαστεί για εξαιρετικές περιπτώσεις, αν 
και χρησιμοποιείται συχνά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από τη συντηρητική κυ-
βέρνηση του Λαϊκού Κόμματος.

Οι περικοπές και οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα έχουν νομοθετηθεί ως εξής:
• ΒΝΔ 8/2010 της 20ής Μαΐου - έκτακτα ειδικά μέτρα για τη μείωση του δημόσιου 

ελλείμματος·
• ΒΝΔ 20/2011 της 30ής Δεκεμβρίου - έκτακτα δημοσιονομικά, φορολογικά και οι-

κονομικά μέτρα για τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος·
• ΒΝΔ 14/2012 της 20ής Απριλίου - επείγοντα μέτρα για τον εξορθολογισμό των 

δημόσιων δαπανών στον τομέα της εκπαίδευσης·
• ΒΝΔ 16/2012 της 20ής Απριλίου - επείγοντα μέτρα για τη διασφάλιση της βιωσι-

μότητας του εθνικού συστήματος υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπη-
ρεσιών· 

• ΒΝΔ 20/2012 της 13ης Ιουλίου - μέτρα για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής 
σταθερότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας·

• ΒΝΔ 5/2013 της 15 Μαρτίου - μέτρα υπέρ της παράτασης του εργασιακού βίου 
για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας και για την προώθηση της ενεργού 
γήρανσης.

Στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και για τους κρατικούς υπαλλήλους, υπήρξαν μια σειρά 
από εργασιακές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις στις συλλογικές διαπραγματεύ-
σεις: 
• Νόμος 35/2010 της 17ης Σεπτεμβρίου - επείγοντα μέτρα για τη μεταρρύθμιση της 

αγοράς εργασίας·
• ΒΝΔ 7/2011 της 10ης Ιουνίου - επείγοντα μέτρα για τη μεταρρύθμιση των συλλο-

γικών διαπραγματεύσεων·
• ΒΝΔ 3/2012 της 10ης Φεβρουαρίου - επείγοντα μέτρα για τη μεταρρύθμιση της 

αγοράς εργασίας. 

Οι περικοπές και οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα δεν έχουν τεθεί υπό διαπραγ-
μάτευση παρά τις σχετικές ρυθμίσεις του EBEP. Από το 2010 δεν έχουν συγκληθεί 
τραπέζια γενικής ή κλαδικής διαπραγμάτευσης. Οι κυβερνήσεις αιτιολογούν την 
απόφαση αυτή με βάση το άρθρο 38.10 του EBEP, που προβλέπει την αθέτηση συμ-
φωνιών σε εξαιρετικές περιπτώσεις δημόσιου συμφέροντος, λόγω σημαντικών με-
ταβολών των οικονομικών συνθηκών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανάκληση ορι-
σμένων από τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις που κάλυπταν μερικές κατηγορίες 
δημόσιων υπαλλήλων. Το ΒΝΔ 20/2012 έχει αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, εφόσον επιτρέπει τη, μερική ή πλήρη, μονομερή ανα-
στολή ή τροποποίηση μιας συλλογικής σύμβασης χωρίς προηγούμενη διαβούλευση 
με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και χωρίς προηγούμενες διαδικασίες ενώπι-
ον ανεξάρτητου ή τριμερούς οργάνου επίλυσης διαφορών. Ορίζει μόνο την υποχρέω-
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ση ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Το ΒΝΔ 3/2012 
επιτρέπει την ανάκληση της ισχύουσας συλλογικής σύμβασης, αν οι διαπραγματεύ-
σεις για την ανανέωσή της παρατείνονται για περισσότερο από δύο χρόνια, οπότε 
ισχύει η κλαδική συλλογική σύμβαση ή, ελλείψει αυτής, οι διατάξεις του Κανονισμού 
Υπηρεσιακής Κατάστασης Εργαζομένων. Τα συνδικάτα βρίσκονται, επομένως, κάτω 
από πίεση για τη σύναψη νέων συμβάσεων, ενώ οι εργοδότες προσπαθούν να τις 
καθυστερούν.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έχει περιορίσει τον αριθμό των εργαζομένων στο Δημό-
σιο στους οποίους χορηγείται συνδικαλιστική άδεια και τον αριθμό των ωρών απου-
σίας από την εργασία που δικαιούνται για να διεκπεραιώσουν συνδικαλιστικά κα-
θήκοντα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό δραστικά τον αριθμό των συνδικαλιστικών 
εκπροσώπων. Στον κλάδο της εκπαίδευσης ο αριθμός των εκπροσώπων των συνδικά-
των μειώθηκε κατά δύο τρίτα σε διάστημα δύο ετών.180

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν επίσης δώσει στην κυβέρνηση νέες διευρυμένες εξου-
σίες για να προβαίνει σε ομαδικές απολύσεις κρατικών υπαλλήλων όταν συντρέχουν 
λόγοι που ορίζονται γενικά ως οικονομικοί, τεχνικοί, οργανωτικοί και παραγωγικοί. 
Οι ομαδικές απολύσεις δεν ήταν δυνατές μέχρι το 2012.

Οι περικοπές στους προϋπολογισμούς για την εκπαίδευση
Από το 2010 οι περικοπές στις δαπάνες των προϋπολογισμών για την εκπαίδευση 
ανήλθαν σε 4,5 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι έπονται επιπλέον περικοπές 3 δισ. ευρώ, 
με καταστροφικές συνέπειες για την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης, που μπο-
ρούν να συνοψιστούν ως εξής: μείωση στα επίπεδα στελέχωσης, αύξηση του μεγέ-
θους των τάξεων, κλείσιμο των μικρών αγροτικών σχολείων, συρρίκνωση σχολικών 
υπηρεσιών όπως, για παράδειγμα, τα δωρεάν σχολικά γεύματα, εντεινόμενη ιδιωτι-
κοποίηση των υπηρεσιών εκπαίδευσης, αύξηση των πανεπιστημιακών διδάκτρων και 
πολλές ακόμη επιπτώσεις. 

Το 2011 στο Συμβούλιο Φορολογικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής η ισπανική 
κυβέρνηση συμφώνησε να θέσει νέους στόχους για τη μείωση του μέσου δημόσιου 
ελλείμματος όλων των αυτόνομων κοινοτήτων (περιφερειών) από 3,9% σε 1,3%. Οι 
περιφερειακές κυβερνήσεις ανταποκρίθηκαν με περαιτέρω περικοπές στους προϋπο-
λογισμούς για την εκπαίδευση που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.181

180. “Spain: unprecedented attack on union representation” [Ισπανία: πρωτοφανής επίθεση 
στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση], 5-10-2012, www.ei-ie.org, ημερομ. πρόσβασης 15-2-
2012.

181. Estudio Comparativo de los recortes en educación aprobados en los diferentes planes 
económicofinancieros de las comunidades autónomas 2012-2014, Gabinete Técnico, 
UGT-FETE Enseñanza, Ιούνιος 2012.
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Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες στο 3,9% του ΑΕΠ μέ-
χρι το 2015.182 Συνολικά, για το σχολικό έτος 2012-2013, εκτιμάται ότι στο ισπανικό 
εκπαιδευτικό σύστημα θα εργάζονται 80.000-100.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί. Όλες 
οι περιφερειακές κυβερνήσεις έχουν αυξήσει τα ωράρια διδασκαλίας, ενώ έχει τεθεί 
σε εφαρμογή νέο καθεστώς χορήγησης αναρρωτικών αδειών έτσι ώστε, αν ένας δά-
σκαλος βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια διάρκειας μικρότερης των 10 ημερών δεν τον 
αντικαθιστά άλλος εκπαιδευτικός, εκτός εάν το σχολείο χρηματοδοτήσει την αντικα-
τάστασή του με δικούς του πόρους.183 Επιπλέον, ένας εκπαιδευτικός που βρίσκεται σε 
αναρρωτική άδεια λαμβάνει μόνο το 50% των αποδοχών του για τις πρώτες 3 ημέρες. 

Σήμερα έχει διαμορφωθεί ένας συνασπισμός διαμαρτυρίας κατά της διάλυσης της 
δημόσιας εκπαίδευσης, γνωστός ως Εθνική Πλατφόρμα για το Δημόσιο Σχολείο 
(Plataforma Estatal por la Escuela Pública), που περιλαμβάνει συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις-μέλη της Εκπαιδευτικής Διεθνούς (τα εκπαιδευτικά συνδικάτα FECCOO, 
FETE-UGT, STEs και CSI-CSIF) καθώς και οργανώσεις μαθητών, ενώσεις γονέων 
και ομάδες επεξεργασίας θέσεων για τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.

Δαπάνες για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ΑΕΠ

% του ΑΕΠ που δαπανάται 
για την εκπαίδευση

% των δημόσιων δαπανών 
για την εκπαίδευση % ανάπτυξη του ΑΕΠ

2008: 4,6 % 11,2 % 1,2 %

2009: 5,1 % 10,8 % -3,7 %

2010: 5,1 % -0,1 %

2011: 0,7 %

Πηγή: World Bank /Index Mundi

182. Actualización del Programa de Estabilidad, Reino de España, 2012 – 2015, Página 49, 
Cuadro 3.3.5, Cambio en la estructura del gasto por funciones, http://ec.europa.eu/
europe2020/pdf/nd/sp2012_spain_es.pdf.

183. UGT/FETE, Comunicado de Prensa, 21 Ιουνίου 2012.
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ΣΟΥΗΔΙΑ184

Συνδικάτα στον κλάδο της εκπαίδευσης 
• Ομοσπονδία Σουηδών Εκπαιδευτικών (Lärarförbundet)· εκπαιδευτικοί και σχολι-

κοί διευθυντές, από την προσχολική μέχρι την τριτοβάθμια δημόσια και ιδιωτική 
εκπαίδευση, μέλος της Σουηδικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Υπαλλήλων 
(TCO) και της Εκπαιδευτικής Διεθνούς.

Συνδικαλιστική συμμετοχή: 230.000 μέλη (82% γυναίκες)

• Εθνική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Σουηδίας (Lärarnas Riksförbund)· πτυχιούχοι 
εκπαιδευτικοί και σχολικοί σύμβουλοι που εργάζονται στην προσχολική, πρωτο-
βάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων στον δημό-
σιο και τον ιδιωτικό τομέα, μέλος της Σουηδικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματι-
κών Ενώσεων (SACO) και της Εκπαιδευτικής Διεθνούς. 

Συνδικαλιστική συμμετοχή: 87.000 μέλη (70% γυναίκες)185

• Σουηδική Ένωση Πανεπιστημιακών Δασκάλων (Sveriges Universitetslärarförbund 
Sulf)· διδάσκοντες, ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες στη δημόσια ανώτατη 
εκπαίδευση, μέλος της Εκπαιδευτικής Διεθνούς.

Συνδικαλιστική συμμετοχή: 20.000 (48% γυναίκες)186

• Σουηδική Ένωση Σχολικών Διευθυντών και Διευθυντών Εκπαίδευσης 
(Skolledarförbundet)· διευθυντές, υποδιευθυντές και άλλα ανώτατα διοικητικά 
στελέχη στο δημόσιο και ιδιωτικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Συνδικαλιστική συμμετοχή: 7.000 (54% γυναίκες)187

184. Ευχαριστούμε θερμά τον Jörgen Lindholm, Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της 
Lärärforbundet, για τη γραπτή έκθεση και τη βοήθεια που μας παρείχε.

185. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2012, http://www.saco.se/
Nyheter--debatt/Aktuelltfran-Saco/Pressmeddelanden/saco-fortsatter-att-vaxa/ και 
http://www.saco.se/Global/Dokument/Forskning%20och%20Kunskap/Statistik/
Medlemsstatistik%202011-12-.

186. EIRO, “Representativeness study of the European social partners: Education Sector 
-Sweden” [Μελέτη αντιπροσωπευτικότητας των ευρωπαϊκών οργανώσεων κοινωνικών 
εταίρων στον κλάδο της εκπαίδευσης: Γερμανία], SE 1001019Q, Matts Kullander, Elinor 
Hãggebrink, 21-4-2011.

187. Βλ. υποσ. 1. 
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Κυρώσεις συμβάσεων
Σ. 87 περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαι-
ώματος (1948), κύρωση: 1949

Σ. 98 περί Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1949), 
κύρωση: 1950

Σ. 100 περί   Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για εργασία ίσης αξίας (1951), 
κύρωση: 1962

Σ. 111 για τη Διάκριση (στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα) (1958), κύρωση: 1962

Σ. 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976), κύρωση: 1977

Σ. 151 για τις Εργασιακές Σχέσεις (στη Δημόσια Διοίκηση) (1978), κύρωση: 1979

Σ. 154 περί της Προώθησης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1981), κύρωση: 
1982

Εκπαιδευτικό σύστημα
Ο Εκπαιδευτικός Νόμος του 2011,188 που αποτελεί ενοποίηση προηγούμενων νόμων, 
προβλέπει την υποχρεωτική δωρεάν εκπαίδευση για τις ηλικίες μεταξύ 7 και16 ετών 
και καθορίζει τις αρμοδιότητες των δήμων και των νομαρχιακών συμβουλίων, το 
πλαίσιο λειτουργίας του εθνικού αναλυτικού προγράμματος, το εγγυημένο ωράριο 
διδασκαλίας και τη διάρκεια του σχολικού έτους, καθώς και τα προσόντα διορισμού 
των εκπαιδευτικών. Ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να διασφαλίσει καθεστώς μονι-
μότητας αν δεν έχει πτυχίο εκπαιδευτικού. Ο δήμος είναι υπεύθυνος για την παροχή 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτι-
κών μεταρρυθμίσεων του 1992 κατοχυρώθηκε η λειτουργία των ανεξάρτητων ή ελεύ-
θερων σχολείων τα οποία ακολουθούν το εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα. Το 2010 το 
10% των σχολείων ήταν ανεξάρτητα ή διευθύνονταν από ιδιωτικούς οργανισμούς.189

Οι δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 50% του προϋπολογισμού κάθε δήμου 
για την εκπαίδευση, ενώ το υπόλοιπο ποσό εξασφαλίζεται μέσω της δημοτικής φορο-
λογίας. Πριν από το 1995 υπήρχε δέσμευση κονδυλίων για την εκπαίδευση, το ύψος 
των οποίων συνδεόταν με τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας και των συμβάσεων 
εργασίας που κάλυπταν τους εκπαιδευτικούς σε κάθε σχολείο. Αυτό το σύστημα έχει 
πλέον αντικατασταθεί έτσι, ώστε σήμερα οι δήμοι να λαμβάνουν κοινή χρηματοδό-
τηση και οι αυτοδιοικητικές αρχές να αποφασίζουν για τα κονδύλια που προϋπολο-

188. http://www.government.se/content/1/c6/02/15/38/1532b277.pdf, ημερομ. πρόσβασης 
20-1-2013.

