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Προλογική Εισαγωγή

Αγαπητοί συνάδελφοι συνδικαλιστές, εταίροι και ενδιαφερόμενοι αναγνώστες,

Αγαπητοί συνάδελφοι συνδικαλιστές, 
εταίροι και ενδιαφερόμενοι αναγνώ-
στες,

Η δημοκρατία στην εργασία αποτελεί το 
εστιακό σημείο προσοχής των δραστη-
ριοτήτων των συνδικάτων και κοινωνι-
κών εταίρων αφότου έχουν εκκινήσει οι 
δημοκρατικές αλλαγές στη χώρα μας. 
Μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η δημοκρατία κατέ-
στη αντικείμενο πολλών ερευνών, συ-
ζητήσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων 
και προγραμμάτων. Αριθμός εξωγενών 
και ενδογενών παραγόντων στο περι-
βάλλον των επιχειρήσεων και των κοι-
νωνικών εταίρων, όπως οι τεχνικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις (ψηφιοποίηση, 
ρομποτική κλπ.), η οικονομική παγκο-
σμιοποίηση και η αυξανόμενη αβεβαι-
ότητα της αγοράς, καθώς και η βιω-
σιμότητα της επιχείρησης αποτελούν 
προϋποθέσεις για ενίσχυση της δημο-
κρατίας στο εργασιακό περιβάλλον με 
νέες μορφές που χρησιμοποιούνται όλο 
και περισσότερο, ώστε να επεκταθεί η 

απευθείας συμμετοχή των απασχολου-
μένων στη διοίκηση και να αναζητη-
θούν μηχανισμοί για να αναπτυχθούν 
κίνητρα για εργασία, παραγωγικότητα 
και συμπερίληψη των απασχολουμένων 
σε κάποιες πτυχές της διαδικασίας λή-
ψης αποφάσεων στους οργανισμούς.  

Η απευθείας συμμετοχή των απασχο-
λουμένων στη διοίκηση είναι μια πρα-
κτική που ακολουθείται σε αριθμό χω-
ρών της ΕΕ, όμως συχνά δεν ρυθμίζεται 
νομικά. Συνήθως η χρήση αυτών των 
πρακτικών είναι αποτέλεσμα πολιτικών 
σε μεμονωμένες εταιρείες, παρόλο που 
σε κάποιες χώρες γίνεται ευρεία χρήση 
αυτών. Είναι σημαντικό να δούμε σε 
ποιο βαθμό η χρήση αυτών των πρακτι-
κών γίνεται με σεβασμό και προαγωγή 
των δικαιωμάτων των απασχολουμέ-
νων, αλλά και σε ποιο βαθμό «εντάσ-
σεται» στο υπάρχον σύστημα εργασια-
κών σχέσεων και το ενισχύει. 

Η απευθείας συμμετοχή των εργαζο-
μένων, αλλά και άλλες μορφές συμμε-
τοχικής εμπλοκής και εκπροσώπησης, 
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συνδέονται ολοένα και περισσότερο 
με τις διαδικασίες ψηφιοποίησης και 
τη χρήση άλλων σύγχρονων τεχνικών 
συστημάτων και τεχνολογιών. Η ψηφι-
οποίηση και η εισαγωγή σε νέα τεχνι-
κά και τεχνολογικά μοντέλα αλλά και 
λύσεις στην οικονομία αποτελούν και 
θα καταστούν οι βασικές προκλήσεις 
του 21ου αιώνα. Επιφέρουν αλλαγή όχι 
μόνο των προτύπων παραγωγής και 
του είδους εργασίας, αλλά επίσης των 
δεξιοτήτων και της συμπεριφοράς των 
εργαζομένων, καθώς και της αντίληψης 
της ανθρώπινης εργασίας. Μεταβάλ-
λουν εντελώς τον τρόπο ζωής – στην 
εργασία αλλά και πέρα από τα όρια αυ-
τής. Επιπλέον, αλλάζει η ποιότητα της 
απασχόλησης, το εργασιακό ωράριο, 
ο χώρος εργασίας, η οργάνωση καθώς 
και οι συνθήκες εργασίας αλλά οι μέ-
θοδοι πληρωμής.  

Η ψηφιοποίηση αποτελεί συνήθως το 
προαπαιτούμενο για τη θέσπιση νέων 
συστημάτων παραγωγής και νέας ορ-
γάνωσης της εργασίας, περιλαμβανο-
μένης μιας επαυξημένης αυτονομίας 
και μιας ατομικής ευθύνης στον χώρο 
εργασίας, επεκτείνοντας δε τη χρήση 
της ομαδικής εργασίας. Γι’ αυτά τα 
συστήματα εξυπακούεται γενικά η εξά-
πλωση και η ενίσχυση της δημοκρατί-
ας στον εργασιακό χώρο, ιδιαίτερα η 
διευρυμένη χρήση της πρακτικής της 
απευθείας συμμετοχής των εργαζομέ-
νων στη διακυβέρνηση. Ταυτόχρονα, η 
απευθείας συμμετοχή των εργαζομένων 
αποτελεί συχνά την προϋπόθεση για δι-
ευρυμένη χρήση της καινοτομίας και 
διευκόλυνση της καθιέρωσης νέων τε-
χνολογιών, καθώς και της οργάνωσης 
της παραγωγής και της εργασίας των 
εργαζομένων.  

Ο αντίκτυπος της ψηφιοποίησης στην 
εργασία και στις εργασιακές σχέσεις 

αποτελεί για την Συνομοσπονδία Ανε-
ξάρτητων Συνδικάτων της Βουλγα-
ρίας-CITUB προτεραιότητα από το 
2017, έτος πραγματοποίησης του 8ου 
Συνεδρίου της. Αυτές οι απόψεις ανα-
πτύχθηκαν και ενισχύθηκαν μέσα στο 
πλαίσιο του προγράμματος που υιοθε-
τήθηκε κατά το 9ο και τελευταίο Συνέ-
δριό της.  

Αυτό το πρόγραμμα αποτελεί συνέχιση 
του προγράμματος DIRECT 1, το οποίο 
υλοποιήθηκε επιτυχώς από τη Συνομο-
σπονδία Ανεξάρτητων Συνδικάτων της 
Βουλγαρίας-CITUB με τον Βιομηχανι-
κό Σύνδεσμο Βουλγαρίας-BIA και τους 
εταίρους από 6 Κράτη Μέλη της ΕΕ. Ο 
βασικός στόχος του DIRECT 2 είναι η 
αλληλεπίδραση ανάμεσα σε διεργασίες 
ψηφιοποίησης και της απευθείας συμ-
μετοχής απασχολουμένων στη διοίκη-
ση, καθώς επίσης και ο αντίκτυπος που 
έχουν αυτές οι διεργασίες στις εργασι-
ακές σχέσεις σε εταιρικό επίπεδο. Επι-
πλέον, το DIRECT 2 αναπτύσσει δομές 
βάσει των αποτελεσμάτων και των συ-
μπερασμάτων με την ολοκλήρωση των 
πολλών προγραμμάτων με αντικείμενο 
την ψηφιοποίηση και τις εργασιακές 
σχέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί 
από τη Συνομοσπονδία Ανεξάρτητων 
Συνδικάτων της Βουλγαρίας-CITUB σε 
συνεργασία με τα βασικά μέλη αυτής, 
το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Συνδικαλι-
στικής Έρευνας-ISTUR και το Κολλέγιο 
Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Εργαζο-
μένων-WETCO, κατά την περίοδο 2016-
2021. 

Plamen Dimitrov

Πρόεδρος Συνομοσπονδίας 
Ανεξάρτητων Συνδικάτων της 
Βουλγαρίας-CITUB
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Συνοπτική παρουσίαση

Το πρόγραμμα DIRECT II, το οποίο προ-
ώθησε η Συνομοσπονδία Ανεξάρτητων 
Συνδικάτων της Βουλγαρίας εστιάζει 
σε τάσεις που άπτονται της απευθείας 
συμμετοχής των εργαζομένων, σε έξι 
Κράτη Μέλη της ΕΕ, αποσκοπώντας να 
διερευνήσει τον αντίκτυπο της απευθεί-
ας συμμετοχής στις εργασιακές σχέσεις 
σε εταιρικό επίπεδο και να μελετήσει 
τον αριθμό επιχειρήσεων στις χώρες 
εταίρους που αποτελούν παράδειγμα 
εφαρμογής καλών πρακτικών, έχοντας 
θεσπίσει επιτυχώς νέες τεχνολογίες (πα-
ντός είδους) με την πλήρη συνεργασία 
των απασχολουμένων, ακολουθώντας 
τη διαδικασία της απευθείας συμμετο-
χής αυτών.  

Με το πρόγραμμα επιδιώκεται, επίσης, 
η συνεχής ανάπτυξη κάποιων πρακτι-
κών απευθείας συμμετοχής που καθι-
ερώνονται υπό το πρίσμα συμβατικών 
τεχνολογιών και η σύγκριση αυτών με 
τις πρακτικές απευθείας συμμετοχής, 
οι οποίες ορίζονται ως αποτέλεσμα 
της εφαρμογής νέων τεχνολογιών. Το 
πρόγραμμα αποσκοπεί στην έρευνα, σε 
περίπτωση απευθείας συμμετοχής στη 
διοίκηση, ακόμη και με την καθιέρωση 
νέων τεχνολογιών, παρέχοντας τη δυ-
νατότητα να επιτυγχάνεται βελτιωμένη 
αποτελεσματικότητα, παραγωγικότη-
τα, καλύτερη οργάνωση της εργασίας 
αλλά και δέσμευση του εργατικού δυ-
ναμικού, περιλαμβανομένης της υπο-
βολής εισηγήσεων για οργανωτική και-
νοτομία εκ  μέρους των εργαζομένων, 

συνδράμοντας τους εργαζόμενους να 
αποκτήσουν πρόσθετα προσόντα και 
δεξιότητες, καθιστώντας το εργασιακό 
περιβάλλον ανθρωποκεντρικό, για πα-
ράδειγμα, με την καθιέρωση ευέλικτου 
εργασιακού ωραρίου, διασφαλίζοντας 
την εφαρμογή βελτιωμένου συστήμα-
τος ασφάλειας και υγείας στην εργα-
σία, παρέχοντας τη δυνατότητα ευε-
λιξίας στους εργαζόμενους κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, περι-
λαμβανομένης της κατ’ οίκον και της 
εκ περιτροπής εργασίας, καθώς επίσης 
και της καθιέρωσης κατάλληλων τρό-
πων αμοιβής σε συνάφεια με την καθιέ-
ρωση νέων τεχνολογιών. 

Επιπλέον της επαύξησης του κινήτρου 
για εργασία, της αποτελεσματικής πα-
ραγωγής / επικερδών υπηρεσιών, η 
δημοκρατία στον εργασιακό χώρο, 
ιδιαίτερα η απευθείας συμμετοχή στη 
διακυβέρνηση (διοίκηση) μπορεί να 
καταστεί εργαλείο για ανθρωποκε-
ντρική εργασία και ανθρωποκεντρικό 
εργασιακό περιβάλλον, επαύξηση της 
εργασιακής ικανοποίησης και ανάπτυ-
ξη του εργατικού δυναμικού. Είναι ένα 
σύστημα οργάνωσης της εργασίας που 
παρέχει τη δυνατότητα στους απασχο-
λούμενους να μυούνται στις καθημερι-
νές δραστηριότητες της επιχείρησης. 
Αυτή η δημοκρατία μπορεί να εμπερι-
κλείει διευθετήσεις διαβούλευσης και 
εκπροσώπησης στον εργασιακό χώρο 
με ατομική ή/και ομαδική συμμετοχή. Η 
προώθηση της απευθείας συμμετοχής 
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μπορεί να αποβεί ανταγωνιστική στρα-
τηγική για μια επιχείρηση, συμβάλλο-
ντας στη συνεχή οικονομική ανάκαμψη 
εντός της ΕΕ και καθιστώντας τις ευρω-
παϊκές επιχειρήσεις ανταγωνιστικότερες 
στην παγκόσμια αγορά, αποδοτικότε-
ρες, με χαμηλότερα κόστη παραγωγής, 
διευρυμένη καινοτομική δυναμική και 
μεγαλύτερη δέσμευση εκ μέρους των 
απασχολουμένων. Σύμφωνα με πολλές 
διεξαχθείσες μελέτες, όλες οι μορφές 
δημοκρατίας στον εργασιακό χώρο, 
ιδιαίτερα η απευθείας συμμετοχή στη 
διακυβέρνηση, έχουν ως αποτέλεσμα 
ενισχυμένα κίνητρα για τους εργαζόμε-
νους και αυξημένη παραγωγικότητα.  

Με την ταχεία εξέλιξη και εφαρμογή 
ψηφιακών τεχνολογιών, οι εργασιακοί 
χώροι στην ΕΕ μεταβάλλονται ραγδαία. 
Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι πρέ-
πει να προσαρμοστούν σε αυτές τις 
αλλαγές, ώστε να παραμείνουν αντα-
γωνιστικοί, να διατηρήσουν το μερίδιό 
τους στην αγορά και πάνω απ’ όλα να 
διατηρήσουν τα επίπεδα απασχόλησης. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ψηφιοποί-
ηση παραπέμπει στην ολοκλήρωση και 
στην εφαρμογή διαφόρων ψηφιακών 
τεχνολογιών και καινοτομιών στον κοι-
νωνικό τομέα αλλά και σε οικονομικούς 
κλάδους όπως στη μηχανοργάνωση, 
αυτοματοποίηση, ρομποτική, κατα-
σκευαστικές τεχνολογίες και κοινωνικά 
μέσα. 

Κατά συνέπεια, η καθιέρωση νέων τε-
χνολογιών δίνει στη διοίκηση και στους 

εκπροσώπους απασχολουμένων τη δυ-
νατότητα να συνεργάζονται, να κατα-
λήγουν σε επιλογές που ανταποκρίνο-
νται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της 
δικής τους επιχείρησης και του επιχει-
ρηματικού τομέα, όπως η δέουσα επι-
λογή υλισμικού, ο σχεδιασμός και η δι-
αχείριση λογισμικού και οι οργανωτικές 
αλλαγές που απαιτούνται για τη χρήση 
των επιλεγέντων συστημάτων τεχνολο-
γίας. Οι γενόμενες επιλογές μπορούν να 
επηρεάσουν σημαντικά υπέρ της επι-
τυχούς αλλαγής της τεχνολογίας, της 
διαχείρισης του αντίκτυπου της στα 
επίπεδα απασχόλησης, της αναδιορ-
γάνωσης του εργασιακού χώρου, της 
ανάγκης απόκτησης δεξιοτήτων και της 
βελτίωσης της ποιότητας της εργασια-
κής ζωής των απασχολουμένων. 

Η επίτευξη του στόχου για εξασφάλιση 
αυτού του εργασιακού περιβάλλοντος 
θα ήταν τελεσφορότερη  εάν συνδυα-
ζόταν με διάφορα είδη εκπροσωπευ-
τικής συμμετοχής, όπως η παροχή 
πληροφοριών και η διαβούλευση δια 
της διοίκησης, οι επιτροπές υγείας και 
ασφάλειας, επιλογές για συμβουλευτική 
ή πλήρη συμμετοχή σε εποπτικά ή διοι-
κητικά σώματα κλπ, καθώς και η συν-
δικαλιστική εκπροσώπηση στη διαδικα-
σία συλλογικών διαπραγματεύσεων. 
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Δικαιούχοι του Προγράμματος και Μέλη της 
Συντονιστικής Επιτροπής αυτού

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οκτώ εταίροι από έξι Κράτη Μέλη της ΕΕ και το ΗΒ, 
ως ακολούθως:

Βουλγαρία:  Συνομοσπονδία Ανεξάρτητων Συνδικάτων της Βουλγαρίας (CITUB):  

• Ina Atanasova, Συντονίστρια Προγράμματος, 

• Ekaterina Riberova, Συντονίστρια Έρευνας 

• Bistra Karadimova  

Συνομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Βουλγαρίας (KRIB): 
• Elitsa Pesheva

Κύπρος:   Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ): 

• Χρίστος Πελεκάνος

• Βαγγέλης Ευαγγέλου

Ιταλία:     Ίδρυμα Guiseppe di Vittorio (FDV-CGIL):

• Salvo Leonardi

Ιρλανδία:   Ινστιτούτο για την Ανέλιξη των Απασχολουμένων (IDEAS): 
• Brian McGann

• Tony Murphy

• Mary Ogundipe

Πολωνία:   Szkola Glowna Handlowa w Warszawie (Σχολή Οικονομικών της Βαρσοβίας 

(SGH)

• Andrzej Zybała 

• Dorota Konopka

Ισπανία: Ίδρυμα 1ης Μαίου, CC.OO 

• Jesús Cruces Aguilera 

• Alicia Martinez Poza, 

• Συνεργαζόμενοι Εταίροι

Βουλγαρία: Βιομηχανικός Σύνδεσμος Βουλγαρίας (BIA)

ΗΒ: Royal Holloway and Bedford New College

•  Michael Gold 

Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας Προγράμματος: 
• Kevin P O’Kelly
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή: Ορισμός Απευθείας Συμμετοχής (ΑΣ), Ορισμός νέας 
τεχνολογίας, Σκοποί του Προγράμματος DIRECT 2, μεθοδολογία 
Προγράμματος

Η δημοκρατία στον εργασιακό χώρο αποτελεί σημαντικό κομβικό σημείο για τα 
ευρωπαϊκά συνδικάτα από τη δεκαετία του ‘80.1 Η συμμετοχή των απασχολουμένων 
μπορεί, σε επίπεδο λήψης αποφάσεων από τη Διοίκηση, να υλοποιηθεί με τρεις 
τρόπους:

• Η συμμετοχή εκπροσώπων στα συμβούλια εργαζομένων, στα συμπόσια 
γνωμοδοτικού χαρακτήρα και συμμετοχή εκπροσώπων των απασχολουμένων 
στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών,

• Οικονομική συμμετοχή δια της κατοχής μετοχών από τους απασχολούμενους, 
είτε σε ατομικό επίπεδο είτε ως μέρος κοινών σχεδίων κατοχής μετοχών από 
τους απασχολούμενους (ESOPs)

• Απευθείας συμμετοχή

Ορισμός της «Απευθείας Συμμετοχής»

Η απευθείας και η εκπροσωπευτική συμμετοχή αλληλοσυμπληρώνονται και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός καλύτερου ενδοεταιρικού κοινωνικού 
διαλόγου που μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στη 
δέσμευση του εργατικού δυναμικού.

Η απευθείας συμμετοχή μπορεί να οριστεί ως:

Οι ευκαιρίες που παρέχει η Διοίκηση ή οι πρωτοβουλίες που υποστηρίζει στον 
εργασιακό χώρο για διαβούλευση ή/και  κατανομή ευθυνών και η παραχώρηση 
εξουσίας στους υφισταμένους της είτε ως άτομα είτε ως ομάδα απασχολουμένων 
για λήψη αποφάσεων σχετικά με τα άμεσα καθήκοντά τους, την οργάνωση της 
εργασίας ή/και τις εργασιακές συνθήκες. 2

Κατά συνέπεια, είναι μια διαφορετική προσέγγιση της οργάνωσης της εργασίας 
που συνδράμει τους απασχολούμενους στις καθημερινές εργασίες της επιχείρησης. 
Αυτό μπορεί να  περιλαμβάνει διαβούλευση αλλά και ρυθμίσεις ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον εργασιακό χώρο ήτοι:

• Γνωμοδοτική – όταν η Διοίκηση εισάγει συστήματα για να δίνουν την άποψή 
τους οι απασχολούμενοι αναφορικά με θέματα που άπτονται της εργασίας, 
αλλά η Διοίκηση συνεχίζει διατηρεί το δικαίωμα της λήψης αποφάσεων,

• Εξουσιοδοτική – όταν η Διοίκηση δίνει στους απασχολούμενους μεγαλύτερη 
διακριτική ευχέρεια και ευθύνη να οργανώνουν και να διεκπεραιώνουν τα 
καθήκοντά τους χωρίς παραπομπή στη Διοίκηση.

Σε αμφότερες τις μορφές απευθείας συμμετοχής μπορούν να συμμετέχουν 
εργαζόμενοι είτε ατομικά είτε ομαδικά. Η ατομική διαβούλευση μπορεί να γίνεται 
είτε στο πλαίσιο συναντήσεων «δια ζώσης» με τη Διοίκηση είτε διατηρώντας 
‘αποστάσεις’. Η ομαδική διαβούλευση μπορεί είτε λαμβάνει είτε μόνιμο είτε 

1     Η ETUC διεκδικούσε συνεχώς μεγαλύτερη συμμετοχή των απασχολουμένων στον εργασιακό 
χώρο, για περισσότερα από τριάντα χρόνια αφότου υιοθετήθηκε η Πολιτική Διακήρυξη στο 5ο 
Συνέδριο της ETUC στο Μιλάνο και συνεχίζει να το πράττει μέχρι τώρα, περιλαμβανομένης και 
της υιοθέτησης της «Στρατηγικής για Περισσότερη Δημοκρατία στην Εργασία», τον Νοέμβριο 
2018, αλλά και της εκστρατείας για περισσότερη δημοκρατία στον εργασιακό χώρο – 2021: 
Έτος Περισσότερης Δημοκρατίας στην Εργασία.

2     Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) 
Σχεδιάζοντας την Απευθείας Συμμετοχή στο πλαίσιο της Οργανωτικής Αλλαγής – Πρόγραμμα 
EPOC-Οικονομική Πολιτική σε Σύνθετα Περιβάλλοντα, Δουβλίνο (1994)
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προσωρινό χαρακτήρα. Παραδείγματα μορφών απευθείας συμμετοχής 
παρατίθενται στη συνέχεια:

Πίνακα 1 Παραδείγματα Απευθείας Συμμετοχής: 3

 ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ

Ο
Μ

Α
Δ

ΙΚ
Η

 

Τακτικές συναντήσεις επανεξέτασης με-
ταξύ του/της απασχολουμένου/ης και 
του άμεσου προϊσταμένου αυτού/αυτής

Έρευνες για τη συμπεριφορά του απα-
σχολούμενου

Σχέδια εισηγήσεων

Άλλες εσωτερικές ρυθμίσεις που δίνουν 
τη δυνατότητα στους απασχολούμε-
νους να εκφράζουν τις απόψεις τους, 
όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 
ενδοεταιρικό δίκτυο, διαδικτυακές ομά-
δες συζήτησης, εταιρικά ενημερωτικά 
δελτία, πίνακες ανακοινώσεων κλπ.

Έκαστος/η απασχολούμενος/η 
έχει το δικαίωμα και την ευθύνη 
να διεκπεραιώνει τα καθήκοντά 
του/της χωρίς συνεχείς παραπο-
μπές στον προϊστάμενό του/της

Α
ΤΟ

Μ
ΙΚ
Η

Προσωρινές ή ειδικές ομάδες απασχο-
λουμένων που συναντώνται για ειδικό 
σκοπό και για περιορισμένη χρονική πε-
ρίοδο – όπως οι ομάδες προγράμματος 
ή οι δυνάμεις κρούσης

Μόνιμες ομάδες, όπως εβδομαδιαίες / 
μηνιαίες συναντήσεις ομάδας εργασίας 
για να ασχοληθεί με τρέχοντα ζητήματα 
σχετικά με την εργασία, για παράδειγ-
μα, κύκλοι ποιότητας

Παραχωρούνται δικαιώματα και 
ευθύνες σε ομάδες απασχολου-
μένων για να διεκπεραιώσουν τις 
κοινές εργασίες τους, χωρίς πα-
ραπομπή στη Διοίκηση – που επί-
σης καλείται ‘Ομάδα Εργασίας’

Η προώθηση της απευθείας συμμετοχής μπορεί να αποτελεί ανταγωνιστική 
στρατηγική για μια επιχείρηση, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάκαμψη εντός 
της ΕΕ και καθιστώντας τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανταγωνιστικότερες στην 
παγκόσμια αγορά, ούσες αποδοτικότερες, μειώνοντας τα κόστη παραγωγής, 
δίνοντας τη δυνατότητα για σημαντικότερες καινοτομίες και δημιουργώντας 
μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία και δέσμευση ανάμεσα στους 
απασχολούμενους.

Απευθείας Συμμετοχή και Νέες Τεχνολογίες

Σύμφωνα με μελέτες έχει διαφανεί ότι όλες οι μορφές δημοκρατίας στον 
εργασιακό χώρο, ειδικά η απευθείας συμμετοχή στη διακυβέρνηση, καταλήγουν 
στη βελτιστοποίηση του κινήτρου για τους εργαζομένους και σε αυξημένη 
παραγωγικότητα. Κατά συνέπεια, η αποτελεσματικότητα της παραγωγής/
υπηρεσιών μιας επιχείρησης επαυξάνεται χάρη στο δημοκρατικό πνεύμα 
στον εργασιακό χώρο, το οποίο δίνει ώθηση στην εξανθρωπιστική εξέλιξη της 
εργασίας, του εργασιακού περιβάλλοντος, τονώνει το αίσθημα ικανοποίησης από 
την εργασία και επαυξάνει την εξέλιξη του εργατικού δυναμικού.

Οι εργασιακοί χώροι στην ΕΕ μεταβάλλονται ραγδαία ακολουθώντας την τάχιστη 

3    Ο.π.
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πρόοδο και εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι 
πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές ώστε να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές/οί, να διατηρήσουν το μερίδιό τους στην αγορά και κυρίως 
το σημαντικότερο, να τα επίπεδα απασχόλησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η 
ψηφιοποίηση αναφέρεται σε ολοκλήρωση και εφαρμογή διαφόρων ψηφιακών 
τεχνολογιών και καινοτομιών σε όλα τα κοινωνικά και οικονομικά πεδία όπως: 
πληροφορικοποίηση, μηχανογράφηση, ρομποτική, τεχνολογίες μεταποιητικής 
βιομηχανίας, κοινωνικά μέσα, τεχνητή νοημοσύνη, κλπ.

