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Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη 
στα έξι Κράτη Μέλη της ΕΕ κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του Προγράμ-
ματος Direct 2, η εφαρμογή της τα-
κτικής της Απευθείας Συμμετοχής (ΑΣ) 
στις διάφορες μορφές της, μπορεί να 
ωφελήσει τα εμπλεκόμενα άτομα, τις 
οργανώσεις και την ευρύτερη κοινω-
νία. Αυτές οι Κατευθυντήριες Γραμμές 
εστιάζουν στις καλές πρακτικές κατά 
την εφαρμογή των ψηφιακών τεχνο-
λογιών με την τακτική της απευθείας 
συμμετοχής από τις επιχειρήσεις, είτε 
μεγάλες είτε μικρές, οι οποίες συμμε-
τείχαν στο πρόγραμμα DIRECT 2. 

Με τη χρήση της τακτικής της Απευ-
θείας Συμμετοχής επιδιώκεται η προ-
ώθηση καλύτερης χρήσης του πλή-
ρους φάσματος γνώσεων, δεξιοτήτων 
και βιωματικών του συνόλου του ερ-
γατικού δυναμικού, σε όλα τα επίπε-
δα, εντός μιας επιχείρησης. Αποσκο-
πεί στην επίτευξη αυτού του στόχου, 
προάγοντας και αξιοποιώντας την 
συνεισφορά έκαστης ομάδας, επι-
διώκοντας την ενεργή εμπλοκή τους 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Ο σκοπός αυτών των κατευθυντηρί-
ων γραμμών είναι η αρωγή προς τις 
οργανώσεις, οι οποίες επιθυμούν να 

ΠΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

εξετάσουν πώς η τακτική προσέγγιση 
της Απευθείας Συμμετοχής μπορεί να 
καθιερωθεί επιτυχώς από τις επιχει-
ρήσεις, ιδιαίτερα όταν σχεδιάζουν να 
εισαγάγουν νέες τεχνολογίες, όπως ο 
αυτοματισμός στην κατασκευαστική 
βιομηχανία, η ρομποτική, η τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ) η πληροφόρηση και 
οι τεχνολογίες επικοινωνιών. 

Είναι επιτακτικής ανάγκης όπως 
οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με 
την εξέταση του θέματος καθιέρω-
σης της ΑΣ λαμβάνεται και αποτελεί 
αποτέλεσμα κοινής συμφωνίας μετα-
ξύ των εκπροσώπων του εργατικού 
δυναμικού και της Διοίκησης. Αυτό 
είναι βασική προϋπόθεση σε σχέση με 
τη διαδικασία και πρέπει να καταστεί 
σαφώς κατανοητή και να αποτελέσει 
αντικείμενο συμφωνίας ανάμεσα σε 
άπαντες τους ενδιαφερόμενους. Προ-
φανώς, τόσο οι συνδικαλιστικοί ηγέτες 
όσο και η Διοίκηση προβληματίζονται 
για το ότι μπαίνουν σε «αχαρτογρά-
φητα νερά». Στην συνέχεια παρατί-
θενται κάποια πιθανά κωλύματα που 
αναμένεται να παρεμποδίσουν την 
καθιέρωση της ΑΣ και ό ενδεχόμενος 
τρόπος αντιμετώπισής τους: 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Έλλειψη πραγματικής δέσμευσης 
για μια τέτοια τακτική προσέγγισης 
από ένα ή αμφότερα τα εμπλεκόμενα 
μέρη. 

Η δέσμευση, η στήριξη και η παρό-
τρυνση υπέρ της διαδικασίας από 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι ου-
σιαστικής σημασίας – όχι μόνο στο 
αρχικό στάδιο αλλά πάνω σε μόνιμη 
βάση. 