189. Facts about Sweden: Education; the Swedish Institute p. 4 www.sweden.se, ημερομ. πρό-
σβασης 1-2-2013.
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γίζονται στα σχολεία, τα οποία αντιστοιχούν στο σύνολό τους στο 42% της αρχικής 
χρηματοδότησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κατανομή των δημοτικών προϋπολο-
γισμών για την εκπαίδευση καθορίζεται μετά από συζήτηση με τα συνδικάτα.190

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 450.000 εργαζόμενοι στον εκπαιδευτικό κλάδο.191

Συνδικαλιστική ελευθερία 
Το σκανδιναβικό μοντέλο των εργασιακών σχέσεων χαρακτηρίζεται από το σημα-
ντικό ρόλο που επιφυλάσσει για τις εθνικές συλλογικές διαπραγματεύσεις και την 
υψηλή συνδικαλιστική πυκνότητα και συμμετοχή των οργανώσεων των εργοδοτών. 
Ωστόσο, από το 2006 σημειώθηκε επιτάχυνση της μείωσης των μελών των συνδικά-
των τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ως συνέπεια της κατάργησης 
των φοροαπαλλαγών για τις συνδικαλιστικές εισφορές και επειδή τα ταμεία ανεργί-
ας, τα οποία διοικούνται από τα συνδικάτα, έγιναν περισσότερο δαπανηρά. Μέχρι το 
2008 το συνολικό ποσοστό συνδικαλιστικής πυκνότητας είχε πέσει στο 72% και μόνο 
το 52% των νέων εργαζομένων (16-24 ετών) ήταν συνδικαλισμένοι.192

Η συνδικαλιστική ελευθερία κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα. Ο Νόμος για τη Συν-
διαχείριση στον Χώρο Εργασίας (MBL) του 1976 είναι η βασική πράξη ρύθμισης του 
συστήματος των εργασιακών σχέσεων στη Σουηδία και κατοχυρώνει τη συνδικαλι-
στική ελευθερία ως θετικό δικαίωμα. Οι διατάξεις του καλύπτουν τους εργαζομένους 
τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να ιδρύ-
ουν και να συμμετέχουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιλογής τους χωρίς 
προεγκριτικές διαδικασίες ή υπερβολικά προαπαιτούμενα. Ο νόμος επιτρέπει στις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να ασκούν τις δραστηριότητές τους χωρίς παρεμβο-
λές. Δεν προβλέπεται υποχρέωση καταχώρισης των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
ή ελάχιστα όρια συμμετοχής. Δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια που να αποτρέπουν τη 
συμμετοχή των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών, σε μια συνδι-
καλιστική οργάνωση.

Το σύστημα των εργασιακών σχέσεων είναι σε μεγάλο βαθμό αυτορυθμιζόμενο και 
δεν υπάρχει κρατική υπηρεσία που να ασχολείται με θέματα όπως η αναγνώριση μιας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης ή η εξουσιοδότηση των εκπροσώπων διαπραγμάτευσης 
και η επικύρωση των αποτελεσμάτων των συνδικαλιστικών εκλογών.

190. http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/kostnader_och_intakter 
(A+B+C+D).

191. Στο ίδιο. EIRO Representativeness Study, σ. 1.

192. EIRO On-Line, “Trade Unions take action to counter membership decline” [Τα συνδικάτα 
αναλαμβάνουν δράση για την αντιμετώπιση της μείωσης των μελών τους], Paul Anderson 
and Thomas Brunk, SE0806029, 9-7-2008.
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«Το δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερίας είναι απαραβίαστο. Παραβίαση του 
δικαιώματος της συνδικαλιστικής ελευθερίας πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει όταν 
ένας/μία εργοδότης ή εργαζόμενος/-η, ή ο/η εκπρόσωπος αυτών προβαίνει σε ενέρ-
γειες επιζήμιες για το άλλο μέρος, ως συνέπεια της άσκησης από πλευράς τού εν 
λόγω μέρους του δικαιώματος της συνδικαλιστικής ελευθερίας, ή όταν ένας/μία ερ-
γοδότης ή εργαζόμενος/-η ή ο/η εκπρόσωπος αυτών προβαίνει σε ενέργειες έναντι 
του άλλου μέρους με σκοπό να αποτρέψει το εν λόγω μέρος από την άσκηση του 
δικαιώματος της συνδικαλιστικής ελευθερίας. Παρόμοια παραβίαση πρέπει να θε-
ωρείται ότι επήλθε και στην περίπτωση που οι ενέργειες τελέστηκαν με σκοπό την 
εκπλήρωση υποχρέωσης έναντι τρίτου» (Άρθρο 8).

Εκτός αυτού, οι εκπαιδευτικοί στο δημόσιο τομέα εμπίπτουν στις διατάξεις του Νό-
μου για Απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα του 1994, που αποτελεί ενοποίηση προη-
γούμενων νόμων. Πρόκειται για ένα νόμο γενικής εφαρμογής, που αφορά τα προ-
σόντα διορισμού, την υπερωριακή απασχόληση, τη λήξη της σχέσης εργασίας, τις 
πειθαρχικές διαδικασίες, τις εργασιακές διαφορές, τις ιατρικές εξετάσεις και συναφή 
ζητήματα. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα έχουν δικαίωμα απεργίας, εφόσον δια-
σφαλίζεται η δημόσια υγεία και ασφάλεια. 

Ο Νόμος για την Προστασία της Απασχόλησης του 1982 είναι επίσης γενικής εφαρ-
μογής και καλύπτει τόσο τους δημόσιους όσο και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Ρυθ-
μίζει την απασχόληση και τη λήξη της σχέσης εργασίας, και προστατεύει τους εργα-
ζομένους από την αναιτιολόγητη απόλυση.

Παράλληλα, ισχύει νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την επαγγελματική υγεία και 
το χρόνο εργασίας (ο Νόμος για το Εργασιακό Περιβάλλον του 1977 και ο Νόμος 
για το Χρόνο Εργασίας του 1982) και η Σουηδική Αρχή Εργασιακού Περιβάλλοντος 
είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής του. Το εν λόγω νομοθετικό 
πλαίσιο αντικατοπτρίζεται στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις.

Το εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα διασφαλίζει βασική σύνταξη για όλους τους ερ-
γαζομένους, ενώ πρόσθετη σύνταξη χορηγείται με βάση τις συλλογικές διαπραγμα-
τεύσεις σε κάθε κλάδο.

Συλλογικές διαπραγματεύσεις
Ο Νόμος για τη Συνδιαχείριση δίνει στα συνδικάτα το δικαίωμα να διαπραγματεύ-
ονται με τους εργοδότες. Εκείνοι, με τη σειρά τους, έχουν την υποχρέωση να συ-
νάπτουν συλλογικές συμβάσεις. Ως εκ τούτου, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 
αποτελούν ισχυρή και αναπτυγμένη εργασιακή παράδοση στη Σουηδία. Το 2008 το 
ποσοστό κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων για όλους τους κλάδους ήταν 98%.193

193. EIRO, Industrial Relations Profile: Sweden [Διάρθρωση εργασιακών σχέσεων: Σουηδία], 
Ιούλιος 2009.
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Επιπλέον, οι συλλογικές συμβάσεις που συνάπτονται, κατόπιν διαπραγματεύσεων 
κατοχυρώνουν για τους εργαζομένους το δικαίωμα συνδιαχείρισης σε ζητήματα που 
αφορούν την έναρξη και τη λήξη της σχέσης εργασίας, τη διαχείριση και την κατανο-
μή της εργασίας και, γενικά, την ομαλή λειτουργία των εργασιακών σχέσεων (Άρθρο 
32). Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε τρία επίπεδα: εθνικό, κλαδικό 
και τοπικό, όπου, στην περίπτωση της εκπαίδευσης, οι συμβάσεις συνάπτονται με 
τους δήμους ή με τα ανεξάρτητα σχολεία. Σε εθνικό επίπεδο, το πλαίσιο, το οποίο 
χρονολογείται από το 1930, καθορίζει τους ρόλους των μερών. Υπάρχουν επίσης δι-
ακλαδικές συμφωνίες για τις συντάξεις και άλλες παροχές συλλογικής ασφάλισης, 
καθώς και ένα ταμείο εργασιακής μετάβασης, στο οποίο καταβάλλεται ένα ποσοστό 
επί των αποδοχών για τη στήριξη των απολυμένων εργαζομένων.

Οι κλαδικές συμφωνίες ορίζουν τα κατώτατα όρια αποδοχών και περιέχουν γενικές 
προβλέψεις για το χρόνο εργασίας, θέτοντας το πλαίσιο των διαδικαστικών κανό-
νων που ρυθμίζουν το διαπραγματευτικό διάλογο σε επίπεδο δήμων. Στο δημόσιο 
τομέα, η Lärarförbundet και η Lärarnas Riksförbund διαπραγματεύονται από κοινού 
σε ένα ειδικό συμβούλιο συνεργασίας που ονομάζεται Συμβούλιο Διαπραγμάτευσης 
Εκπαιδευτικών (Lärarnas Samverkansråd) έχοντας απέναντί τους τη σημαντικότε-
ρη εργοδοτική οργάνωση, τη Σουηδική Ένωση Δήμων και Περιφερειών (SALAR). Η 
SALAR εκπροσωπεί 290 δήμους, 18 νομαρχιακά συμβούλια και 2 περιφέρειες. Στο 
πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, τα συνδικάτα συμφώνησαν να μη στρατολογούν 
τα ίδια μέλη, πράγμα που περιορίζει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους, καθώς ορισμένα 
μέλη τους είναι παράλληλα οργανωμένα και στα δυο. Η κάλυψη των συλλογικών 
συμβάσεων στον κλάδο της δημόσιας εκπαίδευσης φθάνει το 100%.

Στον κλάδο των ανεξάρτητων ή «ελεύθερων σχολείων», οι συλλογικές συμβάσεις κα-
λύπτουν περίπου το 85% των εργοδοτών.194 Υπάρχει μία εθνική συλλογική σύμβαση 
με κάθε εθνική εργοδοτική ένωση και 10 έως 15 εργοδοτικές ενώσεις που εκπρο-
σωπούν το χώρο των ελεύθερων σχολείων. Είναι ευθύνη κάθε παραρτήματος συν-
δικάτου να εντοπίζει εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και να στρατολογεί μέλη. Οι 
συλλογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τα ελεύθερα σχολεία υπολογίζονται 
στις 3.000.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και του 1990 υπήρξε σταδιακή αποκέντρω-
ση της διοίκησης και το 1995 έγινε ένα σημαντικό βήμα με την «κοινοτικοποίηση» 
του σχολικού συστήματος, η οποία έδωσε μεγαλύτερη διοικητική αυτονομία στις το-
πικές αρχές και τα σχολεία. Εφαρμόστηκε σύστημα διοίκησης βάσει στόχων και τα 
σχολεία και οι τοπικές αρχές υποχρεώθηκαν να συντάσσουν εκθέσεις ποιότητας με 
βάση τις οποίες θα αξιολογούνταν η απόδοσή τους. Τα συνδικάτα εξέδωσαν κοινή 

194. EIRO, “Representativeness study of the European Social Partners Organisations: 
Education Sector-Sweden”, όπ.π.
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ανακοίνωση υποστήριξης αυτής της μετάβασης υπογραμμίζοντας το ρόλο τους ως 
εταίρων στην προώθηση της σχολικής ανάπτυξης.195

Συγχρόνως, υπήρξε αποκέντρωση του συστήματος ρύθμισης των μισθών και του 
χρόνου εργασίας. Αντί για μια κεντρικά καθορισμένη εθνική μισθολογική κλίμακα 
με σταθερά διαβαθμισμένη εξέλιξη, τέθηκε σε ισχύ σύστημα εξατομικευμένων μι-
σθολογίων. Έτσι, οι συλλογικές συμβάσεις με έναρξη ισχύος το 2000-2005 όρισαν 
κατώτατους εισαγωγικούς μισθούς για τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς και βα-
σικό μισθό για τους εκπαιδευτικούς με 5 χρόνια προϋπηρεσίας. Ο χρόνος εργασίας 
διαχωρίστηκε σε ένα συμφωνημένο ρυθμισμένο ωράριο, που περιλάμβανε τις ώρες 
παρουσίας του εκπαιδευτικού στο σχολείο, και σε ένα μη ρυθμισμένο ωράριο, έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στη σχολική μάθηση.

