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_Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να δούμε κατά πόσο οι εργαζόμενοι
δημιουργούν ψυχολογικά συμβόλαια με την εταιρεία σε περίοδο οικονομικής κρίσης
και κατά πόσο οι συνθήκες που επικρατούν μέσα στην εταιρεία διευκολύνουν ή
αποτρέπουν τους εργαζομένους να εξελίξουν το αρχικό ψυχολογικό συμβόλαιο που
είχαν όταν πρωτοξεκίνησαν στην συγκεκριμένη εταιρεία.
_Μεθοδολογία: Ελέγχουμε την υπόθεση μέσω μιας ποιοτικής έρευνας που
περιλαμβάνει την ανάλυση συνεντεύξεων τριών ατόμων, που ασκούν το ίδιο
επάγγελμα και εργάζονται στην ίδια εταιρεία.
_Ευρήματα: Όταν ένας οργανισμός δεν είναι συνεπής στις βασικές του υποχρεώσεις,
αυτές που έχει υπογράψει ότι θα τηρεί, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να
δημιουργήσουν ψυχολογικά συμβόλαια με τον οργανισμό.
_Αξία: Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε με περιορισμένο δείγμα αλλά αξίζει να γίνει
περεταίρω έρευνα στην πορεία σε οργανισμούς που ανεξάρτητα από την κρίση δεν
είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, έτσι ώστε να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα της
έρευνας μας.
_Εισαγωγή
Όσον αφορά το θέμα του ψυχολογικού συμβολαίου η υπάρχουσα βιβλιογραφία
είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη. Σο ψυχολογικό συμβόλαιο ως μια πολύ γενική έννοια,
περιγράφει τις εργασιακές σχέσεις. Η Rousseau έχει ορίσει το ψυχολογικό συμβόλαιο
ως «ατομικές πεποιθήσεις, που διαμορφώνονται από τον οργανισμό και αφορούν
όρους μιας αμοιβαίας συμφωνίας ανταλλαγής, ανάμεσα στα άτομα και τους
οργανισμούς… το βασικό ζήτημα εδώ περιλαμβάνει την πεποίθηση ότι έχει δοθεί μια
υπόσχεση και ένα τίμημα προσφέρεται ως αντάλλαγμα» (Rousseau 1989,p. 125).
Όμως, παρά το μέγεθος και την ποικιλία της σχετικής βιβλιογραφίας, λόγω της
συγκεκριμένης περιόδου που διανύουμε, με την οικονομική κρίση να επηρεάζει όλο
και περισσότερο τους διάφορους οργανισμούς, κάποια δεδομένα έχουν αλλάξει και οι
εργαζόμενοι δίνουν πλέον όλο και λιγότερη σημασία στο ψυχολογικό συμβόλαιο και
στο κατά πόσο παραβιάζεται.

_Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Ορισμός της έννοιας του ψυχολογικού συμβολαίου.
Σο ψυχολογικό συμβόλαιο είναι η άποψη που έχουν οι εργαζόμενοι για το τι
οφείλουν στον οργανισμό, αλλά και τι οφείλει ο οργανισμός σε αυτούς (Rousseau
1989). Για παράδειγμα, ο εργαζόμενος μπορεί να πιστεύει ότι ο οργανισμός έχει
συμφωνήσει σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως παροχή ασφάλειας και
ευκαιρίες για προαγωγή, με αντάλλαγμα σκληρή δουλειά και πίστη από τον
εργαζόμενο. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι και τα ανώτερα μέλη του
οργανισμού συμφωνούν ή έχουν την ίδια αντίληψη πάνω στο ψυχολογικό συμβόλαιο.
Σο ψυχολογικό συμβόλαιο είναι ένα είδος προσύμφωνου συμβολαίου. Σο
προσύμφωνο συμβόλαιο αποτελείται από τρία σκέλη. Σην υπόσχεση, την πληρωμή και
την αποδοχή (Rousseau & Parks,1993). Η υπόσχεση αποτελείται από μια δέσμευση για
μια μελλοντική πορεία δράσης. ε ατομικό επίπεδο, το ψυχολογικό συμβόλαιο
βασίζεται σε υποσχέσεις που γίνονται αντιληπτές στον εργαζόμενο από τον
οργανισμό, χωρίς όμως να βασίζονται απαραίτητα κάπου.
Η πληρωμή προκύπτει όταν κάτι προσφέρεται ως αντάλλαγμα στην τήρηση μιας
υπόσχεσης από τον εργαζόμενο. Για παράδειγμα όταν ο οργανισμός ανταμείβει τους
υπαλλήλους με τρόπο που να συνάδει με τις αντιληπτές υποσχέσεις, αυτό αποτελεί
εκπλήρωση των οφειλών του οργανισμού και μπορεί να οδηγήσει σε περεταίρω
προσδοκίες πληρωμής, από την πλευρά των εργαζομένων (Shore & Tetrick).
Σέλος, η αποδοχή, αντικατοπτρίζει την εκούσια συμφωνία συμμετοχής στους όρους
του συμβολαίου (Rousseau & Parks,1993). Η αποδοχή, υπονοεί ότι και οι δύο πλευρές
είναι υπεύθυνες για τους όρους του ψυχολογικού συμβολαίου, από τη στιγμή που
επέλεξαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη συμφωνία. Επομένως και οι εργαζόμενοι και ο
οργανισμός είναι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση του συμβολαίου (Shore &
Tetrick).

Ικανοποίηση ψυχολογικού συμβολαίου
Έχει παρατηρηθεί ότι η εκπλήρωση των προσδοκιών του ψυχολογικού συμβολαίου
επηρεάζει τα διάφορα στάδια της εργασίας (Guerrero & Herrbach, 2007). Η
ικανοποίηση του ψυχολογικού συμβολαίου αντικατοπτρίζει την ποιότητα της
διαδικασίας «ανταλλαγής» ανάμεσα στον εργαζόμενο και τον εργοδότη, όπως για
παράδειγμα ότι τα άτομα είναι λιγότερο ή περισσότερο υποχρεωμένα προς τον
οργανισμό, ως αντάλλαγμα των παρακινήσεων που έχουν λάβει από τον εργοδότη
(Coyle-Shapiro, 2002).
Έρευνες έχουν δείξει ότι η ικανοποίηση του ψυχολογικού συμβολαίου δημιουργεί
αισθήματα στους εργαζομένους ότι εκτιμούνται από τον οργανισμό, γεγονός που
οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα (Coyle-Shapiro and Kessler, 2000). Η εκπλήρωση των
υποσχέσεων είναι πιθανό να δημιουργήσει θετικές επιδράσεις στην δουλειά, να
βελτιώσει την απόδοση των εργαζομένων, να τους «αναπτερώσει το ηθικό» και να
φέρει τον εργαζόμενο πιο κοντά στον οργανισμό, με την έννοια ότι ο εργαζόμενος θα
τρέφει συναισθήματα συμπάθειας και αφοσίωσης στον εργοδότη. Αυτό το αίσθημα

προκύπτει από την αντίληψη του ατόμου ότι δίνοντας κάτι, ο εργοδότης θα
αναγνωρίσει την προσφορά του στον οργανισμό.
Έτσι, από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι βασίζουν τις συμπεριφορές τους στην
αντίληψη ότι αυτό που θα κάνουν θα οδηγήσει σε συγκεκριμένη ανταμοιβή από τον
οργανισμό, είτε βραχυπρόθεσμα, είτε μακροπρόθεσμα, βοηθούν άθελα τους τον
οργανισμό να εξυπηρετήσει την ανάγκη του για απασχόληση πιστών και υπεύθυνων
υπαλλήλων (Shore & Tetrick).