Όταν η ανάγκη να παραμείνουν οι επιχειρήσεις ανταγωνιστικές και επικερδείς 
απαιτεί την υιοθέτηση της χρήσης νέων τεχνολογιών είτε στη μεταποιητική 
βιομηχανία είτε στους τομείς των υπηρεσιών για επιχειρήσεις, αυτό μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα σημαντική οργανωτική αλλαγή που φέρνει τη Διοίκηση αντιμέτωπη 
με σειρά προκλήσεων:

• Πώς η Διοίκηση / οι εποπτικές δομές να αναδιοργανωθούν, ώστε να δοθεί 
η δυνατότητα μεγαλύτερης αυτονομίας στους απασχολούμενους με τη χρήση 
νέων τεχνολογιών και τη μεταβίβαση του ελέγχου στο εργατικό δυναμικό,

• Η υιοθέτηση της χρήσης νέων τεχνολογιών απαιτεί υψηλότερα επίπεδα 
δεξιοτήτων για το εργατικό δυναμικό. Η επένδυση σε μια δαπανηρή τεχνολογία 
εξυπακούεται ταυτόχρονα και επένδυση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του 
υφιστάμενου εργατικού δυναμικού ή/και στρατολόγηση εκείνων που διαθέτουν 
τις βασικές δεξιότητες, ώστε να χειρίζονται τις νέες τεχνολογίες,

• Ανάλογα με το περιρρέον κλίμα στις εργασιακές σχέσεις σε ένα οργανισμό, θα 
χρειαστεί για τις διαπραγματεύσεις σε σχέση με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, 
ευελιξία και συνεργασία εκ μέρων αμφοτέρων των μερών, καθότι, πολύ συχνά 
η εφαρμογή τεχνολογιών οδηγεί σε μια περίοδο ‘δοκιμής και σφάλματος’ και 
καταλήγει σε τελικές λύσεις σταδιακά. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο υπάρξει 
οριστική συμφωνία στα πρώιμα στάδια της εφαρμογής τα διαδικασίας.

Επιπλέον, οι απασχολούμενοι και οι εκπρόσωποί τους βρίσκονται αντιμέτωποι με 
μια σειρά δυσκολιών όταν πρέπει να χειριστούν νέες τεχνολογίες:

• Έχει ως συνέπεια η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, την απώλεια θέσεων εργασίας; 
Πώς επιτυγχάνεται η προστασία των επιπέδων απασχόλησης μέσα σε ένα κλίμα 
αναπόφευκτης αναδιοργάνωσης της εργασίας βάσει των νέων τεχνολογιών;

• Ποιες αλλαγές θα χρειαστεί να γίνουν στην υφιστάμενη οργάνωση της 
εργασίας, αλά και στη Διοίκηση, επιτήρηση και ιεραρχικές δομές, ώστε να 
υπάρξει αποτελεσματική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις σημερινές 
ρυθμίσεις;

• Τι είδους αναβάθμιση δεξιοτήτων και επιμόρφωση θα παράσχει η επιχείρηση 
σε υφιστάμενους εργαζόμενους που θα έχουν επηρεαστεί από την εφαρμογή 
της νέας τεχνολογίας; Εάν η Διοίκηση προβεί σε πρόσληψη νέων εξειδικευμένων 
εργαζομένων, οι οποίοι να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη, πώς 
αυτοί οι νέοι απασχολούμενοι προσαρμόζονται στις δομές του υπάρχοντος 
εργασιακού χώρου;

• Η αμοιβή είναι σχετικό ζήτημα ως προς τα επίπεδα δεξιοτήτων – πώς θα 
ανταμείβεται η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας, η όποια αλλαγή στην οργάνωση 
της εργασίας και οι ενδεχόμενες μεγαλύτερες ευθύνες; Πώς θα επηρεάζεται 
η εισοδηματική δομή; Η αναμενόμενη αύξηση της παραγωγικότητας θα 
κατανέμεται στο εργατικό δυναμικό;

Ορισμός Νέων Τεχνολογιών

Μέσα στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος επιδιώκεται η διερεύνηση αυτών των 
ζητημάτων και επίσης η εξέταση αριθμού παραδειγμάτων επιχειρήσεων καλής 
πρακτικής στα χώρες εταίρους που έχουν επιτυχώς εφαρμόσει νέες τεχνολογίες 
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(οποιασδήποτε μορφής) με την πλήρη συνεργασία των απασχολουμένων, δια 
μιας διαδικασίας απευθείας συμμετοχής και για τους σκοπούς αυτής της μελέτης, 
χρησιμοποιείται ένας άλλος ορισμός του EUROFOUND:

Μηχανογράφηση: η αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα από τον 
παράγοντα μηχανή

Ψηφιοποίηση: ο μετασχηματισμός των φυσικών αντικειμένων και εγγράφων σε 
δυαδικά ψηφία (και αντίστροφα)

Συντονισμός από πλατφόρμες: η χρήση ψηφιακών δικτύων για να οργανωθούν 
οικονομικές συναλλαγές με αλγοριθμικό τρόπο (όπως αυτά που χρησιμοποιούνται 
από το Υπέρ). 4

Για τους σκοπούς αυτού του προγράμματος DIRECT 2 και την έρευνα 
περιπτωσιολογικής μελέτης, η προσοχή επικεντρώνεται στην πρώτη εξ αυτών των 
δυο πτυχών του ορισμού: α) υιοθέτηση της μηχανογράφησης και της ρομποτικής 
και β) χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για οποιονδήποτε λόγο κατά τον 
μετασχηματισμό της εργασίας.

Περιεχόμενο, αντικείμενο και στόχοι της έρευνας και γενικότερα του προγράμματος.

Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες και προηγηθέντα προγράμματα συμπεραίνεται 
ότι η απευθείας συμμετοχή σχετίζεται, ως επί των πλείστω, με κάποια μορφή 
οργάνωση της παραγωγής και της εργασίας, όπως η βελτιστοποιημένη παραγωγή 
συστημάτων τύπου ‘Toyota’ όπου επιδιώκεται να επιτευχθεί μείωση του κόστους 
υλικών, ενέργειας, τεχνολογικού κλάδου, κλπ. Οι νέες μορφές οργάνωσης της 
εργασίας σχετίζονται με καινοτομικές τεχνολογικές λύσεις, όμως μπορούν 
να εφαρμόζονται σε περισσότερο συμβατικές διαδικασίες οργάνωσης της 
εργασίας, ιδιαίτερα οργάνωση της εργασίας βάσει μιας ομάδας ή ενός γκρουπ 
ή να επεξεργάζονται δομές οργάνωσης, οι οποίες απαιτούν ένα ψηλό βαθμό 
αυτονομίας για έκαστο απασχολούμενο.

Ταυτόχρονα, η πρακτική της απευθείας συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων σε 
επίπεδο Διοίκησης αποτελεί παράγοντα βελτίωσης της οργάνωσης της εργασίας 
και της παραγωγής, καθώς επίσης και παράγοντα βελτίωσης της τεχνολογικής 
υποστήριξης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εργαζομένων μέτριας και υψηλής 
κατάρτισης. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για επιτυχείς διοικητικές προσεγγίσεις 
της εφαρμογής νέων τεχνολογιών με τη χρήση της πρακτικής της απευθείας 
συμμετοχής.

Η χρήση της πρακτικής της απευθείας συμμετοχής εστιάζοντας μόνο στις 
μεθόδους Διοίκησης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος αυτών στους 
εργαζομένους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη σοβαρή δυσαρέσκεια αυτών. Εάν 
δεν γίνει προσεκτική χρήση αυτής, μπορεί να έχει ζημιογόνες συνέπειες επί:

• Του εύρους ικανοποίησης των απασχολουμένων,

• Του κινήτρου των εργαζομένων και των αλλαγών των συνθηκών εργασίας που 
καταλήγουν σε επαυξημένη εργασιακή ένταση (η οποία δεν αμείβεται πάντοτε 
με τα υψηλότερα εισοδήματα)

• Εξάντληση και “εξουθένωση”

• Διενέξεις για την κατανομή των εργασιακών καθηκόντων

• Πιθανή μείωση των θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα απολύσεις ή 
επαναδιορισμούς

4    Eurofound (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας) 
(2021)
https://www.eurofound.europa.eu/publications/flagship-report/2021/the-digital-age-
implications-of-automation- digitisation-and-platforms-for-work-and-employment Επίσης: 
Ρηξικέλευθες Τεχνολογίες: Μετασχηματισμός της παραγωγής και της απασχόλησης στην 
Ευρώπη (2020) https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_
ef_document/ef19047en.pdf
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• Περιορισμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην εκπροσώπηση και στην 
προστασία των συμφερόντων τους, περιλαμβανομένης και της συνδικαλιστικής 
εκπροσώπησης.

Εναλλακτικά, τεχνολογίες που εφαρμόζονται δια της διαδικασίας της απευθείας 
συμμετοχής μπορούν:

• Να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και να 
επαυξήσουν τη δέσμευση του εργατικού δυναμικού,

• Να συμβάλουν στη βελτίωση των προσόντων και δεξιοτήτων

• Καθιστώντας πιο ανθρώπινο το εργασιακό περιβάλλον, για παράδειγμα, 
με την εφαρμογή ευέλικτου εργασιακού ωραρίου και τον περιορισμό των 
επαναλαμβανομένων καθηκόντων

• Βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία

• Δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, 
περιλαμβανομένης και της εναλλαγής σε θέσεις απασχόλησης, αλλά και της 
εργασίας κατ’ οίκον, καθώς επίσης και των δεόντων μορφών αμοιβής αναφορικά 
με την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας.

Επιτυγχάνοντας ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον θα ήταν αποτελεσματικότερο 
εάν σχετίζεται με μορφές εκπροσωπευτικής συμμετοχής, όπως η διάταξη 
περί πληροφόρησης και διαβούλευσης από τη Διοίκηση, καθώς επίσης περί 
εκπροσώπησης από τα συνδικάτα σε σχέση με τη διαδικασία των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων.

Ενδέχεται από τα ευρήματα του Προγράμματος DIRECT (2017-2018) να προκύψουν 
συμπεράσματα σύμφωνα με τα οποία η απευθείας συμμετοχή, ακόμη και όταν 
εξετάζεται περισσότερο ως διοικητική προοπτική, είναι ευρέως διαδεδομένη και 
επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους 
απασχολουμένους στις επιχειρήσεις, με μια συνεργασιακή προσέγγιση των 
εργασιακών σχέσεων και της εκπροσωπευτικής συμμετοχής. 5

Κατά συνέπεια, η εικασία γι’  αυτό το πρόγραμμα ότι η απευθείας συμμετοχή 
αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη Διοίκηση και τους εκπροσώπους των 
απασχολουμένων σε σχέση με τις δυσκολίες που αναδύονται κατά την εφαρμογή 
των νέων τεχνολογιών.

Σκοποί του προγράμματος

1. Να επεκταθεί η μελέτη της πρακτικής της απευθείας συμμετοχής στην 
οργάνωση της εργασίας σε επιλεγμένους επιχειρηματικούς κλάδους και 
επιχειρήσεις στις χώρες εταίρους, εμβριθώντας στην εν λόγω μελέτη, ιδιαίτερα 
στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

2. Να διερευνηθεί ενδελεχώς η σχέση μεταξύ απευθείας συμμετοχής και:

• ενός εξανθρωπισμένου εργασιακού περιβάλλοντος,

• επαυξημένων δεξιοτήτων και ευεξίας στην εργασία,

• επαυξημένου αισθήματος ικανοποίησης και κινήτρου στην εργασία

3. Κατά την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, να μελετηθεί ο συσχετισμός μεταξύ της 
απευθείας και της εκπροσωπευτικής συμμετοχής, υπό το πρίσμα της επιρροής 
της επί του εργασιακού περιβάλλοντος.

4. Να διερευνηθεί η σημασία της εφαρμογής της πρακτικής της απευθείας 
συμμετοχής τις εργασιακές σχέσεις, της εκπροσώπησης του συνδικάτου 
ενόψει της βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος στις διαπραγματεύσεις 
υπέρ της υιοθέτησης της χρήσης νέων τεχνολογιών.

5. Να γίνει μια συγκριτική ανάλυση των επικρατουσών τάσεων στις χώρες 

5    www.direct-project.org
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εταίρους.

6. Να καταρτιστούν οι εργαζόμενοι, εκπρόσωποι των εργαζομένων, συνδικαλιστές 
και εργοδότες στο συγκεκριμένο πλαίσιο της απευθείας συμμετοχής και στον 
συσχετισμό της με την εκπροσωπευτική συμμετοχή (περιλαμβανομένης της 
συνδικαλιστικής εκπροσώπησης).

7. Να διοργανωθούν συζητήσεις μεταξύ συνδικαλιστών και άλλων εκπροσώπων 
των εργαζομένων, διευθυντικών στελεχών και εργοδοτών με αντικείμενο 
τον ρόλο της απευθείας συμμετοχής μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών της 
διαστάσεων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, ιδιαίτερα αναφορικά με την 
επιτυχή εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

8. Να ετοιμαστούν οι Κατευθυντήριες Γραμμές Καλής Πρακτικής της Απευθείας 
Συμμετοχής, για να αποτελέσουν βοήθημα για χρήση από τη Διοίκηση και 
τους εκπροσώπους των απασχολουμένων, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή 
υιοθέτηση της χρήσης νέων τεχνολογιών μέσω κοινών συντονιστικών 
επιτροπών σε επίπεδο επιχείρησης και κοινών ομάδων υλοποίησης.

9. Να γίνουν συστάσεις ανάληψη ενεργειών / δράσεων σε επίπεδο ΕΕ και εθνικών 
ενώσεων, εστιάζοντας σε νέες τεχνολογίες και στον εκσυγχρονισμό της 
ευρωπαϊκής οικονομίας.

10. Γενικά, να προωθηθούν πρακτικές απευθείας συμμετοχής, ως μέσο επίτευξης 
θετικής έκβασης για κοινωνικές, τεχνικές και οικονομικές εξελίξεις στα Κράτη 
Μέλη της ΕΕ.

Μεθοδολογία

Η μελέτη διεξάγεται περνώντας μέσα από σημαντικά στάδια, ως ακολούθως:

1. Αναθεώρηση των εθνικών συστημάτων εργασιακών σχέσεων, 
περιλαμβανομένης και ανάλυσης του ρόλου του κοινωνικού διαλόγου, της 
εκπροσωπευτικής συμμετοχής καθώς και της απευθείας συμμετοχής σε 
έκαστο των έξι συμμετεχόντων Κρατών Μελών της ΕΕ.

2. Έρευνα βάσει ερωτηματολογίου για πολιτικές ή/και συμπεριφορές έναντι της 
πρακτικής της απευθείας συμμετοχής:

α) Τα αρμόδια υπουργεία των εθνικών κυβερνήσεων και οι κρατικές υπηρεσίες

β) Συνδικάτα και εργοδοτικές οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο

γ) Συνδικάτα και εργοδοτικές οργανώσεις σε κλαδικό επίπεδο

δ) Συνδικάτα και εκπρόσωποι εργοδοτών σε επίπεδο επιχείρησης σε, τουλάχιστον, 
δυο επιχειρήσεις από δυο επιχειρηματικούς κλάδους: 6

• Κλάδος υπηρεσιών

• Κλάδος μεταποίησης

3. Διακρατικές στρογγυλές τράπεζες επί των ακόλουθων θεμάτων:

• Απευθείας συμμετοχή και υιοθέτηση της χρήσης νέων τεχνολογιών

• Πιο ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον στην εποχή της ψηφιοποίησης

• Απευθείας συμμετοχή, ικανοποίηση στην εργασία, κίνητρο στον εργασιακό 
χώρο, αναβάθμιση δεξιοτήτων και κατάρτιση

• Βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής απόδοσης της απευθείας συμμετοχής 
συνδέοντας την με την εκπροσωπευτική συμμετοχή και τη συλλογική 

6     Αυτές οι έρευνες σε επίπεδο επιχείρησης κατέληξαν στην επιλογή περιπτωσιολογικών 
μελετών   ‘καλής πρακτικής’ για επιχειρήσεις στα έξι Κράτη Μέλη της ΕΕ, τόσο μεγάλες όσο και 
μικρές, οι οποίες έχουν συμμετάσχει και εφαρμόζουν την πρακτική της απευθείας συμμετοχής 
ή/και της καινοτομίας στον εργασιακό χώρο ως αναπόσπαστο μέρος των εργασιακών 
σχέσεων.
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διαπραγμάτευση υπέρ της υιοθέτησης της χρήσης νέων τεχνολογιών στις 
επιχειρήσεις.

4. Έκαστος εθνικός εταίρος στο πρόγραμμα θα ετοιμάσει έκθεση σε εθνικό 
επίπεδο, σε συνέχεια της οποίας θα συνταχθεί τελική Συγκριτική Έκθεση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Προτείνεται όπως αυτή η Τελική Έκθεση του Προγράμματος 
παρουσιαστεί σε κομβικής σημασίας διεθνές συνέδριο που αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί στη Σόφια, τον Ιούλιο του 2022.

5. Επιπλέον θα ετοιμαστούν Κατευθυντήριες Γραμμές για Καλή Πρακτική της ΑΣ 
και θα παρουσιαστούν στο Τελικό Συνέδριο που άπτεται του Προγράμματος.
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Κεφάλαιο 2 
Γενική ανασκόπηση των Συστημάτων Εργασιακών Σχέσεων στις 
Χώρες Εταίρους και οι Επιχειρηματικοί Τομείς που αποτέλεσαν 
αντικείμενο μελέτης

Προλογιακή Εισαγωγή:

Συστήματα Εργασιακών Σχέσεων στα έξι συμμετέχοντα Κράτη Μέλη της ΕΕ

Τα συστήματα εργασιακών σχέσεων (ΕΣ) συνίστανται, εν γένει, σε σχέσεις 
ανάμεσα σε τρεις ομάδες βασικών δρώντων: τους εργοδότες, τα συνδικάτα και 
την κυβέρνηση που διαφέρουν άρδην από Κράτος Μέλος σε Κράτος Μέλος της 
ΕΕ. Οι σχολιαστές συμφωνούν στο ότι τα εν λόγω συστήματα ΕΣ βρίσκονται 
εντός των εθνικών συστημάτων υποστήριξης επιχειρήσεων, τα οποία συνίστανται 
σε πολυσύνθετες αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στην εταιρική, οικονομική και 
παραγωγική μορφή διακυβέρνησης, την αγορά απασχόλησης και την αγορά 
εργασίας. Οι σχολιαστές, συνήθως αυτά τα εθνικά επιχειρηματικά συστήματα 
ομαδοποιούνται σε περιφερειακά συμπλέγματα ή μοντέλα, σε όλα τα Κράτη Μέλη 
της ΕΕ, τα οποία είναι γνωστά συλλογικά ως ‘ποικίλες μορφές καπιταλισμού’.7 
Στη βιβλιογραφία, η Κύπρος και η Ιρλανδία ανήκουν ευρέως στο μοντέλο της 
ελεύθερης αγοράς. Η Ιταλία και η Ισπανία ανήκουν στο μοντέλο της Νοτίου 
Ευρώπης και η Βουλγαρία με την Πολωνία ανήκουν στον μοντέλο της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με την τυπολογία του συγκεκριμένου εθνικού επιχειρηματικού συστήματος, 
η Κύπρος και η Ιρλανδία προτίθενται να διαθέτουν ένα ιδιωτικό τομέα που να 
λειτουργεί κατά κόρον υπέρ των μετοχικών συμφερόντων με προσανατολισμό 
στις βραχυπρόθεσμες οικονομικές αγορές.8 Στα συστήματα παραγωγής σε 
αυτές τις χώρες εντάσσονται, παραδοσιακά, ανειδίκευτοι εργαζόμενοι και 
χαρακτηρίζονται ως συστήματα μαζικής παραγωγής. Τα συνδικάτα τείνουν να 
είναι κατακερματισμένα και η συλλογική διαπραγμάτευση αποκεντρωμένη. Οι 
αγορές εργασίας είναι τυπικά ευέλικτες και απορρυθμισμένες.

Η Ιταλία και η Ισπανία είναι συνήθως ομαδοποιημένες σύμφωνα με τη διεθνή 
βιβλιογραφία, εκπροσωπώντας ένα ευρύτερο «Νότιο» μοντέλο εργασιακών 
σχέσεων, παρόλο που Ιταλοί εμπειρογνώμονες συμφωνούν για κάποιες ομοιότητες, 
υπογραμμίζουν επίσης και το διαφορετικό βαθμό παρέμβασης του κράτους που 
είναι πολύ μεγάλος στην Ισπανία, όμως στην Ιταλία είναι από τους μικρότερους 
στην Ευρώπη, όπου ο εθελοντισμός και ο κοινωνικός διάλογος που φθάνει 
σε μέγιστο επίπεδο, προέχουν και διέπουν τα πλείστα ζητήματα εργασιακών 
σχέσεων.9 Οι εργοδότες είναι συχνά αδιάλλακτοι και τα συνδικάτα εμφανίζονται 
κατακερματισμένα αναφορικά με τις πολιτικές και θρησκευτικές θέσεις τους. 
Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται γενικά αποκεντρωμένες αν και παρατηρείται 
σποραδική παρέμβαση του κράτους και ένα σύμφωνο κρίσης μεταξύ κράτους 
και συνδικάτων. Τα ποσοστά απασχόλησης είναι χαμηλά συγκριτικά με τα 

7    Soskice, D. (1991) ‘Η θεσμική υποδομή για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα: μια συγκριτική 
ανάλυση του ΗΒ και της Γερμανίας’: A.B. Atkinson και R. Bruneta (εκδόσεις) The New Europe, 
Λονδίνο: Macmillan; Whitley, R.(1999) Αποκλίνοντες Καπιταλισμοί: Η Κοινωνική Διάρθρωση 
και η Αλλαγή των Επιχειρηματικών Συστημάτων, Οξφόρδη: Oxford University Press; Hancké, B., 
Rhodes, M. και Thatcher, M. (2007) Υπερβαίνοντας τις Διαφορετικές Μορφές Καπιταλισμού. 
Διένεξη, Αντιφάσεις και Συμπληρωματικότητες στην Ευρωπαϊκή Οικονομία, Οξφόρδη: Oxford 
University Press.

8    Ebbinghaus, B. και Visser. J. (2000) Συνδικάτα στη Δυτική Ευρώπη από το 1945, Basingstoke: 
Palgrave Macmillan.

9     Leonardi S και Pedersini R ETUI (2018); Bordogna L και Pedersini R  Εργασιακές σχέσεις: 
Η ιταλική εμπειρία μέσα στο διεθνές περιβάλλον (2019)



17

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

βορειοευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αγορές εργασίας υπόκεινται σε ρύθμιση αλλά 
είναι ευέλικτες και η άτυπη εργασία κυριαρχεί ανάμεσα στις μικρές επιχειρήσεις.

Η τοποθέτηση της Βουλγαρίας και της Πολωνίας στα εθνικά επιχειρηματικά 
συστήματα αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση.10 Σε αυτές τις χώρες εντοπίζονται 
περιπτώσεις υβριδικών μοντέλων καπιταλισμού, όπως είναι η έννοια της αυτόνομης 
οικονομίας της αγοράς που επικρατεί από τη δεκαετία του ’90, μετά την κατάρρευση 
των δομών της τέως κατευθυνόμενης οικονομίας που ήταν εξηρτημένες σε 
φθηνή εργασία ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και 
της ελκυστικότητας για ξένα κεφάλαια. Το σύστημα εργασιακών σχέσεων της 
Πολωνίας είναι αρκετά συγκρουσιακό και ευρέως πλουραλιστικό, με χαμηλό 
ποσοστό συμμετοχής στα συνδικάτα και στις εργοδοτικές οργανώσεις αλλά και 
μέτρια κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, αυτές οι τυπολογίες του εθνικού επιχειρηματικού συστήματος πρέπει να 
υφίστανται επεξεργασία με ιδιαίτερη προσοχή. Για παράδειγμα, μέσα στο πλαίσιο 
μιας πιο πρόσφατης εργασίας, έχουν εντοπιστεί εννέα μοντέλα σε παγκόσμιο 
επίπεδο,11 σύμφωνα με την οποία η ανάλυση πρέπει να υπερβαίνει σαφώς αυτό 
που ενδέχεται συχνά να θεωρείται ως το στατικό κάπως αμετάβλητο πλαίσιο.

Μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος DIRECT 2, παρατίθενται κάτωθι τα κύρια 
σημεία των εθνικών συστημάτων εργασιακών σχέσεων, μέσα στο πλαίσιο των 
οποίων έχουν εξεταστεί οι σκοποί του προγράμματος.

Βουλγαρία

Το ποσοστό συμμετοχής σε συνδικάτα ακολουθεί πτωτική πορεία τα τελευταία 
είκοσι χρόνια, σημειώνοντας μείωση μέχρι 16-18% του εργατικού δυναμικού κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων πέντε χρόνων. Το ποσοστό συμμετοχής σε συνδικάτα 
είναι ψηλότερο                                                                                                                 στον 
δημόσιο τομέα, όπως επίσης στα μεταλλεία και στη μεταποίηση. Ωστόσο, είναι 
κατά πολύ χαμηλότερο στον τομέα των περισσότερων ιδιωτικών υπηρεσιών. 
Παρομοίως, κατά την ίδια χρονική περίοδο, το ποσοστό μελών στις εργοδοτικές 
οργανώσεις έχει επίσης σημειώσει πτώση.

Από το 2004-2005, παρατηρείται  στη βουλγαρική αγορά εργασίας τάση προς 
αποκέντρωση της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι περισσότερο 
διαδεδομένο στον τομέα ιδιωτικών υπηρεσιών, σε κάποιους κλάδους της 
μεταποίησης, όπως η παραγωγή χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, η 
παραγωγή ηλεκτρονικών και ηλεκτροτεχνικών προϊόντων, αλλά επίσης και στην 
παραγωγή τροφίμων, στη βιομηχανία ειδών ένδυσης και κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, δερμάτινων ειδών και υπόδησης, λιγότερο δε στην κατασκευή 
μηχανημάτων, στη μεταλλουργική και στη βιομηχανία παραγωγής χάρτου.

Η συνολική κάλυψη της συλλογικής διαπραγμάτευσης για ολόκληρη την οικονομία 
εκτιμάται στο 26-27%12 όμως χωρίς απορρύθμιση και αποκέντρωση. Κατά το 2020-
202113 παρατηρήθηκε μια ένδειξη της μικρής αύξησης που σημειώθηκε. Σύμφωνα 
με άλλες πηγές αυτός ο αριθμός κυμαίνεται μεταξύ 23% και 37%, ενώ στην 

10    Bohle, D. και Greskovits, B. (2012) Καπιταλιστική Πολυμορφία για την Ευρωπαϊκή 
Περιφέρεια, Ithaca NY και London: Cornell University Press; Nölke, A. και Vliegenthart, A. 
(2009) ‘Διευρύνοντας τις διάφορες μορφές καπιταλισμού: η ανάδυση της εξηρτημένης αγοράς 
των οικονομιών στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη’, World Politics, 61: 670-702.