Σε τοπικό επίπεδο, οι εξατομικευμένες μισθολογικές διαπραγματεύσεις διεξάγονται 
συνήθως σε δύο φάσεις. Αρχικά ο διευθυντής του σχολείου και ο εκπαιδευτικός μπαί-
νουν σε διαδικασία διαλόγου σχετικά την αξιολόγηση της απόδοσης και στη συνέ-
χεια ο διευθυντής του σχολείου καταθέτει μισθολογική πρόταση. Ο εκπαιδευτικός 
μπορεί τότε να προσφύγει στις συμβουλευτικές υπηρεσίες του συνδικάτου. Ο ρό-
λος του συνδικάτου είναι να εξασφαλίσει ότι η μισθολογική αναθεώρηση γίνεται με 
δίκαιο τρόπο και βάσει των συμφωνηθέντων κριτηρίων. Η δεύτερη φάση περιλαμ-
βάνει διαπραγματεύσεις μεταξύ του δήμου και των τοπικών συνδικάτων σχετικά με 
το ποσοστό του δημοτικού προϋπολογισμού που θα διατεθεί για τους μισθούς των 
εκπαιδευτικών και τον τρόπο κατανομής του σε σχολεία και ιδιώτες. Το ποσοστό 
του δημοτικού προϋπολογισμού που διατίθεται για τους μισθούς των εκπαιδευτικών 
είναι περίπου 22%.196

Αν και αναμενόταν ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα οδηγούσαν σε αύξηση των μισθο-
λογικών αποκλίσεων στον κλάδο των εκπαιδευτικών, στην πράξη συνέβη το αντίθε-
το. Λόγω της έλλειψης εκπαιδευτικών με τυπικά προσόντα, οι δήμοι αναγκάστηκαν 
να αυξήσουν τους εισαγωγικούς μισθούς των εκπαιδευτικών, ενώ οι αυξήσεις των 
εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία περιορίστηκαν. Έτσι, οι αποκλίσεις των μισθών παρα-
μένουν σχετικά μικρές και δεν αντιπροσωπεύουν την εργασιακή απόδοση μεμονωμέ-
νων εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί και τα συνδικάτα τους έλπιζαν ότι το εξατομι-
κευμένο σύστημα καθορισμού των αποδοχών θα οδηγούσε σε άνοδο των μισθών και 
σε συνολική αύξησή τους πέρα από τα συμφωνηθέντα σε κεντρικό επίπεδο.

195. “Teacher Policy Reforms in Sweden: The Case of Individualised Pay” [Μεταρρυθμίσεις 
στην πολιτική για τους εκπαιδευτικούς στη Σουηδία: Η περίπτωση των εξατομικευμένων 
αμοιβών], Annelie Strath, Swedish Ministry of Education and Science, Δεκέμβριος 2004, 
International Institute for Educational Planning, UNESCO, Παρίσι, Δεκέμβριος 2004.

196. Στοιχεία που μας παραχώρησε ο Jörgen Lindholm.
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Ενώ το σύστημα των μισθολογικών κλιμακίων δεν έχει εξελιχθεί όπως αναμενόταν, 
οι εκπαιδευτικοί μεμονωμένα το αποτιμούν θετικά, καθώς προσφέρει ευκαιρίες για 
διάλογο μεταξύ των εκπαιδευτικών και του σχολικού διευθυντή. Σύμφωνα με έρευνα 
που έγινε για λογαριασμό της Lärarförbundet το 2004, το 60% των εκπαιδευτικών 
ήταν υπέρ των μεταρρυθμίσεων.197

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μετά την οικονομική κρίση
Η Σουηδία γνώρισε σημαντική κρίση του τραπεζικού συστήματος και της αγοράς 
των ακινήτων στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν η χώρα παρουσίασε μεγάλο 
έλλειμμα του προϋπολογισμού, χτυπήθηκε από οικονομική ύφεση και δοκιμάστηκε 
από υψηλά ποσοστά ανεργίας. Από τότε η Σουηδία μεταρρύθμισε το τραπεζικό της 
σύστημα και δημιούργησε δημοσιονομικό πλεόνασμα έτσι, ώστε να είναι σε καλύτε-
ρη θέση να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση του 2008 σε σχέση με πολλές άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, επωφελήθηκε από τη θέση της εκτός της ζώνης του 
ευρώ. Μέχρι το δεύτερο εξάμηνο το 2009 η οικονομία άρχισε να παρουσιάζει εξαγω-
γική ανάπτυξη και το υψηλό ποσοστό ανεργίας, που του 2009 είχε φθάσει το 8,6%, 
έπεσε στο 7,4% το Δεκέμβριο του 2012. Ως εκ τούτου, αν εξαιρέσουμε το 2009, η 
οικονομική κρίση δεν είχε σημαντικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση.

Ενμέρει ως συνέπεια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, αλλά κυρίως 
λόγω δημογραφικών παραγόντων, καθώς και της μείωσης του αριθμού των μαθητών, 
το 2009 τα δύο τρίτα των δήμων μείωσαν τις δαπάνες τους για την εκπαίδευση και 
εφάρμοσαν περικοπές ύψους 1 δισ. σουηδικών κορόνων ή 140 εκ. δολαρίων ΗΠΑ. 
Παράλληλα, 1.500 εκπαιδευτικοί έλαβαν ειδοποίηση λύσης της σύμβασής τους.198

Στο συνέδριο που διοργάνωσαν οι οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ. στις χώρες του ΟΟΣΑ 
το Μάρτιο του 2010, η Eva-Lis Sirén, πρόεδρος της Lärarförbundet, υπογράμμισε 
την ανάγκη να μεταφερθεί ένα απλό μήνυμα με άμεσο τρόπο μέσα από το σύνθημα 
της εκστρατείας «Ας μην πληρώσουν τα παιδιά την κρίση!» Με τον τρόπο αυτό το 
συνδικάτο κατάφερε να προσεγγίσει νέες ομάδες και υποστηρικτές εστιάζοντας στην 
ανάγκη χρηματοδότησης και εξεύρεσης πόρων. Η Lärarförbundet συνεργάστηκε με 
άλλες ΜΚΟ και επιχειρήσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα προβλήματα 
της εκπαίδευσης στον απόηχο της κρίσης. Το συνδικάτο επισήμανε την ανάγκη κινη-
τοποίησης διαφορετικών στρωμάτων της κοινωνίας που θα αγωνιστούν από κοινού 
για την ιδέα ότι η διέξοδος από την κρίση είναι η συνέχιση της επένδυσης στην εκ-
παίδευση - «Όλα ξεκινούν από έναν καλό δάσκαλο»!

197. Hur ska lönen ;sättasen attitydundersökning bland lärare, Αύγουστος 2004, 
Lärarförbundet, Στοκχόλμη.

198. Report of EI Conference of Affiliates in the OECD [Έκθεση της Διάσκεψης των οργανώ-
σεων-μελών της Ε.Δ. στις χώρες του ΟΟΣΑ], 8-10 Μαρτίου 2010, Νέα Υόρκη, σ. 4.
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Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού χάνει το κύρος του και οι θέσεις των φοιτητών 
στα πανεπιστημιακά προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μετά βίας συ-
μπληρώνονται. Οι μισθοί των εκπαιδευτικών στη Σουηδία αυξάνονται με βραδύτερο 
ρυθμό σε σχέση με συγκρίσιμους κλάδους199 και βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο 
του ΟΟΣΑ. Οι μόνες εξαιρέσεις παρατηρούνται εκεί όπου υπάρχει σοβαρή έλλειψη 
εκπαιδευτικών, όπως στην περίπτωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας 
στη Στοκχόλμη, οι οποίοι είχαν σημαντικές αυξήσεις.

Το Μάιο του 2010 και ξανά το Σεπτέμβριο του 2012 υπογράφτηκαν νέες συλλογι-
κές συμβάσεις που επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και οι οποίες «ενώ, 
προφανώς, δεν ικανοποιούσαν όλες τις απαιτήσεις από την πλευρά των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αρνητικές ή απόρροια της 
κρίσης».200 Ωστόσο, τα δυο συνδικάτα των εκπαιδευτικών χρειάστηκε να απειλή-
σουν με απεργιακές κινητοποιήσεις και η σύναψή των συμβάσεων επιτεύχθηκε με 
μεσολάβηση.

Στη Σουηδία οι μισθολογικές συμβάσεις στους εξαγωγικούς βιομηχανικούς κλάδους 
χρησιμοποιούνται κατά παράδοση ως δείκτης αναφοράς για άλλους κλάδους. Το 
2012 το μέσο επίπεδο των μισθολογικών αυξήσεων στους κλάδους της βιομηχανίας 
ήταν 2,6%, αλλά οι εκπαιδευτικοί μπόρεσαν τελικά να διαπραγματευθούν μια νέα 
τετραετή σύμβαση, που τους εξασφάλιζε αυξήσεις 4,2% με αναδρομική ισχύ από τον 
Απρίλιο του 2012, οι   οποίες είναι υψηλότερες από κάθε άλλο κλάδο, καθώς και επι-
πλέον αυξήσεις από το 2013, αντίστοιχες με τα επίπεδα της βιομηχανίας. Για το 2014 
και το 2015 δεν έχει τεθεί σε διαπραγμάτευση ένα συγκεκριμένο ποσοστό αυξήσεων, 
εφόσον οι σχετικές διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν σε τοπικό επίπεδο.

Ένα από τα κύρια σημεία εστίασης των συνδικάτων μετά την έναρξη της χρηματο-
πιστωτικής κρίσης ήταν να πραγματοποιήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την αξία της εκπαίδευσης και το ρόλο των εκπαιδευτικών στη δια-
σφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η Lärarförbundet ξεκίνησε τις εκστρατείες 
«Ας μην πληρώσουν τα παιδιά την κρίση!» και «Όλα ξεκινούν από έναν καλό δάσκα-
λο», οι οποίες, όπως εκτιμά η οργάνωση, επηρέασαν την πολιτική ηγεσία των δήμων 
και συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων του 2012.

Μια από τις προκλήσεις για το μέλλον παραμένει η ενίσχυση της ελκυστικότητας 
του επαγγέλματος και η προώθηση μιας πιο θετικής δημόσιας συζήτησης για τους 
τρόπους με τους οποίους η αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών και του κύρους 

199. EIRO: SE12090191, Elimia Johansson and Hjalmar Eriksson, 19-10-2012.

200. Έκθεση που έλαβε η συντάκτρια της παρούσας μελέτης από τον Jörgen Lindholm, Γραμ-
ματέα Διεθνών Σχέσεων της Lärarförbundet, 18 Ιανουαρίου 2013.
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του επαγγέλματος μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης.201 Με αυτό 
κατά νου, η Lärarförbundet έχει ξεκινήσει τη νέα εκστρατεία «Δέκα χιλιάδες σουηδι-
κές κορόνες παραπάνω».

Δαπάνες για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ΑΕΠ

% των δημόσιων δαπανών 
για την εκπαίδευση

% του ΑΕΠ που δαπανάται 
για την εκπαίδευση % ανάπτυξης του ΑΕΠ

2007: 2,7 % 

2008: 13,1 % 6,8 % -0,4 %

2009: 13,2 % 7,3 % -5,1 %

2010: 5,5 %

2011: 5,1 % 4,0 %

Πηγή: World Bank /Index Mundi

201. Education International, Synthesis Report of Conference for Affiliates in OECD 
Countries” [Συγκεφαλαιωτική έκθεση της Διάσκεψης των οργανώσεων-μελών στις χώρες 
του ΟΟΣΑ], Νέα Υόρκη, 8-10 Μαρτίου 2010, σ. 4. 
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ΗΝΏΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ202

Οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ.
UTU-UK (Ulster Teachers’ Union) / Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών του Όλστερ

SSTA (Scottish Secondary Teachers’ Association) /  Ένωση Σκωτσέζων Εκπαιδευτι-
κών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

EIS (Educational Institute of Scotland) / Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Σκωτίας 

NUT (National Union of Teachers) / Εθνική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών

ATL (Association of Teachers and Lecturers)  /  Ένωση Εκπαιδευτικών και Πανεπι-
στημιακών Διδασκόντων

NASUWT (National Association of Schoolmasters Union of Women Teacher) / Εθνι-
κή Ένωση Δασκάλων / Ένωση Γυναικών Εκπαιδευτικών

UCU (University and College Union) / Ομοσπονδία Πανεπιστημίων και Κολεγίων

Κυρώσεις συμβάσεων
Σ. 87 περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαι-
ώματος (1948), κύρωση: 1977

Σ. 98 περί Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1949), 
κύρωση: 1977

Σ. 100 περί  Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για εργασία ίσης αξίας (1951), 
κύρωση: 1967

Σ. 111 για τη Διάκριση (στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα) (1958), κύρωση: 1967

Σ. 144 για τις Τριμερείς Διαβουλεύσεις (1976), κύρωση: 1984

Σ. 151 για τις Εργασιακές Σχέσεις (στη Δημόσια Διοίκηση) (1978), κύρωση: 1984

Σ. 154 περί της Προώθησης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (1981), κύρωση: 
1985

Εισαγωγή 
Η διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου έχει μεταβιβα-
στεί σε 3 εκπαιδευτικές αρχές: της Σκωτίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Αγγλίας 
και Ουαλίας. Μόλις πάνω από το ένα τέταρτο (27%) των εργαζομένων του Ηνω-
μένου Βασιλείου είναι μέλη συνδικάτων, αν και η συνδικαλιστική πυκνότητα είναι 

202. Ευχαριστούμε θερμά τους Amanda Brown (NUT) Darren Northcott (NASUWT) για τη 
γραπτή έκθεσή τους και τη συνολική βοήθεια που πρόσφεραν για την ολοκλήρωση της 
μελέτης αυτής.
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πολύ υψηλότερη στον δημόσιο τομέα (57%) από ό,τι στον ιδιωτικό (15%).203 Υπάρχει 
μόνο μία συνομοσπονδία συνδικάτων στη Βρετανία, το Κογκρέσο Εργατικών Συνδι-
κάτων (TUC) της Βρετανίας, και τα μεμονωμένα συνδικάτα είναι πλήρως ανεξάρτη-
τα. Περίπου το 60% του συνόλου των συνδικαλιστών του Ηνωμένου Βασιλείου που 
συμμετέχουν στο TUC είναι οργανωμένοι στους τρεις μεγαλύτερους συνδικαλιστι-
κούς φορείς, που σχηματίστηκαν μετά από συγχωνεύσεις. Η συνολική κάλυψη των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων φθάνει περίπου σε ποσοστό 33%, αν και είναι πολύ 
υψηλότερη στο δημόσιο τομέα. 