Παραβίαση ψυχολογικού συμβολαίου
Παρόλα αυτά, όταν το πλαίσιο δεν είναι καλά καθορισμένο, πολλές φορές δεν είναι
ξεκάθαρο το τι χρωστάει η μια πλευρά στην άλλη και αυτό κάνει την εκπλήρωση των
οφειλών πιο δύσκολη (McLean Parks and Kidder, 1994). Αυτό το γεγονός συνήθως
οδηγεί σε παραβίαση του ψυχολογικού συμβολαίου και κατ’ επέκταση, σε αρνητικά
αποτελέσματα κυρίως από την πλευρά των υπαλλήλων.
Η παραβίαση του ψυχολογικού συμβολαίου έχει οριστεί ως «η αποτυχία του
οργανισμού να εκπληρώσει μια ή περισσότερες από τις οφειλές του ψυχολογικού
συμβολαίου ενός εργαζόμενου» (Robinson and Morrison, 1995; Robinson and
Rousseau, 1994). Η παραβίαση αυτή βέβαια για τον εργαζόμενο είναι κάτι παραπάνω
από απλή αποτυχία του οργανισμού να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του. Οι
αντιδράσεις είναι έντονες γιατί αμφισβητείται ο σεβασμός και οι κώδικες
δεοντολογίας, επειδή ουσιαστικά μια υπόσχεση έχει «σπάσει» και το άτομο το
αντιλαμβάνεται πλέον ως κάτι προσωπικό (Rousseau, 1989). Ως αποτέλεσμα, η σχέση
μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη μετατρέπεται σε συναλλακτική, αλλά το πόσο
μακριά θα φτάσει εξαρτάται από την ισχύ της παραβίασης (Pate, Martin, McGoldrick,
2003).
Η παραβίαση του ψυχολογικού συμβολαίου μπορεί να οδηγήσει σε έναν αριθμό
αντιδράσεων και αλλαγής συμπεριφορών. Αυτές οι αντιδράσεις μπορεί να είναι
μείωση της αφοσίωσης στον οργανισμό, μείωση της εργασιακής ικανοποίησης, της
απόδοσης και αύξηση του κυνισμού (Robinson and Morrison, 1995). Ο εργασιακός
κυνισμός έχει οριστεί ως αρνητική στάση και περιλαμβάνει την πεποίθηση ότι ο
οργανισμός δεν έχει ακεραιότητα, προκαλεί αρνητικά συναισθήματα και τάση των
εργαζομένων να κριτικάρουν των οργανισμό (Dean et al., 1998; Pate et al., 2000).

_Ερευνητικά ερωτήματα
Ο Robinson και ο Morrison (1995) επεσήμαναν ότι η παραβίαση του ψυχολογικού
συμβολαίου μπορεί να οδηγήσει σε αρνητική συμπεριφορά από πλευράς εργαζομένου
απέναντι στον οργανισμό. Επίσης πιο πάνω, είδαμε το πόσο θετικές επιδράσεις έχει
στους εργαζομένους και κατ’ επέκταση στον οργανισμό η εκπλήρωση των
υποσχέσεων.
Αυτό που μελετά το συγκεκριμένο άρθρο, είναι το τι συμβαίνει όταν ο οργανισμός
παραβιάζει κατ’ επανάληψη το ψυχολογικό συμβόλαιο των εργαζομένων και κατά

πόσο οι εργαζόμενοι μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα είναι σε θέση να δημιουργήσουν
ψυχολογικό συμβόλαιο με τον οργανισμό.
Σα ερωτήματα που μπορεί να προκύψουν από μια τέτοια κατάσταση είναι πολλά.
κοπός αυτής της έρευνας είναι να μελετήσει το κατά πόσο, σε περίοδο οικονομικής
κρίσης, οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να δημιουργούν ψυχολογικά συμβόλαια και κατά
πόσο αυτά τα συμβόλαια βρίσκονται μέσα σε λογικά πλαίσια. Ακόμη, αν οι
εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να κατανοήσουν την παρούσα κατάσταση και να δώσουν
κάποια ελαφρυντικά στον οργανισμό αλλά και με ποιόν τρόπο ο οργανισμός
παραβιάζει τα ψυχολογικά συμβόλαια των εργαζομένων.
Ουσιαστικά, αυτό που θέλουμε να δούμε, είναι πόσο μεγάλος είναι ο ρόλος του
εργασιακού πλαισίου και η σχέση που μπορεί να έχει η οικονομική κρίση στην
παραβίαση του ψυχολογικού συμβολαίου, αλλά και με ποιο τρόπο αυτή η κατάσταση
γίνεται αντιληπτή και ερμηνεύεται από τους εργαζόμενους. Για την επίτευξη της
συγκεκριμένης έρευνας επικεντρωθήκαμε σε τέσσερα βασικά σημεία του ψυχολογικού
συμβολαίου. 1) Σο περιεχόμενο: τι οφείλει ο εργαζόμενος στον εργοδότη και το
αντίστροφο. 2) Σην αξιολόγηση: έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες ή έχει παραβιαστεί
το ψυχολογικό συμβόλαιο. 3) Σην εξέλιξη: το αίσθημα ότι ο οργανισμός με την πάροδο
του χρόνου μας χρωστάει περισσότερα ή όχι. 4) Ση σχέση του εργαζόμενου με τον
οργανισμό.

_Μεθοδολογία
Η έρευνα πάνω στην οποία βασίζεται αυτό το άρθρο αντλήθηκε από μια μελέτη
περιπτώσεων. Πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεντεύξεις ίδιου περιεχομένου σε τρία
άτομα, που εργάζονται στην ίδια εταιρεία, ασκούν το ίδιο επάγγελμα και
απασχολούνται πάνω από δέκα χρόνια από τον συγκεκριμένο οργανισμό.
Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα, η οποία περιλαμβάνει μεθόδους συλλογής και
ανάλυσης δεδομένων. Η ποιοτική έρευνα είναι προτιμότερο να πραγματοποιείται
στον εργασιακό χώρο του ατόμου και είναι κατά βάση ερμηνευτική (Rossman & Rallis).
Επικεντρωνόμαστε στη συλλογή, την ανάλυση και την καταγραφή των δεδομένων που
απορρέουν από την διαδικασία της έρευνας.
Αρχικά, επιλέγουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε
στην έρευνα και στη συνέχεια μελετούμε τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργήσουμε
τις ερωτήσεις της συνέντευξης. Ακολουθεί η εύρεση τρόπου με τον οποίο θα
συλλέξουμε τα δεδομένα, ποια βήματα ανάλυσης θα ακολουθήσουμε και τέλος
καταγραφή και παρουσίαση των δεδομένων μέσω της χρήσης μιας συγκεκριμένης
στρατηγικής (Rossman, 1985).
Οι συνεντεύξεις, επιλέχθηκαν ως μέσω έρευνας στην συγκεκριμένη εργασία γιατί
έχουν κάποια βασικά πλεονεκτήματα. Επιτρέπουν στον ερευνητή να «ελέγχει» την ροή
τους, μέσω συγκεκριμένης γραμμής ερωτήσεων. Λόγω της άμεσης επαφής με τα
αντικείμενα της έρευνας, ο ερευνητής έχει την δυνατότητα να λάβει κάποια έξτρα
πληροφορία από την συμπεριφορά και τις αντιδράσεις τους. Οι συμμετέχοντες είναι