Τα υφιστάμενα επίπεδα εμπιστοσύνης 
ίσως είναι χαμηλά ή ανύπαρκτα

Εάν αυτό ισχύει, θα είναι πολύ 
δύσκολο να προχωρήσουν. Θα είναι 
απόλυτη ανάγκη να οικοδομηθούν 
σχέσεις εμπιστοσύνης πριν από την 
προσπάθεια να εφαρμοστεί η ΑΣ, 
ώστε να καταλήξουν εκ των προτέρων 
αμφότερα τα εμπλεκόμενα μέρη σε 
μια κοινή κατανόηση των αναγκών / 
προϋποθέσεων και προσδοκιών  

Η ύπαρξη ανεπίλυτων προβλημάτων 
και διαχρονικά ζητήματα εργασια-
κών σχέσεων

Εάν η ύπαρξή τους δεν αναγνωριστεί 
και δεν συζητηθούν και επιλυθούν, 
μπορούν να επηρεάσουν εκτενώς και 
να έχουν άρδην αρνητικό αντίκτυπο 
σε όλα τα επίπεδα μιας δυνητικής 
διευθέτησης

Σε μια πολύ-συνδικαλιστική κατά-
σταση, οι κακές σχέσεις μεταξύ συν-
δικάτων και, ως εκ τούτου, με τη Δι-
οίκηση της εταιρείας  

Πρέπει αυτές οι κακές σχέσεις να 
διευθετηθούν πριν από την έναρξη 
της διαδικασίας ΑΣ

Η επιφυλακτικότητα της Διοίκησης 
σε οποιοδήποτε επίπεδό της, να 
δεσμευτεί, ιδιαίτερα τα διοικητικά 
στελέχη στα μεσαία στρώματα της 
ιεραρχίας, τα οποία ίσως νιώθουν 
ότι θα επηρεαστούν δυσανάλογα 
από την εφαρμογή της τακτικής της 
ΑΣ      

Και πάλι, πρέπει να αντιμετωπιστεί 
η όποια επιφυλακτικότητα ή ο 
όποιος σκεπτικισμός σε σχέση με τις 
ανάγκες της ΑΣ, κατά τρόπο ώστε να 
μην «εκτροχιαστεί», κατά συνέπεια, 
σε μεταγενέστερο στάδιο, ολόκληρη 
η διαδικασία

Βασική συνιστώσα της καθιέρωσης 
της ΑΣ αποτελεί η διαδικασία κοινών 
επιμορφωτικών συνεδριών. Πρέπει 
να ληφθούν υπόψη προβληματισμοί 
αναφορικά με τον αριθμό δυνητικών 

συμμετεχόντων, οι εμπειρίες τους από 
προηγηθείσες πρωτοβουλίες που δεν  
κατέληξαν και τα αποτελέσματα σε 
επίπεδο κατάρτισης που έχουν επιτευ-
χθεί σε ολόκληρο τον οργανισμό ανα-



φορικά με οποιοδήποτε συμφωνηθέν 
σχέδιο υλοποίησης. Αυτοί οι παράγο-
ντες θα επηρεάσουν τον σχεδιασμό, 
τον όγκο, το εύρος και τον προγραμ-
ματισμό οποιασδήποτε απαιτούμενης 
κατάρτισης. 

Δυο είναι οι προσεγγίσεις που μπο-
ρούν να υιοθετηθούν από τη Διοίκηση 
όταν σχεδιάζεται η εφαρμογή νέων τε-
χνολογιών που καταλήγει σε αλλαγές 
στις υπάρχουσες διευθετήσεις στον 
εργασιακό χώρο, όπως καθορίζονται 
σε αυτό το διάγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “DIRECT 2” 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΜΕΙΖΟΝΑ
ΑΛΛΑΓΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΓΝΩΣΤΕΣ!

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΙΕΣΕΙΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΙΕΣΕΙΣ:
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
- ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΝΕΟΣ / ΚΑΙΝΟΦΑΝΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣΠΩΣ 

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΚΟΙΝΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ /

ΓΝΩΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΗΘΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

‘ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΩΦΕΛΗΣ’

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ

ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ “ΓΙΑ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΥΤΟΥ
ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ”!!