Συνδικαλιστική ελευθερία 
Το δικαίωμα ίδρυσης και συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις κατοχυρώνε-
ται νομοθετικά, όπως επίσης και η προστασία από αντισυνδικαλιστικές απολύσεις 
και αντίποινα. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμοί που έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
μακροχρόνιων καταγγελιών ενώπιον των εποπτικών μηχανισμών της ΔΟΕ. Οι συν-
δικαλιστικές οργανώσεις δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους χώρους εργασίας, 
και η νόμιμη διαδικασία για την αναγνώρισή τους επιτρέπει στον εργοδότη να εμπο-
δίσει την αναγνώριση ενός ανεξάρτητου συνδικάτου ιδρύοντας εταιρικό συνδικάτο 
και κατοχυρώνοντας την αναγνώρισή του. Το δικαίωμα της απεργίας υπόκειται σε 
περιορισμούς. Για να είναι νόμιμη μια απεργία, η διαφορά που την προκάλεσε πρέπει 
να αφορά εξ ολοκλήρου ή κυρίως εργασιακά ζητήματα. Οι πολιτικές απεργίες και οι 
απεργίες αλληλεγγύης απαγορεύονται, όπως και οι απεργίες συμπαράστασης και οι 
πικετοφορίες. Η προκήρυξη μιας νόμιμης απεργιακής κινητοποίησης απαιτεί χρονο-
βόρες τεχνικές διαδικασίες και ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστι-
κών μέτρων κατά συνδικαλιστικής οργάνωσης πριν ακόμη ξεκινήσει μια απεργιακή 
δράση, αν η οργάνωση δεν έχει ακολουθήσει τα προβλεπόμενα βήματα. Ο εργαζόμε-
νος δεν μπορεί να απολυθεί εντός 12 εβδομάδων μετά τη συμμετοχή του σε νόμιμη 
απεργία. Η ΔΟΕ έχει ζητήσει την αναθεώρηση της εν λόγω ρύθμισης204 και επισημαί-
νει την ανάγκη παροχής επαρκών εγγυήσεων και ασυλίας από οποιαδήποτε αστική 
ευθύνη για τη διασφάλιση της προστασίας του δικαιώματος της απεργίας.205

Συλλογικές διαπραγματεύσεις
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο στον ιδιωτικό όσο 
και στο δημόσιο τομέα, είναι πρακτικά ένα σύστημα οικειοθελούς χαρακτήρα που 
διέπεται από ελάχιστους συγκεκριμένους νομικούς κανόνες σχετικά με τον τρόπο 

203. Labour Force Survey 2009.

204. ILO, CEACR, C. 87 United Kingdom Direct Request [Απευθείας Αίτημα του Ηνωμένου 
Βασιλείου], εγκρίθηκε το 2012 και δημοσιεύτηκε το 2013, ILC.

205. ILO, CEACR, C. 87 United Kingdom Observation [Έκθεση Παρατήρησης - Ηνωμένο Βα-
σίλειο], εγκρίθηκε το 2012 και δημοσιεύτηκε το 2013, ILC.
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διεξαγωγής του, το είδος των φορέων που μπορούν να διαπραγματεύονται και το κα-
θεστώς των συμφωνιών που συνάπτονται. Οι συλλογικές συμβάσεις δεν είναι νομικά 
δεσμευτικές. Ωστόσο, τα συνδικάτα κατά παράδοση υποστηρίζουν τον οικειοθελή 
χαρακτήρα του συστήματος. Μόλις το 2000 τέθηκε σε ισχύ νόμος που ρύθμιζε την 
αναγνώριση των συνδικαλιστικών οργανώσεων για τους σκοπούς των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Έως τότε ο εργοδότης μπορούσε να αρνείται να αναγνωρίσει και 
να διαπραγματευτεί με συνδικάτα, ακόμη και αν είχαν την υποστήριξη της πλειο-
ψηφίας των εργαζομένων στον οικείο χώρο εργασίας. Δεν υπάρχει εθνική διαπραγ-
μάτευση σε διακλαδικό επίπεδο, ενώ σήμερα ισχύουν πολύ λίγες εθνικές κλαδικές 
συλλογικές συμβάσεις. Οι περισσότερες συλλογικές διαπραγματεύσεις διεξάγονται 
σε επίπεδο επιχείρησης στον ιδιωτικό τομέα. Υπήρξε κάποια αποκέντρωση του δη-
μόσιου τομέα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εθνικές συμφωνίες στην 
τοπική αυτοδιοίκηση και στην υγεία καθώς και μια εθνική σύμβαση που καλύπτει 
τους υπαλλήλους του πυροσβεστικού σώματος.

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στον κλάδο της εκπαίδευσης
• ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΟΥΑΛΙΑ

Η Επιτροπή Burnham συστάθηκε το 1919 και απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς, Το-
πικά Συμβούλια Εκπαίδευσης (Local Education Authorities) και εκπροσώπους της 
κυβέρνησης. Υπήρξε βήμα διαπραγματεύσεων για τους μισθούς και τους όρους εργα-
σίας των εκπαιδευτικών, έως ότου η συντηρητική κυβέρνηση την κατάργησε το 1987. 
Έκτοτε δεν έχουν διεξαχθεί συλλογικές διαπραγματεύσεις για τους μισθούς και τα 
ωράρια εργασίας των εκπαιδευτικών. Ο Νόμος για το Μισθολόγιο και τους Όρους 
Εργασίας των Εκπαιδευτικών (School Teachers’ Pay and Conditions Act) του 1991 
ανέθεσε την αρμοδιότητα του καθορισμού των αποδοχών και των ωραρίων εργασίας 
στον υπουργό Παιδείας. Σήμερα το συμβουλευτικό όργανο του υπουργού είναι το 
Σώμα Επιθεώρησης Εκπαιδευτικών (School Teachers’ Review Body - STRB).

Τα μέλη του STRB διορίζονται από τον πρωθυπουργό. Τις αρμοδιότητες γραμματείας 
αναλαμβάνει το Γραφείο Οικονομικών Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο ετήσιος κύκλος 
του Σώματος Επιθεώρησης ξεκινά με μια σειρά από οδηγίες (εντολή) που δίνονται 
από τον υπουργό. Το Σώμα Επιθεώρησης, στη συνέχεια, συγκεντρώνει στοιχεία από 
τους εργοδότες - μεταξύ αυτών και τον Εθνικό Οργανισμό Εργοδοτών Εκπαιδευτι-
κών (National Employers’ Organisation for School Teachers - NEOST), τα συνδικάτα 
και τους εκπροσώπους των σχολικών διοικητικών συμβουλίων πριν υποβάλει συστά-
σεις προς τον υπουργό. Ο υπουργός έχει τη δυνατότητα να δεχθεί, να τροποποιήσει 
ή να απορρίψει τις συστάσεις του Σώματος Επιθεώρησης και στη συνέχεια εκδίδει 
«κατευθυντήριες γραμμές», τις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη οι ενδιαφερόμενοι. Η 
Πράξη Αποδοχών και Όρων Εργασίας των Εκπαιδευτικών (School Teachers’ Pay and 
Conditions Document - STPCD), κοινώς γνωστή ως «Γαλάζιο Βιβλίο» (Blue Book), 
επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ενώ, όπως είναι φανερό, το σύστημα του STRB δεν 
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είναι η συλλογική διαπραγμάτευση, διασφαλίζει, εντούτοις, όρους εργασίας νομικού 
χαρακτήρα με αποτέλεσμα τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν πιο εύκολα να προ-
βούν σε νομική υπεράσπισή τους σε τοπικό επίπεδο.

Το σύστημα του STRB εφαρμόζεται για τον καθορισμό παρόμοιων όρων εργασίας 
για τους εκπαιδευτικούς σε όλα τα παραδοσιακά σχολεία που υπάγονται στις τοπικές 
αρχές της Αγγλίας και Ουαλίας, δηλαδή τα κοινοτικά σχολεία (community schools), 
καθώς και τα εθελοντικά επιχορηγούμενα σχολεία. Άλλοι εργασιακοί όροι καθορί-
ζονται μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων ή σε εθνικό επίπεδο, μέσω μιας εθνικής 
συλλογικής σύμβασης, γνωστής ως «Μπορντώ Βιβλίο» (Burgundy Book), η οποία 
καλύπτει το χρόνο παραίτησης και ειδοποίησης, τις αναρρωτικές άδειες και αποζη-
μιώσεις, την άδεια μητρότητας, τις διαδικασίες επίλυσης συλλογικών διαφορών οι 
οποίες επιτρέπουν μόνο το συμβιβασμό, καθώς και παροχές για τους αναγνωρισμέ-
νους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στην πράξη, τα τελευταία 
χρόνια έχουν διεξαχθεί ελάχιστες εθνικές συλλογικές διαπραγματεύσεις πάνω στους 
όρους που προβλέπει το Μπορντώ Βιβλίο λόγω του φόβου υπονόμευσης των κεκτη-
μένων εργασιακών δικαιωμάτων που εκφράζεται από τα συνδικάτα.

Οι όροι της εθνικής συλλογικής σύμβασης, όπως, για παράδειγμα, οι παροχές μητρό-
τητας, μπορούν να συμπληρωθούν και να βελτιωθούν σε επίπεδο μεμονωμένου εργο-
δότη (τοπικής αρχής). Ενώ η εν λόγω διαπραγμάτευση συνεχίζεται, υπό τις παρούσες 
συνθήκες έχει επιβραδυνθεί ή διακοπεί, εκτός από περιπτώσεις στις οποίες εργοδότες 
επιδιώκουν να επαναδιαπραγματευθούν όρους με στόχο τη μείωση επιδομάτων. 

Στην πράξη, η διαδικασία διαβούλευσης με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι 
αρκετά περιορισμένη. Το Μάιο του 2012 η   NASUWT και η NUT ξεκίνησαν την 
κοινή εκστρατεία «Προστασία των εκπαιδευτικών, υπεράσπιση της εκπαίδευσης» 
(Protecting Teachers, Defending Education), ως απάντηση στο πάγωμα των μισθών 
και στην αύξηση των συνταξιοδοτικών εισφορών, οι οποίες μείωσαν τους πραγματι-
κούς μισθούς των εκπαιδευτικών κατά 15%, καθώς και στις νέες προτάσεις για την 
επιβολή ανώτατου ορίου στις αποδοχές των εκπαιδευτικών κάτω από τα επίπεδα του 
πληθωρισμού. Έχουν επίσης εκφράσει την αντίθεσή τους στα σχέδια της κυβέρνησης 
να ανατρέψει ό,τι προβλέπει το εθνικό μισθολόγιο για τους εκπαιδευτικούς. Το ισχύ-
ον μισθολόγιο πρόκειται να αντικατασταθεί με ένα σύστημα μισθολογικής εξέλιξης 
συνδεδεμένο με την απόδοση.

Νέες ακαδημίες και ελεύθερα σχολεία
Η νεότερη μορφή των κρατικών ανεξάρτητων σχολείων, που ονομάζονται «ακαδη-
μίες» (academies) (Σ.τ.Μ.: πρόκειται για ανεξάρτητα σχολεία που χρηματοδοτούνται 
από χορηγούς), και σήμερα επίσης και τα ελεύθερα σχολεία, λειτουργούν μόνο στην 
Αγγλία και όχι στην Ουαλία. Ο νόμος προβλέπει ότι τα σχολεία αυτά μπορούν να 
καθορίσουν τους δικούς τους όρους εργασίας με αποτέλεσμα, και κατά ειρωνεία της 
τύχης, να διεξάγονται περισσότερες συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Αγγλία σε 
σχέση με την Ουαλία. Το νέο εργασιακό τοπίο, με τους πολλούς εργοδότες, που δεν 
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προσέρχονται σε διάλογο στο πλαίσιο ενός συγκροτημένου συνολικού μηχανισμού 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκαλεί νέα προβλήματα στις συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν τα πολύπλοκα ζητήματα που θέτει 
η προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Πολλά 
από αυτά τα σχολεία αναγκάζονται να εφαρμόζουν τους εθνικούς όρους της STPCD 
και του Μπορντώ Βιβλίου, είτε στο πλαίσιο της κανονιστικής ρύθμισης περί Μετα-
βίβασης Επιχειρήσεων και Προστασίας της Απασχόλησης (Transfer of Undertakings 
(Protection of Employment - TUPE) (Οδηγία περί Κεκτημένων Δικαιωμάτων) είτε 
προσπαθώντας σθεναρά με κάθε άλλο τρόπο να παραμείνουν μέρος του εθνικού συ-
στήματος των όρων και συνθηκών εργασίας. Οι όροι της STPCD και του Μπορντώ 
Βιβλίου παραμένουν, τουλάχιστον, το βασικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων από 
το οποίο ορισμένοι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν σε κάποιο βαθ-
μό σε ζητήματα όπως, για παράδειγμα, τα μισθολογικά.

Παράλληλα, εμφανίζονται νέες, μη συνδικαλιστικές, ιδιωτικοποιημένες μορφές «εκ-
προσώπησης των εκπαιδευτικών», που φαίνεται να προωθούνται από την κυβέρνη-
ση. Μια ιδιωτική εταιρεία ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, η EDAPT,206 προσφέρει 
υπηρεσίες εναλλακτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης σε υπαλλήλους. Απευθύνεται 
επίσης σε εργοδότες προτρέποντάς τους, ως μέρος του πακέτου που τους προσφέρει, 
να αγοράσουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για τους υπαλλήλους τους.

 
• ΣΚΩΤΙΑ 

Ο μηχανισμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων παραμένει σχετικά σταθερός από 
το 2008. Στη Σκωτική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Εκπαιδευτικού Κλάδου (Scottish 
Negotiating Committee for Teachers - SNCT) εκπροσωπούνται αναγνωρισμένα συν-
δικάτα στη Σκωτία μαζί με τη Συνέλευση των Σκωτικών Τοπικών Αρχών (Convention 
of Scottish Local Authorities - COSLA) και την Κυβέρνηση της Σκωτίας. Ο φορέας 
αυτός, που ιδρύθηκε το 2001, αποτελεί το κύριο όργανο διαπραγμάτευσης και δι-
αβούλευσης πάνω στους όρους και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών στη 
Σκωτία. Εκδίδει ένα Εθνικό Πρόγραμμα Αποδοχών και Όρων Υπηρεσίας Εκπαιδευ-
τικών και Συναφών Επαγγελματιών (National Scheme of Salaries and Conditions of 
Service for Teachers and Associated Professionals).