σε θέση να μιλήσουν για γεγονότα που ανήκουν στο παρελθόν, παρουσιάζοντας τα με
την προσωπική τους άποψη και αντίληψη και εμπλουτίζοντας τα με τα συναισθήματα
τους.
Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν, με την συναίνεση των ατόμων, και στη
συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν για την ευκολότερη και γρηγορότερη ανάλυση των
δεδομένων. Σο πρώτο βήμα για την ανάλυση τους ήταν μια γρήγορη πρώτη ανάγνωση,
για την απόκτηση μιας γενικής εικόνας της πληροφορίας που περιείχαν και της
κατανόησης τους σε ένα γενικό επίπεδο. τη συνέχεια, ξεκίνησε η λεπτομερής
ανάλυση τους με μια διαδικασία κωδικοποίησης. Οργανώθηκε το υλικό σε κομμάτια
ανάλογα με το περιεχόμενο του. Σο τελευταίο στάδιο, ήταν η ερμηνεία των δεδομένων
που περιλαμβάνει την προσωπική ερμηνεία του ερευνητή και την ερμηνεία που
απορρέει από σύγκριση των ευρημάτων με την πληροφορία που έρχεται από τη
βιβλιογραφία ή άλλες θεωρίες (Creswell, 2003).
Πριν πραγματοποιηθούν οι καθορισμένες συνεντεύξεις, έγινε μια δοκιμαστική
συνέντευξη σε άτομο και πάλι της ίδιας εταιρείας που ασκεί το ίδιο επάγγελμα με τους
υπόλοιπους συνεντευξιαζόμενους και εργάζεται εκεί για πάνω από δέκα χρόνια. Η
δοκιμαστική συνέντευξη έγινε για να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι ερωτήσεις της
συνέντευξης μας ήταν κατανοητές και περιείχαν νοήματα που οι εργαζόμενοι
μπορούσαν να αντιληφθούν εύκολα.
Η αρχική συνέντευξη, περιελάμβανε αρκετά τον όρο υπόσχεση στις ερωτήσεις της.
Παρατηρήθηκε από την δοκιμαστική συνέντευξη ότι ο εργαζόμενος αντιμετώπιζε μια
δυσκολία στην κατανόηση του όρου αυτού, γεγονός που δεν τον βοηθούσε στον να
δώσει μια σαφή απάντηση στις περισσότερες ερωτήσεις που του έγιναν. την αρχή
έγινε μια προσπάθεια επεξήγησης, αλλά τελικά αποφασίστηκε μιας και ο ορισμός και η
κατανόηση της λέξης αυτής έχει να κάνει και με το τι επικρατεί στον κάθε οργανισμό, η
λέξη αυτή να αλλάξει και να χρησιμοποιηθεί ο όρος προσδοκίες.

_Ευρήματα εμπειρικής έρευνας _Παρουσίαση κύριων θεμάτων που
αναδείχθηκαν από την ανάλυση

Αρχικά οι εργαζόμενοι ερωτήθηκαν τι πιστεύουν πως τους οφείλει ο οργανισμός
εκτός της εργασιακή σύμβαση που είχαν υπογράψει. Η πρώτη απάντηση που δόθηκε
και από τους τρεις μετέχοντες στη συνέντευξη αφορούσε κάποια χρηματική
ανταμοιβή ή άδεια . Αυτά όμως δεν έχουν να κάνουν με το ψυχολογικό συμβόλαιο,
καθώς είναι πράγματα που ο οργανισμός έχει υπογράψει για την τήρησης τους
σύμβαση εργασίας με τον εργαζόμενο.
« Κοίταξε, σε αυτή τη φάση έχουμε κάποια δεδουλευμένα, μιλάμε σε οικονομικό επίπεδο, τα
οποία κυμαίνονται από… συγκεκριμένα σε εμένα είναι γύρω στους τεσσερισήμισι με πέντε
μήνες». (άντρας 3, 10 χρόνια στην εταιρεία)

Αφού τονίστηκε για δεύτερη φορά ότι θέλουμε να μας μιλήσουν για πράγματα εκτός
εργασιακής σύμβασης, άρχισαν να αναφέρονται έννοιες όπως σεβασμός και εκτίμηση.
Μας είπαν πως δεν υπάρχει εκτίμηση της προσφοράς τους από τη εργοδοσία και πως
η γενικότερη αντιμετώπιση δεν είναι καλή την τελευταία περίοδο, αλλά τόνισαν πως
αυτό είναι κάτι που συνέβαινε και παλιότερα, απλώς όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό.
«Δεν έχουν εκτιμηθεί καθόλου πολλές ώρες υπέρ-εργασίας. Είτε πολύ παραπάνω ώρες, είτε
άββατα, είτε Κυριακές. Επίσης το γεγονός ότι έχει να υπάρξει αύξηση έξι χρόνια σε
συνδυασμό με τον τελευταίο καιρό, την όχι καλή αντιμετώπιση. Κάποιοι σε θεωρούνε κτήμα
τους, σε εισαγωγικά». (άντρας 2, 15 χρόνια στην εταιρεία)

Αυτό που μας έκανε εντύπωση, ήταν ότι κανένας από τους τρεις δεν είχε κάποιο
περιστατικό συγκεκριμένο στο μυαλό του για να μας δείξει την έλλειψη σεβασμού.
Αυτό, από ότι καταλάβαμε από τα λεγόμενα τους, συμβαίνει γιατί αυτή η
συμπεριφορά αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο και δεν μπορούν να συγκρατήσουν ένα ή
δύο συγκεκριμένα περιστατικά. Έτσι, δημιουργούν μια γενική απάντηση που
εσωκλείει όλα τα περιστατικά μέσα της.
«Όταν σε έχουν ανάγκη, ας πούμε σου φέρονται πάρα πολύ καλά, ουσιαστικά αυτό που λέμε
γλείψιμο. Όταν όμως δεν σε έχουν ανάγκη, είναι σαν να μην υπάρχεις. Δεν σε υπολογίζουν
καθόλου και αυτό είναι η πραγματικότητα». (άντρας 2, 15 χρόνια στην εταιρεία)

Όταν τους ζητήθηκε να μας περιγράψουν τα συναισθήματα τους γύρω από αυτή την
αντιμετώπιση παρατηρήσαμε μια αλλαγή στην ομιλία τους. Έγινε πιο σοβαρή και
απότομη. Η πιο σαφής και γρήγορη απάντηση που πήραμε ήταν «Ριγμένος» (άντρας 1,
19 χρόνια στην εταιρεία). Οι υπόλοιποι σε αρκετά αδιάφορο τόνο μας είπαν ότι πλέον
έχουν σταματήσει να ασχολούνται και απλά προσπαθούν να κάνουν υπομονή.
Μάλιστα σε αυτό το σημείο, αρχίζουμε να βλέπουμε το πόσο μικρή σημασία έχει το
ψυχολογικό συμβόλαιο στους εργαζομένους μιας εταιρείας που δεν ικανοποιεί ούτε
τις βασικές απαιτήσεις των εργαζομένων.
«Με την πάροδο του χρόνου και βλέποντας πως, ότι και να κάνεις είναι άσκοπο, χάνεις ακόμα
και τη διάθεση να υπερασπιστείς τον εαυτό σου και τα δικαιώματα σου». (άντρας 2, 15 χρόνια
στην εταιρεία)