ΔΡΑΣΤΙΚΗ /
 ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΗ
ΑΠΟΚΡΙΣΗ

ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΘΙΚΗΣ
ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ

ΣΠΑΤΑΛΗ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΚΒΑΣΗ;
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 
ΤΡΟΠΟΣ



ανταγωνιστική υπηρεσία που 
απολύει το μερίδιο μερίδιό της/
του στην αγορά λόγω του κόστους 
ή/και της ανταγωνιστικότητας 
του προϊόντος. Αυτό ενδέχεται να 
αποτελεί έναυσμα για μια επιχείρηση 
να επιδιώκει μείωση δαπανών 
με ενέργειες όπως η διάθεση 
αποβλήτων, οι διαδικαστικές 

Οι ευκαιρίες να καθιερωθεί η έννοια 
της ΑΣ μπορεί να προκύψουν υπό 
το πρίσμα πολλών και διαφόρων 
περιστάσεων όπως: 

Ανταγωνιστική πίεση: Αυτή η 
πίεση μπορεί να προέλθει από 
εξωγενείς πηγές, όπως ένα άλλοτε 
ανταγωνιστικό προϊόν ή μια άλλοτε 

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η 
«αναγνώριση» και «αποδοχή» όλων 
των παιχτών – είναι προτιμητέα η συ-
νεργασία με εθελοντές μάλλον παρά 
με απασχολούμενους που εξαναγκά-

ζονται να συμμετάσχουν. Η κατοχή 
αναγνωρισμένου προσόντος από το 
κράτος μπορεί να αποτελέσει κίνητρο 
για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των 
απασχολουμένων. 

ΠΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιτα-
γές των καιρών για παροχή ευκαι-
ριών επιμόρφωσης και η διαθεσι-
μότητα υποστηρικτικών πηγών για 
την υλοποίηση της ΑΣ. Δεν πρέπει 
να παραβλέπονται τα κόστη για 
κάλυψη των απασχολούμενων που 
παρακολουθούν επιμορφωτικά σε-
μινάρια. Οι εταιρείες είχαν διαβε-

βαιώσει στο παρελθόν ότι το κό-
στος παράδοσης επιμορφωτικών 
μαθημάτων είναι το μικρότερο των 
προκυπτουσών δαπανών. Επιπλέον, 
αξίζει να ληφθεί υπόψη η «χαμένη 
ευκαιρία» του πραγματικού κό-
στους της μηδενικής εφαρμογής 
της ΑΣ. 

Ευκαιρίες υλοποίησης της τακτικής 
της Απευθείας Συμμετοχής



βελτιώσεις ή/και τα κόστη εργατικού 
δυναμικού, όπως οι πλεονασμοί ή η 
μείωση εισοδημάτων. 

Πίεση μπορεί επίσης να προκύπτει 
και από εντός ενός πολυκομβικού 
οργανισμού, όπως οι θυγατρικές 
μονάδες σε άλλες περιοχές ή 
χώρες έχουν τη δυνατότητα να 
παράγουν πιο πολλά προϊόντα 
με λιγότερα κόστη. Συνεπώς, 
ενδέχεται να προκύπτει ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν εσωτερικά 
θέματα μοναδιαίου κόστους. 
Αυτή η εσωτερική πολυκομβική 
ανταγωνιστικότητα ίσως όντως 
πυροδοτήσει εσωτερικές πιέσεις 
με τις οποίες πρέπει να υπάρξει 
αντιστοίχιση ή/και βελτίωση 
της απόδοσης των θυγατρικών 
μονάδων. 