11     Witt, M.A.,  Kabbach de Castro, L.R., Amaeshi, K., Mahroum, S., Bohle, D. and Saez, 
L. (2018) ‘Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών συστημάτων των 61 μειζόνων οικονομιών: 
ταξινόμηση και επιπτώσεις για τις διάφορες μορφές καπιταλισμού και έρευνα για τα 
επιχειρηματικά συστήματα’, Κοινωνικοοικονομική Επισκόπηση, 16(1): 5-38. Διατίθεται στην: 
https://doi.org/10.1093/ser/mwx012.
12    Πληροφορίες για τη Συνομοσπονδία Ανεξάρτητων Συνδικάτων στη Βουλγαρία - CITUB

13    Σύμφωνα με την ετήσια επισκόπηση για τη συλλογική διαπραγμάτευση στη CITUB, 2020 
και 2021.
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κάλυψη της συλλογικής διαπραγμάτευσης στη μεταποιητική βιομηχανία εκτιμάται 
να είναι γύρω στο 30-35%.14  Μέσα σε αυτό το φάσμα, σε κάποιους βιομηχανικούς 
κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, είναι κατά πολύ χαμηλότερος.15

Σε αριθμό επιχειρηματικών κλάδων, οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις συνεχίζουν 
να υφίστανται, όπως στα ορυχεία και σε κάποιους κλάδους της μεταποιητικής, 
για παράδειγμα, μεταλλουργία, κατασκευή μηχανών, παραγωγή χάρτου και 
στην οικοδομική. Στον τομέα των υπηρεσιών υφίστανται οι κλαδικές συλλογικές 
συμβάσεις, κυρίως σε δημόσιες εταιρείες, καθώς και σε κλάδους όπου ισχύουν 
ρυθμίσεις για συνεργασίες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για παράδειγμα 
είναι και η διακίνηση. Στους πλείστους δημόσιους κλάδους, όπως η εκπαίδευση, 
η υγειονομική περίθαλψη, ο πολιτισμός κλπ. υπάρχουν και οι κλαδικές συλλογικές 
συμβάσεις.

Επιπλέον, σε κάποιες εταιρείες δημόσιας χρηματοδότησης (π.χ., ταχυδρομεία και 
σιδηρόδρομους) αλλά και ιδιωτικές (π.χ. τηλεπικοινωνίες και κάποιες ιδιωτικές 
τράπεζες)   υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις που είναι εθνικής εμβελείας. Αναφορικά 
με τις συλλογικές συμβάσεις στη δημόσια διοίκηση, συνήθως υπογράφονται σε 
συγκεκριμένα υπουργεία και υπηρεσίες, των οποίων οι δραστηριότητες καλύπτουν 
όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Υπάρχουν, επίσης, συλλογικές συμβάσεις σε δημοτικό επίπεδο που ισχύουν σε 
κλάδους και εταιρείες και χρηματοδοτούνται από δημοτικούς προϋπολογισμούς 
(π.χ. τοπικές μεταφορές,  υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση). Στους πλείστους 
κλάδους, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, υπάρχουν συλλογικές 
συμβάσεις σε επίπεδο εταιρειών / οργανισμών, όμως και σε αυτή την περίπτωση 
ο αριθμός τους μειώνεται.

Σύμφωνα με δεδομένα της Έρευνας για τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες 2019, μόνο το 27 % 
των εργασιακών χώρων διαθέτουν επίσημη δομή εκπροσώπησης απασχολουμένων, 
ωστόσο στο 76% των μεγαλύτερων εταιρειών, στο 51% των μεσαίων εταιρειών 
και μόνο στο 23 % των μικρών εταιρειών με 10 μέχρι 49 απασχολούμενους.16 
Τα συνδικάτα συνεχίζουν να διαδραματίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
εκπροσώπηση των απασχολουμένων. Επιπλέον, υπάρχουν και πολλές εταιρείες 
όπου εκλέγονται και άλλοι εκπρόσωποι, όπως εκπρόσωποι για τις επιτροπές 
πληροφόρησης, διαβούλευσης, υγείας και ασφάλειας, άλλοι δε ειδικοί εκπρόσωποι 
απασχολουμένων για σκοπούς προστασίας, σε περιπτώσεις μαζικών απολύσεων 
ή αλλαγής στην κυριότητα της εταιρείας. Ωστόσο, σε πολλές εταιρείες, κυρίως 
μικρο και μικρές, δεν υπάρχουν συνδικάτα αλλά ούτε και οποιαδήποτε άλλης 
μορφής εκπροσώπηση των απασχολουμένων.

Αντί της αποκέντρωσης των συλλογικών συμβάσεων, συνεχίζει να προσδίδεται 
σημασία στις τριμερείς συνεργασίες, κυρίως σε εθνικό επίπεδο και σε κάποιο 
βαθμό και σε κλαδικό και περιφερειακό/δημοτικό επίπεδο. Η τριμερής συνεργασία 
επηρεάζει σθεναρά τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας που απορρέει του 
εργατικού δικαίου, όπως ο καθορισμός του ελάχιστου μισθού, των αγοραίων 
δραστηριοτήτων, την κοινωνική ασφάλιση και το βιοτικό επίπεδο.

Κύπρος

Η Κύπρος έχει μια σχετικά υψηλού επιπέδου συνδικαλιστική οργάνωση, με περίπου 
170,000 συνδικαλιζόμενους στη χώρα, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 54% απάντων 
των απασχολουμένων, όμως το ποσοστό ένταξης στα συνδικάτα ενδέχεται να είναι 

14    https://www.eurofound.europa.eu/bg/country/bulgaria#collective: διαπραγμάτευζη

15    Πληροφορίες της ΣΑΣΒ και ομοσπονδίες κλαδικών συνδικάτων

16    Έρευνα του 2019 για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία, του Eurofound και του CEDFOP. Πρακτικές 
στον εργασιακό χώρο που ξεκλειδώνουν τις δυνατότητες των απασχολουμένων, Έρευνα του 
2019 για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Λουξεμβούργο 2020, σ.111. https://www.eurofound.europa.eu.
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χαμηλότερο από το προαναφερθέν ποσοστό, επειδή κάποια μέλη των συνδικάτων 
έχουν συνταξιοδοτηθεί και δεν είναι πια απασχολούμενοι. Σύμφωνα με αριθμητικά 
δεδομένα από την τράπεζα δεδομένων «ICTWSS» αναφορικά με τον αριθμό των 
μελών των συνδικάτων, η συνδικαλιστική πυκνότητα ήταν χαμηλότερη του 43.7% 
το 2016.17

Υπάρχουν δυο μείζονες  συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες, η ΣΕΚ και η ΠΕΟ, καθώς 
και αριθμός μικρότερων συνδικαλιστικών ενώσεων ήτοι η ΔΕΟΚ και η ΠΟΑΣ, αλλά 
και σημαντικές αυτόνομες ενώσεις που αντιπροσωπεύουν τους εργαζομένους 
στον δημόσιο τομέα, τους τραπεζικούς υπαλλήλους και τους εκπαιδευτικούς. Οι 
δυο βασικές συνομοσπονδίες είναι οργανωτικά δικτυωμένες ευρέως σε όλους τους 
κλάδους της βιομηχανίας, με ομοσπονδίες για τους εργαζομένους στον οικοδομικό 
κλάδο, τους εργαζομένους στον ξενοδοχειακό κλάδο και τους απασχολούμενους 
στις κρατικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, τη ΣΕΚ συγκροτούν επτά ομοσπονδίες 
και την ΠΕΟ εννέα. Οι σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες συνδικαλιστικές ενώσεις 
είναι γενικά καλές, κατόρθωσαν δε να επιτύχουν την ενότητα στις μισθολογικές 
διεκδικήσεις τους και σε άλλες δραστηριότητες.

Το βασικό πλαίσιο για διαπραγματεύσεις προβλέπεται από τον κώδικα εργασιακών 
σχέσεων, ο οποίος αποτέλεσε αντικείμενο συμφωνίας του 1977 ανάμεσα στους 
εκπροσώπους των απασχολουμένων, των συνδικαλιστικών ενώσεων και της 
κυβέρνησης. Αυτός εμπερικλείει μια συγκεκριμένη διαδικασία για τη διευθέτηση 
διενέξεων, αλλά και κάποιες βασικές αμοιβαίες δεσμεύσεις, όπως η αποδοχή των 
δικαιωμάτων για οργάνωση και διαπραγμάτευση. Το έγγραφο δεν είναι νομικά 
δεσμευτικό, αλλά οι όροι του τηρούνται επιτυχώς από αμφότερα τα μέρη.

Η συλλογική διαπραγμάτευση λαμβάνει χώρα τόσο σε βιομηχανικό όσο και σε 
εταιρικό επίπεδο. Οι βασικές συλλογικές συμβάσεις σε βιομηχανικό επίπεδο στον 
ιδιωτικό τομέα καλύπτουν ξενοδοχεία, μεταλλουργική βιομηχανία, πετρελαïκός 
και οικοδομικός κλάδος. Από το 2012, οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν νομικό 
δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να υποχρεώνουν τους μεμονωμένους 
εργοδότες να διαπραγματεύονται με αυτές δυνάμει του Νόμου (Νόμος 55 (I)/2012) 
περί αναγνώρισης συνδικάτων. Εάν ο εργοδότης αρνηθεί να διαπραγματευτεί, το 
συνδικάτο μπορεί να ζητήσει από τον Έφορο εγγραφής Συνδικάτων να προβεί 
σε διερεύνηση, νοουμένου ότι υπάρχουν τουλάχιστον 30 απασχολούμενοι στη 
μονάδα διαπραγμάτευσης και ότι τουλάχιστον το 25% του εργατικού δυναμικού 
είναι ήδη ενταγμένο στο συνδικάτο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο Έφορος 
εγγραφής Συνδικάτων θα διεξάγει μυστική ψηφοφορία και εάν η πλειοψηφία του 
εργατικού δυναμικού ψηφίσει υπέρ, ο εργοδότης υποχρεούται να αναγνωρίσει το 
συνδικάτο και να διαπραγματευτεί με αυτό. Η αναγνώριση χορηγείται και χωρίς 
ψηφοφορία, σε περίπτωση κατά την οποία το συνδικάτο μπορεί να τεκμηριώσει 
ότι ήδη περισσότερο του 50% του εργατικού δυναμικού είναι μέλη του.

Ένα σημαντικό στοιχείο στις εργασιακές σχέσεις είναι το σύστημα διαμεσολάβησης 
και προαιρετικής διαιτησίας. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί για έξοδο από το αδιέξοδο 
σε συλλογική διαπραγμάτευση και διευθέτηση διενέξεων σύμφωνα τόσο με τον 
προαιρετικό κώδικα εργασιακών σχέσεων όσο και με την υπηρεσία του Υπουργείου 
Εργασίας.

Η εκπροσώπηση στον εργασιακό χώρο διασφαλίζεται μέσω της συνδικαλιστικής 
διάρθρωσης. Εκτός από τον τομέα της υγείας και της ασφάλειας, όπου όλοι οι 
απασχολούμενοι σε εργασιακούς χώρους με άνω των δέκα υπαλλήλων, πρέπει να 
εκλέξουν επιτροπή, δεν υπάρχει άλλο σώμα εκπροσώπησης απασχολουμένων. Η 
εκπροσώπηση στον εργασιακό χώρο δεν ρυθμίζεται αυστηρά από τη νομοθεσία, 
σε ευθυγράμμιση με το λοιπό σύστημα εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο. 
Ωστόσο, ο κώδικας εργασιακών σχέσεων κάνει ιδιαίτερη μνεία σε διαβούλευση, 
αναφέροντας ότι ο εργοδότης οφείλει να συμμετάσχει σε κοινή διαβούλευση, σε 

17    Βλέπετε τράπεζα δεδομένων των: OECD/AIAS ICTWSS https://www.ictwss.org/
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κάθε περίπτωση, κατά την οποία το συνδικάτο ή οι απασχολούμενοι πιστεύουν ότι

… μια απόφαση … ενδέχεται να τους επηρεάσει δυσμενώς [τους 
απασχολούμενους] ή ακόμη να έχει αντίκτυπο στις σχέσεις τους με τον 
εργοδότη τους.

Επιπλέον, η νομοθεσία που θεσπίστηκε το 2005 για να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή 
Οδηγία για την πληροφόρηση και τη διαβούλευση έχει ενισχύσει το νομικό πλαίσιο 
για εκπροσώπηση στον εργασιακό χώρο.18

Ιρλανδία

Τα μέλη των συνδικάτων αριθμούν περίπου 720,000, τα οποία απολαμβάνουν 
της ιδιότητας μέλους στην Ιρλανδική Ένωση Συνδικάτων (ICTU), πράγμα που 
καταδεικνύει μια μείωση κατά 80,000 από το 2011. Περισσότεροι του ενός τετάρτου 
(26%) από τους απασχολούμενους που ρωτήθηκαν το 2021 απάντησαν ότι είναι 
μέλη συνδικάτου, συνεπώς παρά μια αύξηση στην απασχόληση τα τελευταία 
δέκα χρόνια (2011 μέχρι 2021), σύμφωνα με τους αριθμούς που δημοσιεύτηκαν 
από την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία – Έρευνες Εργατικού Δυναμικού (CSO 
LFS) καταδεικνύουν ότι το 2011 ο συνδικαλισμός μειώθηκε κάτω του 31%. 
Ωστόσο, η συνδικαλιστική πυκνότητα παρέμεινε σταθερή αυτά τα δέκα χρόνια 
(με μια αύξηση κατά μόλις 3%), ενώ τα επίπεδα απασχόλησης στη Δημοκρατία 
αυξήθηκαν, υπερβαίνοντας το 22%.19

Χάρη στους στενούς δεσμούς μεταξύ των βρετανικών και των ιρλανδικών 
συνδικαλιστικών κινημάτων, εάν ανατρέξουμε πίσω στον δέκατο ένατο αιώνα 
όταν ήταν συνασπισμένα κάτω από μια Συνδικαλιστική Ένωση, διαπιστώνουμε ότι 
το ιρλανδικό σύστημα εργασιακών σχέσεων έχει εξελιχθεί το βρετανικό εθελοντικό 
μοντέλο που βασίζεται πάνω σε μια συγκρουσιακή προσέγγιση επίλυσης 
προβλημάτων. Για πολλά χρόνια, εν γένει, μετά την ανεξαρτησία της Ιρλανδίας 
το 1922, αμφότερα τα συστήματα των εργασιακών σχέσεων και του πεδίου 
εφαρμογής των νομικών εξουσιών με τις οποίες ενδύονται τα συνδικάτα διέπονταν 
από την ίδια δέσμη νομοθετημάτων του ΗΒ, του 19ου αιώνα και των αρχών του 
20ου αιώνα. Η παρακαταθήκη από τις εργασιακές και πολιτικές αναταραχές κατά 
τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα αντικατοπτρίζονται ακόμη, σε κάποιο 
βαθμό, στη σημερινή συνδικαλιστική δομή.

Η ICTU εκπροσωπεί τα συνδικάτα σε αμφότερα τα μέρη της νησιώτικης Ιρλανδίας 
και κατά συνέπεια ενεργεί υπό δυο διαφορετικές νομικές δικαιοδοσίες και δυο 
διακριτές πολιτικές και οικονομικές οντότητες. Είναι η μόνη συνδικαλιστική 
συνομοσπονδία στη νήσο της Ιρλανδίας, με 45 επιμέρους συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μέλη. Όντως, διεθνώς η ICTU δεν είναι συνηθισμένη σε αυτό. Μάλιστα 
έχει ως μέλη του και αλλοδαπά (ΗΒ) συνδικάτα, τα οποία ενεργούν τόσο στη της 
Ιρλανδίας (RoI) όσο και στη Βόρεια Ιρλανδία (NI). Είναι ακόμη σημαντικό να 
σημειωθεί ότι η Βόρεια Ιρλανδία έχει αναπτύξει τις δικές της δομές και το δικό της 
ιδιαίτερο σύστημα εργασιακών σχέσεων, διακριτό τόσο από τη Δημοκρατία της 
Ιρλανδίας όσο και από τη Μεγάλη Βρετανία (GB). 20

Παρόλο που η ICTU διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις σχέσεις με τις 
κυβερνήσεις στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας αλλά και στη Βόρεια Ιρλανδία, 
είναι περισσότερο ομαδοποίηση ανεξάρτητων και αυτόνομων ενώσεων μάλλον 
παρά μια συνομοσπονδία που εξουσιάζει και κατευθύνει τις ενώσεις μέλη αυτής. 

18 Οδηγία Συμβουλίου 2002/14/ΕΕ https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32002L0014:EN:HTML

19    https://www.cso.ie/en/statistics/labourmarket/labourforcesurveylfstimeseries/ Πίνακες 
1 και 2

20    Η Επιτροπή Βορείου Ιρλανδίας του Ιρλανδικού Συνεδρίου Συνδικάτων ICTU ασχολείται 
με τα ειδικά ζητήματα για τις εργασιακές σχέσεις στη Βόρειο Ιρλανδία και συνδέεται με τη 
Συνομοσπονδία Συνδικάτων ΗΒ (TUC) για ζητήματα κυρίως σχετικά με το ΗΒ.
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Ωστόσο, το συνδικαλιστικό κίνημα αναπτύσσει δια της ICTU κοινές θέσεις για 
θέματα εθνικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, η ανεργία, η υγειά και η ασφάλεια, η εκπαίδευση, η κοινωνία 
ευημερία, η μεταρρύθμιση των εργασιακών θέσεων και η νομοθεσία. Επιπλέον, 
η ICTU εποπτεύει τις εργασιακές δραστηριότητες των ενώσεων – ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει ενδεχόμενο απεργίας ή εκδηλώνονται εσωτερικές 
διενέξεις – αποτελεί κανάλι αλληλεγγύης και υποστήριξης, καθώς επίσης και μέσο 
παροχής υπηρεσιών δια του προσωπικού της που ενδιατρίβει στις εργασιακές 
σχέσεις και αναζητά την επίλυση των θεμάτων επί των οποίων μαίνεται διένεξη.

Η Ιρλανδική Συνομοσπονδία Εργοδοτών και Επιχειρηματιών (IBEC) είναι ο μείζων 
οργανισμός  που εκπροσωπεί τους εργοδότες στην αγορά εργασίας. Στα μέλη της 
περιλαμβάνονται περί τις 7,500 επιχειρήσεις οργανωμένες δια των 40 επιχειρή-
σεων και κλαδικών ενώσεων που απασχολούν περίπου το 70% των εργαζομένων 
στον ιδιωτικό τομέα στην Ιρλανδία. Όλοι οι κλάδοι επιχειρήσεων υπό την Ιρλανδική 
Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών και Εργοδοτών - IBEC, εξαιρουμένων των κλάδων 
οικοδομών, γεωργίας και διαφόρων εξειδικευμένων οργανισμών, όπως γαλακτο-
κομεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Η ένωση «Technology Ireland» 
είναι μια κλαδική ένωση εντός της IBEC.

Ιταλία

Το ιταλικό σύστημα εργασιακών σχέσεων βασίζεται πάνω σε περιορισμένο κρατικό 
επεμβατισμό σε σχεδόν όλους τους κλάδους του ιδιωτικού τομέα και αντ’ αυτού 
πάνω σε ένα ευρέως διαδεδομένο εθελοντισμό που εδράζει στην πρωτοκαθεδρία 
της συλλογικής αυτονομίας.21 Διαχρονικά, η νομοθεσία σπάνια αποτέλεσε 
σημείο παραπομπής, ώστε να ρυθμίζονται ζητήματα όπως η εκπροσώπηση στον 
εργασιακό χώρο, η ελάχιστη αμοιβή, η συμμετοχή των εργαζομένων σε απεργίες 
και το επίπεδο εκπροσώπησης για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων που 
καλύπτονται όλα από το Σύνταγμα του 1948, αλλά η βασική χρήση της περιόριζε 
τη ρύθμιση τα του δημόσιου τομέα και τις απεργίες σε ουσιώδους σημασίας 
δημόσιες υπηρεσίες. Αντίθετα, ο κοινωνικός συντονισμός και η συλλογική 
διαπραγμάτευση έχουν διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη ρύθμιση. 
Υπάρχουν τρείς βασικές συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες οι: CGIL, CISL και UIL, με 
συνολική συνδικαλιστική πυκνότητα γύρω στο 33-35%.

Η συλλογική διαπραγμάτευση αποτελεί το επίκεντρο του συστήματος εργασιακών 
σχέσεων, το οποίο πέραν από τον δημόσιο τομέα, δεν διέπεται από νομοθεσία 
αλλά από πολυκλαδικές, τριμερείς και διμερείς συμφωνίες. Στις σημαντικές 
πολυκλαδικές συμφωνίες πλαισίου περιλαμβάνονται εκείνες που είχαν υπογραφεί 
το 1993, 1999 και 2011. Η συλλογική διαπραγμάτευση βασίζεται σε μια διττή 
δομή, ήτοι τις συλλογικές συμβάσεις σε εθνικό επίπεδο που καλύπτουν ολόκληρο 
τον κλάδο και τις αποκεντρωμένες συλλογικές συμβάσεις σε τοπικό επίπεδο ή σε 
επίπεδο επιχειρήσεων. Η πρώτη δομή καθιέρωσε ένα ευρύ φάσμα στοιχειωδών 
δικαιωμάτων και προτύπων για ολόκληρο το εργατικό δυναμικό, προσφέροντας 
στους κοινωνικούς εταίρους την ευκαιρία να βελτιώσουν τις μισθολογικές κλίμακες 
και τις εργασιακές συνθήκες μέσα από μια αποκεντρωμένη προσέγγιση.

Η συνταγματική αρχή της συνδικαλιστικής ελευθερίας (Άρθρ. 39.1) μεταφέρθηκε 
σε ένα νόμο του 1970, γνωστό ως ο περί ‘Εργατικού Κώδικα’ Νόμος και 
μεταφράστηκε σε αριθμό ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων στον εργασιακό 
χώρο, περιλαμβανομένου του δικαιώματος της εκλογής συνδικαλιστικών 
εκπροσώπων στις μονάδες παραγωγής με άνω των 15 απασχολουμένων (ή πέντε 
απασχολούμενους σε αγροτική μονάδα).

Μια παγιωμένη πρακτική έχει οδηγήσει προς ένα μοντέλο εκπροσώπησης στον 

21    Bordogna, Pedersini, (2019) Εργασιακές Σχέσεις: Η ιταλική εμπειρία μέσα στο διεθνές 
περιβάλλον  Il Mulino
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εργασιακό χώρο ‘ενιαίου διαύλου’, με εργασιακά συμβούλια εκλεγμένα από όλους 
τους εργαζομένους, χωρίς διάκριση μεταξύ των μελών των συνδικάτων και των μη 
συνδικαλιζομένων. Ένα πλαίσιο τριμερούς συμφωνίας, υπογραφείσας τον Ιούλιο 
1993, διείπε τη φύση και τη λειτουργία αυτών των συμβουλίων που καλείται τώρα η 
Ενιαία Συνδικαλιστική Εκπροσώπηση–RSU (Ενιαίο Συνδικαλιστικό Εκπροσωπευτικό 
Σώμα). Λίστες εργαζομένων, οι οποίοι ανεξάρτητα από την προσχώρησή τους, 
μπορούν να συμμετάσχουν σε εκλογική διαδικασία. Η RSU έχει το δικαίωμα να 
διαπραγματεύεται συλλογικές συμβάσεις σε επίπεδο εταιρειών και να συμμετέχει 
σε διαδικασίες πληροφόρησης και διαβούλευσης. Επιπλέον, διαθέτει την εξουσία 
να καλεί σε απεργία, εκτός κι εάν πρόκειται για μια δημόσια υπηρεσία που έχει 
ορισθεί ως ουσιώδους σημασίας.

Οι συλλογικές συμβάσεις θεωρούνται δεσμευτικές για ολόκληρο το εργατικό 
δυναμικό, εάν αντιπροσωπεύουν το 50%+1 των μελών της RSU, με δυνατότητα 
διεξαγωγής δημοψηφίσματος κατόπιν αιτήματος μιας ειδικής πλειοψηφίας. Για 
μικρές επιχειρήσεις ή στις περιπτώσεις όπου η εργασία είναι κυρίως σποραδική 
(όπως ο κλάδος των οικοδομών, ο τουρισμός, το λιανικό εμπόριο και η βιοτεχνία), 
γίνεται σκέψη για πολυεταιρική συνδικαλιστική εκπροσώπηση στην επικράτεια. Είναι 
σύνηθες σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να συγκροτούνται κοινές επιτροπές, 
στο πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων. Αυτές οι επιτροπές έχουν τεχνικού και 
διαβουλευτικού χαρακτήρα δικαιώματα και δεν μπορούν να θεωρούνται δεύτερος 
κατάλληλος δίαυλος εκπροσώπησης. Σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ένα 
ελάχιστο όριο 15 απασχολουμένων επηρεάζει τον αριθμό αυτών των σωμάτων 
που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία στην Ιταλία. Μόνο μια μειοψηφία 
εταιρειών και εργαζομένων αξιοποιούν, εν γένει αυτές τις κοινές επιτροπές, 
διακινδυνεύοντας, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα να υπάρχει αποκεντρωμένη 
συλλογική διαπραγμάτευση και περισσότερο δομημένες εργασιακές σχέσεις σε 
μια εταιρεία.

Εκτιμάται ότι άνω του 80% των Ιταλών απασχολουμένων καλύπτονται από εθνικές 
συμβάσεις.

Πολωνία

Οι βιομηχανικές και εργασιακές σχέσεις την Πολωνία έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, όπως:

• Ένα σύστημα κοινωνικής εταιρικής σχέσης με συμβούλια για κοινωνικό διάλογο 
και συμβούλια αγοράς εργασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο

• Αντιπροσωπευτική συμμετοχή (όπως τα συνδικάτα και τα εργασιακά συμβούλια)

• Η συμμετοχή απασχολουμένων σε διαδικασίες διοίκησης και συναπόφασης, 
όπως δια της απευθείας συμμετοχής και της συμμετοχής απασχολουμένων σε 
επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σταθερά πτωτική τάση 
συνδικαλιστοποίηση. Επιπλέον, οι εργοδοτικές οργανώσεις ενδέχεται επίσης 
να θεωρηθούν αδύναμες, παρουσιάζοντας οργανωτικό κατακερματισμό και 
αριθμώντας περίπου τετρακόσιες.