Όσον αφορά το τι πιστεύουν οι εργαζόμενοι ότι οφείλουν στον οργανισμό, είναι
μάλλον προφανές. Σο μόνο που είπαν είναι ότι την ευχαριστούν για την ευκαιρία που
τους έδωσε όταν τους πρωτοπροσέλαβε και για την εμπειρία που αποκόμισαν από όλα
αυτά τα χρόνια δουλειάς. Πέρα από αυτό όμως δεν θεωρούν ότι οφείλουν τίποτα
απολύτως εξηγώντας το γιατί.
«Όχι δεν θεωρώ ότι οφείλω κάτι, αφού έχω δώσει πολύ περισσότερα πράγματα χωρίς καμία
ανταμοιβή. Γενικά όταν βλέπεις ότι η εταιρεία δεν αναγνωρίζει πράγματα που κάνεις για αυτήν
δεν νομίζω πως πρέπει να μπαίνεις καν στη διαδικασία να σκεφτείς να κάνεις ή μάλλον να
προσφέρεις κάτι παραπάνω». (άντρας 1, 19 χρόνια στην εταιρεία)

το δεύτερο κομμάτι της συνέντευξης, θελήσαμε να δούμε κατά πόσο οι εργαζόμενοι
αισθάνονται contract fulfillment (πραγματοποίηση προσδοκιών) ή contract violation
(παραβίαση του συμβολαίου) και τις ανάλογες αντιδράσεις τους. Οι απαντήσεις τους
μας έδειξαν πως όχι μόνο δεν ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες τους από τον οργανισμό,
αλλά πως υπάρχει και μια συνεχής παραβίαση του ψυχολογικού συμβολαίου αλλά και
του κανονικού, γεγονός που οδηγεί σε ένα μπέρδεμα τους εργαζομένους, που δεν
μπορούν πλέον να διαχωρίσουν της προσδοκίες του ψυχολογικού συμβολαίου από
τους βασικούς όρους και υποχρεώσεις της εταιρείας τις οποίες έχουν υπογράψει.
«Όταν η εταιρεία προφασίζεται την κρίση για να σου καθυστερεί τις πληρωμές, λέγοντας
μονίμως πως δεν έχει λεφτά να σε πληρώσει και το αφεντικό εμφανίζεται με ολοκαίνουριο και
πανάκριβο αμάξι, αισθάνεσαι και εσύ, πώς να το πω, ότι σε κοροϊδεύουν μες τα μούτρα σου».
(άντρας 1, 19 χρόνια στην εταιρεία)

Γενικά, αυτό που καταλαβαίνουμε, είναι πως οι εργαζόμενοι δεν αναπτύσσουν
προσδοκίες, γιατί κατά βάθος γνωρίζουν πως δεν έχει νόημα και αρκούνται στις
εκπλήρωση πολύ βασικών υποσχέσεων. Παρά όμως την παραβίαση του ψυχολογικού
και όχι μόνο συμβολαίου τους και οι τρεις μας είπαν πως δεν έχουν αντιδράσει ποτέ
υπερβολικά, ούτε έχουν μειώσει συνειδητά την απόδοση τους, προσπαθώντας έτσι να
είναι τυπικοί και επαγγελματίες σε αντίθεση με την εταιρεία.
«Δεν έχω μειώσει ηθελημένα την απόδοση μου, αλλά αναγκαστικά όταν έχω μάθει να δουλεύω
και να έχω όρεξη για δουλειά, την όρεξη αυτή μου την έχουνε κόψει και σίγουρα ίσως να
φαίνεται στην απόδοση μου, αν και κάνω προσπάθειες να μην φανεί». (άντρας 3, 10 χρόνια
στην εταιρεία)

Με το πέρασμα των ετών, οι εργαζόμενοι ναι μεν πιστεύουν ότι ο οργανισμός τους
χρωστάει περισσότερα, αλλά οι προσδοκίες τους έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, σε
αντίθεση με όταν πρωτοξεκινούσαν την καριέρα τους στην συγκεκριμένη εταιρεία.
την αρχή, πίστευαν ότι θα εξελίσσονταν, όμως η εταιρεία τους βοήθησε σε αυτό τον
τομέα μέχρι το σημείο που την συνέφερε και στην πορεία τους κράτησε στάσιμους.
«…δεν θέλουν να σου δώσουν κάποιες δυνατότητες εξέλιξης πάνω από αυτό που θεωρούν
αυτοί ότι είναι απαραίτητο για αυτούς. Και σίγουρα αυτό είναι σφάλμα γιατί εξελίσσοντας το
προσωπικό, πάει μπροστά και η εταιρεία». (άντρας 3, 10 χρόνια στην εταιρεία)

Η ίδια εξελικτική πορεία παρατηρήθηκε και στη σχέση εργαζόμενου – εργοδότη, η
οποία από σχεσιακή κατέληξε σε καθαρά συναλλακτική. Αυτό, σύμφωνα με τους
εργαζόμενους, δεν συνέβη ξαφνικά, αλλά σταδιακά, όταν άρχισαν να καταλαβαίνουν
πως η εταιρεία τους χρησιμοποιούσε, χωρίς να τους δίνει κανένα περιθώριο εξέλιξης.
Μας τόνισαν ότι στην παρούσα φάση, ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία προσωπική
σχέση μεταξύ τους, αλλά δεν τους απασχολεί καθόλου και δεν σκοπεύουν να κάνουν
κάποια κίνηση να την βελτιώσουν, γιατί όπως αναφέρουν, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Χαρακτηριστική είναι η απάντηση στην ερώτηση «Πως θα περιγράφατε την σχέση σας

με την εταιρεία και τι πιστεύετε ότι την έκανε να αλλάξει στην πορεία;», η οποία μας
βοηθάει να κατανοήσουμε και όλες της προηγούμενες απαντήσεις.
«Σώρα πια αδιάφορη. Παρόλο που στην αρχή ξεκίνησε κάπως διαφορετικά. Για την ακρίβεια,
παίζανε, η διοίκηση, ένα «παιχνίδι» της οικογένειας… Η μανία τους για περισσότερα κέρδη, εις
βάρος της εργασίας των ανθρώπων που δουλεύουν στην εταιρεία. Για να σου δώσω να
καταλάβεις, όταν θέλουν να πάρουν κάτι από σένα αρχίζουν και δημιουργούν μια προσωπική
σχέση, γίνονται φιλικοί, αλλά όταν είναι να δώσουν γίνονται και πάλι απρόσωποι». άντρας 1,
19 χρόνια στην εταιρεία)

Σέλος, όταν τους ζητήσαμε να αιτιολογήσουν τους λόγους για τους οποίους η
εταιρεία μπορεί να συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο και αν πιστεύουν πως σε
κάποιο βαθμό ευθύνεται η οικονομική κρίση, η απάντηση που πήραμε ήταν μάλλον
απογοητευτική αλλά και καθοριστική στην εξαγωγή των συμπερασμάτων.
«Από πριν ήταν, απλά πριν ήταν καμουφλαρισμένο. Η κρίση τους έβγαλε τον πραγματικό τους
εαυτό. Είναι αυτό που έλεγα ότι πατάνε επί πτωμάτων». (άντρας 2, 15 χρόνια στην εταιρεία)