Ανεξάρτητα από το κατά πόσο η 
ανταγωνιστική πίεση είναι εσωτερική 
ή εξωτερική, πρέπει να εφαρμοστεί 
κάποιας μορφή μείωσης του 
κόστους επιδιώκοντας διαδικαστικές 
βελτιώσεις ή/και μείωση 
αποβλήτων για να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα των εγκαταστάσεων. 
Οι σταδιακές βελτιώσεις μπορούν 
να επιτευχθούν καλύτερα και 
αποτελεσματικά, αξιοποιώντας 
τη γνώση, τις δεξιότητες και την 
εμπειρία ολοκλήρου του εργατικού 
δυναμικού. 

Καθιέρωση νέας μονάδας ή/και 
νέων τεχνολογιών: Η εγκατάσταση 
μιας νέας μονάδας ή/και νέων 

τεχνολογιών σε μια άρδην 
καθιερωμένη παραγωγική περιοχή, 
αποτελεί καλή επιχειρηματική 
προοπτική, διασφαλίζοντας τη 
βέλτιστη απόδοση των επενδύσεων. 
Οι μηχανικοί σχεδίασης/σύμβουλοι 
που έχουν περιορισμένη κατανόηση 
των παραγωγικών διαδικασιών ή της 
διεργασίας παροχής υπηρεσιών, 
πολλάκις είναι υπεύθυνοι σχεδίασης 
νέων χώρων εργασίας. Συνεπώς, 
καταλήγοντας συχνά στα πιο κάτω, 
ότι:                     

1) Τα ζητήματα φωτισμού 
ενδεχομένως να μην είναι πλήρως 
κατανοητά, 

2) Η πρόσβαση προς και από 
τα μηχανήματα πρώτων υλών 
και τελειωμένων προϊόντων ή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών δεν 
είναι επαρκής,

3) Η πρόσβαση για τον χειριστή και 
για σκοπούς συντήρησης ίσως είναι 
δυσχερής,

Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις 
δυσκολίες που απαντώνται στην 
περίπτωση που η διάταξη στον 
χώρο εργασίας δεν περιλαμβάνει 
εισόδους για τους χειριστές, τους 
υπεύθυνους διαχείρισης υλικών, 
τους τεχνικούς συντήρησης και 
άλλους που απασχολούνται εκεί. 
Η αποτελεσματικότερη διάταξη 
μπορεί να σχεδιαστεί μόνο όταν 
αναζητηθούν και δοκιμαστούν αυτές 
οι είσοδοι. Η ΑΣ δίνει τη δυνατότητα 



Υλοποίηση
Όπως έχει διατυπωθεί ανωτέρω, 
πρέπει οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων και η Διοίκηση 
να λάβουν από κοινού την 
απόφαση / συναποφασίσουν να 
προχωρήσουν. Αμφότερα τα μέρη 
θα έχουν τις δικές τους ιδιαίτερες 
ανησυχίες για τη διαδικασία. Έτσι, 
συνίσταται κάποια εισαγωγική 

ενημερωτική επιμόρφωση, για 
να ώστε να καταστεί βέβαιο ότι 
ολόκληρη η διεργασία έχει γίνει 
πλήρως κατανοητή. Στο κάτωθι 
διάγραμμα περιγράφεται μια γενική 
προσέγγιση που πρέπει να μελετηθεί 
όταν παρουσιάζεται η έννοια της 
ΑΣ.   

σε όλους τους εμπλεκόμενους να 
συμμετέχουν, συνεισφέροντας κατά 
τρόπο ανεκτίμητο στον καθορισμό 
της βέλτιστης διάταξης του χώρου. 

Οι υπεύθυνοι παραγωγής, οι 
χειριστές των υλικών και οι 
εργαζόμενοι στα Εργαστήρια / 
στην Ποιότητα Ελέγχου μπορούν να 
συμβάλλουν θετικά, εποικοδομητικά 
και πρακτικά, για τη βελτιστοποίηση 
του σχεδίου και της διάταξης 
ενός χώρου παραγωγής, ώστε να 
καταστεί ευκολότερη η δημιουργία 
νέας μονάδας, να εφαρμοστούν 
νέες τεχνολογίες και να σχεδιαστεί η 
διάταξη ενός νέου γραφείου. 