Συνεπώς, οι συλλογικές εργασιακές συμβάσεις έχουν περιορισμένο πεδίο 
εφαρμογής σε επίπεδο τόσο τομεακό όσο και εταιρικό. Η αιτιολογία είναι πολύπλοκη 
και πολιτισμικού χαρακτήρα αλλά κυρίως ο λόγος είναι η χαμηλής ποιότητας 
διάλογος ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης, 
δομική ασυμβατότητα μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτικών οργανώσεων, όπου 
λαμβάνονται υπόψη οι διαπραγματεύσεις για επίτευξη συλλογικών και οικονομικού 
χαρακτήρα συμβάσεων, εφόσον οι εργοδότες προτιμούν να αποφεύγουν τις 
συλλογικές συμβάσεις. Ένας επιπλέον λόγος για την ύπαρξη ‘χάσματος σε επίπεδο 
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συμβάσεων’ είναι η δυσμενής νομική κατάσταση.22

Ακόμη και στον δημόσιο τομέα, οι συλλογικές συμβάσεις καλύπτουν μόνο περίπου 
200,000 απασχολούμενους (από ένα σύνολο 600,000). Διαχρονικά, κατέστη 
δυνατόν να επιτευχθούν 174 συμβάσεις, παρόλο που μόνο 61 συνέχιζαν να είναι 
σε ισχύ το 2020.23

Το 1990, η συνδικαλιστική πυκνότητα κυμάνθηκε γύρω στο 20-30% του εργατικού 
δυναμικού στη χώρα, όμως έκτοτε έχει σημειωθεί μια σταθερά πτωτική τάση, 
έτσι ώστε μέχρι το 2018 να είναι περίπου 11%, με την ηλικιακή ομάδα 18-3424 να 
κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα. Σύμφωνα με μια μελέτη, το 2019 από ολόκληρο τον 
ενήλικα πληθυσμό, μόνο το 6% ήταν ενταγμένοι ως μέλη σε συνδικάτα. Τα μέλη 
συνδικάτων εργάζονται κυρίως στον δημόσιο τομέα και τα πλείστοι αυτών των 
μελών ήταν ενταγμένα σε συνδικάτα που ανήκαν σε ένα εκ των τριών μεγάλων 
συνομοσπονδιών ομπρέλα. Τα επαγγέλματα που έχουν την καλύτερη εκπροσώπηση 
ήταν οι τεχνικοί και άλλο μεσαίου επιπέδου προσωπικό, όπως νοσηλευτές/εύτριες, 
ΜΚΟ και αξιωματικοί της αστυνομίας’ (25%).25

Αξίζει να σημειωθεί σε αντιδιαστολή αυτού του υποβάθρου, ότι τα συνδικάτα 
αντιμετωπίζονται περισσότερο ευνοϊκά από τους νεαρούς Πολωνούς. Συνεπώς, 
το 61% των απαντησάντων, ηλικίας 18-24 και το 46% εκείνων που ανήκουν στην 
ηλικιακή ομάδα 25-34 θεωρούν ότι οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από 
συνδικάτα είναι αξιόλογες.

Ισπανία

Η συλλογική διαπραγμάτευση και ο κοινωνικός διάλογος έχουν διαδραματίσει 
σοβαρό ρόλο στην εξέλιξη της δημοκρατίας στα ισπανικά δρώμενα. Όταν 
το Σύνταγμα αναγνώρισε τον ρόλο των συνδικάτων και των εργοδοτικών 
οργανώσεων, τότε ανέκυψε η κουλτούρα των εργασιακών σχέσεων, ενώ ωρίμαζαν οι 
διαπραγματευτικές διαδικασίες με τη συμμετοχή των συνδικάτων, των εργοδοτικών 
οργανώσεων, της κυβέρνησης και του κοινωνικού διαλόγου, των οποίων ηγούνται 
οι εκπρόσωποι των συνδικάτων και των εργοδοτικών οργανώσεων.

Τα συνδικάτα «Εργατικές Επιτροπές» (CC.OO.) και «Γενική Ένωση Εργαζομένων» 
(U.G.T.) είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά συνδικάτα, ενώ η Ισπανική Συνομοσπονδία 
Οργανώσεων Επιχειρήσεων (CEOE), καθώς και η Ισπανική Συνομοσπονδία 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (CEPYME) είναι οι αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές 
οργανώσεις.

Υπάρχει μακρά παράδοση συλλογικής διαπραγμάτευσης και συλλογικών 
συμβάσεων που γενικά βρίσκονται σε ισχύ υπέρ όλων των όλους τους εργαζόμενους, 
είτε είναι μέλη συνδικάτου είτε όχι. Γι’ αυτό τον λόγο, η διαπραγμάτευση σε τομεακό 
επίπεδο (εθνικό και περιφερειακό) έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως και ο αριθμός των 
εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές και τη συλλογική διαπραγμάτευση 
είναι σχετικά ψηλός (11,397,600 από 19,779,300 εργαζόμενους  2019 – άνω του 
57%).

Η εκπροσώπηση εργαζομένων σε εταιρείες, πραγματοποιείται ποικιλοτρόπως:

• Εργασιακά συμβούλια ή εκπρόσωποι εργατικού δυναμικού ανάλογα με το 
μέγεθος της εταιρείας. Οι εταιρείες με λιγότερο από 50 εργαζόμενους μπορούν 
να έχουν μέχρι τρεις εκπροσώπους εκλεγμένους από το εργατικό δυναμικό 
και εκείνες που έχουν 50 ή περισσότερους εργαζόμενους θα έχουν εργασιακό 

22     Czarzasty και Surdykowska, (2020): https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=Czarzasty+and+Surdykowska%2C+2020%3A28

23     Ο.π.

24     Matysiak και άλλοι 2019:14

25    Ενημερωτικό φυλλάδιο της ΚΟΕΥ (2019)  https://www.cbos.pl/PL/publikacje/
news/2020/02/newsletter.php
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συμβούλιο. Ο αριθμός των εκλεγμένων εκπροσώπων εξαρτάται από το μέγεθος 
της εταιρείας.

• Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι για την υγεία και την ασφάλεια, είναι αναλαμβάνουν 
συγκεκριμένα καθήκοντα στον τομέα της πρόληψης του κινδύνου εργασιακών 
ατυχημάτων. Οι εταιρείες με 50 ή περισσότερους εργαζόμενους πρέπει να έχουν 
Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας.

• Έκαστη εταιρεία έχει τμήμα συνδικαλιστικών υποθέσεων που εκπροσωπεί 
τους απασχολούμενους οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο συνδικάτο. Όχι μόνο τα 
συνδικάτα εκπροσωπούν τα μέλη αυτών, αλλά διαδραματίζουν και ενεργό ρόλο 
στις διαπραγματεύσεις με την εταιρεία.

Μολαταύτα, η πορεία της συλλογικής διαπραγμάτευσης και του κοινωνικού 
διαλόγου περνά μέσα από σημαντικά σκαμπανεβάσματα. Η παγκόσμια οικονομική 
κρίση του 2008, η οποία κατέληξε σε μεγάλης κλίμακας ανεργία, είχε αρνητικό 
αντίκτυπο στον κοινωνικό διάλογο. Παρόλο που οι συλλογικές συμβάσεις 
διατηρήθηκαν με την ελπίδα να αναπροσαρμοστούν οι μισθολογικές πολιτικές 
και οι πολιτικές απασχόλησης, δεν υπήρξε τριμερής συμφωνία για τις μείζονες 
μεταρρυθμίσεις σε σχέση με την αγορά εργασίας, τις συντάξεις ή την εκπαίδευση. 
Οι συλλογικές συμβάσεις που είχαν εν γένει επιτευχθεί τον πρώτο καιρό της 
οικονομικής ανάκαμψης, από το 2014 και μετά, αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες, 
περιλαμβανομένων και των αρνητικών συνεπειών της μεταρρύθμισης του 2011 για 
τη συλλογική διαπραγμάτευση, καθώς και τις ανεπαρκείς δεξιότητες της ηγεσίας 
των ιδίων των οργανώσεων. Στην τελευταία Συλλογική Σύμβαση (IV AENC) που 
υπεγράφη το 2018, γίνεται παραδοχή ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώνεται και 
προβαίνει σε συστάσεις, ενισχύοντας τα εργαλεία συλλογικής διαπραγμάτευσης, 
ώστε να εδραιωθεί η πρόοδος στην απασχόληση και στις εργασιακές συνθήκες.

Η πανδημία του κορωνοϊού - Covid-19 έχει οδηγήσει στην αναζωπύρωση του 
κοινωνικού διαλόγου όπως και των τριμερών συμφώνων. Εν όψει της αυξανόμενης 
πολιτικής πόλωσης στην Ισπανία, η περίοδος της πανδημίας αντικατοπτρίζει μια 
από τις σημαντικότερες για τον κοινωνικό διάλογο στην Ισπανία των τελευταίων 
δεκαετιών που έχει ενσωματωθεί στη σύμβαση που επετεύχθη για τη μεταρρύθμιση 
στην εργασία. Για πρώτη φορά, αυτή η μεταρρύθμιση (Βασιλικό Διάταγμα – Νόμος 
32/2021) επιχειρεί να διορθώσει κάποιους από τους παράγοντες που επηρεάζουν 
δυσμενώς την απασχόληση και τη διατομεακή συλλογική διαπραγμάτευση με 
αντικείμενο τους μισθούς.

Από το 1996, αριθμός Συμβάσεων για την Εξώδικη Διευθέτηση Εργασιακών 
Διαφορών (ASEC) έχουν συντηρήσει ένα αυτόνομο σύστημα επίλυσης συλλογικών 
εργασιακών διαφορών δια της διαδικασίας της διαιτησίας, την οποία διαχειρίζεται 
η Υπηρεσία Διαιτησίας και Ενδοσυνομοσπονδιακής Διαμεσολάβησης (SIMA).
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Κεφάλαιο 3 
Απευθείας Συμμετοχή: Νομικό Πλαίσιο, Πρακτική και Βιώματα

Ανατρέχοντας στον ορισμό που δώσαμε για την Απευθείας Συμμετοχή, στο 
Κεφάλαιο 1, είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι και στα έξι συμμετέχοντα Κράτη Μέλη 
της ΕΕ σε αυτό το πρόγραμμα, οι νομικές προϋποθέσεις δεν διαδραμάτισαν κανένα 
ρόλο στην εξέλιξή της.26  Η απευθείας συμμετοχή  είναι σε όλες τις περιπτώσεις 
το αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της Διοίκησης ή εθελούσιας σύμβασης με τα 
συνδικάτα. Όντως, το μόνο κοινό νομικό δικαίωμα για εκπροσωπευτική συμμετοχή 
των απασχολουμένων και στις έξι χώρες καλύπτει το δικαίωμα για συγκρότηση 
επιτροπών υγείας και ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί διάφορες μορφές συμμετοχής εδώ και χρόνια, ως 
μέσο επίτευξης τόσο μεγαλύτερης χειραφέτησης των απασχολουμένων όσο και 
εκσυγχρονισμού του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται η εργασία.27  Η συμμετοχή 
θεωρείται μέσο βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης αλλά και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
όπως έχει αναφερθεί από σχολιαστές, ξεκίνησε να ασχολείται με το θέμα, 
εστιάζοντας στην εκπροσωπευτική συμμετοχή στις αρχές της δεκαετίας του ’70, 
αλλά στις αρχές της δεκαετίας του ’9028 στράφηκε στην απευθείας συμμετοχή.

Η Επιτροπή έχει κάνει μια πολύπλευρη προσέγγιση υπέρ του εκσυγχρονισμού 
της οργάνωσης εργασίας. Έχει χρηματοδοτήσει τόσο την έρευνα όσο και νέα 
προγράμματα, τον σημαντικότερο δε ρόλο διαδραματίζει το Eurofound με το 
πρόγραμμα EPOC να περιλαμβάνεται ανάμεσα στα βασικά έργα της,29 καθώς 
επίσης και αριθμός εταιρικών ερευνών. Το 1999 η Επιτροπή ίδρυσε το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Οργάνωσης Εργασίας (EWON).  Ο στόχος αυτού του δικτύου ήταν η 
επεξεργασία νέων μορφών οργάνωσης εργασίας σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ. 
Στο Δίκτυο EWON είχε ανατεθεί να προωθήσει την παρέκκλιση από το κυρίαρχο 
μοντέλο του Τεηλορισμού χάριν της υιοθέτησης των αρχών της συλλογικής 
εργασίας και της αυτοοργάνωσης.30

Βουλγαρία

Η απευθείας συμμετοχή δεν αποτελεί το μείζον χαρακτηριστικό των εργασιακών 
σχέσεων στη διοίκηση επιχειρήσεων και συνεπώς σπάνια αποτελούσε αντικείμενο 
μελέτης από το 1990. Η εκπροσωπευτική συμμετοχή σχολιάζεται συχνά, όμως είναι 
ανύπαρκτη η διερεύνηση των ξεχωριστών πτυχών της απευθείας συμμετοχής. Η 
αιτιολογία περιλαμβάνει μηδενική εκπροσωπευτική επιλογή παραδειγμάτων και 

26    Εκτός από την παρακίνηση υπέρ της οικονομικής συμμετοχής σε κάποιες χώρες: βλέπετε 
Gold, M. και Hall, M. (1990), η νομοθεσία συμβάλλει όντως ελάχιστα υπέρ της υιοθέτησης 
της Απευθείας Συμμετοχής στις χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ Νομική Ρύθμιση και Πρακτική 
Εφαρμογή της Συμμετοχής Απασχολουμένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Έγγραφο Εργασίας: 
EF/WP/90/41/EN (Δουβλίνο: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης 
και Εργασίας). Πολύ λίγα έχουν αλλάξει τα τελευταία 30 χρόνια αναφορικά με αυτό το θέμα.

27    Cressey, P. (2009) ‘Συμμετοχή Απασχολουμένων’: M. Gold (εκδ.) Πολιτική Απασχόλησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Palgrave Macmillan) Basingstoke, σελ. 139-159.

28    Gill, C., Krieger, H. (2000) ‘Πρόσφατη Έρευνα-Μαρτυρία στην Ευρώπη, για τη Συμμετοχή: 
Πορεία προς ένα Ευρωπαϊκό Μοντέλο;’ Ευρωπαϊκή Εφημερίδα Εργασιακών Σχέσεων τόμος 6, 
τεύχος 1: 110.

29    Ομαδική Εργασία και Οργανισμός για Εργασία Υψηλής Απόδοσης, Δουβλίνο: Eurofound, 
2007.
Διατίθεται στο διαδικτυακό ιστότοπο: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/
ef_files/ewco/reports/TN0507TR01/TN0507TR01.pdf

30    EWON 2001, «Νέες Εταιρείες Παγκόσμιας Οργάνωσης» «Τα Οφέλη και ο Αντίκτυπος στην 
Απόδοση», Θεματική που Παρουσιάστηκε στη ΓΔ Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων. 
Βρυξέλλες.



26

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

καλών πρακτικών αλλά και μηδενικό επιστημονικό ενδιαφέρον σε αυτή την πτυχή 
των εργασιακών σχέσεων.

Γενικά, οι βασικές μορφές απευθείας συμμετοχής στη διοικητική διαδικασία όπου 
εφαρμόζονται, περιλαμβάνουν:

α) Διαβουλευτικές μορφές – όπως έρευνες για τη γνώμη των εργαζομένων, 
συναντήσεις στον εργασιακό χώρο, συστήματα για συλλογή εισηγήσεων και 
καινοτόμων ιδεών,

β) Ανάθεση καθηκόντων – όπως συμμετοχή στον έλεγχο ποιότητας, 
εξουσιοδότηση για ατομική και ομαδική αυτονομία στον εργασιακό χώρο, 
ομαδικά προγράμματα.

Τα βασικά θέματα που συζητούνται με τους εργαζόμενους δια της απευθείας 
συμμετοχής σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία, την τεχνολογία, την 
ποιότητα, την παραγωγή, τις εργασιακές ώρες, την υγεία και την ασφάλεια 
στον εργασιακό χώρο και την περιβαλλοντική πολιτική. Σε κάποιες περιπτώσεις, 
συζητούνται επίσης κοινωνικά ζητήματα αλλά και θέματα που σχετίζονται με την 
ισοστάθμιση μεταξύ εργασιακής και επαγγελματικής ζωής.

Στην απευθείας συμμετοχή γίνεται μνεία στην Τρίτη Ευρωπαϊκή Εταιρική 
Έρευνα του 2013 του Eurofound. Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της έρευνας, 
53% των επιχειρήσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας στη Βουλγαρία, 
διαθέτουν καλούς μηχανισμούς που εφαρμόζονται για ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ διευθυντικών στελεχών και εργαζομένων και οι καλοί επικοινωνιακοί 
δίαυλοι εγγυώνται την ένταξη και τη στήριξη των εργαζομένων. Στο 25% των 
επιχειρήσεων δεν καταβάλλεται επαρκής προσπάθεια και οι αλλαγές για βελτίωση 
του εσωτερικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών αλλά και οι εσωτερικοί 
δίαυλοι επικοινωνίας είναι περιορισμένοι. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν 
ακόμη. Στο 18% των επιχειρήσεων τα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών και 
οι δίαυλοι επικοινωνίας βρίσκονται σε μέτριο επίπεδο, όμως ουδεμία στήριξη 
προσφέρεται στους εργαζομένους, οι οποίοι δεν συμμετέχουν. Στο 50% των μικρών 
επιχειρήσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν 
(με τον ένα ή τον άλλο τρόπο) στις διοικητικές αποφάσεις και στο 17% ζητείται η 
γνώμη τους.31

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι μεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 37% των 
περιπτώσεων απευθείας συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενώ 
στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων παρουσιάζει πτωτική φθάνοντας το 31%. Αυτό οφείλεται κατά πάσα 
πιθανότητα στο γεγονός ότι στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προσφέρονται 
ευκαιρίες να εφαρμόσουν τον νομικά καθιερωμένο τρόπο σύγκλισης γενικών 
συνεδριάσεων, καθώς επίσης και να χρησιμοποιήσουν άλλους μηχανισμούς 
απευθείας συμμετοχής που εκτιμώνται καλύτεροι, ενώ στην περίπτωση των 
μεγάλων εταιρειών δεν προσφέρονται επαρκείς ευκαιρίες στον μεγαλύτερο αριθμό 
απασχολουμένων τους για απευθείας επικοινωνία.32

Μια πρόσθετη έρευνα, DIRECT (2016-2018), αποκάλυψε ότι ανάμεσα στους 
εκπροσώπους των ομοσπονδιών διακλαδικών συνδικάτων, η απευθείας συμμετοχή 
είναι χρήσιμη για τη επίτευξη μεγαλύτερης παραγωγικότητας, εφαρμόζοντας 
νέα τεχνολογικές λύσεις ή βελτιώνοντας τις υπάρχουσες και προωθώντας 
πρωτοβουλίες, επιτυγχάνοντας, έτσι, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και μια 
βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Σε όλες τις επιλεγείσες εταιρείες που 

31    Eurofound (2013) Τρίτη Έρευνα για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία 2013 Γραφείο Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-
company-surveys/european-company-survey-2013

32    Eurofound (2013) 3η Ευρωπαϊκή Εταιρική Έρευνα. Απευθείας και έμμεση συμμετοχή 
απασχολουμένων.
Akkerman A, Sluiten R και Jansen G. Λουξεμβούργο (2015)
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συμμετέχουν, αναδύεται ένα ευρύ φάσμα μορφών απευθείας συμμετοχής, 
αλλά συνήθως και ζητημάτων που καλύπτονται από αυτή. Ουδεμία διαφορά 
διαπιστώνεται στα μοντέλα απευθείας συμμετοχής, με βάση την κυριότητα (σε 
ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες) ή τον κλάδο (μεταποιητικό ή υπηρεσιών).33

Η απευθείας συμμετοχή είναι αποτελεσματικότερη σε εταιρείες όπου εφαρμόζονται 
ιδιάζουσες μορφές οργάνωσης της εργασίας, όπως η βελτιστοποιημένη παραγωγή. 
Ωστόσο, όσο δεν παρατηρείται ορατή αντίσταση σε αυτή την οργάνωση της 
εργασίας στις εν λόγω εταιρείες, οι εκπρόσωποι των συνδικάτων συμμερίζονται, 
γενικά, κάποιους φόβους αναφορικά με την εν γένει διεκπεραίωση. Αυτοί οι 
φόβοι επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην ένταση της εργασίας, στον εργασιακό 
χρόνο και σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Φαίνεται ότι για τα συμφέροντα 
των εργαζομένων απαιτούνται μοντέλα οργάνωσης της εργασίας και απευθείας 
συμμετοχής, τα οποία συνδυάζουν αφενός την παραγωγικότητα και την ποιότητα 
και αφετέρου τις αποδεκτές εργασιακές συνθήκες.34

Σε κάποιες εταιρείες, η απευθείας συμμετοχή συνυπάρχει με νέες μορφές 
οργάνωσης της εργασίας και ευελιξία των εργασιακών προτύπων. Γίνεται χρήση 
προτύπων τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής ευελιξίας. Ωστόσο, η επιρροή 
των εργαζομένων και των συνδικάτων αναφορικά με την ευελιξία είναι συγκριτικά 
περιορισμένη ή πλήρως ανύπαρκτη. Ο αριθμός των θεμάτων αναφορικά με την 
οργάνωση της εργασίας, για τα οποία ζητείται η γνώμη των εργαζομένων  είναι 
περιορισμένος. Οι απασχολούμενοι δεν ασκούν την παραμικρή επιρροή επί του 
εργασιακού χρόνου και επί της οργάνωσης της εργασίας, εξαιρουμένων των 
ιδιαίτερων αποφάσεων αναφορικά με την εκ περιτροπής εργασία, την απουσία 
και λοιπά.35

Οι πλείστοι συμμετέχοντες στις έρευνες συμμερίζονται την άποψη ότι οι βασικές 
προϋποθέσεις για υιοθέτηση της απευθείας συμμετοχής είναι η ύπαρξη ενός 
καλού εργασιακού κλίματος, μιας οργανωτικής κουλτούρας, εμπιστοσύνης 
μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και των εκπροσώπων αυτών 
(περιλαμβανομένων των συνδικάτων), η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και 
η υπεραξία των εταίρων. Τα αποτελέσματα των ερευνών καταδεικνύουν κάποιο 
συσχετισμό μεταξύ της ποιότητας των εργασιακών σχέσεων και της υιοθέτησης 
μορφών απευθείας συμμετοχής. Εξάλλου, αντίθετα με την υπόθεση ότι η απευθείας 
συμμετοχή θα οδηγούσε σε περιορισμένη στήριξη των συνδικάτων, η πρακτική και 
τα αποτελέσματα δεν επιβεβαιώνονται.36

Σύμφωνα με τα δεδομένα από συνέντευξη που έχουν συγκεντρωθεί ενώ έτρεχε το 
πρόγραμμα DIRECT (2016-2018), οι πλείστοι εργοδότες και κάποιοι εκπρόσωποι 
συνδικάτων συμμερίζονται την άποψη ότι η απευθείας συμμετοχή αλλά και άλλες 
μορφές δημοκρατίας στον εργασιακό χώρο συσχετίζονται και θα μπορούσαν να 
αλληλοϋποστηριχθούν. Οι πλείστοι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η αντίθεση 
ανάμεσα στις διάφορες μορφές δημοκρατίας στον εργασιακό χώρο, συνήθως δεν 
εκδηλούνται, πλην μερικών εξαιρέσεων, όπως στις περιπτώσεις ασυμβατότητας 
μεταξύ των συμφερόντων κάποιων ομάδων εργασίας ή ομάδων εργαζομένων 
και των συμφερόντων της πλειοψηφίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, 
περιπτώσεις εργασίας με βάρδιες, θέματα υγείας και ασφάλειας ή συστήματα 
πληρωμών όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της διακλαδικής ομοσπονδίας 
εργαζομένων στους πλείστους κλάδους στη βιομηχανία τροφίμων. Όλες αυτές 
οι εταιρείες έχουν εφαρμόσει καινοτομίες στην οργάνωση της εργασίας, όμως 

33    Ribarova E. Atanasova I, Mincheva M, και Brankov D Απευθείας συμμετοχή απασχολουμένων 
στη Βουλγαρία. Έκθεση για το Πρόγραμμα DIRECT –VS/2016/0305. 2018.

34    Ο.π.

35    Ribarova E, και Daskalova N Ανάβαση στον μεγάλο δρόμο. Αναστοχαζόμενοι τον 
ρόλο του κοινωνικού διαλόγου, ώστε να υπάρχει συνδετικός κρίκος μεταξύ ευεξίας και 
ανταγωνιστικότητας. Εθνική Βουλγαρική Έκθεση 2014, VS/2013/0349

36    Οπ.π.
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εστιάζουν στους εταιρικούς στόχους και στην αύξηση της παραγωγικότητας και 
της ανταγωνιστικότητας, μάλλον παρά στις ανάγκες των εργαζομένων.37

Η απευθείας συμμετοχή και η εκπροσώπηση των εργαζομένων σε εταιρικό επίπεδο

Σύμφωνα με τα πλείστα δεδομένα έρευνας που έχουν συγκεντρωθεί από το 
πρόγραμμα DIRECT καταδεικνύεται ένας επαρκής σταθερός δεσμός μεταξύ της 
απευθείας συμμετοχής και των διαδικασιών πληροφόρησης και διαβούλευσης 
(Π&Δ), καθώς και των επιτροπών εργασιακών συνθηκών, παρόλο που πτυχές των 
εργασιακών συνθηκών αλλά και πτυχές που άπτονται της υγείας και της ασφάλειας 
κατατάσσονται ανάμεσα στα πιο συζητημένα θέματα ατομικών και ομαδικών 
διαβουλεύσεων. Υπάρχουν διαβουλεύσεις, ακόμη δε και διαπραγματεύσεις με 
τα συνδικάτα επί των μηχανισμών για υιοθέτηση της πρακτικής της απευθείας 
συμμετοχής, όμως δεν τροφοδοτούνται με επαρκή πληροφόρηση για όλες 
τις ιδιαιτερότητες και τα αποτελέσματα της υιοθέτησης αυτής. Σύμφωνα με 
ενδεικτικές αποδείξεις σύμφωνα με τις οποίες κάποιοι εκπρόσωποι συνδικάτων και 
διευθυντικά στελέχη υποτιμούν τη σπουδαιότητα της απευθείας συμμετοχής και 
του αντίκτυπου αυτής επί της Διοίκησης, της απόδοσης στην εργασία και της 
ποιότητας της επαγγελματικής ζωής.38

Οι απόψεις των συνδικάτων και των εργοδοτών αναφορικά με την απευθείας 
συμμετοχή

Εκπρόσωποι συνδικάτων και εργοδοτών θεωρούν, γενικά, την εργασιακή 
δημοκρατία ως μέσο πληροφόρησης, διαβούλευσης και, σε κάποιο βαθμό, 
συμμετοχής στη διακυβέρνηση (λήψη αποφάσεων), επειδή δεν υπάρχει σαφές 
ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διακυβέρνηση. Κάποιοι από τους εκπροσώπους 
των συνδικάτων υπογραμμίζουν ότι η ανατροφοδότηση από τις επιτροπές 
πληροφόρησης και διαβούλευσης εκλαμβάνεται ως μορφή απευθείας συμμετοχής.