Η αποστολή της Επιτροπής είναι να εποπτεύει τους μισθούς και τους όρους εργασίας 
των εγγεγραμμένων εκπαιδευτικών, μουσικών, σχολικών ψυχολόγων και συμβούλων 
που απασχολούνται στα Τοπικά Συμβούλια της Σκωτίας. Οι στόχοι του φορέα δια-
πραγμάτευσης είναι:
• να δημιουργήσει μια δομή μισθολογικών όρων και όρων υπηρεσίας που να συμ-

βάλλει στην ενίσχυση της υποκίνησης των εκπαιδευτικών και να υποστηρίζει την 
παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας·

206. http://www.edapt.org.uk/for-teachers
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• να διασφαλίζει ότι η έκβαση των διαπραγματεύσεων κατοχυρώνει και διατηρεί για 
το επάγγελμα επίπεδα αποδοχών που ενισχύουν το κύρος του· και 

• να διασφαλίζει ότι οι μισθοί και οι εργασιακοί όροι ανταποκρίνονται στο κύρος 
του επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης εκπόνησης, σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, συγκριτικών μελετών για τις επιδόσεις της χώρας στον το-
μέα αυτό, προκειμένου να επικαιροποιεί το έργο του.

Η Επιτροπή έχει 22 μέλη, που διορίζονται ανά έτος και προέρχονται από τη Συνέλευ-
ση των Σκωτικών Τοπικών Αρχών, την Κυβέρνηση της Σκωτίας και οργανώσεις που 
εκπροσωπούν εκπαιδευτικούς. Η Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί υποομάδες, ομάδες 
εργασίας ή να αναθέτει την εκπόνηση μελετών και ερευνών για να εξυπηρετήσει κάθε 
σχετικό με την αποστολή της σκοπό, με την προϋπόθεση της συναίνεσης των εμπλε-
κομένων. Η SNCT έχει ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων: 
• διαπραγματεύεται βιώσιμες συλλογικές συμβάσεις για την εξασφάλιση αποδοχών 

και εργασιακών όρων που να συμβάλλουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών υψηλής 
ειδίκευσης και υποκίνησης·

• υποστηρίζει και προωθεί την εφαρμογή των συμβάσεων αυτών στη σκωτική τοπι-
κή κυβέρνηση και, ειδικότερα, στις υπηρεσίες της εκπαίδευσης, προς όφελος του 
διδακτικού προσωπικού, των μαθητών και των κοινοτήτων·

• προωθεί τη συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης της Σκωτίας, των εργοδοτών και 
των αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών φορέων των εκπαιδευτικών·

• υποστηρίζει την προώθηση της ισότητας και την αποφυγή πρακτικών που εισά-
γουν διακρίσεις στην απασχόληση·

• υποστηρίζει την προώθηση της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης·
• παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στις εκπαιδευτικές αρχές, 

στους αναγνωρισμένους συνδικαλιστικούς φορείς των εκπαιδευτικών και στους 
εργαζομένους, που αφορούν ζητήματα αποδοχών και όρων εργασίας·

• παρέχει εθνικές υπηρεσίες συμβιβασμού για την επίλυση των διαφορών που δεν 
μπορούν να επιλυθούν σε τοπικό επίπεδο· και 

• διευθετεί οριστικά διαφορές που αφορούν την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή της 
εθνικής σύμβασης οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν σε τοπικό επίπεδο.

Η SNCT επιτρέπει επίσης τη διαπραγμάτευση σε τοπικό επίπεδο θεμάτων που εμπί-
πτουν στην αρμοδιότητα της αποκεντρωμένης διοίκησης, μέσω των Τοπικών Επιτρο-
πών Διαπραγμάτευσης Εκπαιδευτικού Κλάδου (Local Negotiating Committees for 
Teachers - LNCTs).



Έκθεση για την Εκπαιδευτική Διεθνή 175

Εθνικές και αποκεντρωμένες αρμοδιότητες

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

μισθολόγιο (συμπεριλαμβανομένων 
συναφών επιδομάτων) άλλα επιδόματα 

εργασιακή εβδομάδα και εργασιακό έτος συμπληρωματικές συμβάσεις 

δικαίωμα ετήσιας άδειας διαδικασίες διορισμού 

μέγεθος της τάξης επιμέρους εργασιακοί όροι 

αναρρωτικές άδειες έξοδα των υποψηφίων για διορισμό 

άδεια μητρότητας / οικογενειακή άδεια μεταβολή του προσωρινού προσωπικού 
των εκπαιδευτικών σε μόνιμο 

εθνικές και τοπικές διαδικασίες 
αναγνώρισης διαδικασίες προαγωγής

πλαίσιο επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων 
και υποβολής καταγγελιών ρυθμίσεις ανάπτυξης του προσωπικού 

καθηκοντολόγιο ειδικά καθήκοντα και υπηρεσιακές 
αρμοδιότητες 

πλαίσιο ανάπτυξης του προσωπικού συμφωνίες για πλαίσια διαβούλευσης σε 
επίπεδο σχολείων 

άλλες ρυθμίσεις αδειών και απουσιών

χρόνοι ειδοποίησης

στέγαση

διαδικασίες αποζημίωσης

διαδικασίες επιβολής πειθαρχικών 
κυρώσεων και υποβολής καταγγελιών

Άλλοι επίσημοι φορείς στη Σκωτία, όπως το Γενικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (General 
Teaching Council), καθώς και η Κυβέρνηση της Σκωτίας, μπορούν επίσης να συγκα-
λούν συμβουλευτικές επιτροπές για συγκεκριμένα θέματα στις οποίες συμμετέχουν 
συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

• ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Ο διαπραγματευτικός μηχανισμός για τους εκπαιδευτικούς στη Βόρεια Ιρλανδία έχει 
επίσης παραμείνει σχετικά αμετάβλητος από το 2008. O κύριος φορέας διαπραγμά-
τευσης σε εθνικό επίπεδο οργανισμού για τους μισθολογικούς και ενγένει εργασια-
κούς όρους των εκπαιδευτικών στα επιχορηγούμενα σχολεία είναι η Επιτροπή Απο-
δοχών και Όρων Υπηρεσίας (Σχολεία) (Teachers’ Salaries and Conditions of Service 
Committee [Schools]). Η Επιτροπή αποτελεί το κύριο όργανο διαβούλευσης για το 
Υπουργείο Παιδείας σε συνταξιοδοτικά θέματα. 
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Η Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους εργοδοτικών φορέων, το κεντρικό Υπουρ-
γείο Παιδείας και εκπροσώπους αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
οι οποίοι απαρτίζουν το Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Βόρειας Ιρλανδίας (Northern 
Ireland Teachers’ Council). Παράλληλα, ισχύει πλαίσιο ρυθμίσεων για τις διαπραγ-
ματεύσεις και τις διαβουλεύσεις με μεμονωμένους εργοδοτικούς οργανισμούς. Και 
άλλοι επίσημοι οργανισμοί διαθέτουν μηχανισμούς διαβούλευσης και διαλόγου με 
αναγνωρισμένες συνδικαλιστικές ενώσεις. Το Υπουργείο Παιδείας διαβουλεύεται με 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε θέματα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 
Επιτροπής Αποδοχών.

Το Νοέμβριο του 2007 η NASUWT υπέβαλε το αίτημά της για ουσιαστική βελτίωση 
των αποδοχών και των εργασιακών όρων για την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης με 
τους εκπαιδευτικούς στην Αγγλία και την Ουαλία. 

Η  Ένωση ξεκίνησε την Εκστρατεία «Ίση Μεταχείριση Τώρα!» (Parity Now! Campaign) 
στη Βόρεια Ιρλανδία και εξάγγειλε απεργιακές κινητοποιήσεις το 2009, οι οποίες απέ-
φεραν κάποια θετικά αποτελέσματα. Περαιτέρω εργατικές κινητοποιήσεις το 2012 
πραγματοποιήθηκαν για να εδραιώσουν αυτά τα αποτελέσματα.

Δαπάνες για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ΑΕΠ

% των δημόσιων δαπανών 
για την εκπαίδευση

% του ΑΕΠ που δαπανάται 
για την εκπαίδευση % ανάπτυξης του ΑΕΠ

2007: 3,1 % 

2008: 11,1 % 5,4 % 0,7 %

2009: 11,3 % 5,6 % -5,0 %

2010: 1,3 %

2011: 0,7 %

Πηγή: World Bank /Index Mundi
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΏΝ ΕΥΡΗΜΑΤΏΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πολύτιμη θεώρηση του χαρακτήρα και του εύρους 
της συνδικαλιστικής ελευθερίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων των οργα-
νώσεων-μελών της Ε.Δ. κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών. Εκ των 
υστέρων διαπιστώνουμε ότι θα ήταν ίσως χρήσιμο να επενδύσουμε περισσότερο χρό-
νο σε ένα προκαταρκτικό στάδιο προκειμένου να υπάρξει αμοιβαία κατανόηση ανά-
μεσα στις οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ. όσον αφορά τους δείκτες της συνδικαλιστικής 
ελευθερίας και της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Ειδικότερα, προκύπτουν διαφορές 
στην ερμηνεία της έννοιας της συλλογικής διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις οργανώ-
σεις-μέλη, οι οποίες προέρχονται ενμέρει από τις ευέλικτες ερμηνείες που παρέχει η 
νομολογία της ΔΟΕ, αλλά κυρίως οφείλονται στα πολύπλοκα και μεταβαλλόμενα 
εθνικά εργασιακά περιβάλλοντα.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
2. Ο βαθμός στον οποίο οι μεταβολές, όπου υπάρχουν, μπορούν να αποδοθούν στην 
οικονομική κρίση ποικίλλει σημαντικά, και είναι σαφώς αλληλένδετος με την έντα-
ση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην οικονομία της εκάστοτε χώρας. 
3. Σε χώρες στις οποίες η οικονομική κρίση είχε το μεγαλύτερο αντίκτυπο η αντί-
δραση των κυβερνήσεων ήταν εν πολλοίς να στηρίξουν τις επενδύσεις τόνωσης της 
ανάπτυξης ή να εφαρμόσουν μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας, τα οποία σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις επιβάλλονταν από τους όρους των χρηματοδοτικών πακέτων διά-
σωσης. Σε γενικές γραμμές, τα πακέτα τόνωσης της οικονομίας αφορούν επενδύσεις 
στις υποδομές και δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και όχι στους 
εκπαιδευτικούς και στην εκπαίδευση. Αντίθετα, τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας 
οδήγησαν συχνά σε σοβαρές μειώσεις των δημόσιων δαπανών, οι οποίες επηρέασαν 
όλους τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, στις χώρες όπου έχουν 
επιβληθεί ή σχεδιάζονται ανώτατα όρια στις δαπάνες των τοπικών αρχών, οι προϋπο-
λογισμοί για την εκπαίδευση δέχονται μεγάλη πίεση, εφόσον αποτελούν ένα μεγάλο 
ποσοστό των τοπικών δαπανών.

4. Οι οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ. σε χώρες που πλήττονται από περικοπές των δημό-
σιων δαπανών και μειώσεις στους προϋπολογισμούς για την εκπαίδευση μεταφέρουν 
μια παρόμοια εικόνα της κατάστασης, θεωρώντας ότι η επικρατούσα στις κυβερνή-
σεις νεοφιλελεύθερη ιδεολογία της αγοράς υπήρξε ο βασικός παράγοντας που οδή-
γησε στις περικοπές και ότι οι οικονομικές απώλειες χρησιμοποιούνται σε μεγάλο 
βαθμό ως βολικό πρόσχημα. Στις περιπτώσεις αυτές, κεντρική θέση στην ατζέντα 
των κυβερνήσεων έχουν η έμφαση στην ατομική ανταγωνιστικότητα και ο περιορι-
σμός της ρυθμιστικής παρέμβασης του κράτους σε ό,τι θεωρείται κατ’ ουσίαν «ιδιωτι-
κή» σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Με τον τρόπο αυτό, τα συνδικαλιστικά 
δικαιώματα έχουν αποδυναμωθεί ή υπονομευτεί σε μεγάλο βαθμό.
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ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΤΏΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ 
5. Οι εκπαιδευτικοί διορίζονται είτε ως δημόσιοι υπάλληλοι (όπως συμβαίνει σε 
ορισμένες περιοχές της Γερμανίας, στην Ισπανία και στην Ελλάδα) είτε ως κρατικοί 
υπάλληλοι, συχνά σύμφωνα με τις διατάξεις ενός νομικού καταστατικού ή Χάρτη. 
Οι περισσότερες οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ. δεν εντοπίζουν μεταβολές στο νομικό 
καθεστώς των εκπαιδευτικών, αλλά στην πράξη υπάρχει σημαντική αύξηση στη σύ-
ναψη διαδοχικών συμβάσεων περιορισμένου ή ορισμένου χρόνου στη δημόσια εκ-
παίδευση, η οποία υπονομεύει σοβαρά την εργασιακή μονιμότητα. Αυτές οι προσω-
ρινές συμφωνίες είναι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Σε ορισμένες χώρες, οι 
εκπαιδευτικοί με προσωρινές συμβάσεις εξαιρούνται από παροχές που αφορούν τους 
γενικούς όρους και συνθήκες εργασίας των μόνιμων υπαλλήλων. Στη Σενεγάλη, η 
κυβέρνηση έχει προσλάβει μεγάλο αριθμό εθελοντών και συμβασιούχων εκπαιδευτι-
κών. Το τοπίο αυτό, ενώ υπονομεύει σαφώς την ποιότητα και τη συνέχεια των υπη-
ρεσιών της εκπαίδευσης, επηρεάζει συγχρόνως και την αντιπροσωπευτικότητα των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι 
λιγότερο πιθανό να οργανωθούν ή να συμμετέχουν ενεργά σε μια συνδικαλιστική 
οργάνωση, και να αναπτύξουν ενεργό συνδικαλιστική δράση, και είναι πιο ευάλωτοι 
σε αντισυνδικαλιστικές διακρίσεις μέσω της μη ανανέωσης των συμβάσεών τους. 