Οι οραματιστές και πεφωτισμένοι 
ηγέτες τόσο από τη μεριά της 
Διοίκησης όσο και από τη μεριά 
των εκπροσώπων των εργαζομένων 
μπορούν να διαδραματίσουν 

καταλυτικό ρόλο ώστε να 
εφαρμοστεί η ΑΣ. Χρειάζεται ισχυρή 
και αφοσιωμένη ηγεσία και από τις 
δυο μεριές για να εξασφαλιστεί 
η «αναγνώριση» και «αποδοχή» 
των διοικητικών στελεχών από τα 
μεσαία στρώματα της ιεραρχίας, τα 
εποπτικά διοικητικά όργανα και το 
εργατικό δυναμικό. Οι παραδοσιακοί  
/ παλιομοδίτικης προσέγγισης 
διευθυντές και οι υπεύθυνοι 
καταστημάτων θα βιώσουν 
αναπόφευκτα κάποιες δυσκολίες 
όταν βρεθούν αντιμέτωποι με τις 
προκλήσεις που θα αναδείξει η ΑΣ. 
Εξ ου και η ανάγκη για τη δέουσα 
και υποστηρικτική επιμόρφωση 
που θα εξαίρει τα δυνητικά οφέλη 
για άπαντες και ως εκ τούτου θα 
προάγει τη νέα σκέψη και θετικές 
συμπεριφορές στον εργασιακό 
χώρο. 



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΣΑΓΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Πρέπει να σχεδιαστεί και να γίνει μια 
ενδελεχής και ενιαία παρουσίαση, 
επεξηγώντας πώς λειτουργεί η διαδι-
κασία και τι αφορά σε όλους κατά 
την υλοποίησή της, ξεχωριστά αφε-
νός με αποδέκτη το εργατικό δυνα-
μικό / τα ηγετικά στελέχη των συν-
δικάτων και αφετέρου τα ανώτατα 
διευθυντικά στελέχη. Είναι σημαντικό 
να γίνουν ξεχωριστές παρουσιάσεις, 
διότι οι ανησυχίες των δυο μερών δεν 
συγκλίνουν αλλά ούτε και έχουν τις 
ίδιες απορίες αναφορικά με τη διαδι-
κασία. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει 
σε αμφότερα τα μέρη να εξετάσουν 
την έννοια της ΑΣ και να εκφράσουν 
τις ανησυχίες τους σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον. 

Όταν και τα δυο μέρη θα έχουν 
παρακολουθήσει την παρουσία-

ση και όταν όλες οι ανησυχίες τους 
θα έχουν διατυπωθεί και συζητηθεί, 
πρέπει στη συνέχεια να τους δοθεί 
κάποιος χρόνος για να μελετήσουν 
τις δυνατότητες. Ίσως χρειαστεί να 
ανατρέξουν στα σύνολα που εκπρο-
σωπούν για να σφυγμομετρήσουν 
την υποστηρικτική τάση αναφορικά 
με τη διαδικασία. Ενδέχεται να χρει-
άζονται πρόσθετες συζητήσεις, ώστε 
να διασαφηνιστούν όλα τα σχετικά 
ζητήματα, να δοθούν απαντήσεις 
για εκκρεμούντα ζητήματα και να 
σκιαγραφηθούν δυνητικές συνέπειες 
/ στόχοι. Σε αυτό το κρίσιμο αρχικό 
στάδιο, αξίζει να γίνει μια μείζονα 
επένδυση στον χρόνο, για να εξοικει-
ωθεί πλήρως το προσωπικό με τις λε-
πτομέρειες της διαδικασίας υλοποίη-
σης της μεθόδου ΑΣ.                       
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Ουδεμία πρόσθετη Δράση: Μετά την 
αρχική ενημερωτική περίοδο, αμφότε-
ρα τα μέρη μπορούν να λάβουν τεκμη-
ριωμένες αποφάσεις για το κατά πόσο 
θα προχωρήσουν ή όχι. Στην περίπτωση 
που οποιοδήποτε μέρος επιλέξει να μην 
προχωρήσει, η διαδικασία τερματίζεται. 
Ωστόσο, ίσως παρατηρηθούν εμμέσως 
κάποια προκύπτοντα οφέλη από αυτή 
την ποσώς κατ’ αντιπαράθεση εμπλοκή. 
Για παράδειγμα, ενδέχεται να βελτιω-
θούν οι εργασιακές σχέσεις και τα επί-
πεδα εμπιστοσύνης, ενώ αυτό το εγχεί-
ρημα να εφαρμοστεί η τακτική της ΑΣ 
έχει πρακτικά καταλήξει. 