Κάποιοι εκπρόσωποι συνδικάτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε κλαδικό επίπεδο, 
εκτιμούν ότι η απευθείας συμμετοχή θα μπορούσε να προωθήσει την εργασιακή 
δημοκρατία (περιλαμβανομένης και της συλλογικής διαπραγμάτευσης) και 
τις εργασιακές σχέσεις γενικά, καθώς επίσης και το κίνητρο για εργασία και 
παραγωγικότητα. Τόσο οι ερωτηθέντες από τους εργοδότες όσο και από τα 
συνδικάτα είναι της άποψης ότι η απευθείας συμμετοχή αποτελεί διαχειριστική 
προσέγγιση, η οποία αναφέρεται κυρίως στη βελτίωση της παραγωγικότητας και 
της εταιρικής ανάπτυξης.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι απόψεις του εργοδότη και των συνδικάτων για την 
απευθείας συμμετοχή προσομοιάζουν. Αυτή η κατάληξη είναι επακόλουθο της 
εφαρμογής πρακτικών μορφών στους κλάδους υπό διερεύνηση και της σημασίας 
τους – στόχος τους είναι η βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, της οργάνωσης 
της εργασίας, της παραγωγικότητας και κάποτε, της υγείας και της ασφάλειας, 
συχνά, κάνοντας αναφορά σε ευαίσθητα θέματα, όπως οι μισθοί, τα κοινωνικά 
οφέλη, κλπ.

Απευθείας συμμετοχή και συμφέροντα εργαζομένων και εργοδοτών

Η εκτενέστερη έρευνα με αντικείμενο αυτό το θέμα εστιάζει αποκλειστικά στη 
δομική προσέγγιση και περιγράφει τα διαχειριστικά καθήκοντα και ρόλο. Σύμφωνα 
με την τελευταία έρευνα για την απόδοση της επιχειρηματικής διάρθρωσης 
στα ειδικά εργασιακά περιβάλλοντά τους και ένας από τους καθοριστικούς 
παράγοντες επιτυχίας είναι η συνεχής βελτίωση της παροχής κινήτρου στο εργατικό 
δυναμικό και ιδιαίτερα η απευθείας συμμετοχή (στις διάφορες μορφές της) στη 
διαδικασία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στη διοίκηση ή στη διάρθρωση 
επιχειρήσεων. Εν προκειμένω, ο στόχος της συνεχούς αύξησης της συμμετοχής 
των απασχολουμένων στη λήψη αποφάσεων σε διοικητικό επίπεδο είναι ιδιαίτερης 

37    Ο.π.

38    Ο.π.
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σημασίας, ενισχύοντας, κατά συνέπεια, τη διαχειριστική διαδικασία. Η συμμετοχή 
των απασχολουμένων εποπτεύεται, γενικά, από διοικητικά στελέχη, με βάση την 
υπάρχουσα εταιρική κουλτούρα και τις καθιερωμένες διαδικασίες, όμως πολύ 
συχνά αυτό δεν αρκεί. Ως εκ τούτου, θεσπίζονται τα νομικά πρότυπα υπέρ της 
βελτίωσης αυτής της διαδικασίας. Αυτά έχουν, κυρίως έμμεσο αντίκτυπο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι οι εργοδότες υποχρεούνται σε ανάληψη δράσης σχετικά 
με την συμμετοχή των απασχολουμένων δια της εκπροσωπευτικής διάρθρωσής 
τους, όπως τα συνδικάτα ή/και τα εργασιακά συμβούλια.

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του εταιρικού δικαίου και η εταιρική διακυβέρνηση 
χαρακτηρίζονται ως μινιμαλιστικές με βάση την ελάχιστη ρυθμιστική παρέμβαση 
και μια εστιακή  προσοχή επί της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης.39 
Η ευρωπαϊκή δράση περιορίζεται στη μετακίνηση των φραγμών υπέρ του 
διασυνοριακού εμπορίου και όχι της προώθησης ενός ευρωπαϊκού μοντέλου 
εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτό ισοδυναμεί, εν γένει, με μια απορρυθμιστική 
προσέγγιση. Η συμμετοχή των απασχολούμενων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
αντιμετωπίζεται από πολλούς εργοδότες και εργοδοτικές οργανώσεις στα Κράτη 
Μέλη ως μια δυνητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και όχι ως αξία ή δικαίωμα 
στην ισότητα.40 Οι συνέπειες αυτής της προσέγγισης είναι η υπονόμευση στα 
συμμετοχικά δικαιώματα των απασχολουμένων και στην αντινομία αναφορικά με 
την εφαρμογή του κεκτημένου. Οι Διοικήσεις των επιχειρήσεων είναι ελεύθερες 
να ερμηνεύουν το ευρωπαϊκό δίκαιο επιλεκτικά, ώστε να ελαχιστοποιούν τις 
υποχρεώσεις τους δυνάμει του εθνικού δικαίου. Επιπλέον, μπορούν να οργανώσουν 
την εταιρική διάρθρωσή τους για να επιλέγουν λιγότερο ‘δύσχρηστες’ εθνικές 
νομοθεσίες, όπως επιχειρήσεις ‘γραμματοκιβωτίου’ – (εταιρείες με διεύθυνση 
καταχώρησης σε χώρα με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς (αποκλειστικά και 
μόνο με την καταχώρηση ηλεκτρονικής διεύθυνσης), για τη διεκπεραίωση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε άλλες χώρες, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
φορολογικές υποχρεώσεις τους).

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC), κάποιες εργοδοτικές 
οργανώσεις και ακαδημαϊκοί ερευνητές, προσπαθούν να προωθούν το μοντέλο 
της ‘καλής εταιρικής διακυβέρνησης’ που εμπεριέχει διάφορες πτυχές συμμετοχής 
των απασχολουμένων στη Διοίκηση, περιλαμβανομένων πολυεθνικών εταιρειών 
(MNCs) καθώς και τη διαδικασία διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών. 
Στην πληροφόρηση και στη διαβούλευση, καθώς και στην εκπροσώπηση και στην 
εποπτεία των εργαζομένων, αλλά και στα διοικητικά σώματα της επιχείρησης, 
προσδίδεται καθεστώς προτεραιότητας. Η απευθείας συμμετοχή, παρόλο που 
είναι στο περιθώριο, ανοίγει, στην πράξη, διαδρόμους σταθερά (κυρίως στις 
Πολυεθνικές Εταιρείες), αλλά και στις συζητήσεις ανάμεσα στα συνδικάτα, στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα και κάποτε στους εκπροσώπους των διευθυντικών στελεχών 
και των εργοδοτών.

Η απευθείας συμμετοχή είναι υπαρκτή σε εταιρείες όπου οι εργασιακές σχέσεις 
είναι σε καλύτερο επίπεδο. Ο συσχετισμός μεταξύ των μορφών απευθείας 
συμμετοχής και της εκπροσώπησης των εργαζομένων δεν είναι επαρκώς ορατός.

Τα ερωτηθέντα συνδικάτα σε όλες τις εταιρείες είναι υπέρ της απευθείας συμμετοχής 
και σε δυο από τις εταιρείες συμμετέχουν μάλιστα στις διαπραγματεύσεις για 
την εφαρμογή αυτής της πρακτικής, όμως η συμμετοχή των συνδικάτων στην 
εφαρμογή των πρακτικών απευθείας συμμετοχής επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση.41 

39    Gold, M. (2009) ‘Γενική Ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Απασχόληση’: 
M. Gold (εκδ.) Πολιτική Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταβολές, Θέματα και 
Προοπτικές. Basingstoke: Palgrave Macmillan), σελ.1-26.

40    Με βάση τα δεδομένα που κομίζουν οι εργοδοτικές οργανώσεις.

41    Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα και εκπόνησαν το πλαίσιο του προηγηθέντος 
προγράμματος DIRECT ήταν: οι βουλγαρικές θυγατρικές εταιρείες της Carlsberg (2 
συγκροτήματα) και ο Αερολιμένας της Σόφια. Βλέπετε απευθείας συμμετοχή των 
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Τα συνδικάτα χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις μορφές 
και τα αποτελέσματα της απευθείας συμμετοχής αλλά και τον αντίκτυπό της στην 
ποιότητα της επαγγελματικής ζωής και στα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτό 
ισχύει και για τις σχέσεις ανάμεσα σε άλλες μορφές συμμετοχής και εκπροσώπησης 
εργαζομένων.42

Κύπρος

Απευθείας συμμετοχή: εθνική νομοθεσία

Ο τρόπος με τον οποίο έχουν εξελιχθεί οι εργασιακές σχέσεις στην Κύπρο οδηγεί 
σε μια προτίμηση για τις μορφές εκπροσώπησης σε σχέση με τη συμμετοχή των 
απασχολουμένων έναντι μορφών απευθείας συμμετοχής, με την εμφανή συμμετοχή 
των απασχολουμένων δια της εκπροσώπησης από τα συνδικάτα. Το σύστημα 
διαχείρισης εργασιακών σχέσεων με σημείο αναφοράς την εργασία και την 
κοινωνική ασφάλιση, είναι ευρέως διαδεδομένο δια της τριμερούς συνεργασίας, 
η οποία επιτυγχάνεται μέσα από ένα δίκτυο συμβουλευτικών σωμάτων, επιτροπών 
και συμβουλίων, τόσο μονίμων όσο και ειδικών. Αυτό το δίκτυο ενδιατρίβει με 
διάφορα εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα, όπως:

• Απασχόληση

• Εργασιακές συνθήκες

• Επαγγελματική κατάρτιση

• Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

• Κοινωνική ασφάλεια και ευεξία

Επιπλέον, οι διμερείς σχέσεις είναι πολύ σημαντικές και η συλλογική 
διαπραγμάτευση (σε κλαδικό και επιχειρηματικό επίπεδο) αποτελεί τη ραχοκοκαλιά 
του συστήματος εργασιακών σχέσεων, εφόσον η πλειάδα των όρων απασχόλησης 
καθορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις. Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί μια 
πάγια και τεκμηριωμένη πρακτική ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους εργοδότες και 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που θέτει το πλαίσιο και τη βάση για εθνικές, 
κοινωνικές και εργασιακές πολιτικές. Ο κοινωνικός διάλογος έχει γίνει αποδεκτός 
από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 και διάφορα 
τριμερή συμβουλευτικά σώματα έχουν ιδρυθεί μέσα στο πλαίσιο του κοινωνικού 
διαλόγου:

• Το Εργασιακό Συμβουλευτικό Σώμα

• Η Οικονομική Συμβουλευτική Επιτροπή

• Η Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης.

Εν κατακλείδι, έχουν συσταθεί μερικές ειδικές επιτροπές, καθότι προκύπτουν 
ειδικές ανάγκες, ώστε να καταστεί δυνατή η συζήτηση και η υλοποίηση διαφόρων 
θεμάτων μέσα στο πλαίσιο τριμερούς συνεργασίας. Η εκπροσώπηση των 
απασχολουμένων σε επίπεδο συμβουλίου κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
(EBLR) δεν ισχύει στην Κύπρο.

Ωστόσο, τα εργασιακά συμβούλια, είναι υπαρκτά και λειτουργούν ικανοποιητικά. 
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συμμετέχουν στα εργασιακά συμβούλια, 
παράλληλα με τους εκπροσώπους της Διοίκησης και εστιάζουν:

• Σε θέματα ασφάλειας και υγείας,

• Στα συστήματα παραγωγής,

• Στους πίνακες υπηρεσίας,

απασχολουμένων στη Βουλγαρία. Εθνική έκθεση DIRECT–VS/2016/0305. 2018. Οπ.π.

42    O.p. Βλέπετε επίσης «Ανάβαση στον μεγάλο δρόμο». Αναστοχαζόμενοι τον ρόλο 
του κοινωνικού διαλόγου, ώστε να υπάρχει συνδετικός κρίκος μεταξύ ευεξίας και 
ανταγωνιστικότητας. VS/2013/0349. Βουλγαρική Εθνική Έκθεση. 2014. Συγγραφείς: Ribarova 
E και Daskalova N, οπ.π.
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• Στους κανόνες και στα προσωπικά παράπονα.

Είναι πρόδηλο, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της έρευνας και το εφαρμοζόμενο 
σύστημα από τη δεκαετία  του ’60, αλλά και ολόκληρη την ανωτέρω ανάλυση, 
ότι η εκπροσωπευτική (ή η απευθείας) συμμετοχή αποτελεί τη βασική μορφή 
εκπροσώπησης απασχολουμένων.43

Εξάλλου, στη μελέτη Fulton, «Εκπροσώπηση Εργαζομένων στην Ευρώπη» 
αναφέρεται ότι:

Η εκπροσώπηση στον εργασιακό χώρο στην Κύπρο επιτυγχάνεται δια 
της συνδικαλιστικής δομής. Εκτός από τον τομέα της υγείας και της 
ασφάλειας, όπου πρέπει όλοι οι απασχολούμενοι στους εργασιακούς 
χώρους με περισσότερους των 10 απασχολουμένων να ψηφίσουν για να 
εκλεγεί επιτροπή, δεν υπάρχει άλλο σώμα, το οποίο να εκπροσωπεί τους 
απασχολουμένους.44

Επιπλέον, στην έκθεση του Eurofound για τις Συνθήκες Διαβίωσης και Εργασίας 
2017 αναφέρονται τα εξής:

Η Κύπρος διατηρεί αδύνατη παράδοση αναφορικά με τις υπάρχουσες δομές 
σε σχέση με την εκπροσώπηση απασχολουμένων σε επίπεδο επιχείρησης. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι βασικές δομές εκπροσώπησης σε ενεστωτικό 
χρόνο αναφέρονται στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση και στις επιτροπές 
ασφάλειας, ενώ πρόσφατα, οι καθιερωμένες δομές όπως τα Ευρωπαϊκά 
Εργασιακά Συμβούλια δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα βιώσιμα.45

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρική Έρευνα του Eurofound για το 2019, κάποια 
πρόσθετα ενδιαφέροντα δεδομένα, τα οποία τονίζουν το εκπροσωπευτικό μοντέ-
λο συμμετοχή απασχολουμένων της Κύπρου: 40% των εταιρειών συνηγορούν υπέρ 
των δομών διοίκησης και ελέγχου και γύρω στο 55% προσφέρουν επιλεκτική αυτο-
νομία. Επιπλέον, 53% των διευθυντικών στελεχών που έχουν ερωτηθεί εξέφρασαν 
την άποψη ότι η απευθείας συμμετοχή των απασχολουμένων προκαλούσε 
καθυστερήσεις.46

Σύμφωνα με μια άλλη μελέτη του Eurofound, η Τρίτη Ευρωπαϊκή Εταιρική Έρευνα 
του 2013 καταδεικνύει ότι λιγότερες εταιρείες από το 9% διαθέτουν αυτόνομες 
ομάδες και είναι λιγότερο πιθανόν να παρατηρείται στην Κύπρο47 η συμμετοχή 
στις διαδικασίες λήψης απόφασης σε σχέση με καθημερινές διεργασίες. Στο 
πλαίσιο της Πέμπτης Ευρωπαϊκής Έρευνας του 2010 για τις Εργασιακές Συνθήκες 
καταβάλλεται προσπάθεια να επισημανθεί ο βαθμός διακριτικής ευχέρειας 
εργασίας που προσφέρεται στους απασχολουμένους, σε διάφορες χώρες μέλη της 
ΕΕ, παραπέμποντας στο επίπεδο ελέγχου που οι απασχολούμενοι θα μπορούσαν 
να ασκήσουν επί άμεσων καθηκόντων εργασίας48 τους. Αυτή η έρευνα απεικονίζει 
αριθμητικά στοιχεία στην Κύπρο, των οποίων οι τιμές τείνουν να είναι μάλλον 
χαμηλές. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού δεν 
ήταν αισθητά συνδεδεμένη με την παρουσία οργανισμών μεγάλης συμμετοχής.

Με βάση την ανάλυσή μας, είναι πρόδηλο ότι η απευθείας συμμετοχή δεν έχει 
σαφή σχέση με την εθνική οικονομία. Η οικονομία είναι με τέτοιο τρόπο δομημένη 

43    Kapartis C, Κοινωνικός Διάλογος και Κοινωνικά Συστήματα-Η περίπτωση της Κύπρου, 
Μάρτιος 2003

44    Fulton L Εργασιακές Σχέσεις σε εθνικό επίπεδο, επικαιροποίηση (2019-2021)

45    Κύπρος: Επαγγελματική ζωή, προφίλ της χώρας: https://www.eurofound.europa.eu/
publications/report/2015/cyprus-working-life-country-profile

46    Eurofound Ευρωπαïκή Εταιρική Έρευνα 2019
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/2019/european-company-survey-2019

47     oπ.π.

48    Eurofound Πέμπτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (2010) https://www.
eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/fifth-european-
working- conditions-survey-2010



32

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

και το σύστημα εργασιακών σχέσεων έτσι συγκροτημένο, ώστε να ευνοεί την 
εκπροσωπευτική συμμετοχή. Εξάλλου, δεν υπάρχει σαφής ένδειξη που να απορρέει 
της έρευνάς μας και να καταδεικνύει μια σχέση μεταξύ απευθείας συμμετοχής 
και θεσμικού περιεχομένου. Ο μισθολογικός συντονισμός συνεχίζει να παραμένει 
στα χέρια των συνδικάτων όπου οι απασχολούμενοι συνδικαλίζονται και στις 
περιπτώσεις που δεν συνδικαλίζονται, τότε οι μισθολογικές κλίμακες βρίσκονται εξ  
ολοκλήρου στα χέρια των εργοδοτών.

Φαίνεται ότι όλοι οι κοινωνικοί εταίροι ευνοούν και την εκπροσωπευτική συμμετοχή. 
Από την προηγούμενη έρευνα (σε σχέση με το πρώτο Πρόγραμμα DIRECT, 2016-
2018) και αν και τα συνδικάτα δεν ζητούν απευθείας συμμετοχή, αντιτίθενται 
στην εφαρμογή της και θα τη στηρίξουν μέχρι το σημείο όπου εκτιμούν ότι δεν 
αποτελεί απειλή γι’ αυτά. Επιπλέον, δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι Κυβερνήσεις έχουν 
δώσει διαχρονικά κίνητρα στους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να προωθήσουν την 
απευθείας συμμετοχή.

Όλα αυτά τα θέματα δεν δημιούργησαν ούτε έδωσαν ώθηση στην ανάγκη για 
οποιαδήποτε μορφή κοινωνικού διαλόγου, αναφορικά με τη νομοθεσία που να 
άπτεται της απευθείας συμμετοχής. Είναι πρόδηλο ότι βάσει του ορισμού το 
προγράμματος, ο όρος ‘απευθείας συμμετοχή’ είναι στην ολότητά του ανύπαρκτος 
στην Κύπρο. Ωστόσο, ένα από τα θέματα που ελκύουν μεγάλη προσοχή και 
αποτελούν σημείο παραπομπής, είναι και το ότι οι κοινωνικοί εταίροι ασχολούνται 
με τις επιτροπές για την υγεία και την ασφάλεια, οι οποίες ρυθμίζονται δια νόμου 
και στις πλείστες των περιπτώσεων, θεωρούνται ήδη μορφή απευθείας συμμετοχής. 
Για επιχειρήσεις με περισσότερους των 10 απασχολουμένων, η συγκρότηση 
επιτροπής αποτελεί νομική προϋπόθεση και εξυπακούεται απασχολούμενους που 
εποπτεύουν την τήρηση των εργασιακών συνθηκών, αναφορικά με την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία. Παρόλο που ο όρος εργασιακές συνθήκες μπορεί 
να σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με συγκεκριμένες πτυχές, οι οποίες απαντώντας 
στον ορισμό της απευθείας συμμετοχής. Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση αυτό 
δεν πρέπει να ισχύει και ότι η απευθείας συμμετοχή, γενικά, δεν είναι προφανής 
σε όλους τους τομείς της οικονομίας, τουλάχιστον, αναφορικά με όρους από τον 
ορισμό του προγράμματος για απευθείας συμμετοχή (βλέπετε σελίδα 6).

Εθνικά συνδικάτα και εργοδοτικές απόψεις

Συνεπώς, η απευθείας συμμετοχή δεν αποτελεί στοιχείο εργασιακών σχέσεων. Ο 
εκπρόσωπος της Κυβέρνησης έχει δηλώσει, εν γένει, άρδην σαφώς ότι δεν υπάρχει 
κυβερνητική πολιτική που να άπτεται της απευθείας συμμετοχής.49 Έχοντας υπόψη 
ότι το επίπεδο του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας είναι ψηλό, 
εάν η απευθείας συμμετοχή βρισκόταν ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα, τότε θα 
αποτελούσε τη βάση υπέρ της προώθησης του κοινωνικού διαλόγου ανάμεσα σε 
όλα τα μέρη, για τη ρύθμιση και την εφαρμογή του, όμως αυτό δεν έχει συμβεί 
ποτέ. Επιπλέον, τόσο τα συνδικάτα όσο και οι εργοδότες, στο ύψιστο επίπεδο, δεν 
διαθέτουν πολιτική απευθείας συμμετοχής.50

Ωστόσο, τα συνδικάτα και οι εργοδότες παραπέμπουν σε επιχειρήσεις που 
συνδέονται με τις οργανώσεις τους, οι οποίες έχουν εφαρμόσει την απευθείας 
συμμετοχή.51 Οι εργοδότες δηλώνουν ότι η υιοθέτηση της απευθείας συμμετοχής 
ήταν στις 50% των περιπτώσεων, απόφαση της Διοίκησης, στις 30% των 
περιπτώσεων πρωτοβουλία των συνδικάτων και στις 20% των περιπτώσεων 
αίτημα του εργατικού δυναμικού. Σε αντίθεση, τα συνδικάτα δεν αναφέρονται 

49    Προϊστάμενος Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων σύμφωνα με τη συνέντευξη του DIRECT II, 
ανάλυση δεύτερου σταδίου, εμπλεκόμενοι φορείς στις εργασιακές σχέσεις

50    Με βάση την ανάλυση του δεύτερου σταδίου του DIRECT II και τις απόψεις που έχουν 
εκφραστεί τόσο από τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ [Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου] και 
τον Διευθυντή της ΟΕΒ [Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου]

51    Ο.π.
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στην υιοθέτηση της απευθείας συμμετοχής ως αποτέλεσμα της δικής τους 
πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της μελέτης συνεντεύξεων, πράγμα που αποτελεί και 
πάλι ένδειξη ότι δεν επιθυμούν να ζητήσουν απευθείας συμμετοχή, τουλάχιστον 
επί του παρόντος. Θα ήταν απρόσμενο εάν αυτό ίσχυε εφόσον σύμφωνα με το 
πρώτο Πρόγραμμα DIRECT, τα συνδικάτα, αν και δεν τοποθετούνται ενάντια στην 
καθ’ αυτόν απευθείας συμμετοχή, διατηρούν αρκετές επιφυλάξεις για την κακή 
χρήση της από τη Διοίκηση και είναι κάπως διστακτικοί να προωθήσουν πρωτο-
βουλία για την υιοθέτησή της.

Σε ολόκληρη τη μελέτη διαφαίνεται κάποια παρανόηση για το τι περιλαμβάνει η 
απευθείας συμμετοχή. Για παράδειγμα, οι αναφορές των συνδικάτων παραπέμπουν 
σαφώς στις επιτροπές για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και στις ειδικές 
επιτροπές που ασχολούνται με προσωπικά ζητήματα στον ημικρατικό τομέα. 
Αυτές οι αναφορές δεν αποτελούν τη βάση για την απευθείας συμμετοχή, ειδικά 
σε σχέση με την ανάθεση αρμοδιοτήτων και την αυτονομία που παραχωρείται 
στους απασχολουμένους για την καθημερινή εκτέλεση των καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων τους. Επιπλέον, η Ομοσπονδία Εργοδοτών αναφέρει χωρίς να 
διευκρινίζει μια μορφή απευθείας συμμετοχής που υιοθετείται σε εταιρικό επίπεδο. 
Περαιτέρω εξέταση των απαντήσεών της καταδεικνύουν ότι αυτές οι αναφορές 
συνδέονται στενά με τη λειτουργικότητα των πληροφοριών, τις διευθετήσεις 
διαβούλευσης και φυσικά με τις επιτροπές52 για την υγεία και την ασφάλεια.

the employers’ Τόσο τα συνδικάτα όσο και η Ομοσπονδία Εργοδοτών εκτιμούν 
ότι η απευθείας συμμετοχή θα είχε θετική έκβαση, όπως βελτίωση της οργά-
νωσης της εργασίας, των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό 
χώρο, του περιβάλλοντος, της ευεξίας των εργαζομένων, εργασιακές ρυθμίσεις, 
ισοστάθμιση μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ικανοποίηση από 
την εργασία. Επιπλέον, η εργοδοτική πλευρά πιστεύει ότι η απευθείας συμμετοχή 
θα επιφέρει και αλλαγές στην αμοιβή. Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης πιστεύουν 
ότι η απευθείας συμμετοχή θα μπορούσε να καταλήξει σε καλύτερη οργάνωση 
της εργασίας.

Φαίνεται ότι όλοι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να κατανοήσουν τη σημασία της 
απευθείας συμμετοχής και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει και που ενδεχομένως 
να αποτελούν ένδειξη για μελλοντικές συζητήσεις αναφορικά με την εφαρμογή 
της. Ωστόσο, ισχύει το αντίθετο αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της 
απευθείας συμμετοχής. Όπως υπογραμμίζουν τα συνδικάτα, αυτή οδηγεί σε:

• Αυξημένη ένταση εργασίας

• Αυξημένο άγχος στον εργασιακό χώρο

• Αλλαγές στις ρυθμίσεις του εργασιακού χρόνου

• Μεγαλύτερη ευθύνη χωρίς βελτιωμένες συνθήκες εργασίας

• Μεγαλύτερη ευθύνη χωρίς αυξημένες αποδοχές

• Λιγότερες συλλογικές ενέργειες και μειωμένες αποδοχές.

Οι εργοδότες διαφωνούν πλήρως με την άποψη των συνδικάτων και υπογραμμίζουν 
ότι ουδεμία εκ των δυσμενών επιπτώσεων είναι αποτέλεσμα της απευθείας 
συμμετοχής.