6. Υπάρχει επίσης σαφής τάση προς την ιδιωτικοποίηση της παροχής της βασικής εκ-
παίδευσης σε ορισμένες χώρες, και οι εκπαιδευτικοί στα ιδιωτικά σχολεία εργάζονται 
με γενικές συμβάσεις εργασίας, πολλές από τις οποίες είναι ορισμένου χρόνου. Η 
τάση αυτή έχει περιγραφεί ποικιλοτρόπως ως μια αυξανόμενη «εμπορευματοποίηση» 
της σχέσης εργοδότη-εργαζομένου, σε συνδυασμό με την αγοραιοποίηση όλων των 
μορφών παροχής κρατικών ή δημόσιων υπηρεσιών.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
7. Σε ορισμένες χώρες η άρνηση των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών έχει πε-
ριορίσει δραστικά τη συνδικαλιστική ελευθερία, ενώ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί 
δραματικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας. Τα αντιπροσωπευτικότερα 
παραδείγματα είναι η Σουαζιλάνδη και τα Νησιά Φίτζι, όπου αυταρχικά καθεστώ-
τα έχουν εισαγάγει μια σειρά από μέτρα έκτακτης ανάγκης που αποσκοπούν στον 
περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και της συνδικαλιστικής δράσης, και χρη-
σιμοποιούν τη βία και τον εκφοβισμό για να καταστείλουν τις φωνές διαμαρτυρίας, 
μεταξύ των οποίων και εκείνες της ηγεσίας των συνδικάτων των εκπαιδευτικών. Στην 
Κολομβία συνεχίζονται οι παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αν και σε πιο 
περιορισμένη έκταση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, αυτές οι συνθήκες 
πολιτικής κρίσης και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώθηκαν από 
την οικονομική κατάσταση, αλλά δεν οφείλονται σε αυτή, και δεν θα πρέπει να θεω-
ρηθούν ενδεικτικές μιας παγκόσμιας τάσης.

8. Σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ελλάδα τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι οι σοβαροί 
περιορισμοί στο δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης έχουν πλήξει σημαντικά 
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το δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σε διαδηλώ-
σεις στις οποίες συμμετείχαν συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών σημειώθη-
κε αύξηση της αστυνομικής καταστολής, με πολλές προσαγωγές και τραυματισμούς 
διαδηλωτών και απεργών.

9. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν αναφορές για κρατική παρέμβαση στις εσωτε-
ρικές υποθέσεις των συνδικάτων. Στην περίπτωση της Μίνας Ζεράις (Βραζιλία), η 
πολιτειακή κυβέρνηση προσπάθησε να αποτρέψει τις συνδικαλιστικές εκλογές των 
εκπαιδευτικών σωματείων-μελών της CNTE και το πολιτειακό δικαστήριο δεν έλαβε 
κανένα μέτρο εναντίον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής. Στην Κολομβία πολλά συν-
δικαλιστικά στελέχη στερούνται τις άδειες που χρειάζονται για να εκτελούν τα κα-
θήκοντά τους.

10. Η αποδυνάμωση της αντιπροσωπευτικότητας των συνδικάτων σε ορισμένες χώ-
ρες οφείλεται και σε άλλους παράγοντες. Οι οργανώσεις-μέλη της Ε.Δ. αναφέρουν 
ότι οι μεταρρυθμίσεις στον εργατικό κώδικα και τα προαπαιτούμενα καταχώρισης για 
την ίδρυση συνδικάτων είχαν ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό νέων συνδικάτων 
στον κλάδο της εκπαίδευσης, πράγμα που μπορεί να υπονομεύσει τη διαπραγματευ-
τική δύναμη του εργατικού δυναμικού του κλάδου στο σύνολό του (Γκάνα και Σου-
αζιλάνδη).

11. Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, η αύξηση των συμβάσεων περιορισμένου ή 
ορισμένου χρόνου που συνάπτονται στον εκπαιδευτικό κλάδο υπονομεύει τη δυνα-
τότητα των συνδικάτων να προσελκύουν νέα μέλη και, μακροπρόθεσμα, τη αντιπρο-
σωπευτικότητά τους (Σουαζιλάνδη, Φίτζι). Τα ποσοστά συνδικαλιστικής πυκνότητας 
έχουν επίσης επηρεαστεί από την ιδιωτικοποίηση (Πολωνία και Ουγγαρία) και η προ-
σέλκυση στο επάγγελμα της επόμενης γενιάς των εκπαιδευτικών εμφανίζει δυσκο-
λίες (Σουηδία).

12. Σε ορισμένες χώρες οι διευκολύνσεις και οι άδειες που προβλέπονται για να εξα-
σφαλίζουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις τη δυνατότητα να επιτελούν το έργο 
τους έχουν μειωθεί δραστικά (Ισπανία).

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
13. Από τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, η ουσιαστική συλλογική διαπραγμάτευ-
ση, με την έννοια της «από κοινού διευθέτησης των όρων απασχόλησης μετά από οι-
κειοθελείς διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε μέρη με ίσα δικαιώματα διαπραγμάτευσης» 
δεν είναι ευρέως διαδεδομένη στο δημόσιο τομέα γενικά, και στον κλάδο της εκπαί-
δευσης ειδικότερα. Στις περισσότερες χώρες, οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης 
των δημόσιων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, καλύπτονται 
από ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θέτουν ένα γενικό πλαίσιο κυβερνητικού 
έλεγχου επί των δαπανών του προϋπολογισμού και των μισθολογικών κλιμακίων, 
εντός του οποίου προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής διαπραγματεύσεων ή, κατά 
περίπτωση, διαβουλεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις ή διαβουλεύσεις μπορούν συνήθως 
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να πραγματοποιούνται με ένα σύστημα δύο ή ακόμα και τριών επιπέδων - σε εθνικό, 
σε πολιτειακό/περιφερειακό και σε δημοτικό επίπεδο ή επίπεδο σχολικής περιφέρει-
ας. Σε χώρες όπου υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα διαπραγμάτευσης, η διάρθρωση και 
ο συντονισμός των διάφορων επιπέδων μπορεί να αποδειχθεί απαιτητικό έργο.

14. Στην πλειονότητα των χωρών, οι διαβουλεύσεις και οι διαπραγματεύσεις αφο-
ρούν σε μεγάλο βαθμό ποσοστιαίες μισθολογικές αυξήσεις, διευκολύνσεις στο ωρά-
ριο εργασίας, το χρόνο διδασκαλίας, το μέγεθος της τάξης, ποικίλες κοινωνικές πα-
ροχές καθώς και παροχές αδειών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαιδευτικής άδειας. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, περιλαμβάνουν και την παροχή επικουρικών συντάξεων. 
Οι διαδικασίες ατομικών καταγγελιών, απόλυσης και λύσης της σχέσης εργασίας, κα-
θώς και ο μηχανισμός πρόληψης και επίλυσης διαφορών περιλαμβάνονται συνήθως 
σε νόμους για τις δημόσιες υπηρεσίες και συναφείς νομοθετικές ρυθμίσεις. Μέτρα 
για τη διασφάλιση της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας και της συμφιλίωσης της 
οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή ή για την αντιμετώπιση των διακρίσεων 
και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία έχουν συμπεριληφθεί σε συμφωνίες 
κατόπιν διαπραγματεύσεων σε μερικές περιπτώσεις (Ισπανία). Σε ορισμένες χώρες, 
προβλέπονται μέτρα για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των αυτόχθονων 
εργαζομένων (Καναδάς, Αυστραλία). Προτάσεις σχετικά με την προστασία των θυ-
μάτων ενδοοικογενειακής βίας στο πλαίσιο του κλάδου της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης έχουν υποβληθεί στην Αυστραλία.

15. Ενώ είναι δύσκολο να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα, φαίνεται ότι σε ορισμένες 
χώρες το φάσμα, τουλάχιστον, των θεμάτων που καλύπτονται από τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις έχει διευρυνθεί. 

16. Η έκταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στον ιδιωτικό τομέα ποικίλλει, 
αλλά γενικά είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με το δημόσιο τομέα, ενώ η τάση προς 
την ιδιωτικοποίηση έχει μειώσει την κάλυψή τους σε ορισμένες χώρες (Ουγγαρία, 
Πολωνία).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΏΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΏΝ ΔΙΑΠΡΑΓ-
ΜΑΤΕΥΣΕΏΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΏΡΕΣ
17. Σε πολλές από τις χώρες της παρούσας μελέτης οι εργαζόμενοι υφίστανται ση-
μαντικούς περιορισμούς στα συλλογικά δικαιώματα διαπραγμάτευσης, τους οποίους 
έχουν επιβάλει οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
τετραετίας (σε ορισμένες πολιτείες στην Αυστραλία, σε ορισμένες επαρχίες του Κα-
ναδά, στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα και στην Ισπανία). Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής:

(α) πλήρης ανάκληση των υφιστάμενων συλλογικών συμβάσεων·

(β) επιβολή μισθολογικών ρυθμίσεων ή παγώματος μισθών από την κυβέρνηση ένα-
ντι της προσφυγής στους υφιστάμενους μηχανισμούς συμβιβασμού και διαιτησίας·
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(γ) νομοθεσία για την απαγόρευση των απεργιακών κινητοποιήσεων και την επιβολή 
υποχρεωτικών διαπραγματεύσεων που παράγουν αποτελέσματα «μηδενικού αντί-
κτυπου» στον προϋπολογισμό· 

(δ) άσκηση νέων κυβερνητικών εξουσιών για την αναστολή ή την τροποποίηση των 
υφιστάμενων συλλογικών συμβάσεων, ενμέρει ή στο σύνολό τους, χωρίς καμία υπο-
χρέωση προηγούμενης διαπραγμάτευσης με τις ενδιαφερόμενες συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις ή παραπομπής της διαφοράς σε επιτροπή ή τριμερές σώμα συμβιβασμού 
και διαιτησίας·

(ε) νέα νομοθεσία για την απαγόρευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο δη-
μόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των εκπαιδευτικών.

18. Στις χώρες όπου οι βασικοί όροι και συνθήκες απασχόλησης καθορίζονται από 
την εθνική νομοθεσία ή άλλες ρυθμίσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ρόλος των τρι-
μερών φορέων διαπραγμάτευσης ή διαβούλευσης έχει αποδυναμωθεί (Ουγγαρία). 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΒΟΛΏΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΏΡΕΣ 
19. Σε άλλες χώρες, ιδίως σε όσες είναι σχετικά προστατευμένες από την οικονομική 
κρίση, δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στο σύστημα των συλλογικών δια-
πραγματεύσεων. Στη Σουηδία, η εθνική συλλογική σύμβαση ορίζει τα μέσα κατώτατα 
όρια αποδοχών και περιέχει γενικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας θέτοντας το 
πλαίσιο του διαλόγου που θα διεξαχθεί στο επίπεδο των δήμων, ενώ η κάλυψη στο 
δημόσιο τομέα φθάνει το 100% και στον ιδιωτικό περίπου το 85% των εργοδοτών. 
Στη Γερμανία, δεν υπήρξαν μεταβολές στο υφιστάμενο πλαίσιο.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΏΝ ΣΥΛΛΟΓΙ-
ΚΏΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΏΝ
20. Στην Ουγγαρία, μετά από μια μεγάλης κλίμακας αναδιάρθρωση της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης και του εκπαιδευτικού συστήματος, αναμένεται ότι θα είναι εφικτή η 
σύναψη εθνικής συλλογικής σύμβασης στο μέλλον, αν και οι μισθολογικές κλίμακες 
και τα ωράρια εργασίας θα καθορίζονται από το νόμο.

21. Στη Βραζιλία, η κυβέρνηση του προέδρου Λούλα κύρωσε τη Σύμβαση 151 της 
ΔΟΕ το 2010 επαναβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό το δικαίωμα ίδρυσης συνδικά-
των στο δημόσιο τομέα και την αρχή της μη παρέμβασης των δημόσιων αρχών στις 
εσωτερικές υποθέσεις των συνδικάτων, και ανοίγοντας τη δυνατότητα σύναψης συλ-
λογικών διαπραγματεύσεων στο δημόσιο τομέα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση 
δεν έχει καταρτίσει νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
για τους δημόσιους υπαλλήλους και το νομικό κενό δημιουργεί σημαντικά εμπόδια 
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών.

22. Στην Ουγκάντα το 2008, μετά από χρόνια άσκησης πίεσης για τη μεταρρύθμι-
ση της εργατικής νομοθεσίας, εγκρίθηκε o Νόμος για τις Δημόσιες Υπηρεσίες και ο 
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Νόμος για τη Δημόσια Διαπραγμάτευση και τη Διευθέτηση Διαφορών. Ο δεύτερος 
προβλέπει την ίδρυση ενός Εθνικού Συμβουλίου Διαβούλευσης και Διαπραγμάτευ-
σης με εξουσιοδότηση να διαβουλεύεται, να διεξάγει διάλογο κα να διαπραγματεύε-
ται όρους και συνθήκες απασχόλησης και άλλα ζητήματα. Ωστόσο, η εφαρμογή της 
νομοθεσίας αυτής έχει καθυστερήσει εδώ και αρκετά χρόνια και οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις έχουν αναγκαστεί να ασκούν πιέσεις και να βρίσκονται σε συνεχείς κι-
νητοποιήσεις, μεταξύ των οποίων και οι απεργιακές. Συγκλήθηκαν δύο προκαταρκτι-
κές συνεδριάσεις του Συμβουλίου το 2012, στις οποίες συμμετείχε ο συνδικαλιστικός 
φορέας των εκπαιδευτικών, η UNATU, αν και δεν υπήρξαν ουσιαστικές συζητήσεις. 