_Συμπεράσματα
Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι στον συγκεκριμένο οργανισμό την συγκεκριμένη
χρονική περίοδο η έννοια ψυχολογικό συμβόλαιο είναι δύσκολο να υπάρξει.
Πιστεύουμε ότι η οικονομική κρίση είναι σημαντικός παράγοντας αυτής της
κατάστασης. Αυτό όμως που αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της ύπαρξης ελάχιστων
προσδοκιών και δυσκολία κατανόησης του όρου υπόσχεση από τον εργαζόμενο, όσον
αφορά τη σχέση του με την εργοδοσία, είναι η ίδια η εταιρεία.
ίγουρα στην παρούσα φάση η ανάπτυξη ψυχολογικού συμβολαίου είναι εξαιρετικά
δύσκολη, αλλά από ότι φάνηκε, ούτε όταν τα πράγματα στην οικονομία ήταν καλύτερα
οι εργαζόμενοι ένιωθαν ότι το ψυχολογικό τους συμβόλαιο ικανοποιείται. Για την
ακρίβεια δεν υπήρχε ολοκληρωμένο ψυχολογικό συμβόλαιο, αφού και παλαιότερα το
μόνο που είχαν οι εργαζόμενοι σαν απαίτηση από την εταιρεία ήταν ο σεβασμός και η
εξέλιξη.
Βλέπουμε λοιπόν, ότι όταν βασικά στοιχεία του ψυχολογικού συμβολαίου δεν
ικανοποιούνται, οι εργαζόμενοι σταματούν να το εξελίσσουν και να περιμένουν και
άλλα πράγματα ακόμη πιο «πολύπλοκα» όπως εκπαίδευση, ανταγωνιστικό μισθό ή
αυτονομία.
Επιβεβαιώνουμε λοιπόν πως με την πάροδο των χρόνων το ψυχολογικό συμβόλαιο
αλλάζει και η τελική του μορφή δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν στην αρχή. Σο
ίδιο συμβαίνει και με τις σχέσεις των εργαζομένων με την διοίκηση.
Παρ’ όλα αυτά και σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα των συνεντευξιαζόμενων, δεν
έχουν μειώσει την απόδοση τους ως αντίδραση στην παραβίαση του ψυχολογικού
συμβολαίου, κάτι που θα ήταν αναμενόμενο σύμφωνα με τη βιβλιογραφία.
Σο τελικό και κυριότερο συμπέρασμα της έρευνας μας είναι ότι όταν ο οργανισμός
δεν είναι συνεπής στις βασικές του υποχρεώσεις, αυτές που έχει υπογράψει ότι θα

τηρεί, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να δημιουργήσουν ψυχολογικά συμβόλαια με τον
οργανισμό. Αυτό συμβαίνει γιατί επικεντρώνονται στο ότι βασικές προϋποθέσεις
καλής συνεργασίας δεν πληρούνται και έτσι οι απαιτήσεις τους ολοένα και μειώνονται
και είναι ικανοποιημένοι ακόμα και με την ικανοποίηση μιας αυτονόητης και
υποχρεωτικής υποχρέωσης από την μεριά της εταιρείας.
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_Παράρτημα Συνεντεύξεων
_Συνέντευξη 1
Θζλω να μιλιςουμε για τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ, τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα και
των δφο πλευρϊν δθλαδι και τα δικά ςασ και των εργοδοτϊν ςασ. Αρχικά, πόςα χρόνια
εργάηεςτε ςτθν ςυγκεκριμζνθ εταιρεία.
- 19
Εργάηεςτε εδϊ, όπωσ είπατε 19 χρόνια και ζχετε υπογράψει μια ςφμβαςθ εργαςίασ.
- Επαναλαμβανόμενεσ, ναι.
Που ορίηουν τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα και των δφο πλευρϊν.
- Ναι.
Σίγουρα όμωσ υπάρχουν και άλλα δεδομζνα, εκτόσ ςφμβαςθσ, που ζχουν κακορίςει
τθν ςθμερινι ςασ ςχζςθ με τθν εταιρεία. Γενικά τι κεωρείτε ότι ςασ οφείλει θ εταιρεία;
… Εκτόσ ςφμβαςθσ.
-

-

-

-

-

Εννοείσ χρθματικά;
Όχι. Γενικά.
ίγουρα μου οφείλει άδειεσ. Γιατί ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ υποτίκεται ότι δεν είναι
μζςα ςτα όρια τθσ εξαρτϊμενθσ εργαςιακισ ςχζςθσ που είναι με κάποιον που είναι ςτο
ΙΚΑ. Αλλά κεωρϊ πωσ κα ζπρεπε να μου τισ είχε δϊςει.
Πωσ αιςκάνεςτε που δεν ςασ ζχουν δοκεί αυτζσ οι άδειεσ;
Ριγμζνοσ.
Πιςτεφεται ότι αυτό ζχει ςυμβεί για κάποιο λόγο;
Αυτό ςυνζβθ λόγο δουλειάσ, δεν ζχει να κάνει με το αν ικελαν ι όχι να μου τισ δϊςουν και
ςιγά ςιγά το κζμα ξεχάςτθκε. Βζβαια αν υπιρχαν ςτακερά ωράρια για τουσ ελεφκερουσ
επαγγελματίεσ ςίγουρα κα μου οφειλόντουςαν πολφ περιςςότερεσ ϊρεσ άδειασ γιατί
οφτωσ ι άλλωσ δουλεφω πολφ περιςςότερο από ζνα οκτάωρο και κα ιταν και
υποχρεωμζνοι να μου τισ δϊςουν.
Κάτι άλλο που ίςωσ περιμζνατε από τθν εταιρία, για παράδειγμα μια επαγγελματικι
εξζλιξθ;
ίγουρα , πικανζσ αυξιςεισ και εντάξει όπωσ είναι πια θ εταιρεία, με τισ ςυγκυρίεσ που
υπάρχουνε, τθν αςφάλεια μου που ζχει να πλθρωκεί δφο χρόνια.
Εςείσ κεωρείτε ότι οφείλετε κάποια πράγματα ςτθν εταιρεία οποία είτε ζχετε τθριςει
είτε όχι;

-

-

-

-

-

-

Όχι δεν κεωρϊ ότι οφείλω κάτι.
Λζτε δθλαδι ότι ιςαςταν ςωςτόσ βάςθ του ςυμβολαίου.
Ναι. Και μάλιςτα με το παραπάνω αφοφ ζχω δϊςει πολφ περιςςότερα πράγματα χωρίσ
καμία ανταμοιβι. Γενικά όταν βλζπεισ ότι θ εταιρεία δεν αναγνωρίηει πράγματα που κάνεισ
για αυτιν δεν νομίηω πωσ πρζπει να μπαίνεισ καν ςτθ διαδικαςία να ςκεφτείσ να κάνεισ ι
μάλλον να προςφζρεισ κάτι παραπάνω.
Κάποιο άλλο περιςτατικό που να κεωριςατε ότι ζχετε αδικθκεί από τθν εταιρεία ι ότι θ
εταιρεία δεν ανταποκρίκθκε ςτισ απαιτιςεισ ςασ;
Κοίταξε, τα πράγματα είναι ξεκάκαρα, όταν δουλεφεισ και κάνεισ μια δουλειά, δουλεφεισ
για να αποκομίςεισ κάποια κζρδθ. Προφανϊσ τα κζματα που ζχουν να κάνουν με τισ
εργαςιακζσ ςχζςεισ μεταξφ εργοδοςίασ και προςωπικοφ, ζχουν να κάνουν με τισ πλθρωμζσ,
πάντα. Λοιπόν, οπότε αν και εφόςον θ εταιρεία είναι ςυνεπισ ςε αυτι τθ βαςικι τθσ
υποχρζωςθ εγϊ είμαι αρκετά ικανοποιθμζνοσ. Και γενικά, εγϊ προςωπικά ποτζ δεν
περίμενα κάτι περιςςότερο από εταιρείεσ.
Το λζτε με κάποια επιφφλαξθ. Υπονοείτε κάτι;
Να ςου πω. Όταν θ εταιρεία προφαςίηεται τθν κρίςθ για να ςου κακυςτερεί τισ πλθρωμζσ,
λζγοντασ μονίμωσ πωσ δεν ζχει λεφτά να ςε πλθρϊςει και το αφεντικό εμφανίηεται με
ολοκαίνουριο και πανάκριβο αμάξι, αιςκάνεςαι και εςφ, πϊσ να το πω, ότι ςε κοροϊδεφουν
μεσ τα μοφτρα ςου.
Μου είπατε ότι πζραν τθσ τιρθςθσ τθσ εργαςιακισ ςφμβαςθσ δεν ζχετε κάποια άλλθ
απαίτθςθ από τθν εταιρεία άρα και όταν πρωτοξεκινιςατε οι προςδοκίεσ ςασ ιταν ίδιεσ
με τισ τωρινζσ.
Όταν πρωτοξεκίνθςα και ξεκινοφςα τθν καριζρα μου ςαν μθχανικόσ κεωροφςα, τότε, ότι κα
ζχω μια εξζλιξθ και μια καλφτερθ ηωι. Εντάξει, βλζποντασ τι γίνεται γφρω μου, αυτό το
πράγμα χάκθκε.
Άρα, όταν ξεκινιςατε να δουλεφετε ςτθν ςυγκεκριμζνθ εταιρεία, πιςτεφατε ότι κα ζχετε
κάποια επαγγελματικι εξζλιξθ.
Αυτι τθν είχα και το ςεβαςμό. Εγϊ μιλάω πάντα για καλφτερθ οικονομικι κατάςταςθ που
ςθμαίνει καλφτερθ ηωι.