Φυσικά, εάν θα έπρεπε να τηρήσουμε τον ορισμό του προγράμματος για την 
απευθείας συμμετοχή, η γενική ανάλυση των εθνικών δομών εργασιακών σχέσεων 
και το γεγονός ότι η εκπροσωπευτική συμμετοχή ήδη υπάρχει, πράγμα που δεν 
ισχύει στην περίπτωση νομικής βάσης για την απευθείας συμμετοχή, ούτε και 
χειροπιαστά παραδείγματα της εφαρμογής της στον εργασιακό χώρο, αυτές 
οι απαντήσεις τόσο από πλευράς συνδικάτων όσο και από πλευράς εργοδοτών 

52    Με βάση την ανάλυση του δεύτερου σταδίου του DIRECT II και τις απόψεις που έχουν 
εκφραστεί από τον Διευθυντή της ΟΕΒ [Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου]
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παραμένουν υποθετικές. Πρέπει να τονιστεί, ωστόσο, ότι βάσει μέχρι τούδε 
απόκρισης σε αυτό το πρόγραμμα, υπάρχουν ενδείξεις κάποιας μορφής απευθείας 
συμμετοχής στην οικονομία. Εν τούτοις, αυτή η συμμετοχή απορρέει κυρίως της 
νομοθεσίας και φαίνεται, ως επί τω πλείστον, μεμονωμένη υπό τη μορφή επιτροπών 
για την υγεία και την ασφάλεια, αλλά και επιτροπών προσωπικού που απαντώνται 
στον δημόσιο και στον ημικρατικό τομέα.

Οι κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό επίπεδο αναφέρουν ότι η απευθείας συμμετοχή 
είναι υπαρκτή στην αγορά εργασίας και ότι έτσι πρέπει να συνάγεται, όμως δεν 
γνωρίζουν συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιων περιστατικών. Φαίνεται ότι οι 
αποκρίσεις τους καθοδηγούνται κατά κάποιο τρόπο από το πώς αντιλαμβάνονται 
τη λειτουργία των επιτροπών που προαναφέρονται, αν και γνωρίζουμε ότι αυτές 
καλύπτουν μόνο μέρος του ορισμού της απευθείας συμμετοχής με γνώμονα τις 
διαβουλευτικές πτυχές της. Εφόσον δεν υπάρχει απόδειξη για τις κατ’ ανάθεση 
πτυχές της απευθείας συμμετοχής και την αποτελεσματικότητά της, είναι εμφανές 
ότι κάποιες αποκρίσεις θα μπορούσαν να είναι υποθετικές, εξ ου και αυτά τα 
σχόλια. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό επίπεδο έχουν 
κάνει λάθος στην κρίση τους με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά δεν χρειάζεται να 
αναφερθούν οι επιμέρους πτυχές του ενδιαφέροντος τους.

Ιρλανδία

Εκπροσωπευτική συμμετοχή

Δεν υπάρχει θεσμικό σύστημα για μόνιμη εκπροσώπηση απασχολουμένων στον 
ιδιωτικό τομέα στην Ιρλανδία. Αυτοί που απασχολούνται σε συνδικαλιζόμενα 
εργασιακά περιβάλλοντα εκπροσωπούνται δια του συνδικάτων. Στις πλείστες 
περιπτώσεις, οι απασχολούμενοι είναι είτε εκπροσωπούμενοι δια των συνδικάτων 
τους είτε δεν εκπροσωπούνται καθόλου. Ωστόσο, η νέα νομοθεσία εισήχθη ως 
αποτέλεσμα της Οδηγίας Πλαισίου (2002/14/EC)53 της ΕΕ για να συντελούνται 
αυτές οι ρυθμίσεις αναφορικά με την Πληροφόρηση και τη Διαβούλευση. Δυστυχώς, 
δεν υπάρχουν πρόσφατες τελικές μελέτες που να παρέχουν πληροφορίες ως προς 
το πώς έχουν συναφθεί πολλές συμβάσεις σε εταιρικό επίπεδο, εάν αυτό ισχύει, ως 
αποτέλεσμα αυτής της νομοθεσίας.

Μολαταύτα, εντός του δημόσιου τομέα, οι κρατικές υπηρεσίες αλλά και οι 
ημικρατικές εμπορικές εταιρείες διαθέτουν όντως σώματα τύπου θεσμικών 
εργασιακών συμβουλίων για πληροφόρηση και διαβούλευση – τα ούτως καλούμενα 
υποσυμβούλια ή δομές συνεργασιακής σχέσης – ως μέρος ενός γενικού πλαισίου 
συμμετοχής, αλλά και πάλι, αυτά λειτουργούν παράλληλα με τις εκατέρωθεν 
ρυθμίσεις των εργασιακών σχέσεων. Επιπλέον, πέντε ημικρατικές εταιρείες 
και έξι κρατικές υπηρεσίες διαθέτουν ρυθμιστικό σύστημα για εκπροσώπηση 
απασχολουμένων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου τους, γνωστό ως «διευθυντές 
εργαζομένων».54

Απευθείας συμμετοχή

Μια από τις πτυχές των Εθνικών Συμβάσεων Εργασιακών Σχέσεων (από το 1987 
και το 2009) ήταν η ενσωμάτωση αριθμού τοπικών συμβάσεων κοινωνικού 
διαλόγου που καλλιεργούσαν την καινοτομία στον εργασιακό χώρο και είχαν 
περιλάβει ρυθμίσεις απευθείας συμμετοχής σε επίπεδο επιχείρησης. Αυτή 

53     O’Mara C (2003) Πληροφόρηση και Διαβούλευση στον Εργασιακό Χώρο – Τι σημαίνει η 
Νέα Οδηγία για την Παράδοση Εθελοντισμού στην Ιρλανδία. Εμπορικολόγος 15 - 16

54     O’Kelly K P  (2020) Προκλήσεις και προοπτικές για τη συμμετοχή των εργαζομένων στην 
Ιρλανδία
Παρουσίαση PowerPoint στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου - ETUI, 
Δουβλίνο, 23 Ιανουαρίου 2020. Βλέπετε επίσης ‘Εκπροσώπηση απασχολουμένων στην 
Ιρλανδία, σε επίπεδο Συμβουλίου’: Gold M, Kluge N και Conchon A (εκδ.) (2010), ‘Στο Συνδικάτο 
και στο Συμβούλιο’: Βιώματα Εκπροσώπων των Απασχολουμένων σε επίπεδο Συμβουλίου, στα 
Ευρωπαϊκά Συνδικαλιστικά Ινστιτούτα (Βρυξέλλες), σελ. 117-135.
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η εξέλιξη σημειώθηκε και μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τη 
συμμετοχή απασχολουμένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως μέσα από την Οδηγία 
για πληροφόρηση και διαβούλευση στον εργασιακό χώρο, για τα Ευρωπαϊκά 
Εργασιακά Συμβούλια και για τους εκπροσώπους των απασχολουμένων σε επίπεδο 
Διοικητικών Συμβουλίων των Ευρωπαϊκών Εταιρειών. Όσο αφορά στα Ευρωπαϊκά 
Εργασιακά Συμβούλια, σύμφωνα με τα συνδικάτα, αυτά είναι χρήσιμα για να 
εξασφαλίζουν προηγμένες πληροφορίες αναφορικά με διακρατικές εταιρικές 
πολιτικές, προτεινόμενες αλλαγές και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Σύμφωνα με πειστικά ευρήματα ερευνών που δημοσιεύτηκαν σε περίοδο 
περίπου 70 χρόνων, η υιοθέτηση ενισχυμένων πρακτικών στον εργασιακό χώρο, 
περιλαμβανομένης και της απευθείας συμμετοχής, καταλήγει σε σημαντικά 
οφέλη παραγωγικότητας (μεταξύ 20% και 60% σύμφωνα με κάποιες μελέτες)55 
και σε άλλους δείκτες απόδοσης, περιλαμβανομένης και της δέσμευσης των 
απασχολουμένων, της υγείας τους και της ευεξίας τους. Σύμφωνα με πειστικά 
ευρήματα έρευνας, μόνο 15% των εταιρειών που είναι λειτουργικές εντός της 
ΕΕ, υπολογίζεται ότι χρησιμοποιούν συστηματικά καινοτομικές πρακτικές στον 
εργασιακό χώρο, σε ολόκληρο τον οργανισμό. Το μείζον κώλυμα για την υιοθέτηση 
καινοτομικών πρακτικών στον εργασιακό χώρο είναι η απροθυμία της Διοίκησης 
να αφήσει τον έλεγχο εντός της επιχείρησης ή να αποδεχθεί ότι θα βελτιωνόταν η 
παραγωγικότητα και η απόδοση. Οι προκλήσεις της ψηφιοποίησης καθιστούν το 
ζήτημα ακόμη πιο επείγον. 56

Το τεχνολογικό αφήγημα γύρω από τον δυνητικό αυτοματισμό να αποξηλώνεται η 
επαναληπτική εργασία και να επαυξάνεται η λογική της οργάνωσης της εργασίας 
είναι ισχυρό μεν αλλά δεν συμβιβάζεται δε, με νέους τρόπους αξιοποίησης του 
ανθρώπινου δυναμικού με καινοτομικές πρακτικές, καθοδηγούμενες από τους 
απασχολούμενους που βασίζονται στον διάλογο για να γεφυρωθεί αυτό το 
χάσμα μεταξύ της τεχνολογίας και εργατικού δυναμικού. Στους ευρωπαϊκούς 
εργασιακούς χώρους πρέπει να δημιουργηθεί μια κουλτούρα καινοτομίας βάσει 
των συνεργειών ανάμεσα στα πιο κάτω:

• ‘Φωνή’ σε στρατηγικό επίπεδο, τακτικές ευκαιρίες για αναστοχασμό, 
δημιουργική σκέψη και συνεχείς βελτιώσεις,

• Αναδιάρθρωση της οργάνωσης στο σύνολό της, ώστε να συρρικνωθεί η 
ιεραρχία και να καταπολεμηθούν οι τάσεις απομόνωσης,

• Ομάδες αυτοδιοίκησης και ατομική διακριτική ευχέρεια.

Αυτή η προσέγγιση αποτελεί κομβική συνιστώσα του Πέμπτου Ουσιώδους 
Στοιχείου:

… μια ολοκληρωμένη προσέγγιση υπέρ της καινοτομίας στον εργασιακό χώρο, 
δημιουργώντας υψηλές επιδόσεις,

δέσμευση και καταπληκτικούς χώρους εργασίας, κτίζοντας εργασιακούς χώρους 
όπου οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα να μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις 
τους, το ταλέντο τους και τη δημιουργικότητάς τους πλήρως.57

Ρόλος του Ινστιτούτου58 IDEAS

Κατά συνέπεια, τα συνδικάτα και κυρίως η Ένωση εργαζομένων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα σε όλους τους κλάδους - SIPTU, έχουν υιοθετήσει μια πολιτική 

55    Παρουσίαση από τον καθηγητή Peter Totterdill, Δίκτυο Οργάνωσης της Εργασίας στο 
ΗΒ και Καινοτομία στον Χώρο Εργασίας στην Ευρώπη – CLG στο DIRECT Κοινό Σεμινάριο της 
εταιρικής σχέσης IE / UK, οπ.π.

56    Ο.π.

57  Βλέπετε:  http://www.goodworkplaces.net/Default.aspx?PageID=13734666&A=SearchRes
ult&SearchID=1043885&ObjectID=13734666&ObjectType=1

58    Παρουσίαση από Tony Murphy, Το Ινστιτούτο IDEAS, στο DIRECT Κοινό Σεμινάριο της 
Εταιρικής Σχέσης IE / UK, οπ.π.
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με την οποία επιδιώκουν να συνεργαστούν με εταιρείες που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα,  με σκοπό να τις συνδράμουν, ώστε να διατηρηθούν θέσεις εργασίας, 
εφαρμόζοντας κοινές καινοτομικές ρυθμίσεις στον εργασιακό χώρο. Ο στόχος 
είναι να καταστούν οι ιρλανδικές εταιρείες βιώσιμες και να διατηρηθούν θέσεις 
εργασίας. Ωστόσο, για να επιτευχθεί επιτυχώς αυτός ο στόχος,  πρέπει όλα τα 
μέρη να προσυπογράφουν τη διαδικασία – π.χ. ανώτερα και μεσαία διευθυντικά 
στελέχη, το εργατικό δυναμικό, τα συνδικάτα και λοιπά.

Το Ινστιτούτο IDEAS συστάθηκε τον Φεβρουάριο 2001 από την Ένωση SIPTU 
ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Πρόκειται για αυτόνομο εταιρικό σώμα, το 
οποίο είναι λειτουργικό εντός του εμπορικού τομέα και είναι καταχωρημένο ως 
φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Το Ινστιτούτο παρέχει καινοτομία και επιμόρφωση στον εργασιακό χώρο 
στοχεύοντας στην προάσπιση της απασχόλησης και της ιδιότητας μέλους στο 
συνδικάτο, μειώνοντας την απώλεια εργασιακών θέσεων, συμβάλλοντας στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προάγοντας τις δεξιότητες των εργαζομένων 
και προωθώντας την οργάνωση του συνδικάτου, ενώ ταυτόχρονα συνδράμει την 
ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Καθίσταται βασικός δρών, προσφέροντας 
κατάρτιση για όλα τα επίπεδα εντός των συμμετεχουσών εταιρειών. Εκτιμάται 
ότι έκαστη εργασιακή θέση απολεσθείσα στην οικονομία κοστίζει στο Κράτος 
€20,000 και κατά συνέπεια η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης αποτελεί 
προτεραιότητα.59

Σκοπός του είναι να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις να προβούν σε αλλαγές με την 
αυθεντική συμμετοχή των απασχολουμένων. Το έργο του Ινστιτούτου σε σχέση με 
τις ιρλανδικές επιχειρήσεις συνεχίζεται, αρχόμενο από τη δέσμευση υπό την Εθνική 
Συμφωνία Κοινωνικής Συνεργασιακής Σχέσης, Προς το 2016, συγκροτώντας Ομάδα 
Υψηλού Επιπέδου για να αναπτύξει στρατηγική για τον μεταποιητικό κλάδο. 60

Στην έκθεση της Ομάδας το 2008 αναφέρθηκε ότι:

Οι επιτυχημένες εταιρείες επιδίδονται στην καλλιέργεια συμμετοχικής 
κουλτούρας, όπου η διοίκηση και το προσωπικό με τη συλλογική εργασία 
του διασφαλίζουν την επιτυχία και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της 
εταιρείας προς όφελος απάντων.61

Κατά συνέπεια, τον Νοέμβριο 2011 υιοθετήθηκε σε Συνέδριο Στρατηγικής 
Μεταποίησης, μια Κοινή Πρωτοβουλία Πολιτικής για να υλοποιηθούν καινοτομίες 
στον χώρο εργασίας μέσω του Τμήματος Μεταποίησης της SIPTU. Έπρεπε να 
συμμετάσχουν όλοι οι φορείς, περιλαμβανομένων των σχετικών ιρλανδικών 
κρατικών υπηρεσιών, ώστε να υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική και ο βασικός στόχος 
αυτής της πολιτικής ήταν να διατηρηθούν θέσεις εργασίας:

… πρέπει να αλλάξουμε, να εξελιχθούμε και να βελτιωθούμε, για να 
διασφαλίσουμε την επιβίωση και την ανάπτυξή μας στο μέλλον … 62

Ο Keegan και ο O’Kelly ανέφεραν ότι η αλλαγή είναι δύσκολη, γι’ αυτό η 
καινοτομία στον εργασιακό χώρο αποτελεί πρόκληση για όλους τους δρώντες 
εντός της εταιρείας. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να αντιληφθούν και να 
«προσυπογράψουν» τον λόγο για τον οποίο έχουν εφαρμοστεί καινοτομίες 
στον εργασιακό χώρο και τον λόγο για τον οποίο χρειάζονται αλλαγές. Αρχικά, 
προκύπτει ανάγκη να ‘κερδηθεί το συναίσθημα και η λογική’!

59    Gerry McCormack οπ.π. Βλέπετε επίσης http://ideasinstitute.ie/about/

60    Κυβέρνηση της Ιρλανδίας, Πρωθυπουργικό Γραφείο, 2016: Δεκαετές Πλαίσιο Κοινωνικής 
Εταιρικής Σχέσης Σύμβαση 2006, σελίδα 20

61    Βλέπετε http://edepositireland.ie/bitstream/handle/2262/76799/forfas080402_
manufacturing_report.pdf?sequence=1&isAllowed=y

62    Keegan R και O’Kelly Εφαρμοσμένη Συγκριτική Αξιολόγηση για Ανταγωνιστικότητα – 
Οδηγός για Ιδιοκτήτες/Διευθυντές Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Εκδόσεις Oak Tree, Δουβλίνο, (2004)
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Οι αλλαγές που αποφασίστηκε να γίνουν στον εργασιακό χώρο, μπορούν να 
διεκπεραιωθούν με:

• Ορθολογική συζήτηση (που σπάνια λειτουργεί)

• Ισχύς, η συνηθέστερη προσέγγιση (που προβάλλει αντίσταση)

• ‘Συναίσθημα και λογική’ (η προτιμώμενη επιλογή, όμως απαιτεί η σωστή 
οργάνωση).

Για τις παρεμβάσεις του Ινστιτούτου IDEAS γίνεται χρήση συνδυασμού θετικών 
στοιχείων και των τριών προσεγγίσεων, υιοθετώντας μια κοινή συνδικαλιστική / 
διοικητική προσέγγιση και διοργανώνεται ως ακολούθως:

• Συνίσταται μια κοινή οργανωτική επιτροπή για να εποπτεύει τη διαδικασία,

• Μια κοινή ομάδα επιμόρφωση καλλιεργεί το ‘όραμα του μέλλοντος’

• Μια κοινή οργανωτική ομάδα είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της προόδου και 
την παροχή υποστήριξης.

Αυτή η φιλοσοφία που ‘κερδίζει’ και διέπει τη διαδικασία:

Οικοδόμηση ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ και ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 
σε ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ!

Στην ακαδημαϊκή λογοτεχνία, έχουν προταθεί επτά τομείς παραγωγής αποβλήτων-

Μεταφορές, Αποθέματα, Κίνηση, Αναμονή, Υπερπαραγωγή, Υπερβολική 
επεξεργασία, Αστοχίες

Το Ινστιτούτο IDEAS προσθέσει ένα όγδοο στη λίστα, πράγμα που σύμφωνα με 
ό,τι αυτό υποστηρίζει, αποτελεί τη μεγαλύτερη διάθεση απάντων:

Δεξιότητες

Ως εκ τούτου, το επίκεντρο της προσοχής του Ινστιτούτου IDEAS είναι η 
διαχείριση της απώλειας ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ στις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται. 
Παρατηρώντας την προσέγγιση της Διοίκησης και των ιδιοκτητών της εταιρείας 
σε πολλές επιχειρήσεις που είναι πελάτες, όταν σκέφτονται να εφαρμόσουν νέες 
τεχνολογίες, είτε για αυτοματοποιημένες βιομηχανικές διεργασίες παραγωγής είτε 
για διαχείριση δεδομένων γραφείου, το Ινστιτούτο IDEAS σημειώνει τα πιο κάτω:

… ότι τα πλείστα προβλήματα προκύπτουν από τη διεπαφή περίπλοκων 
αυτοματοποιημένων συστημάτων παραγωγής και της ανθρώπινης 
παρέμβασης. Πολύς σχεδιασμός, χρόνος, χρήμα κλπ. Καταλήγει στην 
ανάπτυξη αυτοματοποιημένων συστημάτων παραγωγής, όμως δεν 
καταβάλλεται η ίδια προσπάθεια για την εξασφάλιση συστημάτων 
ανθρώπινης υποστήριξης.63

Ιταλία

Οι παραδοσιακές μορφές εκπροσωπευτικής συμμετοχής, βάσει εξουσιοδότησης και 
εντολών συνδικαλιστικού τύπου, πλαισιώνονται και επεκτείνονται με νέες μορφές, 
αυτή τη φορά απευθείας, π.χ. όχι μέσω τυπικής εντολής και εξουσιοδότησης και 
βάσει, περίπου, απευθείας συνεργασία μεταξύ εργαζομένων και Διοίκησης.64

Σε σύγκριση με εκπροσωπευτικές μορφές πληροφόρησης και διαβούλευσης (Π&Δ), 
οι Ιταλοί εμπειρογνώμονες θεωρούν την απευθείας συμμετοχή ως νέα μέθοδο 

63    Tony Murphy, το Ινστιτούτο IDEAS, παρουσίαση του DIRECT 2 στο Εθνικό Ιρλανδικό 
Σεμινάριο, Μάιος 2022.

64    Akkerman A., Sluiter R., Jansen G. (2015), Τρίτη Ευρωπαϊκή Εταιρική Έρευνα – Απευθείας 
και Έμμεση συμμετοχή απασχολουμένων, Eurofound; Lippert I, Huzzard T., Jurgens U., Lazonick 
W (2014), Εταιρική Διακυβέρνηση, Φωνή των Απασχολουμένων και Οργάνωση της Εργασίας; 
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Οξφόρδης, Cremers J. (2011), Διοίκηση και συμμετοχή εργαζομένων: 
παιγνίδι της γάτας με το ποντίκι ή αμοιβαίο όφελος: Vitols S. και Kluge N., Η Βιώσιμη Εταιρεία: 
μια νέα προσέγγιση στην εταιρική διακυβέρνηση; ETUI; Regalia I. (2006), Αναθεώρηση της 
θέσης των Κοινωνικών Εταίρων για την Απευθείας Συμμετοχή,
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συμμετοχής ‘από κάτω προς τα πάνω’,65 η οποία, σε κάποιες περιπτώσεις, είναι 
καινοτόμος και εμπειρική.66 Εστιάζει ευρέως στην αυτονομία και στον έλεγχο, 
βάσει του άτυπου και της αυτοενεργοποίησης που επί μακρόν και συστηματικά 
απορρίπτετο από την παλιά οργάνωση Τεϋλορισμού-Φορντισμού στην εργασία.

Τα μοντέλα ‘Βελτιστοποιημένης παραγωγής’, τα οποία εμπνέονται από τις αρχές 
του Συστήματος Παραγωγής της Toyota (TPS) «Kaizen - ιαπωνική αλλαγή προς 
το καλύτερο»,67 για συνεχή βελτίωση, ιδιαίτερα στον μεταποιητικό κλάδο, υπό 
τη σήμανση των τεχνικών του Μεταποιητικού Κλάδου Διεθνούς Κύρους. Είναι 
ολοκληρωμένα συστήματα αριστείας σε ολόκληρο τον κύκλο υλικοτεχνικής 
υποστήριξης και παραγωγής και ένα πολύ ακριβή ορισμό των τεχνικών αλλά 
και των εργασιακών μεθόδων που πρόσθετα με το παρά πέντε, την εξάλειψη 
των ψεγαδιών και των συγκρουσιακών καταστάσεων, επιδιώκουν την  αυτόματη 
αυτό-ενεργοποίηση των εργαζομένων. Τα κοινωνικο-οργανωτικά συμπεράσματα 
αυτού του νέου προτύπου, από την πλευρά του εργατικού δυναμικού, κείται την 
απαράμιλλη αξία που αποδίδεται στις επαγγελματικές δεξιότητες, αποτελέσματα 
και απόδοση που μπορούν να εκτιμηθούν ενδελεχώς.68

Όλα αυτά καταλήγουν σε δομές «μηδενικού αθροίσματος» που δεν είναι πια 
διενεκτικές, αλλά σε νέα σενάρια συνεργασίας μεταξύ κεφαλαίου και εργατικού 
δυναμικού, όπου σε μια κατάσταση αμοιβαίου οφέλους, οι ανάγκες της εταιρείας 
για ποσοτική και ποιοτική αύξηση της παραγωγής, οι οποίες διασταυρώνονται 
με την ανάγκη των εργαζομένων να δουν την αξία της δημιουργικής και 
επαγγελματικής τους συνεισφοράς επαυξημένη και αναγνωρισμένη.69 Ωστόσο, τα 
πλεονεκτήματα για τα συνδικάτα είναι κατά πολύ λιγότερο πρόδηλα, με κίνδυνο 
τη σταδιακή τους περιθωριοποίηση σε σχέση με την οργανωμένη διαμεσολάβηση 
εκπροσώπησης.

Συμμετοχή εργαζομένων

Παρόλο που στο Άρθρο 46 του Ιταλικού Συντάγματος του 1948 προβλέπεται το 
δικαίωμα των εργαζομένων για ‘συνεργασία’ στην εταιρεία, δεν έχει μεταφερθεί σε 
καμία νομοθεσία αυτός ο στόχος, σε μορφή εκπροσώπησης των απασχολουμένων 
στα Εταιρικά Συμβούλια, ούτε και στις εταιρείες δημοσίου συμφέροντος. Τον 
πραγματικό πυλώνα της ‘Ιταλικής συμμετοχής’ συγκροτούν τα δικαιώματα 
στην Πληροφόρηση & στην Επικοινωνία, νοουμένου ότι δια νόμου σε κάποιες 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, σχεδόν πάντοτε ευρωπαϊκής προέλευσης (ομαδικές 
απολύσεις, μεταβιβάσεις εταιρειών, υγεία και ασφάλεια), όμως πάνω απ’ όλα με 
συλλογικές συμβάσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε αποκεντρωμένο επίπεδο.70

Η απευθείας συμμετοχή σπάνια υιοθετείται πάνω στη βάση συλλογικών συμβάσεων 
εταιρικού επιπέδου, ωστόσο η Διοίκηση κάνει άτυπα χρήση αυτής, όντας μέρος της 

65    Caruso B. (2020), Ο συνδικαλισμός ανάμεσα σε αποστολές και αξίες εντός του ‘μεγάλου 
μετασχηματισμού’, Caruso B., Del Punta R., Treu T. (εκδ.), “Το δίκαιο της εργασίας και ο μεγάλος 
μετασχηματισμός”, Ο Μύλος; Ponzellini A., Della Rocca G. (2015), Συνέχεια και ασυνέχεια 
των βιωμάτων συμμετοχής των εργαζομένων στην παραγωγική καινοτομία, “Οικονομία & 
Εργασία”, αρ. 3.

66    Carcano M., Ferrari R., Volpe V. (εκδ.) (2017), Η συμμετοχή των εργαζομένων στη Διοίκηση 
των εταιρειών, Guerini Next.

67    Schonberger R.J. (1996), Μεταποιητικός κλάδος παγκοσμίου εμβελείας. Η επόμενη 
δεκαετία., Νέα Υόρκη, Ελεύθερος Τύπος; Ohno T. (2004), Το πνεύμα Toyota, Einaudi.