23. Στην Κολομβία νέα νομοθεσία, που επιτρέπει συλλογικές διαπραγματεύσεις πε-
ριορισμένου εύρους στον δημόσιο τομέα, εγκρίθηκε το Μάιο του 2012, χωρίς να έχει 
προηγηθεί διαπραγμάτευση με τις ενδιαφερόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τα 
συνδικάτα στέκονται ιδιαίτερα επικριτικά απέναντι στις διαδικασίες και την απροθυ-
μία της κυβέρνησης να εφαρμόσει ακόμα και ρυθμίσεις που είχαν συμφωνηθεί στον 
πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
24. Υπήρξαν ορισμένες συνεργατικές πρωτοβουλίες μεταξύ των συνδικάτων των 
εκπαιδευτικών, των δημόσιων αρχών και των κυβερνήσεων, που επικεντρώθηκαν 
κυρίως σε θέματα που σχετίζονταν με τη βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας εκ-
παίδευσης καθώς και την προσέλκυση και διατήρηση επαγγελματιών εκπαιδευτικών. 
Υπήρξαν επίσης μια σειρά κυβερνητικών μέτρων, συχνά ως αποτέλεσμα διαβουλεύ-
σεων ή προηγούμενων διαπραγματεύσεων με τα συνδικάτα, ή ως απάντηση σε μαζι-
κές κινητοποιήσεις. Μερικά, αλλά όχι όλα, από τα παραδείγματα αυτά προέρχονται 
από χώρες που δεν έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση. 

25. Γκάνα - Αξιολόγηση των Θέσεων Εργασίας και Νέο Σύστημα Μισθολογίου στο 
Δημόσιο Τομέα: Για την αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων προσέλκυσης 
και διατήρησης εργαζομένων στο δημόσιο τομέα στην Γκάνα, εφαρμόστηκε ένα νέο 
Σύστημα Ενιαίου Μισθολογίου (SSSS). Στόχος του ήταν όχι μόνο να ενισχύσει την 
αντικειμενικότητα στη διαχείριση της μισθοδοσίας, αλλά και για να διασφαλίσει ότι 
ο δημόσιος τομέας αποτελεί πεδίο επαγγελματικής επιλογής εισάγοντας κίνητρα 
δημιουργίας και διατήρησης θέσεων εργασίας. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών, 
υπήρξαν σημαντικά κίνητρα διατήρησης, που έχουν κάνει το επάγγελμα πιο ελκυ-
στικό για τους νέους πτυχιούχους. Η οργάνωση-μέλος της Ε.Δ. GNAT συμμετείχε 
ενεργά σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για το σχεδιασμό της κατάταξης των εκπαι-
δευτικών στη νέα μισθολογική κλίμακα. Επιπλέον, υπήρξε μια σειρά συναντήσεων 
μεταξύ της ηγεσίας των ενδιαφερόμενων συνδικαλιστικών φορέων και των εκπαιδευ-
τικών αρχών, με σκοπό την ενημέρωση για το νέο σύστημα αξιολόγησης των θέσεων 
εργασίας. Αν και εκφράστηκαν επιφυλάξεις σχετικά με το βαθμό στον οποίο το σύ-
στημα λαμβάνει υπόψη του τις διακρίσεις λόγω φύλου στην αξιολόγηση των θέσεων 
εργασίας, καθώς και για μια σειρά σοβαρών τεχνικών προβλημάτων και ζητημάτων 
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υλοποίησης, το SSSS και η ίδρυση της Επιτροπής Δίκαιων Μισθών και Ημερομισθίων 
χαιρετίστηκαν γενικά ως θετικά βήματα. Οι κυβερνήσεις σε άλλες χώρες της Δυτι-
κής Αφρικής έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για το σύστημα αξιολόγησης των θέσεων 
εργασίας και είναι σημαντικό τα συνδικάτα του δημόσιου τομέα να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες διαλόγου για την εισαγωγή οποιουδήποτε νέου συστήματος από τα αρ-
χικά στάδια σχεδιασμού του.

26. Βραζιλία: Εθνικός Κατώτατος Μισθός των Εκπαιδευτικών και Εθνική Διάσκε-
ψη για την Εκπαίδευση: Μια από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης του Κόμματος 
των Εργαζομένων (PT) υπήρξε η προσπάθεια για την αναβάθμιση της ποιότητας της 
δημόσιας εκπαίδευσης μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και της προσέλ-
κυσης ειδικευμένου προσωπικού. Τον Ιούλιο του 2008 ψηφίστηκε ο Νόμος 11.738 για 
τον εθνικό κατώτατο μισθό των εκπαιδευτικών στη δημόσια στοιχειώδη εκπαίδευση 
(Lei Nacional do Piso do Magistério), ο οποίος προέβλεπε εθνικό εισαγωγικό μισθό 
ύψους 950 ρεάλ (περίπου 300 ευρώ σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες τιμές) και μέγιστο 
εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας 40 ωρών, από τις οποίες τα δυο τρίτα μόνο θα ήταν 
χρόνος διδασκαλίας. Ο κατώτατος μισθός θα αναθεωρούνταν σε ετήσια βάση τον 
Ιανουάριο κάθε έτους και οι υπηρεσιακές και μισθολογικές καταστάσεις θα αναθε-
ωρούνταν για να προσαρμοστούν στο νέο εθνικό κατώτατο όριο το αργότερο μέχρι 
τον Ιανουάριο του 2010.207 Ο καθορισμός των μισθών των εκπαιδευτικών ανήκει κυ-
ρίως στην αρμοδιότητα των πολιτειών και οι μισθοί των εκπαιδευτικών ήταν πολύ 
χαμηλότεροι από άλλα συγκρίσιμα επαγγέλματα. Τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών 
χρειάστηκε να κινητοποιηθούν και να προχωρήσουν σε απεργίες για να απαιτήσουν 
την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού, ενώ ταυτόχρονα ζήτησαν τη θέσπιση νο-
μοθεσίας για τη μεταφορά των διατάξεων της Σύμβασης 151της ΔΟΕ, την οποία η 
Βραζιλία έχει κυρώσει, και τη θεσμοθέτηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο 
δημόσιο τομέα.

27. Μια βασική στρατηγική της κυβέρνησης του Κόμματος των Εργαζομένων ήταν 
να ανοίξει διαύλους διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών. Το 2007 διοργανώθηκε 
η Εθνική Διάσκεψη για τη Βασική Εκπαίδευση, το 2009 η Εθνική Διάσκεψη για την 
Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση και το 2010 η Εθνική Διάσκεψη για την Εκπαί-
δευση (CONAE). Πριν από κάθε Εθνική Διάσκεψη προηγήθηκαν δημοτικές, περιφε-
ρειακές και πολιτειακές διασκέψεις. Οι Διασκέψεις αποτελούν φόρα (fora) διαλόγου 
που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις δημόσιες πολιτικές. Το νέο 10-ετές Εθνικό 
Εκπαιδευτικό Σχέδιο, το οποίο συζητείται αυτή τη στιγμή στη Γερουσία, συνθέτει τις 
προτάσεις που υποβλήθηκαν από τις Διασκέψεις, συμπεριλαμβανομένης της πρότα-
σης να διατεθεί το ισοδύναμο του 10% του ΑΕΠ για τη δημόσια εκπαίδευση.

28. Πολωνία: Εθνικό Πρόγραμμα Εγγύησης Κατώτατου Μισθού: Τα συνδικάτα εξα-
σφάλισαν σημαντική συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας σχετικά με το 
σύστημα εγγύησης αποδοχών, η οποία ολοκληρώθηκε το 2009. Μια εθνική έκθεση 

207. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm
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υπολογίζει το μέσο μισθό ενός εκπαιδευτικού, συμπεριλαμβανομένων των επιδομά-
των κάθε κατηγορίας, και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται να έχουν αποδοχές 
χαμηλότερες από το μέσο μισθό κάθε κατηγορίας αποζημιώνονται. Το νέο σύστημα 
θεωρήθηκε σημαντική νίκη των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τα συνδικάτα των 
εκπαιδευτικών είχαν επισημάνει τα χαμηλά επίπεδα των μισθών των εκπαιδευτικών 
και την ανάγκη προσαρμογής των αποδοχών στα επίπεδα των εισαγωγικών μισθών 
σε άλλα, συγκρίσιμα επαγγέλματα.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
29. Οι νεοφιλελεύθερες ή συντηρητικές κυβερνήσεις, όπου κατέχουν την εξουσία, 
προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα φόβου και αγανάκτησης εναντίον των ερ-
γαζομένων στο δημόσιο τομέα και να αποσπάσουν τη λαϊκή συναίνεση στη γενική 
αποδυνάμωση της εργατικής νομοθεσίας. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αντι-
λήψεις αυτές και να προωθήσουν τις πολιτικές της Ε.Δ. για την ποιότητα της εκπαί-
δευσης, τα συνδικάτα κινητοποιούνται επιχειρώντας νέες συμπράξεις και μοντέλα 
συνεργασίας, ώστε αφενός να ενισχύσουν τη δική τους νομιμότητα και αφετέρου 
να εξασφαλίσουν υποστήριξη, όπου χρειάζεται, στην αντιπαράθεσή τους απέναντι 
στην περιστολή των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στις περικοπές μισθών και 
επιδομάτων.

30. Καναδάς: Νέες συνεργασίες των τοπικών κοινωνιών με βάση τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα: Κύριος στόχος της CTF είναι να συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς, τους 
γονείς και τους μαθητές, με προοδευτικούς σχολικούς συλλόγους και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Παράλληλα, εστιάζει τη δράση της στη δημιουργία ισχυρών συμμαχιών με 
τις τοπικές κοινωνίες, με προοδευτικές επιχειρήσεις, ιδρύματα μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ΜΚΟ, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές ομάδες και το ευρύτερο εργατικό 
κίνημα. Η CTF ξεκίνησε εκστρατεία με στόχο την προώθηση της φωνής των εκπαι-
δευτικών και κάλεσε τα μέλη του κοινοβουλίου σε ομοσπονδιακό και επαρχιακό επί-
πεδο να αφουγκραστούν τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών. Έρευνα που έγινε σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών με ομάδες εστίασης και on-line ερωτη-
ματολόγια ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην προ-
σπάθειά τους να πλησιάσουν τους διδακτικούς τους στόχους.208 Μαζί με το Καναδικό 
Ίδρυμα Εργασιακών Δικαιωμάτων και άλλους κοινωνικούς εταίρους, διοργάνωσε δι-
άσκεψη με τίτλο: «Τα εργασιακά δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα» (Labour 
rights are human rights) το Μάρτιο του 2013, για να δοθεί ώθηση στον αγώνα για 
τη διεκδίκηση και επανάκτηση των δικαιωμάτων της συλλογικής διαπραγμάτευσης. 

31. Σουηδία: Η Lärarförbundet πραγματοποίησε εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχε-
τικά με την αξία της εκπαίδευσης και το ρόλο των εκπαιδευτικών στη διασφάλιση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης. Ξεκίνησε τις εκστρατείες «Ας μην πληρώσουν τα παιδιά 
την κρίση!» και «Όλα ξεκινούν από ένα καλό δάσκαλο», οι οποίες, όπως εκτιμά η 

208. “Teaching the Way We Aspire to Teach: Now and in the Future”, όπ.π.
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οργάνωση, επηρέασαν την πολιτική ηγεσία των δήμων και συνέβαλαν στην επιτυχή 
έκβαση των διαπραγματεύσεων του 2012.

ΣΥΜΦΏΝΙΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
32. Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας υπήρξαν πρωτοβουλίες για τη σύναψη 
συμφωνιών σύμπραξης μεταξύ των συνδικάτων και των κυβερνήσεων σχετικά με 
τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών ή της εκπαίδευσης. Πρόκειται 
για τριμερείς πρωτοβουλίες που φέρνουν στο ίδιο τραπέζι συνδικάτα, εργοδότες του 
δημόσιου τομέα και την κεντρική κυβέρνηση. Στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότη-
τας τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες όσο και της απασχόλη-
σης. Παράλληλα, προέκυψαν μέσα από τη γενικότερη επιδίωξη, με τη βοήθεια των 
τεχνολογικών αλλαγών, να αυξηθεί η πρόσβαση και η συμμετοχή των πολιτών στη 
διακυβέρνηση. Στη Νέα Ζηλανδία η συμφωνία «Σύμπραξη για την Ποιότητα» με την 
Ένωση Δημόσιων Υπηρεσιών (Public Service Association - PSA), το 2000, ήταν μία 
από τις πρώτες συμφωνίες τέτοιου είδους.

Στη μελέτη αυτή υπάρχουν δύο περιπτώσεις που αφορούν τα Νησιά Φίτζι και την 
Ισπανία, όπου υλοποιήθηκαν τέτοιες πρωτοβουλίες:
• Στην περίπτωση των Φίτζι, η συμφωνία του 2006 περιείχε πενταετές Μνημόνιο Συ-

νεργασίας με τις κύριες συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημόσιου τομέα, καθώς 
και ένα Πλαίσιο Εργασιακών Σχέσεων 2006-2008. Η συμφωνία έλυνε μια σειρά 
από ζητήματα που εκκρεμούσαν από το 2003 και περιλάμβανε την πρόταση για το 
σχεδιασμό ενός συστήματος μεθοδικής αξιολόγησης των θέσεων εργασίας καθώς 
και αμοιβαίες δεσμεύσεις για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Ήταν μια μακρά 
και διεξοδική διαδικασία διαπραγμάτευσης, η οποία δυστυχώς ανακλήθηκε μονο-
μερώς μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2007.

• Στην περίπτωση της Ισπανίας, το Σύμφωνο για την Εκπαίδευση (Pacto por la 
Educación) ήταν μια, όπως αποδείχτηκε, ανεπιτυχής, αλλά παρ’ όλα αυτά ενδι-
αφέρουσα προσπάθεια επίτευξης διακομματικής συναίνεσης για την προστασία 
και την ενίσχυση της παροχής της εκπαίδευσης ενόψει της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, η οποία υποστηρίχθηκε από τα εκπαιδευτικά συνδικάτα.
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
Από τα ευρήματα της μελέτης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενες πλευρές θα πρέπει να 
θέσουν τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα 
1. να θέσουν τη συνδικαλιστική ελευθερία και τη συλλογική διαπραγμάτευση σε ένα 
πλαίσιο ανθρώπινων δικαιωμάτων·

2. να ενσωματώσουν σαφώς και εμφανώς τα δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευ-
σης σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης·

3. να κινητοποιήσουν τα μέλη των συνδικάτων και του εργατικού δυναμικού της εκ-
παίδευσης προωθώντας τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά έργα και την επαφή τους 
με τις τοπικές κοινωνίες·

4. να οικοδομήσουν συμμαχίες ευρείας κλίμακας με τις τοπικές κοινωνίες και επαφές 
με τις δημόσιες αρχές, τις προοδευτικές επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό. 