-

Πωσ κα περιγράφατε τθ ςχζςθ ςασ με τθν εταιρεία;
Σϊρα πια αδιάφορθ. Παρόλο που ςτθν αρχι ξεκίνθςε κάπωσ διαφορετικά. Για τθν
ακρίβεια, παίηανε, θ διοίκθςθ, ζνα «παιχνίδι» τθσ οικογζνειασ δεν ξζρω τι…

-

Και τι το άλλαξε αυτό ςτθν πορεία;
Η μανία τουσ για περιςςότερα κζρδθ, εισ βάροσ τθσ εργαςίασ των ανκρϊπων που
δουλεφουν ςτθν εταιρεία. Για να ςου δϊςω να καταλάβεισ, όταν κζλουν να πάρουν κάτι

από ςζνα αρχίηουν και δθμιουργοφν μια προςωπικι ςχζςθ, γίνονται φιλικοί, αλλά όταν
είναι να δϊςουν γίνονται και πάλι απρόςωποι. Αυτά.

_Συνέντευξη 2

-

Θζλω να μιλιςουμε για τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ, τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα και
των δφο πλευρϊν δθλαδι και τα δικά ςασ και των εργοδοτϊν ςασ.
Αρχικά, πόςα χρόνια εργάηεςτε ςτθν ςυγκεκριμζνθ εταιρεία.
15

Αυτά τα 15 χρόνια ζχετε υπογράψει μια ςφμβαςθ εργαςίασ.
Που ορίηει τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα και των δφο πλευρϊν.
Αλλά εκτόσ από αυτό υπάρχουν και άλλα δεδομζνα, εκτόσ ςφμβαςθσ, που
ζχουν κακορίςει τθν ςθμερινι ςασ ςχζςθ με τθν εταιρεία.
- Ναι υπάρχουν.

-

.

Γενικά τι κεωρείτε ότι ςασ οφείλει θ εταιρεία; … Εκτόσ τθσ εργαςιακισ ςφμβαςθσ.
Θεωρϊ ότι το ςυμβόλαιο είναι χαμθλό. Δθλαδι, θ μιςκοδοςία κα μποροφςε να είναι
καλφτερθ. Ζνα είναι αυτό. Και δεν ζχουν εκτιμθκεί κακόλου πολλζσ ϊρεσ υπζρ-εργαςίασ.
Είτε πολφ παραπάνω ϊρεσ, είτε άββατα, είτε Κυριακζσ. Επίςθσ το γεγονόσ ότι ζχει να
υπάρξει αφξθςθ ζξι χρόνια ςε ςυνδυαςμό με τον τελευταίο καιρό, τθν όχι καλι
αντιμετϊπιςθ. Κάποιοι ςε κεωροφνε κτιμα τουσ, ςε ειςαγωγικά.
Κάποιο ςυγκεκριμζνο περιςτατικό μιπωσ κυμάςτε, που να αφορά κάτι από αυτά που
μου είπατε ι που ίςωσ να ςυηθτικθκε κάτι από αυτά με τουσ εργοδότεσ ςασ;

-

υγκεκριμζνο όχι. Όταν ςε ζχουν ανάγκθ, ασ ποφμε ςου φζρονται πάρα πολφ καλά,
ουςιαςτικά αυτό που λζμε γλείψιμο. Όταν όμωσ δεν ςε ζχουν ανάγκθ, είναι ςαν να μθν
υπάρχεισ. Δεν ςε υπολογίηουν κακόλου και αυτό είναι θ πραγματικότθτα.
Εςείσ πωσ αιςκάνεςτε για αυτό;
…
Κάνατε κάτι; Αντιδράςατε με κάποιο τρόπο;

-

Πλζον με αφινει αδιάφορο. Εντελϊσ αδιάφορο. Και ιταν ςυνειδθτι επιλογι να μείνω εδϊ
γιατί με εξυπθρετοφςε.
Με ποιόν τρόπο αντιδράτε ςε τζτοιου είδουσ περιςτατικά;

-

Λεκτικι αντιπαράκεςθ. Μόνο. Και αυτό ςυνζβαινε ςτθν αρχι. Με τθν πάροδο του χρόνου
και βλζποντασ, ότι και να κάνεισ είναι άςκοπο, χάνεισ ακόμα και τθ διάκεςθ να
υπεραςπιςτείσ τον εαυτό ςου και τα δικαιϊματα ςου.
Κάποια μείωςθ τθσ απόδοςθσ από μεριά ςασ;