68    Pero L., Ponzellini A (2015) Η νέα βιομηχανική εργασία μεταξύ οργανωτικής καινοτομίας 
και απευθείας συμμετοχής, Carrieri M., Nerozzi P., Treu T. (εκδ.), Η αποφασιστική συμμετοχή. 
Ο Μύλος; Roà S., Pallante A. (2017), Τα συμμετοχικά βιώματα των εργασιακών συμβουλίων 
(IWS) στη διεθνή θεωρία και πράξη, Carcano και άλ. (εκδ.)

69    Lopes H, Calapez T., Lopes D. (2015), Οι καθοριστικοί παράγοντες της αυτονομίας στην 
εργασία και η συμμετοχή των απασχολουμένων: Μια πολυεπίπεδη ανάλυση στην “Οικονομική 
και Εργασιακή Δημοκρατία”.

70    Leonardi S. (2016), Η συμμετοχή και η εμπλοκή απασχολουμένων: η ιταλική περίπτωση και 
συνδικαλιστικά θέματα σε σχέση με τη Μεταφορά, τομ. 22, αρ. 1. Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό 
Ινστιτούτο-ETUI (Βρυξέλλες)
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τακτικής της αναφορικά με τη Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού. Παρόλα ταύτα, 
σε όλο και περισσότερες μορφές απευθείας συμμετοχής, ευρέως διαδεδομένες 
περιλαμβάνονται κουτιά εισηγήσεων, εσωτερικές έρευνες με αντικείμενο την 
εταιρική κουλτούρα και την ευεξία, αλλά η ομαδική εργασία υπέρ άνω όλων, 
πράγμα που επιταχύνεται.71

Τόσο οι εργοδοτικές οργανώσεις όσο και τα συνδικάτα, μολονότι από διαφορετικές 
σκοπιές, φαίνεται να δραστηριοποιούνται στο θέμα της επανεξέτασης της έννοιας 
και της αξίας της συμμετοχής σε όλες τις δυνητικές μορφές της. Οι οργανώσεις 
κοινωνικών εταίρων συχνά επικαλούνται μια εμβριθή πολιτισμική αλλαγή που 
στοχεύει στη βελτίωση μιας ιδιότητας που έχει θεωρηθεί ελλείπουσα στο ιταλικό 
σύστημα εργασιακών σχέσεων.

Στο Πρωτόκολλο του Ιανουαρίου 2016, οι τρεις βασικές συνομοσπονδίες 
συνδικάτων: CGIL, CISL και UIL επιδιώκουν από κοινού να διαδραματίζουν 
μεγαλύτερο ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση σε όλες τις δυνητικές μορφές 
της: οργανωτική, οικονομική και στρατηγική. Μέρος αυτής της λίστας στόχων 
αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης και μεταφοράς στο νέο πλαίσιο 
συμφωνίας σε διακλαδικό επίπεδο με τη μεγαλύτερη και πιο σημαίνουσα ένωση 
εργοδοτών (την Confindustria), τον Μάρτιο 2018, γνωστής ως ‘Εργοστασιακό 
Σύμφωνο’. Σε αντιδιαστολή με τις αρχικές φιλοδοξίες των συνδικάτων, οι οποίες 
στόχευαν να επιτύχουν τις τρεις μορφές συμμετοχής (οργανωτική, οικονομική 
και στρατηγική), με αυτό το κοινωνικό σύμφωνο υιοθετείται και υπογραμμίζεται 
η σημασία της οργανωτικής συμμετοχής, ενώ δεν γίνεται μνεία σε οικονομική 
συμμετοχή. Η στρατηγική συμμετοχή σπάνια αναφέρεται ως πιθανή ευκαιρία 
πάρα μόνο σε ασθενέστερη και πιο εθελούσια μορφή κοινής διαβούλευσης.

Σύμφωνα με τις εταιρείες και τις οργανώσεις τους η απευθείας συμμετοχή είναι 
απαραίτητο διάβημα προς μια αυθεντική ‘πολιτισμική επανάσταση’, η οποία 
αποτελεί φιλόδοξο στόχο στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Από συνδικάτο 
σε συνδικάτο οι αποφάσεις διαφέρουν. Για παράδειγμα, τα δημοφιλέστερα, για 
παράδειγμα: οι μεταλλουργοί της CISL (FIM), θεωρούν αυτές τις μορφές συμμετοχής 
ως εκσυγχρονιστικό παράγοντα τις εργασιακές σχέσεις, οι οποίες είναι ολοένα 
και εξυπνότερες, αποτελούν δε συναρπαστικό έργο.72 Οι πιο σκεπτικιστές είναι οι 
μεταλλουργοί, μέλη του CGIL (FIOM), οι οποίοι εκτιμούν ότι αυτοί οι κίνδυνοι, 
εκτός από το ότι εντατικοποιούν τα επίπεδα εργασίας και κόπωσης73, επαυξάνουν 
και τη δυνητική σταδιακή αντικατάσταση του εκπροσώπου του συνδικάτου από 
τον αρχηγό της ομάδας. 74

Απευθείας συμμετοχή στους βασικούς τομείς που σχετίζονται με εργασιακές 
συνθήκες

Η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν αντικείμενο μιας ισχυρότατης συμβατικής 
πειθαρχίας, ειδικού νομικού χαρακτήρα.75 Ένας νόμος πλαίσιο του 2018 
καθιερώνει εξαιρετικά εκτενείς και ενδελεχείς υποχρεώσεις για τους εργοδότες, 

71    Pero L. και Ponzellini A., 2017.

72     Bentivogli M. και άλλοι (2015), «Συνδικάτο του μέλλοντος» στον κλάδο 4.0, ADAPT 
University Press.

73     Gaddi M. (2021), Αξιοποίηση 4.0. Νέες τεχνολογίες και εργασία, Εκδόσεις Punto Rosso.

74     Leonardi S. (2018), Αλλαγές στην εργασία, απευθείας συμμετοχή και εργασιακές 
σχέσεις: ιταλικά αποτελέσματα ευρωπαϊκής μελέτης, Ιστορικό του Ιδρύματος Di Vittorio, 2017; 
Garibaldo F., Rinaldini M. (2021), Ο γαλάζιος ψηφιοποιημένης εργάτης, Il Mulino

75    Με την έξαρση της υγειονομικής κρίσης Covid-19, οι Ιταλοί κοινωνικοί εταίροι διαδραμάτισαν 
κομβικό ρόλο, υπογράφοντας δυο τριμερή πρωτόκολλα με την κυβέρνηση (Μάρτιο 2020 
και Σεπτέμβριο 2021) που εφαρμόστηκαν δια των αντιστοίχων νομοθετικών διαταγμάτων, 
με τα οποία καταρτίστηκε μια λίστα υποχρεώσεων, καθηκόντων και συστάσεων, με στόχο 
να αποτραπεί ο κίνδυνος μετάδοσης στην εργασία. Περαιτέρω διακλαδικά πρωτόκολλα και 
εταιρικές συμφωνίες υπογράφηκαν σε όλους τους κλάδους.
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καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικάτων αναφορικά με 
την πρόληψη των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. 
Ωστόσο, τίποτε (ή σχεδόν τίποτε) δεν επαφίεται στην απευθείας συμμετοχή, η 
οποία μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο μόνο ως αποτέλεσμα αλλαγών στην 
οργάνωση της εργασίας.

Δεξιότητες και επαγγελματική κατάρτιση

Η συλλογική διαπραγμάτευση αναγνωρίζει σε όλα τα επίπεδα, τη στρατηγική 
σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την 
επικαιροποίηση και τον επαναπροσδιορισμό των δεξιοτήτων των απασχολουμένων. 
Αποτελεί μέρος της ‘πρόβλεψης της αλλαγής’, η οποία συνιστά θεμελιώδους 
σημασίας στόχο της συνδικαλιστικής στρατηγικής διαχείρισης των συναινετικών 
αλλαγών. Η μεγαλύτερη πρόσκληση αντικατοπτρίζεται προφανώς στη νέα 
τεχνολογική επανάσταση, δια της ραγδαίας διάχυσης της ρομποτικής, της 
ψηφιοποίησης, της χρήσης αλγορίθμων και της εξ αποστάσεων εργασίας.

Η απευθείας συμμετοχή διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ειδική εκπαίδευση 
για διευθυντικά στελέχη στα μεσαία και στα ανώτερα στρώματα της ιεραρχίας που 
προσφέρεται από τις ίδιες τις εταιρείες, πράγμα που δίνει έμφαση στη στρατηγική 
αξία της νέας κουλτούρας που διέπει τις εργασιακές σχέσεις και τη Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Σε κάποιες μεγάλες εταιρείες, αυτή η κουλτούρα βασίζεται 
στις αρχές του Συστήματος Παραγωγής της Toyota.76

Οργάνωση εργασίας

Η συλλογική διαπραγμάτευση και η παραδοσιακή εκπροσωπευτική συμμετοχή 
διαδραματίζουν πρωτογενή ρόλο στον τομέα της οργάνωσης της εργασίας. 
Ωστόσο, σύμφωνα με ιστορική μαρτυρία, η συλλογική διαπραγμάτευση προσφέρει 
τις μέγιστες δυνατότητες για απευθείας συμμετοχή.

Το 2016 και το 2017 με τους κοινοβουλευτικούς προϋπολογισμούς εισήχθη 
φορολογική μείωση του 10% επί εκείνης της αναλογίας μισθών που σχετίζονται με 
την αυξανόμενη παραγωγή, ως αποτελεί αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης 
για την κατάληξη σε σύμβαση επί των  μορφών συμμετοχής στην εταιρεία. Αυτές 
οι μορφές είναι γνωστές ως Συμμετοχικά Οργανωτικά Σχέδια για Καινοτομία, 
αναφορικά με ομάδες προγραμμάτων, εκστρατείες στοχευμένης επιμόρφωση και 
επικοινωνίας για καινοτομία ή Συμμετοχικά Προγράμματα Διοίκησης, τα οποία 
πρέπει να γίνονται αντιληπτά ως προγραμματισμένη ομαδική εργασία, έξυπνη 
εργασία, κοινότητα πρακτικών και εταιρικά κοινωνικά δίκτυα. Από το 2017, 
χιλιάδες εταιρικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί, χάρη σε αυτά τα κίνητρα.

Ψηφιοποίηση

Η προμήθεια φορητών υπολογιστών, υπολογιστές ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα, 
ρομπότ, οπτικούς αναγνώστες και άλλο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας έχει 
γίνει σύνηθες τρόπος, κατά τον οποίο οι εταιρείες αλλάζουν την οργάνωση της 
εργασίας. Η πρόσφατη και εκπληκτική χρήση έξυπνης / εξ αποστάσεως εργασίας 
έχει επιταχύνει αυτή την τάση, η οποία επεκτείνεται – κατά διάφορους τρόπους 
– καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρη τη γραφειακή εργασία και τις επαυξημένες 
ανησυχίες (σε σχέση με τη συλλογική διαπραγμάτευση) επί των δικαιωμάτων για 
χρήση προσωπικών δεδομένων, για να αποσυνδέονται και για να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια των συσκευών. Η απευθείας συμμετοχή συμβάλλει στην πραγματοποίηση 

76    Sai M. (2017), Βιομηχανία 4.0: ψηφιακή καινοτομία και οργάνωση της εργασίας, στο 
“Ντοσιέ Επιθεώρησης των Συνδικάτων”, αρ. 3
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απευθείας σύνδεσης μεταξύ της εντολής που είναι ενσωματωμένη στην αλγοριθμική 
τεχνολογία, την εταιρική ιεραρχία και τους εργαζόμενους.

Βιωσιμότητα και ευεξία στην εργασία

Οι ούτως καλούμενες εταιρικές πολιτικές ευεξίας αντιπροσωπεύουν μια από τις 
σημαντικότερες πρόσφατες καινοτομίες στη συλλογική διαπραγμάτευση.77 Η 
νομοθεσία που άπτεται της φορολογίας ευνοεί τις συμβάσεις που ρυθμίζουν τον 
μετασχηματισμό των κερδών της παραγωγικότητας για την εταιρεία που ασχολείται 
με μη νομισματικά προϊόντα και υπηρεσίες. Γενικά, αυτά στοχεύουν στην επίτευξη 
μεγαλύτερης ευεξίας για τους εργαζομένους παρέχοντας διευκολύνσεις για 
στήριξη της υγείας τους, των αθλητικών δραστηριοτήτων τους και την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Επιπλέον της εξοικονόμησης για τις εταιρείες, αυτά τα εργαλεία καταλήγουν σε μια 
‘ευημεροποίηση’ της παραγωγικότητας και εξατομίκευση του μισθού.78 Εφόσον 
ο εργαζόμενος προσεγγίζεται σε προσωπικό και εθελούσιο επίπεδο, ο ρόλος 
της εκπροσωπευτικής συμμετοχής περιορίζεται αισθητά υπέρ μιας περισσότερο 
απευθείας μορφής.

Απευθείας συμμετοχή και ποιότητα εργασίας: μαρτυρίες

Στην απευθείας συμμετοχή, καθαυτό, γίνεται σπάνια μνεία στα κείμενα των 
συλλογικών συμβάσεων, περιλαμβανομένων και εκείνων σε εταιρικό επίπεδο. 
Σπάνια συγκεντρώνει ξεχωριστή προσοχή στις συμβάσεις λόγω της εγγενούς 
άτυπης φύσης του. Εργαλεία όπως κουτιά εισηγήσεων, έλεγχοι και ομαδική εργασία 
εμπίπτουν, συνήθως, στις οργανωτικές επιλογές της Διοίκησης, αναφορικά 
με τις οποίες ενδεχομένως να υπάρξει απλά διαβούλευση με εκπροσώπους των 
εργαζομένων σχετικά με τις μικτές επιτροπές οργάνωσης της εργασίας.

Ποσοτικές εκθέσεις και ποιοτική ανάλυση συγκλίνουν, υπογραμμίζοντας πώς οι 
πληροφορίες και τα δικαιώματα διαβούλευσης εκπροσωπούν την πιο διαδεδομένη 
μορφή συμμετοχής, αναγνωρίζονται δε σε συμβάσεις αποκέντρωσης. Σύμφωνα με 
έρευνα που εκπόνησε η FDV-CGIL, βάσει δείγματος 1,700 κειμένων υπογραφέντων 
τα τελευταία τρία χρόνια, το 43% των συμβάσεων εμπεριέχουν διατάξεις για 
εμπλοκή και συμμετοχή. Η απευθείας εμπλοκή υπάρχει σε:

• 1% αυτών των κειμένων,

• 1.2% σε περίπτωση εφαρμογής νέων τεχνολογιών,

• 1% σε ποιοτικά συστήματα,

• 0.3% ομαδικής εργασίας.

Ωστόσο, αριθμός περιπτωσιολογικών μελετών είναι πιο ενθαρρυντικές. 79 Αυτές 
είναι συνήθως βέλτιστες πρακτικές σε εταιρείες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους 
και σε σχετικά γνωστές εταιρείες, κυρίως εστιάζοντας σε παγκόσμιες αγορές 
και καινοτομία προϊόντων. Για παράδειγμα, έρευνα στον τραπεζικό κλάδο 
καταδεικνύει επιλογών μορφών συμμετοχής, τόσο εκπροσωπευτικής όσο και 
απευθείας, ιδιαίτερα ομαδική εργασία.80

77    Carcano και άλλοι (εκδ.), 2017; Treu T. (2017), Θεραπείες, προστασία και δεδικασμένες 
υποθέσεις: σκέψεις επί των εργασιών της οικονομίας της περιστασιακής απασχόλησης, στο 
έργο “Εργασία και Δίκαιο”; 367 ss

78    Gabrielli G. (2017)

79    Ανάμεσα σ’ άλλους, Carrieri M., Nerozzi P. Treu T. (εκδ.) (2015), Η μεγαλύτερη συμμετοχή, 
il Mulino; «Pero και Ponzellini», 2017; ANPAL (2017), Αποτελεσματικότητα, ποιότητα του 
συστήματος, καινοτομία, παραγωγικότητα και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής, Carcano M. Και άλλοι 2017; Ίδρυμα Unipolis (2017), Η συμμετοχή των 
εργαζομένων στις εταιρείες, il Mulino; Gramolati A, Sateriale G. (εκδ.) (2019), Διαπραγμάτευση 
της ψηφιακής καινοτομίας, Ediesse

80    Pero L. (2015), Βιομηχανία 4.0: τεχνολογίες, οργάνωση και ρόλος του συνδικάτου, στην 
έκδοση των Bentivogli M. και άλλοι, Συνδικάτο του Μέλλοντος στη Βιομηχανία 4.0; ANPAL, 
2017.
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Μια έρευνα για την ποιότητα της εργασίας που εκπονήθηκε από το Εθνικό 
Ινστιτούτο Ανάλυσης Δημοσίων Πολιτικών,81 καταδεικνύει ότι 26.8% του δείγματος 
τοπικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν οργανωτικές πρακτικές συμμετοχής και:

• 94.9% προβλέπουν τακτικές συναντήσεις μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων,

• 78.4% σχεδιάζουν τον επιμερισμό κάποιων αποφάσεων,

• 69.9% προσφέρουν πρωτοβουλίες κατάρτισης.

Ως επί τω πλείστω, συμμετέχουν επιχειρήσεις με άνω των 250 απασχολουμένων 
(42%). Η έρευνα καταλήγει στο ότι η υιοθέτηση συμμετοχικών οργανωτικών 
πρακτικών επιφέρει οφέλη, τόσο για τους εργαζομένους (μεγαλύτερη ποιότητα 
της εργασίας) και για τους εργοδότες (καλύτερες αποδόσεις), ιδιαίτερα στις 
εγκάρσιες διαδικασίες τεχνολογικής καινοτομίας.82

Πολωνία

Η εργασία που διεκπεραιώθηκε στο πλαίσιο του πρώτου Προγράμματος 
DIRECT καταδεικνύει ότι η έκταση της συμμετοχής των απασχολουμένων ή των 
εργαζομένων διευρύνεται, έστω κι εάν συνεχίζουν να παραμένουν πολλά εμπόδια. 
Αυτά τα κωλύματα μπορεί να είναι πολιτισμικά στη φύση τους, υπονοώντας ότι 
είναι δύσκολο να μετακινηθούν δεδομένης της καταγωγής τους σε περιχαρακωμένα 
μοντέλα κοινωνικών σχέσεων που καλλιεργήθηκαν για πολλά χρόνια. Άλλα 
κωλύματα αντικατοπτρίζουν μορφές Διοίκησης εκ των άνω προς τα κάτω, το 
εύρος στο οποίο αξιολογείται η συναπόφαση, καθώς και το επίπεδο φωνής που 
έχουν οι απασχολούμενοι.

Η απευθείας συμμετοχή φαίνεται να ασκείται όλο και περισσότερο  σε κάποιους 
κλάδους και είδη επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε αυτές που εξαρτώνται από υψηλή 
τεχνολογία. Η συμμετοχή, ως συνιστώσα της Διοίκησης, θεωρείται ολοένα και 
περισσότερο ως παράγοντας που αυξάνει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων, ως πηγή καινοτομίας και καλύτερη χρήση ανθρώπινου κεφαλαίου. 
Σύμφωνα με την έρευνα τεκμαίρεται ακόμη ότι οι απασχολούμενοι και ιδιαίτερα 
οι νεώτερες γενεές, προβλέπουν να τους δοθεί λίγος χώρος για αυτόνομους 
ελιγμούς, καθώς διεκπεραιώνουν την εργασία τους και επιδεικνύεται σεβασμός σε 
αυτούς ως χειραφετημένων εργαζομένων.

Ενώ η νομοθεσία στην Πολωνία έχει θεσμοθετήσει τις εκπροσωπευτικές μορφές 
συμμετοχής των απασχολουμένων, όπως τα συμβούλια των εργαζομένων δια των 
συνδικάτων, οι Αρχές δεν έχουν ποτέ χτίσει ρυθμιστικά πλαίσια για απευθείας 
μορφές συμμετοχής.83 Ωστόσο, η ευρύτερη πολωνέζικη κοινωνία δεν έχει ποτέ 
ασκήσει επαρκή πίεση επί της κυβέρνησης με σκοπό να εφαρμοστούν οι δέοντες 
κανονισμοί. Η απευθείας συμμετοχή δεν αποτελεί θέμα, το οποίο να προσελκύει 
την προσοχή στην Πολωνία, λόγω της υπάρχουσας κυρίαρχης οικονομικής 
κουλτούρας. Έτσι, η συμμετοχή των απασχολουμένων δεν είναι ψηλά στις 
προτεραιότητες της δημόσιας ατζέντας.

Αφετέρου, ασκούνται πιέσεις προς υποστήριξη που είναι γενικού συμφέροντος 
και ευνοούν τη συμμετοχή, τόσο στην πράξη όσο και στη θεωρία. Τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα, περιλαμβανομένης και της Επιτροπής, συνηγορούν συνεχώς 
υπέρ της σημασίας της. Όμως, εντός της Πολωνίας που είχε περιορισμένη 
επιρροή όταν αφορά στην ικανότητα να υλοποιούνται προτάσεις που είναι κάπως 
παράδοξο, δεδομένου του συνεχούς υψηλού επιπέδου υποστήριξης της χώρας 
έναντι της ιδιότητας μέλους στην ΕΕ.

81    INAPP (2019), Οι ψηφιακές αγορές της εργασίας. Εργαζόμενοι στις πλατφόρμες, Ρώμη

82    Canal T., Gualtieri V. (2020), Συμμετοχικές πρακτικές και έκβαση για τις επιχειρήσεις: όταν 
εμπλέκονται οι εργοδότες, “Οικονομία & Εργασία”, αρ. 3.

83    Zybała, A. (2019) Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce. Od modelu 
folwarcznego do
podmiotowości, Oficyna Wydawcza SGH, Warszawa: 18-21.
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Κάποια συνδικάτα και εργοδοτικοί οργανισμοί είναι σε θέση να υλοποιούν 
προγράμματα αναφορικά με αυτή την ιδέα της Διοίκησης, με χρηματοδοτική 
στήριξη της ΕΕ. Ως εκ τούτου, σε κάποιο βαθμό, προτείνεται διάλογος και κοινή 
δράση σε επίπεδο επιχείρησης, μεταξύ διευθυντικών στελεχών και εργαζομένων. 
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι κα το πρόγραμμα που διαχειρίζονται εργοδοτικές 
οργανώσεις (η Λέσχη Εμπορικού Κέντρου) και συνδικάτα (Forum Związków 
Zawodowych) που μελέτησαν την κατάσταση συμμετοχής απασχολουμένων, 
καθώς επίσης και την οργανωτική κουλτούρα των επιχειρήσεων. Ωστόσο, είναι 
δύσκολο να αξιολογηθεί η επίδραση αυτού του είδους δραστηριότητας επί των 
πρακτικών της Διοίκησης και όχι μόνο, αναφορικά με το εύρος της συμμετοχής 
καθαυτό.

Εν τούτοις, παραμένουν πολλά κωλύματα για την απευθείας συμμετοχή. Η κρίσιμη 
διάσταση φαίνεται να παραπέμπει στην αντίληψη των ιδιοκτητών ή της εταιρείας). 
Αυτό που διακυβεύεται είναι το εύρος, στο οποίο θεωρείται ότι οι ιδιοκτήτες έχουν 
το δικαίωμα να ασκήσουν πλήρη έλεγχο επί των στοιχείων του ενεργητικού των 
επιχειρήσεων και έτσι στον βαθμό στον οποίο τα δικαιώματα των άλλων μπορούν 
να καμφθούν όταν πρόκειται για οφέλη που προκύπτουν από δραστηριότητα που 
συνδέεται με την ιδέα της ‘ιδιοκτησίας’.

Αυτό το ζήτημα είναι πρωταρχικής σημασίας για ‘το δικαίωμα κυριότητας’ και 
οδηγεί στο δικαίωμα ως εκλαμβάνεται για τη λήψη αποφάσεων απρόσκοπτα, 
αναφορικά με το πώς η εργασία σε μια επιχείρηση εκτελείται εν γένει.84 Αυτές 
οι αποφάσεις θα αποκλείσουν κάθε συμμετοχή απασχολουμένων σε πολιτικές 
ή πρακτικές που αναπτύσσουν τα «περιουσιακά στοιχεία» της εταιρείας, όποια 
μορφή κι αν λαμβάνουν.

Η υπάρχουσα κουλτούρα στον εργασιακό χώρο αντικατοπτρίζει αντιλήψεις γι’ 
αυτά τα δικαιώματα κυριότητας ανάμεσα στους ιδιοκτήτες, διευθυντικά στελέχη, 
ακόμη και απασχολουμένους. Σύμφωνα με την έρευνα που εκπονήθηκε το 2016, 
μόνο 11.2% από το 18 των εργαζομένων 30 ετών, οι οποίοι απλά ‘διεκπεραιώνουν’ 
καθημερινές δραστηριότητες, πίστευαν απόλυτα ότι θα ασκούσαν κάποια 
επιρροή στη Διοίκηση των επιχειρήσεων, στις οποίες απασχολούνται, παρόλο που 
περισσότερο από 35.7% εκτιμούσε ότι ήταν μάλλον ίσχυε ότι θα μπορούσα. Αυτά 
τα αποτελέσματα είναι σε απόλυτη αντίθεση με εκείνα άλλων νέων ανθρώπων, για 
παράδειγμα στη Γερμανία, όπου το 40% εκείνων που έλαβαν μέρος στην έρευνα 
εκτιμούσαν ότι ίσχυε απόλυτα το γεγονός πως οι απασχολούμενοι θα επηρέαζαν 
τη Διοίκηση των δικών τους εταιρειών, με ποσοστό 34.4% να εμπίπτει στη μάλλον 
αυθεντική κατηγορία. 85

Η ποσοτική έρευνα δεν μπορεί παρά να δώσει μη καταληκτικά αποτελέσματα 
αναφορικά με το εύρος της εν γένει συμμετοχής. Η μεγαλύτερη μελέτη 
διεκπεραιώθηκε το 2011 βάσει δείγματος 254 επιχειρήσεων.86 Ταυτόχρονα, οι 
συγγράφοντες συνέκριναν μεταξύ των αποτελεσμάτων της πολωνέζικης μελέτης 
και αυτών σε δέκα άλλα Κράτη Μέλη87 της ΕΕ. Σε όλους τους κλάδους επιχειρήσεων 
που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας, εφαρμόστηκε συμμετοχή σε τουλάχιστον μια 

84    οπ.π.