Ακολούθως: εάν αμφότερα τα μέρη 
συμφωνήσουν να προχωρήσουν, τότε 
πρέπει να συγκληθεί κοινή συνάντηση 
με σκοπό να συμφωνηθούν οι επόμενες 
ενέργειες. Σε αυτό το στάδιο επιλέγο-
νται τα μέλη της συσταθείσας Κοινής 
Συντονιστικής Ομάδας Συνδικάτου / Δι-
οίκησης – ΚΣΟΣΔ. Αυτή πρέπει να είναι 
μια μικρή ομάδα (που να μην υπερβαί-
νει τα 8 ή 10 ηγετικά στελέχη επιρροής 
από αμφότερα τα μέρη), η οποία θα δι-
ασφαλίζει τη διακυβέρνηση, θα παρέχει 
καθοδήγηση και στήριξη για την υλο-
ποίηση της διαδικασίας της ΑΣ. Τα μέλη 
της Επιτροπής πρέπει να είναι νομικοί 
με ειδικότητα στην ΑΣ και να είναι προε-
τοιμασμένοι να δώσουν το καλό παρά-
δειγμα. Η ανώτατη Διοίκηση πρέπει να 

εκπροσωπείται στην ΚΣΟΣΔ και πρέπει 
να στηρίζει ενεργά τη διαδικασία. 

Η ΚΣΟΣΔ πρέπει σε αυτό το στάδιο να 
επεξεργαστεί την ενδελεχή υλοποίηση 
της τακτικής ΑΣ και να επιμορφωθεί 
αναφορικά με το πώς να συνεργαστούν 
τα μέλη της με ένα νέο, θετικό και εποι-
κοδομητικό τρόπο. Ίσως να είναι η 
πρώτη φορά που μια τέτοια ομάδα συ-
γκροτείται με μια καθόλου κατ’  αντιπα-
ράθεση σύνθεση. 

Η τυπική κατάρτιση για τα μέλη της 
ΚΣΟΣΔ θα μπορούσε να περιλαμβάνει: 

• Συμμετοχή σε μια σειρά προσεκτι-
κά επιλεγμένων ασκήσεων με στόχο 
τη συγκρότηση ομάδας και την οι-
κοδόμηση εμπιστοσύνης. 

• Συμφωνία για κοινή δήλωση που 
να δίνει μια ρεαλιστική εικόνα της 
τρέχουσας κατάστασης εντός του 
οργανισμού και των προκλήσεων 
και ρίσκων που θα αντιμετωπίσει 
στο μέλλον. 

• Διαμόρφωση κοινού οράματος 
αναφορικά με το πού πρέπει να 
φτάσει ο οργανισμός, όπως η γε-
νεσιουργία μιας συμφωνηθείσας 
ιδανικής κατάστασης, για κοινή 
αγωνιστική δράση εντός ενός συμ-
φωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. 