-

-

-

-

-

-

Όχι, προςπακϊ να είμαι τυπικόσ, ϊςτε να μθν βρει κάποιοσ πάτθμα να μου πει κάτι.
Γενικά, ποιοσ πιςτεφετε ότι είναι ο λόγοσ που υπάρχει αυτι θ αντιμετϊπιςθ;
Δεν υπολογίηουν τον εργαηόμενο, αυτόν ουςιαςτικά που τουσ φζρνει τα λεφτά. υν κα
ζλεγα κι ο νεοπλουτιςμόσ και που κζλουν όλο και περιςςότερα και περιςςότερα. Και είναι
άνκρωποι που κα πατιςουν επί πτωμάτων μζχρι να το καταφζρουν.
Εςείσ πιςτεφετε ότι οφείλετε κάτι ςτθν εταιρεία;
Όχι. τθν αρχι απλά τουσ ευχαριςτοφςα, μζςα μου, που μου ζδωςαν τθν ευκαιρία και
ανζβθκα πολφ γριγορα. Αλλά από ζνα ςθμείο και μετά κεωρϊ ότι εκείνοι μου χρωςτάνε,
από τθν άποψθ ότι δοφλευα πάρα πολλζσ ϊρεσ, τα ζργα τουσ πιγαιναν καλά, τουσ ζφερνα
λεφτά και θ ανταμοιβι μου δεν ιταν αυτι που κα άξιηα ι κα περίμενα. Και κρίνοντασ
βζβαια και από άλλεσ εταιρείεσ, αντίςτοιχα, δθλαδι μθχανικοφσ τθσ ίδιασ τάξθσ με εμζνα,
που και αντιμετϊπιςθ είχαν καλφτερθ, αλλά και καλφτερεσ πλθρωμζσ, απολαβζσ μάλλον,
από τθν εταιρεία τουσ.
Όταν πρωτοξεκινιςατε οι προςδοκίεσ ςασ από τθν εταιρεία ιταν διαφορετικζσ;
Ναι, τα ζβλεπα λίγο πιο ρομαντικά τότε και ζλεγα ότι μζςω τθσ δουλειάσ κα ανζβω, κα
κάνω, κα ράνω, κα με προςζξουν. Κάτι το οποίο δεν ιςχφει. Οπότε ναι, οι προςδοκίεσ μου
τϊρα που το λεσ ιταν πολφ διαφορετικζσ τότε.
Αυτό ζχει να κάνει με τον τρόπο που ςασ αντιμετωπίηει θ εταιρεία;
Ναι, ζβλεπα ότι θ εταιρεία δεν υπολογίηει τίποτα, απλά κζλει με το χαμθλότερο δυνατό
τίμθμα να ςε ξεηουμίςει, να ςε ρουφιξει ουςιαςτικά χωρίσ να ςου δϊςει μια θκικι ι υλικι
ανταμοιβι. Οπότε από ζνα ςθμείο και μετά κοιτάσ απλά να είςαι τυπικόσ με αυτά και μόνο
που ςου ανακζτουν και το κάτι παραπάνω που κα μποροφςα να δϊςω πλζον δεν κζλω να
το δϊςω.
Πωσ κα χαρακτθρίηατε τισ ςχζςεισ ςασ;
Κακαρά τυπικζσ πλζον.
Πλζον αυτό ςθμαίνει ότι κάποτε ιταν αλλιϊσ τα πράγματα;

-

Ναι, ιτανε πιο φιλικζσ, κα ζλεγα, πιο ανοιχτζσ, μποροφςαμε να ποφμε και μια κουβζντα
παραπάνω. Αλλά πλζον είναι εντελϊσ τυπικζσ και περιορίηονται ςτα απολφτωσ
απαραίτθτα.

-

-

Αυτό ςυνζβθ ςιγά ςιγά, με τον καιρό ι υπιρξε κάποιο περιςτατικό που οδιγθςε ςτθν
ριξθ μεταξφ ςασ;
Όχι όχι, περιςτατικό ςυγκεκριμζνο δεν υπιρξε, κα ζλεγα όταν ουςιαςτικά εγϊ
ςυνειδθτοποίθςα ότι το μόνο που κζλουν είναι να ςε χρθςιμοποιιςουν και δεν ζχεισ
περικϊριο εξζλιξθσ. Δεν τουσ ενδιαφζρει να ζχεισ περικϊριο εξζλιξθσ, που είναι χαηό γιατί
ουςιαςτικά εκείνοι κα το ειςπράξουν.
Θεωρείτε ότι κάποια πράγματα ζχουν αλλάξει λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ ι είχαν
αλλάξει από πιο πριν;
Από πριν ιταν απλά πριν ιταν καμουφλαριςμζνο. Η κρίςθ τουσ ζβγαλε τον πραγματικό
τουσ εαυτό. Είναι αυτό που ζλεγα ότι πατάνε επί πτωμάτων.

_Συνέντευξη 3

-

-

-

-

Θζλω να μιλιςουμε για τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ, τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα και
των δφο πλευρϊν δθλαδι και τα δικά ςασ και των εργοδοτϊν ςασ.
Αρχικά, πόςα χρόνια εργάηεςτε ςτθν ςυγκεκριμζνθ εταιρεία.
10 χρόνια.
Εργάηεςτε 10 χρόνια και ζχετε υπογράψει μια ςφμβαςθ εργαςίασ.
που ορίηει τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα και των δφο πλευρϊν.
Αλλά εκτόσ από αυτό υπάρχουν και άλλα δεδομζνα, εκτόσ ςφμβαςθσ, που ζχουν
κακορίςει τθν ςθμερινι ςασ ςχζςθ με τθν εταιρεία.
Κοίταξε, γενικά το
κλίμα τα τελευταία χρόνια ζχει επιδεινωκεί πολφ ςε αυτι τθ ςχζςθ.
Θυμάςτε μιπωσ κάποιο περιςτατικό που να είναι χαρακτθριςτικό και να όριςε με
κάποιο τρόπο αυτι τθν επιδείνωςθ που αναφζρατε;
Κάποιο περιςτατικό τϊρα ςτο μυαλό μου δεν ζρχεται κάποιο ςυγκεκριμζνο να ςου πω.
Γενικά όμωσ υπάρχει μια ςυμπεριφορά από τθν εργοδοςία, που για εμζνα οριςμζνεσ φορζσ
αγγίηει τα όρια του απαράδεκτου.
Δθλαδι; Τι εννοείτε;
Για παράδειγμα, μου κακυςτεροφν τθν πλθρωμι και όταν πάω να διεκδικιςω αυτά που
μου χρωςτάνε με αντιμετωπίηουν με ζνα φφοσ του τφπου «τι κεσ και εςφ τϊρα, τι τα κεσ τα
λεφτά» που είναι πραγματικά να ςε βγάηει ζξω από τα ροφχα ςου.
Εςείσ τι κεωρείτε ότι ςασ οφείλει θ εταιρεία; Εκτόσ τθσ εργαςιακισ ςφμβαςθσ.
Κοίταξε, ςε αυτι τθ φάςθ ζχουμε κάποια δεδουλευμζνα, μιλάμε ςε οικονομικό επίπεδο, τα
οποία κυμαίνονται από… ςυγκεκριμζνα ςε εμζνα είναι γφρω ςτουσ τεςςεριςιμιςι με πζντε
μινεσ.