Εθνικές στρατηγικές 
1. να δημιουργήσουν προσβάσιμο γραπτό ή ηλεκτρονικό υλικό για τα μέλη που να 
εξηγεί το υφιστάμενο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και το σύστημα διαβούλευσης ή 
διαπραγμάτευσης, παραθέτοντας βασικά αιτήματα για την ενίσχυση του ισχύοντος 
συστήματος και την προώθηση της συλλογικής διαπραγμάτευσης·

2. σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα, να διοργανώσουν προγράμματα επιμόρ-
φωσης των μελών ή να συγκαλέσουν συμβουλευτικά φόρουμ για τη διαμόρφωση 
αιτημάτων που θα ενισχύσουν το ισχύον σύστημα·

3. να παρέχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή για τους σκο-
πούς της διαβούλευσης σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και, 
όπου υπάρχουν, την ισχύουσα συλλογική σύμβαση (συμβάσεις), και να ενημερώνουν 
τα μέλη για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σε τακτική βάση·

4. ανάλογα με το εθνικό πλαίσιο, να επιδιώξουν την ενίσχυση διμερών μηχανισμών 
για την προώθηση των δικαιωμάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης των εκπαιδευτι-
κών, συγκροτώντας, για παράδειγμα, κοινά φόρα διαπραγματεύσεων σε εθνικό, περι-
φερειακό / επαρχιακό ή τοπικό επίπεδο·

5. να επιδιώξουν τη διεύρυνση της ατζέντας των συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
ώστε να περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν: 

α) τον περιορισμό των συμβάσεων επισφαλούς απασχόλησης, περιορισμένου ή ορι-
σμένου χρόνου, και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών·

β) τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και την ενίσχυση του συνολικού πλαισίου διαβού-
λευσης ή διαπραγμάτευσης και των μηχανισμών επίλυσης διαφορών·
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γ) την ενίσχυση των μηχανισμών διαβούλευσης μεταξύ συνδικάτων-εργοδοτών σχε-
τικά με το συνολικό σχεδιασμό και τις διαδικασίες της εκπαίδευσης σε επίπεδο σχο-
λείων ή σε άλλο επίπεδο·

δ) τη λήψη μέτρων για την προώθηση της ισότητας, την πρόληψη των διακρίσεων και 
της σεξουαλικής παρενόχλησης, τη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελ-
ματική ζωή και τη στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας·

ε) την επιμόρφωση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού· την υγεία και 
ασφάλεια κατά την εργασία και την περιβαλλοντική αειφορία·

6. όπου είναι δυνατό, να προτείνουν συμπράξεις για τη βελτίωση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης, με εγγυημένη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης βάσει ποσοστού του 
ΑΕΠ - η σύσταση της Ε.Δ. είναι η εξασφάλιση τουλάχιστον του 6% του ΑΕΠ και 
η σύνδεση της παροχής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας με τη διασφάλιση ισχυρών 
μηχανισμών συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου·

7. σε περιόδους έκτακτων οικονομικών συνθηκών, να λαμβάνουν υπόψη τους τη θέση 
της ΔΟΕ ότι οι ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και 
ότι οποιαδήποτε μέτρα σταθεροποίησης της οικονομίας πρέπει να συζητούνται με 
τα ενδιαφερόμενα συνδικάτα, να είναι περιορισμένης έκτασης και διάρκειας, και να 
μη θίγουν τους μισθούς των χαμηλότερα αμειβόμενων εργαζομένων στον χώρο της 
εκπαίδευσης·

8. ανάλογα με το εθνικό πλαίσιο, να προωθούν την κύρωση των Συμβάσεων 87, 98, 
151 και 154 της ΔΟΕ.

Περιφερειακές στρατηγικές 
1. να συμβάλλουν στη διοργάνωση υποπεριφερειακών εργαστηρίων για την ανάπτυ-
ξη υλικού κατάλληλου προς χρήση στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
και να ανταλλάσσουν συνδικαλιστικές στρατηγικές·

2. να διοργανώσουν διερευνητική περιοδεία στη Γκάνα για τα ενδιαφερόμενα συνδι-
κάτα της περιοχής, για να μελετήσουν τους στόχους και τα μέσα υλοποίησης του Συ-
στήματος Ενιαίου Μισθολογίου (SSSS), τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματά του, 
και το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων της χώρας·

3. να προσκαλέσουν ενδιαφερόμενα συνδικάτα στη Λατινική Αμερική ή στις αφρικα-
νικές χώρες με επίσημη γλώσσα την πορτογαλική να συμμετάσχουν ως παρατηρητές 
στις διαδικασίες της Εθνικής Διάσκεψης για την Εκπαίδευση (CONAE) στη Βραζι-
λία, σε περιφερειακό ή σε εθνικό επίπεδο· 

Διεθνείς στρατηγικές 
1. να δημιουργήσουν ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Ε.Δ. για την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις·
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2. σε συνέχεια της Γενικής Έρευνας 2012 της ΔΟΕ για τις συλλογικές διαπραγμα-
τεύσεις στο δημόσιο τομέα, να ασκήσουν πίεση για την εφαρμογή προγράμματος 
δράσης της ΔΟΕ για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στις δημό-
σιες υπηρεσίες·209 Το προτεινόμενο πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει όλους τους 
σημαντικούς κλάδους που συνδέονται με το δημόσιο τομέα, μεταξύ των οποίων η 
εκπαίδευση, η υγεία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι 
μεταφορές, αλλά θα πρέπει να εστιάζει σαφώς σε διακριτές για κάθε κλάδο δραστη-
ριότητες. 

3. να διερευνήσουν τρόπους εδραίωσης του δικαιώματος της συνδικαλιστικής ελευ-
θερίας και της συλλογικής διαπραγμάτευσης στον κλάδο της εκπαίδευσης και στο 
δημόσιο τομέα ενγένει, στο πλαίσιο της μετά το 2015 ατζέντας για την ανάπτυξη ως 
προϋπόθεση για τη διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης και δημόσιων υπηρεσιών για 
όλους.

209. Διαθέσιμο στο: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/reports-submitted/
WCMS_205518/lang-en/index.htm.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Συνοπτική παρουσίαση των αρχών της ΔΟΕ 

για το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης

Τα πρότυπα και οι αρχές που απορρέουν από τις Συμβάσεις της ΔΟΕ, τις Συστάσεις 
και άλλες πράξεις σχετικές με το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης, και οι 
αρχές τις οποίες έχουν ορίσει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Επιτροπής Συνδικαλιστικής Ελευθερίας με βάση τις πράξεις αυτές μπο-
ρούν να συνοψιστούν ως εξής:

1. Το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, το 
οποίο τα κράτη, ως μέλη της ΔΟΕ, έχουν την υποχρέωση να σέβονται, να προωθούν 
και να εφαρμόζουν με καλή πίστη (Διακήρυξη της ΔΟΕ για τις θεμελιώδεις αρχές και 
τα δικαιώματα στην εργασία και Παρακολούθηση αυτής). 

2. Η συλλογική διαπραγμάτευση είναι δικαίωμα των εργοδοτών και των οργανώσε-
ών τους αφενός, και αφετέρου των οργανώσεων των εργαζομένων (πρωτοβάθμιων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων,   ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών). Μόνο ελλείψει 
των τελευταίων οργανώσεων μπορούν άλλου είδους εκπρόσωποι των εκάστοτε ερ-
γαζομένων να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις. 

3. Το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης πρέπει να αναγνωρίζεται από 
όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους τομείς, και από την άσκησή του είναι δυνατόν 
να εξαιρεθούν μόνον οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία και οι δημόσιοι υπάλληλοι με 
αρμοδιότητες διοίκησης του κράτους (Σύμβαση 98).

4. Όταν ένα κράτος επικυρώνει τη Σύμβαση 154 του 1981 για την Προώθηση των 
Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης 
ισχύει και στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης, για το οποίο είναι δυνατό να ορί-
ζονται ειδικές ρυθμίσεις εφαρμογής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η Σύμβαση 
151 του 1978 για τις Εργασιακές Σχέσεις (στη Δημόσια Διοίκηση) παρέχει χαμηλό-
τερο επίπεδο διεθνούς προστασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων, εφόσον 
επιτρέπει, στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης, τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης και άλλων μεθόδων για τον καθορισμό των όρων και 
συνθηκών απασχόλησης. 

5. Σκοπός της συλλογικής διαπραγμάτευσης είναι η ρύθμιση των όρων και συνθηκών 
απασχόλησης, με την ευρεία έννοια, και των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων με-
ρών. 

6. Οι συλλογικές συμβάσεις  πρέπει να είναι δεσμευτικές. Πρέπει να είναι δυνατό 
να καθορίζονται όροι και συνθήκες απασχόλησης ευνοϊκότεροι από εκείνους που 
προβλέπει η νομοθεσία. Δεν πρέπει να προτιμώνται ατομικές συμβάσεις έναντι των 
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συλλογικών συμφωνιών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου οι ατομικές συμβάσεις πε-
ριέχουν ευνοϊκότερες προβλέψεις.

7. Για να είναι αποτελεσματική, η άσκηση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγ-
μάτευσης προϋποθέτει ότι οι οργανώσεις των εργαζομένων είναι ανεξάρτητες και όχι 
«υπό τον έλεγχο των εργοδοτών ή εργοδοτικών οργανώσεων», και ότι η διαδικασία 
της συλλογικής διαπραγμάτευσης μπορεί να προχωρά χωρίς την παρέμβαση των αρ-
χών.

8. Μια συνδικαλιστική οργάνωση η οποία εκπροσωπεί την πλειοψηφία ή ένα υψηλό 
ποσοστό των εργαζομένων σε ένα φορέα διαπραγμάτευσης μπορεί να απολαμβά-
νει προνομιακά ή αποκλειστικά δικαιώματα διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, στις περι-
πτώσεις όπου καμιά συνδικαλιστική οργάνωση δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις 
ή όταν τέτοιου είδους αποκλειστικά δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται, οι οργανώσεις 
των εργαζομένων θα πρέπει, εντούτοις, να μπορούν να συνάψουν συλλογική σύμβα-
ση εκ μέρους των μελών τους.

9. Η αρχή της καλής πίστης στη συλλογική διαπραγμάτευση σημαίνει: αναγνώριση 
των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων, προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας, διεξαγω-
γή ουσιαστικών και εποικοδομητικών διαπραγματεύσεων, αποφυγή αδικαιολόγητων 
καθυστερήσεων στη διαπραγμάτευση και αμοιβαία τήρηση των δεσμεύσεων που 
έχουν αναληφθεί.

10. Η συλλογική διαπραγμάτευση είναι οικειοθελούς χαρακτήρα και θα πρέπει να 
μπορεί να διεξάγεται σε οποιοδήποτε επίπεδο. 

11. Η επιβολή υποχρεωτικής διαιτησίας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέρη δεν 
καταλήγουν σε συμφωνία είναι ενγένει αντίθετη προς την αρχή της οικειοθελούς 
συλλογικής διαπραγμάτευσης και μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον: (1) στις βασικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας με την αυστηρή έννοια του όρου (η διακοπή των υπηρε-
σιών των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή, την προσωπική ασφάλεια ή την υγεία 
του συνόλου ή μέρους του πληθυσμού)· (2) για τους δημόσιους υπαλλήλους με αρ-
μοδιότητες διοίκησης του κράτους· (3) όταν, μετά από παρατεταμένες και άκαρπες 
διαπραγματεύσεις, είναι σαφές ότι το αδιέξοδο δεν θα μπορέσει να ξεπεραστεί, αν 
δεν αναλάβουν πρωτοβουλία οι αρχές· και (4) σε περίπτωση οξείας εθνικής κρίσης. Η 
διαιτησία την οποία αποδέχονται και τα δύο μέρη είναι πάντοτε προτιμότερη.

12. Παρεμβάσεις από τις νομοθετικές ή διοικητικές αρχές που έχουν ως αποτέλεσμα 
την ακύρωση ή τροποποίηση του περιεχομένου των ελεύθερα συναφθεισών συλλογι-
κών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των μισθολογικών διατάξεων, είναι αντίθε-
τες προς την αρχή της οικειοθελούς συλλογικής διαπραγμάτευσης. Περιορισμοί στο 
περιεχόμενο μελλοντικών συλλογικών συμβάσεων, ιδίως σε σχέση με τους μισθούς 
οι οποίοι επιβάλλονται από τις αρχές στο πλαίσιο πολιτικών οικονομικής σταθερο-
ποίησης ή διαρθρωτικής προσαρμογής λόγω σοβαρών αιτιών που άπτονται της οι-
κονομικής και κοινωνικής πολιτικής, είναι αποδεκτοί μόνον εφόσον η επιβολή των 
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εν λόγω περιορισμών έπεται διαβούλευσης με τις οργανώσεις των εργαζομένων και 
των εργοδοτών και πληροί τους ακόλουθους όρους: εφαρμόζεται ως κατ’ εξαίρεση 
μέτρο, και μόνο στον αναγκαίο βαθμό, δεν υπερβαίνει ένα εύλογο χρονικό διάστημα 
και συνοδεύεται από επαρκείς εγγυήσεις σκοπός των οποίων είναι η αποτελεσματι-
κή προστασία του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, ιδιαίτερα όσων ενδέχεται να 
πληγούν περισσότερο. 

Πηγή: Β. Gernigon, Α. Odero και Α. Guido: Collective bargaining: ILO standards and 
principles of the supervisory bodies [Συλλογικές Διαπραγματεύσεις: πρότυπα ΔΟΕ και αρ-
χές εποπτικών φορέων], Γενεύη, ILO, 2000, σ. 75-77 (όπως παρατίθεται στο V. Ratnam 
και S. Tomoda: Practical guide for strengthening social dialogue in public service reform 
[Πρακτικός οδηγός για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου στις μεταρρυθμίσεις των 
δημόσιων υπηρεσιών], Γενεύη, ILO, 2005).