• Κατάληξη σε μια προκαταρτική κα-
τανόηση του τι χρειάζεται για να 

Τρόπος προσέγγισης της τακτικής 
της Απευθείας Συμμετοχής κατά την 
εφαρμογή της
Ο ρόλος της Κοινής Συντονιστικής Ομάδας Συνδικάτου / 
Διοίκησης - ΚΣΟΣΔ



γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της 
τρέχουσας και της συμφωνηθείσας 
ιδανικής κατάστασης και συμφω-
νία για τον τρόπο πραγματοποίη-
σης του κοινού οράματος. 

• Ετοιμασία μιας κοινής συμφω-
νηθείσας παρουσίασης από την 
ΚΣΟΣΔ προς ολόκληρο το εργατικό 
δυναμικό, στην οποία να σκιαγρα-
φείται με σαφήνεια η διαδικασία, 
συνέχεια στη διαδικασία και καθο-
ρισμού του τρόπου με τον οποίο 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα 
στο πλαίσιο της συνεργασίας για 
το μέλλον.

• Συμφωνία για συγκρότηση και κα-
τάρτιση ομάδων εργασίας που να 
μπορούν να αναλάβουν να επιση-
μαίνουν και να επιλύουν ιδιαίτερα 
προβλήματα εντός του δικού τους 
εργασιακού χώρου, όπως η μείωση 
των αποβλήτων, η βελτίωση ή ένας 
αποτελεσματικότερος εργασιακός 
χώρος για την ομάδα εργασίας, 
εργονομική βελτίωση, μείωση του 
άγχους που σχετίζεται με την ερ-
γασία, την ποιότητα της εργασίας 
εντός των ομάδων, ισορροπία με-
ταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, κλπ. Οι ομάδες εργασίας 
πρέπει να ενθαρρύνονται να βελ-
τιώνονται συνεχώς στον δικό τους 
εργασιακό χώρο. 

• Ετοιμασία και παράδοση προγράμ-
ματος κατάρτισης για όλους τους 
απασχολουμένους που θα τους πα-
ροτρύνει και κυρίως θα τους στη-
ρίζει για να συμμετέχουν ενεργά 
με στόχο την πραγματοποίηση του 
συμφωνηθέντος κοινού οράματος 
για την επιχείρηση. 

Δραστηριότητες της Κοινής Συντονιστι-
κής Ομάδας Συνδικάτου / Διοίκησης

Όταν η ΚΣΟΣΔ θα έχει ολοκληρώσει την 
επιμόρφωσή της και καταστεί πλήρως 
λειτουργική, παρατίθενται στη συνέχεια 
εισηγήσεις για κάποιες δραστηριότητες, 
στις οποίες θα μπορούσε να εμπλακεί: 

• Ενεργή και συνεχής προώθηση και 
στήριξη υπέρ του συμφωνηθέντος 
κοινού οράματος. 

• Συνεχής δέσμευση για παροχή βοή-
θειας σε κάθε εργαζόμενο και ομά-
δα, με σκοπό να ολοκληρώνουν 
προγράμματα συνεχούς βελτίω-
σης. Θα πρέπει να συγκροτούνται 
ομάδες σε κάθε εργασιακό χώρο 
και να παροτρύνονται μέλη ομά-
δων να χρησιμοποιούν τη γνώση 
τους για να διαχειρίζονται το ζή-
τημα των αποβλήτων και των ανε-
παρκειών.      

• Συναινεί για την σύσταση ομάδων 
και καταρτίζουν επιμορφωτικό 
πρόγραμμα,

• Προωθεί, ηγείται, καθοδηγεί και 
συνηγορεί υπέρ της αλλαγής νοο-
τροπίας σε ολόκληρη την επιχείρη-
ση,

• Εποπτεύει και στηρίζει την πρόοδο 
ομάδων με συνεχή αξιολόγηση και 
αναθεώρηση της μεθοδολογίας 
εξέλιξής τους ώστε να καταστούν 
αποτελεσματικές ομάδες. Είναι 
σημαντικό οι ομάδες εργασίας να 
μην είναι απλά «το θαύμα ενός και 
μόνου προγράμματος»! Το κλειδί 
της επιτυχίας της ΑΣ είναι η αέναη 
δέσμευση των ομάδων για επίλυση 
προβλημάτων. 