-

-

-

-

-

-

-

-

Κάτι που να περιμζνατε από τθν εταιρεία .
ε ποιο κεωρθτικό επίπεδο και ανκρϊπινο κάποια ςχζςθ ςεβαςμοφ, αμφίδρομου
ςεβαςμοφ, που από τθ δικιά μασ πλευρά πιςτεφω ότι υπάρχει, ενϊ από τθν άλλθ πλευρά
είναι ανφπαρκτοσ, όπωσ και θ εκτίμθςθ τθσ προςφοράσ μασ, ειδικά τθν τελευταία περίοδο.
Αν και ςυνζβαινε πάντα, απλά όχι ςε τόςο μεγάλο βακμό.
Κάποιο περιςτατικό που να ζχει φανεί αυτό που λζτε;
ε κακθμερινό επίπεδο, θ ςυμπεριφορά θ ςυγκεκριμζνθ είναι απαράδεκτθ, οι απαιτιςεισ
είναι παράλογεσ από τθν πλευρά τθσ εργοδοςίασ (και ειδικά ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίοδο)
και θ κατάςταςθ με όλεσ αυτζσ τισ οφειλζσ που υπάρχουν. Αυτό βαςικά, αυτό.
Εςείσ πωσ αντιδράτε ςε αυτι τθν κατάςταςθ;
Είναι λίγο εκρθκτικό το κλίμα, γενικά. Προςπακείσ να κάνεισ υπομονι. Προςπακείσ ςε
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ να επιςθμάνεισ και αυτζσ τισ ςυμπεριφορζσ, αλλά δεν νομίηω να
υπάρχει πραγματικά κατανόθςθ και να το καταλαβαίνουν. Και πλζον κάνεισ υπομονι,
προςπακείσ δθλαδι να κάνεισ υπομονι, και κρατάσ μια ςτρατθγικι που νομίηεισ ότι κα ςε
βοθκιςει ςε αυτι τθν κατάςταςθ. Μπορεί βζβαια ςε κάποιο ςθμείο να φτάςεισ να
εκραγείσ. Ακόμα δεν ζχω φτάςει ςε αυτό το ςθμείο.
Άρα να υποκζςω ότι δεν πιςτεφετε ότι εν καιρϊ τα πράγματα κα βελτιωκοφν;
Όχι, δεν νομίηω. Και ειδικά ζτςι όπωσ είναι θ γενικότερθ κατάςταςθ, δυςτυχϊσ, μάλλον να
χειροτερεφουν τα πράγματα βλζπω.
Ζχετε ι είχατε κάποιεσ προςδοκίεσ που δεν ικανοποιικθκαν;
Προςδοκίεσ, βεβαίωσ. Και ςτο κζμα ςχζςθσ εργοδότθ εργαηόμενου, αλλά και ότι περίμενα
ότι κα εκτιμθκεί πολφ περιςςότερο θ προςφορά μου. Όχι υποχρεωτικά ςε οικονομικό
επίπεδο, αλλά ςτθ ςυμπεριφορά και ςε κάποια δείγματα εκτίμθςθσ, που δεν τα ζχω δει
ςτθν καριζρα μου εδϊ μζχρι τϊρα.
Πωσ νιϊκετε όταν ςυμβαίνει κάτι τζτοιο;
Άςχθμα. Πολφ άςχθμα και ςε κάνει να κεωρείσ τθ δουλειά ςου δουλεία ουςιαςτικά.
Από μζρουσ ςασ, υπιρξε ίςωσ κάποια μείωςθ τθσ απόδοςθσ ςασ ωσ αντίδραςθ;
Ηκελθμζνα όχι, δεν τθν ζχω μειϊςει θκελθμζνα, αλλά αναγκαςτικά όταν ζχω μάκει να
δουλεφω και να ζχω όρεξθ για δουλειά, τθν όρεξθ αυτι μου τθν ζχουνε κόψει και ςίγουρα
ίςωσ να φαίνεται ςτθν απόδοςθ μου, αν και κάνω προςπάκειεσ να μθν φανεί.
Εςείσ κεωρείτε ότι οφείλετε κάποια πράγματα ςτθν εταιρεία;
Οφείλω ςίγουρα το ότι απζκτθςα κάποια εμπειρία μζςα από αυτά τα δζκα χρόνια τθσ
δουλειάσ μου, θ οποία είναι ςθμαντικι. Και υπιρχαν και περίοδοι που πραγματικά μου
άρεςε θ δουλειά μου. Αλλά ςου λζω, πιςτεφω πωσ είναι μια αμφίδρομθ ςχζςθ και αν

υπιρχε και αυτι θ εκτίμθςθ και θ αναγνϊριςθ τθσ προςφοράσ ςίγουρα κα ιμουν πολφ πιο
ευχαριςτθμζνοσ.

-

-

-

-

-

Αρά, εςείσ κεωρείτε ότι ζχετε τθριςει ότι ιταν να τθριςετε απζναντι ςτον οργανιςμό.
Πιςτεφω το κατά δφναμθ ναι. ίγουρα όλοι κάνουμε λάκθ ςτθ δουλειά μασ και ι ζχουμε
κάποια πράγματα να βελτιϊςουμε. Και ακριβϊσ επειδι αυτά τα πράγματα για να τα
βελτιϊςω κζλω να υπάρχει μια εκτίμθςθ και ζνασ αλλθλοςεβαςμόσ,… το τελευταίο
διάςτθμα αυτό είναι ανφπαρκτο.
Όταν πρωτοξεκινιςατε ποιεσ ιταν οι προςδοκίεσ ςασ;
Αρχικά ιταν μια κάποια εξζλιξθ, γιατί ουςιαςτικά ιταν και θ δεφτερθ δουλειά μου και θ
πρϊτθ ζτςι ςε πιο μεγάλθ εταιρεία, παλιά δοφλευα ςε ζνα ιδιωτικό γραφείο. ίγουρα
λοιπόν ικελα να αποκτιςω μια εμπειρία ςε ζργα, εργοταξιακά, και αυτιν μπορϊ να πω ότι
τθν απζκτθςα. Είναι ςτα κετικά του διαςτιματοσ αυτοφ που απαςχολοφμε. Από εκεί και
πζρα, ςε κάποιο ςθμείο κεωρείσ ότι μζνεισ ςτάςιμοσ ςε οριςμζνα πράγματα και ότι δεν
υπιρχε διάκεςθ, από μεριάσ εταιρείασ, να εξελιχκείσ πάνω από ζνα οριςμζνο επίπεδο και
αυτό είναι ςτα πλθν ίςωσ και ςτθν απόδοςθ γενικά τθσ εταιρείασ. Σο ότι δεν
εκμεταλλευτικζ το προςωπικό, τϊρα ςου μιλάω προςωπικά, και τισ δυνατότθτεσ του όςο
κα μποροφςε.
Όςο περνάει ο καιρόσ και με βάςθ τθν δικι ςασ απόδοςθ, κεωρείτε ότι θ εταιρεία ςασ
χρωςτάει περιςςότερα πράγματα από ότι παλαιότερα, ςε προςωπικό επίπεδο;
Δεν μπορϊ να πω… δεν το κζτω ζτςι, «τι μου χρωςτάει;». Απλά κεωρϊ ότι κα μποροφςαν
να ζχουν εξελιχκεί περιςςότερο, εάν είχαν ποτζ κάποιεσ ευκαιρίεσ και δεν είχαν κάποια
ςυγκεκριμζνα κολλιματα, όπωσ ότι φτάνεισ μζχρι ζνα ςυγκεκριμζνο επίπεδο και από εκεί
και πζρα δεν κζλουμε να προχωριςεισ πιο πολφ.
Για πιο λόγο πιςτεφετε ότι το κάνουν αυτό;
Κςωσ επειδι είναι πολφ ςυγκεντρωτικοί ςε οριςμζνα πράγματα και δεν κζλουν να ςου
δϊςουν κάποιεσ δυνατότθτεσ εξζλιξθσ πάνω από αυτό που κεωροφν αυτοί ότι είναι
απαραίτθτο για αυτοφσ. Και ςίγουρα αυτό είναι ςφάλμα γιατί εξελίςςοντασ το προςωπικό,
πάει μπροςτά και θ εταιρεία.
Πωσ κα περιγράφατε τθ ςχζςθ ςασ με τθν εταιρεία;
Ζχει περάςει πολλζσ διακυμάνςεισ. Ήταν από καλι,… βαςικά το τελευταίο διάςτθμα είναι
πολφ δφςκολα τα πράγματα. Δεν ζχουμε καμία επαφι και ειδικά το τελευταίο διάςτθμα
ζχουν κοπεί όλεσ οι γζφυρεσ που μποροφςαν να υπάρχουν ςε κάποιεσ, ζτςι, πιο
προςωπικζσ επαφζσ. Δεν υπάρχουν προςωπικζσ ςχζςεισ και βαςικά εγϊ, δεν ζχω διάκεςθ
να αςχολθκϊ, ϊςτε να κρατιςω αυτζσ τισ ςχζςεισ και μεταξφ μασ, δεν υπάρχει και κανζνασ
λόγοσ.