• Παρέχει πρακτική στήριξη σε όλες 
τις ομάδες εργασίας στον αγώνα 



Την αποκλειστική ευθύνη για αυτό 
το εγχειρίδιο φέρει ο συγγράφων 
αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ουδεμία ευθύνη φέρει για την 
όποια χρήση των πληροφοριών που 
εμπεριέχονται.                

τους για συνεχή βελτίωση σε κάθε 
εργασιακό χώρο. 

• Θεωρεί την ομάδα ως «αυτό-επιλε-
χθείσα» για συμμετοχή σε νέα προ-
γράμματα. Για παράδειγμα, στην 
περίπτωση ενός ιδιαίτερου προ-
βλήματος για το οποίο χρειάζεται 
εμπειρογνωμοσύνη διαλειτουργι-
κής ομάδας για εξεύρεση λύσης και 
επίλυση του προβλήματος,

• Συναινεί για τη συχνότητα υπο-
βολής έκθεσης αναφοράς στην 
ΚΣΟΣΔ. Πρέπει να υποβάλλεται όσο 
το δυνατό συχνότερα και τακτικό-
τερα. Η ΚΣΟΣΔ πρέπει επίσης να 
είναι διαθέσιμη να παρέχει στήριξη 
και συμβουλή σε ομάδες που ίσως 
βιώνουν δυσκολίες, 

• Συναινεί για τη συχνότητα υποβο-
λής έκθεσης αναφοράς εκ μέρους 
των ομάδων στους ομότιμους και 
συναδέλφους τους. Είναι σημαντι-
κό να είναι όλοι ενήμεροι για την 
πρόοδο που επιτελείται στη διαδι-
κασία ΑΣ, έτσι ώστε οι ομάδες να 
έχουν ευκαιρίες να μοιράζονται τις 
«ιστορίες» τους με συναδέλφους 
και άλλες ομάδες, η δε ΚΣΟΣΔ θα 
μπορούσε, επιπλέον, να μελετήσει 

τον τρόπο οργάνωσης της υποβο-
λής αυτής της έκθεσης αναφοράς, 

• Εξετάζει πότε και εάν χρειάζονται 
νέες παρεμβάσεις για να αναβιώ-
σει η διαδικασία. Είναι αναγκαίο 
για την ΚΣΟΣΔ να επαναξιολογεί τη 
σημειωθείσα πρόοδο συνεχώς και 
όταν χρειάζεται να προβαίνει σε δι-
ορθωτικά μέτρα, 

• Εξετάζει πώς να διασφαλίσει τη 
βιωσιμότητα ολοκλήρου της διαδι-
κασίας και να καταστεί δυνατό να 
παγιώσουν οι ομάδες εργασίας τα 
πραγματικά οφέλη,

• Δεσμεύεται συνεχώς και σταθερά 
με το εργατικό δυναμικό για να δι-
ατηρήσει άσβεστο το ενδιαφέρον 
του αλλά και τη δέσμευσή του,

• Προβαίνει συνεχώς σε γενική ανα-
σκόπηση των προϋποθέσεων επι-
μόρφωσης των ομάδων και των βα-
σικών ηγετικών στελεχών εντός της 
επιχείρησης. Αυτό θα μπορούσε, εν 
προκειμένω, να σημαίνει εξειδικευ-
μένα προγράμματα κατάρτισης, 
ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια 
αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων 
των ομάδων εργασίας και διεύρυν-
σης της ικανότητάς τους να διαχει-
ρίζονται περίπλοκα ζητήματα. 