85    Gardawski, J. (2020) ‘Wizje gospodarki dobrze urządzonej młodzieży polskiej i 
młodzieży niemieckiej’, w A Mrozowicki, J Czarzasty (red.), Oswajanie niepewności. 
Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi. 
Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa: 295
86    Έρευνα που εκπονήθηκε υπό το πρίσμα προγράμματος μορφών απευθείας συμμετοχής 
εργαζομένων στην Πολωνία σε σύγκριση με 15 Κράτη Μέλη της ΕΕ που τιτλοφορείται: Rodzaje, 
zasięg i ekonomiczna efektywność bezpośrednich form partycypacji pracowniczej in Polsce 
na tle starych krajów ΕΕ Βλέπετε: Skorupińska, K. (2013) Απευθείας Συμμετοχή Απασχολουμένων 
στη Διοίκηση Πολωνικών Εταιρειών, Εφημερίδα Θετικής Διοίκησης, τομ. 4, αρ.1.

87    Μελέτη που εκπονήθηκε το 2011-2012 (Łochnicka), βάσει δείγματος 58 επιχειρήσεων μιας 
συγκεκριμένης περιοχής, ανάμεσα σε άλλες μελέτες.
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από τις έξι διαφορετικές μορφές που είχαν αναγνωριστεί σε 79.9% επιχειρήσεις, 
συγκριτικά με 82% επιχειρήσεις στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, σε όλα 
τα Κράτη Μέλη της ΕΕ που συμμετείχαν στην έρευνα. Ο συν-δημιουργός της 
έρευνας κατέδειξε ότι η συμμετοχή ήταν μάλλον διάσπαρτη, εάν η ένταση ήταν 
περιορισμένη. Στους εργασιακούς χώρους εφαρμόζονταν γενικά δυο μορφές 
συμμετοχής ταυτόχρονα, ενώ μόνο 7% της επιδιωκόμενης συμμετοχής σε όλες τις 
μορφές της.88

Η τακτική της συμμετοχής εφαρμόζεται πολύ συχνά στους κλάδους υπηρεσιών, 
συγκριτικά με εκείνους στη βιομηχανία, με ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό στην 
οικοδομική. Είναι περισσότερο σύνηθες να εφαρμόζεται στους κλάδους:

• Εμπόριο (85%)

• Οργανισμούς δημοσίων συμφερόντων (υγεία και ευημερία, 86.4%)

• Υπηρεσίας κοινής ωφελείας (85.7%)

• Τραπεζικός και ασφαλιστικός κλάδος (85.7%).

Η συμμετοχή εφαρμοζόταν περισσότερο εκτεταμένα ανάμεσα σε επιχειρηματικούς 
οργανισμούς που απασχολούν μεταξύ 200 και 499 απασχολουμένων, ενώ επιτύγχανε 
το ψηλότερο ποσοστό της (70.6%) σε αυτούς που απασχολούσαν περισσότερους 
των 500. Δεν εντοπίστηκαν μορφές κυριότητας που να συσχετίζονται με το εύρος 
συμμετοχής των απασχολουμένων.

Η συμμετοχική δραστηριότητα εντοπιζόταν κυρίως ανάμεσα σε απασχολούμενους 
που ενεργούσαν με τεχνική ικανότητα και λειτουργούς (εκείνους που 
απασχολούνταν στην παραγωγή, στη διανομή, στις μεταφορές και στη φύλαξη) 
που συμμετείχαν σε μικρότερο βαθμό. Οι απασχολούμενοι που συμμετείχαν 
είχαν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να εμπλακούν σε σύνθετες δραστηριότητες. 
Εκείνοι που απασχολούνταν στην εκτέλεση περισσότερων καθημερινών και 
επαναλαμβανομένων εργασιών συμμετείχαν σε πιο περιορισμένο βαθμό. Η 
συμμετοχή ήταν επίσης μια διευρυμένη τακτική σε οργανισμούς όπου οι δεξιότητες 
και τα προσόντα που απαιτούνταν ήταν πιο απαιτητικά. Το ψηλότερο επίπεδο 
δημοτικότητας ανάμεσα στις έξι μορφές συμμετοχής ήταν η εξατομικευμένη 
ανάθεση εργασιών, ακολουθούμενη από διαβουλεύσεις σε εξατομικευμένο 
επίπεδο.

Σύμφωνα με μια άλλη μελέτη, το πραγματικό επίπεδο συμμετοχής παραμένει 
χαμηλό, ως τα συνεπαγόμενα οικονομικά οφέλη που κατέστησαν σαφή. Σημειούται 
επίσης ότι:

… πολλοί επιχειρηματίες παραδέχονται ότι προτιμούν ένα κεντρικό σύστημα 
Διοίκησης, νιώθοντας ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων εμπίπτει στα 
καθήκοντα του διευθυντή και όχι του απασχολούμενου.89

Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο η συμμετοχή πραγματώνεται στην Πολωνία και 
μπορεί να θεωρηθεί ως ακατάλληλη μπορεί και να αντιμετωπιστεί ως ανεπαρκής 
όταν αντιπαραβάλλονται επίπεδα σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και χώρες στη 
δυτική Ευρώπη:

Θα φαινόταν ότι οι εργοδότες συνεχίζουν να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν 
τους απασχολουμένους τους, καθότι εάν υπήρχαν πηγές ιδεών δυνητικά ικανές 
να επιφέρουν βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των 
εταιρειών. 90

88    Skorupińska, (2013) Απευθείας Συμμετοχή Απασχολουμένων στη Διοίκηση Πολωνικών 
Εταιρειών,
Εφημερίδα Θετικής Διοίκησης, τομ. 4, αρ. 1: 323.

89    Pałubska, D. (2013) Zakres i efekty stosowania bezpośredniej partycypacji pracowniczej 
w polskich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 
4/36: 160.

90    Pałubska, D. (2012) Συμμετοχικές Μορφές Οργάνωσης της Εργασίας ως Πηγή Ενδοεταιρικής 
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Μια άλλη σειρά μελετών με τον τίτλο Pracujący Polacy (Εργασιακοί Πόλοι) 
παρέχει επίσης δεδομένα για το επίπεδο συμμετοχής.91 Αυτά σχετίζονται με 
συμμετοχή υπό μορφή πληροφοριακών συναντήσεων και διαβουλεύσεων με 
απασχολουμένους, καθώς επίσης και επιρροή που οι απασχολούμενοι μπορούν 
να ασκήσουν επί των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των εταιρειών. Περίπου 55% 
των απασχολουμένων επιβεβαιώνουν ότι οι εταιρείες για τις οποίες εργάζονται 
διοργανώνουν συναντήσεις όπου είναι δυνατόν να τεθούν ερωτήσεις και να 
υποβληθούν προτάσεις. Ενώ 75% των απασχολουμένων δηλώνει ότι συμμετέχουν 
σε διαβουλεύσεις σε επίπεδο εργασιακού χώρου ως ορίζονται ευρέως, ακόμη κι εάν 
παραδέχονται ότι αυτές αφορούν κυρίως ζητήματα ‘ελάσσονος’ παρά ‘μείζονος’ 
σημασίας.92 Αυτό ισχύει περισσότερο σε επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος ή σε 
εκείνες, στις οποίες υπάρχει μερίδιο ξένων κεφαλαίων, παρά στον ιδιωτικό τομέα: 
93

• 46% των απασχολουμένων διεκδικούν να έχουν επιρροή στις αποφάσεις που 
επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται, αναφορικά με τις θέσεις και τους 
σταθμούς εργασίας τους 94

• 64% θεωρούν ότι οι εταιρείες τους ευνοούν την ελευθερία, την πρωτοτυπία και 
την καινοτομία

• 76% νιώθουν ότι η εργασιακή τους θέση χαρακτηρίζεται ως θέση υφισταμένου, 
ικανοποιώντας, ακριβώς, την απαίτηση να εκτελούν εντολές, με 90% των 
απαντησάντων να εργάζονται στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.95

Όπως αναφέρουν οι συγγράφοντες, οι ανωτέρω μορφές απευθείας συμμετοχής 
συμβάλλουν περισσότερο στην πρόληψη της μονοτονίας και της πλήξης στην 
εργασία μάλλον παρά στην παραδοχή πραγματικής συναπόφασης. Κάποιες 
εταιρείες εφαρμόζουν μεθόδους σχετικά με τον ‘εμπλουτισμό’ της εργασίας, 
πράγμα που δηλώνει την παραχώρηση στους εργαζομένους του δικαιώματος να 
σχεδιάζουν και να επιφορτίζονται άμεσα με καθήκοντα που εκτελούν, πράγμα που 
εξυπακούεται επίσης και υψηλότερο επίπεδο ευθύνης.96

Ευρήματα από τις δυο μελέτες για την απευθείας συμμετοχή αναφέρονται στον 
Πίνακα 1:

Επιχειρηματικότητας στην Εταιρεία, Διεθνής Εφημερίδα Μελετών για Επιχειρήσεις και Διοίκηση, 
τομ. 4, αρ. 1: 65.

91    Η εργασία ξεκίνησε το 2005 και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στην Polacy pracujący 
2006. Εκπονήθηκε περαιτέρω έρευνα ένα χρόνο αργότερα. Kolejne badania odbyły się 
in następnym roku; http://konfederacjalewiatan.pl/upload/File/2007_09/Pracujacy%20
Polacy%202007%20- %20raport%20do%20druku.pdf

92    Czarzasty, J. (2009) ‘Warunki pracy i kultura organizacyjna’, w: J Gardawski (red.), 
Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa: 398.

93    Gardawski, J., Męcina, J., Bartkowski, J., Czarzasty J. (2010) Εργαζόμενοι Πολωνοί και η 
Κρίση Φορντισμού, Wyd. Naukowe Ακαδημαϊκός, Βαρσοβία.

94    Gardawski, J. 2007, Pracujący Polacy 2007, Konfederacja Lewiatan, Warszawa: 31.

95    Czarzasty, J 2009, ‘Warunki pracy i kultura organizacyjna’, w: J Gardawski (red.), Polacy 
pracujący a kryzys fordyzmu, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa: 398.

96      Pałubska, D. (2013) Zakres i efekty stosowania bezpośredniej partycypacji pracowniczej 
w polskich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 
4 (36): 163).



46

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πίνακας 1: Μορφές απευθείας συμμετοχής στην Πολωνία

Μορφή συμμετοχής Ποσοστό 
εταιρειών 

που την έχουν 
υιοθετήσει

Τακτικές συναντήσεις μεταξύ απασχολουμένων και των 
άμεσα προϊσταμένων τους

63.9

Επέκταση του πεδίου εφαρμογής καθηκόντων 51.8
Εναλλαγή δραστηριότητας στη θέση απασχόλησης 50.6
Ομάδες επίλυσης προβλημάτων 39.8
Ομάδες έργου 38.6
Εμπλουτισμός εργασίας 36.1
Έλεγχος των απόψεων των απασχολουμένων 21.7
Αυτόνομες ομάδες 8.4
Κύκλοι ποιότητας 3.6

Πηγή: Pałubska (2013: 164)

Επιπλέον αξίζει να γίνει αναφορά σε διεθνείς σπουδές που εμπεριέχεται στην 
Έκθεση για την Απασχόληση του ΟΑΣΕ το 2017 που σχετίζεται στην ποιότητα 
της συνεργασίας που αντικατοπτρίζεται στις σχέσεις απασχολουμένου-εργοδότη. 
Αυτή η κατάσταση αξιολογήθηκε από ανώτερα διοικητικά στελέχη και η Πολωνία 
ταξινομήθηκε ανάλογα στην 31η θέση από 38 συμμετέχουσες. Περαιτέρω έρευνα 
επιβεβαιώνει το συμπέρασμα ότι οι απασχολούμενοι δεν είναι έτοιμοι ή δεν 
επιθυμούν να ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν τους απασχολούμενους 
και οι Πολωνοί διευθυντές, σε κάθε περίπτωση, δεν επιθυμούν να ενδυθούν με 
εξουσίες του συναποφασίζειν.97

Το Ίδρυμα Eurofound σύμφωνα με την Τρίτη Έρευνα του 2013 για την Ευρωπαϊκή 
Εταιρεία αποφάσισε ότι η επικρατέστερη μορφή συμμετοχής στις πολωνικές 
εταιρείες και οργανισμούς βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδό της σε σχέση με 
την ένταση (διαβούλευση), κυρίως όταν αντιπαραβάλλεται με την κατάσταση σε 
άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Μόνο η Ιταλία και η Πορτογαλία έχουν χαμηλότερα 
επίπεδα συμμετοχής της πιο προηγμένης μορφής (αντιπροσωπείας). Περίπου 30% 
των εταιρειών και οργανισμών επιδίδονται στην πρώτη, ενώ η κατάσταση είναι 
μάλλον διαφορετική, για παράδειγμα, στη Σουηδία όπου γίνεται μνεία σε μέχρι και 
80%, στη δε Δημοκρατία της Τσεχίας σε σχεδόν 60%.98

Σε μια άλλη μελέτη του Ιδρύματος Eurofound που δημοσιεύτηκε το 2020 (έρευνα 
που εκπονήθηκε το 2015) καταδεικνύεται επίσης μια σχετικά ανεπαρκής απόδοση 
και για την Πολωνία το συμπέρασμα ήταν ότι σχεδόν 40% των εργαζομένων 
απασχολούνται σε οργανισμούς, όπου το επίπεδο συμμετοχής είναι χαμηλό, ενώ 
ένα 20% αυτών απασχολούνται σε επιχειρήσεις όπου τα επίπεδα συμμετοχής είναι 
ψηλά.

Ο Janusz Hryniewicz εισηγείται ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος ή ετοιμότητας για 
δέσμευση θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τη βιωματική με ένα αυταρχικό στυλ 
Διοίκησης. Όντως, αυτό ισχύει για 17–18% των διευθυντικών στελεχών.99 Όμως, 

97     Beck-Krala, E. (2008) Εταιρεία Partycypacja pracowników w zarządzaniu: nowy sposób 
wynagradzania i motywowania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa: 95

98    Είναι ευκταίο να ληφθούν υπόψη περαιτέρω βασικά δεδομένα που δυνατόν να 
επισημανθούν στις μελέτες του Ιδρύματος Eurofound από δυο σειρές – οι Έρευνες για τις 
Εργασιακές Συνθήκες και οι Έρευνες για τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες.  https://www.eurofound.
europa.eu/   op.cit.

99     Hryniewicz, J. (2007) Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wyd. Naukowe Scholar, 
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δεν αποτελεί τη μόνη πηγή έλλειψης ετοιμότητας και είναι κάτι που μπορεί να 
επηρεάσει μια μικρή ομάδα απασχολουμένων. Δεν κατέστη κατορθωτό να 
εξευρεθεί με την έρευνα μια απευθείας, στατιστικώς σημαντική σχέση μεταξύ 
βιωματικής με ιδιαίτερο στυλ Διοίκησης και ετοιμότητας, για ενεργό ρόλο στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η στάση των κοινωνικών εταίρων

Είναι δύσκολο να δοθεί μια ακριβής ανάλυση των θέσεων που υιοθετούν τα 
συνδικάτα και οι εργοδότες αναφορικά με τη συμμετοχή. Αυτό γίνεται όλο και 
σημαντικότερο, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη θεσμοθέτησης σχετικών 
θέσεων, όπως δηλώσεις ή δημοσιεύσεις. Τα ζητήματα συμμετοχής δεν αποτελούν 
αντικείμενο συλλογικών συμβάσεων.

Η υιοθέτηση της συμμετοχής εξαρτάται, εν γένει, από λύσεις που εφαρμόζονται 
σε δεδομένους εργασιακούς χώρους, λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική 
κουλτούρα και τα επικρατούντα στυλ Διοίκησης. Αφετέρου, οι κοινωνικοί εταίροι 
τυπικά αντιδρούν θετικά στον όρο ‘συμμετοχή’ καθότι συνδέεται, γενικά, με τον 
αντίκτυπο επί των οργανώσεών τους στις διεργασίες στον εργασιακό χώρο.

Οι αντιλήψεις για συμμετοχή εξαρτώνται, τουλάχιστον μερικώς, από ευκαιρίες 
για διευθέτηση κάποιων φραγμών που παρεμποδίζουν την εφαρμογή της στην 
πραγματικότητα. Ακτιβιστές συνδικαλιστές είναι επιρρεπείς να αναφέρονται 
σε διευθυντικά στελέχη από τα μεσαία στρώματα της ιεραρχίας, ως τακτικοί 
αποκλειστές της συμμετοχής, με την έλλειψη προθυμίας τους που εκτιμάται ότι 
αντικατοπτρίζει τους φόβους απώλειας θέσης ή κύρους. Ο φόβος φαίνεται να 
έγκειται στο ότι οι προσδοκίες των υφισταμένων (για παράδειγμα, αναφορικά με 
τις μεγαλύτερες αποδοχές και προαγωγές) μπορεί να ‘ξεφύγει η κατάσταση’ εν 
τάχει.

Εν τω μεταξύ, εκπρόσωποι εργοδοτικών οργανώσεων φαίνεται να επηρεάζονται 
από τις δημοσιεύσεις της Διοίκησης που υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο των 
διευθυντών αναφορικά με την εφαρμογή πολιτικών ένταξης σε σχέση με τους 
απασχολουμένους και την ανάθεση εργασιών κλπ. Είναι, επίσης, ενήμεροι για τους 
πολιτισμικούς περιορισμούς που μπορεί να δυσχεραίνουν τα πράγματα ή ακόμη 
πιο παρακινδυνευμένο που μπορεί να οδηγούν στην πραγμάτωση της συμμετοχής.

Ισπανία

Η δημοκρατική εποχή που ξεκίνησε στην Ισπανία μετά τον θάνατο του 
Φράνκο το 1975, εγκαινίασε δικαιώματα και ελευθερίες σε διάφορους τομείς, 
περιλαμβανομένης και της συμμετοχής στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική 
ζωή, πράγμα που παραπέμπει σε ένα  κεντρικό θέμα της νέας ιθαγένειας.100 
Το ισπανικό μοντέλο συμμετοχής του εργαζομένου βασίζεται στη συλλογική 
εκπροσώπηση συμφερόντων που αναγνωρίζεται σε διάφορα ρυθμιστικά επίπεδα: 
συνταγματικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, νομοθεσία για συλλογική διαπραγμάτευση, 
ακόμη και νομοθεσία για την πρόληψη εργατικού κινδύνου. Στη συνέχεια γίνεται 
μνεία στις βασικές συνιστώσες, στους χώρους και στο περιεχόμενό τους που 
άπτεται της απευθείας συμμετοχής των εργαζομένων, σύμφωνα με το ισπανικό 
μοντέλο συμμετοχής.

Συνταγματικό πλαίσιο και εργατικό δίκαιο

Σύμφωνα με το συνταγματικό πλαίσιο:

Οι δημόσιες Αρχές προάγουν αποτελεσματικά τις διάφορες μορφές συμμετοχής 
εντός των εταιρειών και ενθαρρύνουν τις συνεργατικές εταιρείες δια των 
κατάλληλων νομοθετικών εργαλείων. Επιπλέον, θεσπίζουν μέσα διευκόλυνσης της 

Warszawa: 164.

100     Aparicio, J. και Baylos, A. (1992): Εξουσία και δημοκρατία στην εταιρεία. Ed. Trotta. 
Ίδρυμα 1η Μαίου.
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πρόσβασης των εργαζομένων στην κυριότητα των παραγωγικών μέσων101

Όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η συμμετοχή των εργαζομένων συνδέεται 
με την εκπροσώπηση συμφερόντων εντός του συστήματος εργασιακών σχέσεων, 
βάσει των διαφορών και του συμβιβασμού μεταξύ της Διοίκησης και του εργατικού 
δυναμικού. Το εργατικό δίκαιο δεν περιορίζει την ύπαρξη διαφόρων μορφών 
συμμετοχής, εφόσον έκαστη μορφή συμμετοχής εμπεριέχει τη δυνατότητα 
συνεργασίας και διαφορών.102

Το ισπανικό μοντέλο εκπροσώπησης είναι διττό και βασίζεται στην ενιαία 
εκπροσώπηση (εργασιακά συμβούλια και αντιπροσώπους) και στη συνδικαλιστική 
εκπροσώπηση (συνδικαλιστικά τμήματα και αντιπρόσωποι). Σε αντιδιαστολή 
με άλλα, στα οποία υπάρχει διαφοροποίηση καθηκόντων, το ισπανικό μοντέλο 
υιοθετεί μια μικτή φόρμουλα νομιμότητας της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Ως 
εκ τούτου, αναγνωρίζει ότι:

…η νομιμότητα της εταιρικής διαπραγμάτευσης ή συμβάσεις χαμηλότερου 
επιπέδου υιοθετούνται από τα εργασιακά συμβούλια και τα συνδικάτα, 
παρόλο που τα εργασιακά συμβούλια απολαμβάνουν προνομιούχα 
νομιμότητα όταν η σύμβαση επηρεάζει όλους τους εργαζομένους της 
εταιρείας.103

Σε αμφότερες τις μορφές εκπροσώπησης, υπάρχει ταύτιση εξουσιών (σε 
ευθυγράμμιση με τη Σύμβαση 135 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τους 
Εκπροσώπους Εργαζομένων, 1971). Οι ενιαίοι εκπρόσωποι (εργασιακά συμβούλια 
και αντιπρόσωποι των εργαζομένων) έχουν την εξουσία να διαπραγματεύονται, 
να πληροφορούν  ή/και να διαβουλεύονται, εποπτεύουν και ελέγχουν ενδυμένοι 
και με άλλες εξουσίες (Άρθρο 64 του Εργατικού Κώδικα). Οι εκπρόσωποι του 
συνδικάτου (συνδικαλιστικοί αντιπρόσωποι) έχουν το δικαίωμα  να λαμβάνουν 
την ίδια πληροφόρηση και έγγραφα που η εταιρεία παραχωρεί στους ενιαίους 
εκπροσώπους εντός εταιρειών που έχουν περισσότερους των 250 εργαζομένων. 
Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν – και να λαμβάνουν τον λόγο, όμως 
όχι και δικαίωμα ψήφου – σε συναντήσεις εργασιακών επιτροπών και εσωτερικών 
σωμάτων για θέματα όπως η υγεία και η ασφάλεια, καθώς επίσης και να τους 
ζητείται η γνώμη από την εταιρεία πριν από την υιοθέτηση συλλογικών μέτρων 
(Άρθρο 10.3 του Νόμο περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας).

Για να καταστεί κατανοητή η εμβέλεια της απευθείας συμμετοχής των εργαζομένων 
υπό το ισπανικό νομικό πλαίσιο, πρέπει κανείς να κατανοήσει, κατά πρώτον τα 
επίπεδα ή τον βαθμό συμμετοχής που αναγνωρίζονται. Διακρίνονται δυο βασικά 
επίπεδα συμμετοχής, δυνάμει της νομοθεσίας:

α) το επίπεδο πληροφόρησης και διαβούλευσης, όπου ανταλλάσσονται 
πληροφορίες και τίθενται ερωτήσεις (με μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση),

β) το επίπεδο συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός της εταιρείας, 
των σωμάτων εποπτείας ή/και ελέγχου, σε ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο.104

Επίπεδα συμμετοχής εργαζομένων

Με την πληροφόρηση και τη διαβούλευση εξυπακούεται ότι ο εργοδότης και οι 
εκπρόσωποι των εργαζομένων ενεργούν ‘σε πνεύμα συνεργασίας’, λαμβάνοντας 
υπόψη τα συμφέροντα αμφοτέρων των μερών: της εταιρείας και των εργαζομένων 

101     Ισπανικό Σύνταγμα, 1978; Άρθρο 129.2 https://www.boe.es/legislacion/documentos/
ConstitucionINGLES.pdf

102    Aparicio και Baylos (1992).

103    Galiana, J. M. και García, B. (2003): “Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση των εργαζομένων 
στην εταιρεία στο ισπανικό κανονιστικό μοντέλο”, Περιοδικό του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Τόμος 43. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

104    Castro, M. A. (2014): “Συμμετοχή των Εργαζομένων στην Εταιρεία.” Περιοδικό του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (108):319–54.
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(Άρθρα 64.1, Εργατικού Κώδικα). Αυτό δεν περιλαμβάνει καταστάσεις όπου 
οι εκπρόσωποι εργασίας αμύνονται τα συμφέροντα των εργαζομένων, για 
παράδειγμα, σε θέματα όπως η καταβολή των μισθών, η πληρωμή των παροχών 
κοινωνικών ασφαλίσεων (Άρθρο 29.4) ή έκτακτη καταγγελία για σημαντικό λόγο 
(Άρθρο 52). Ως έχει ήδη αναφερθεί, ενώ κάποιες από τις πληροφορίες και τα 
δικαιώματα διαβούλευσης συνδέονται με το δικαίωμα εκπροσώπησης στους 
τομείς συλλογικής διαπραγμάτευσης και συνδικαλιστικής δραστηριότητας, άλλα 
εμπίπτουν στα δικαιώματα συμμετοχής.

Η νομοθεσία έχει διαμορφώσει αυτή τη συμμετοχή στην εταιρεία, αναγνωρίζοντας 
πληροφορίες και δικαιώματα διαβούλευσης που κατανέμονται ανάμεσα στα 
διάφορα σώματα εκπροσώπησης που με τον ένα τρόπο ή τον άλλο αναλαμβάνουν 
να κομίσουν πληροφόρηση είτε ενεργά είτε παθητικά. Όταν η κοινοποίηση 
πληροφοριών είναι παθητική, το σώμα εκπροσώπησης γίνεται ένας απλός 
αποδέκτης πληροφοριών, όπως:

• Οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές της εταιρείας,

• Προσλήψεις,

• Πειθαρχικές εξουσίες και σοβαρό παράπτωμα,

• Απουσιασμός,

• Ζητήματα που αφορούν την πρόληψη του εργατικού κινδύνου,

• Καταβολή μισθών,

• Παροχές κοινωνικής ασφάλισης,

• Λειτουργική και γεωγραφική κινητικότητα,

• Αλλαγή εργασιακών συνθηκών,

• Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων,

• Περίοδοι διαβούλευσης,

• Μαζικές απολύσεις.105

Η ενεργός κοινοποίηση πληροφοριών εξυπακούεται συνελεύσεις και συναντήσεις 
εργαζομένων. Διάφορα επίπεδα συμμετοχής μπορούν να ταυτοποιηθούν όταν 
κοινοποιούνται πληροφορίες και ταυτόχρονα γίνεται και διαβούλευση. Αφενός 
κοινοποιούνται πληροφορίες από τον εργοδότη προς τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων που ενδέχεται να ετοιμάσουν έκθεση πριν από τη λήψη κάποιων 
αποφάσεων από τον εργοδότη. Μια τέτοια έκθεση μπορεί να απευθύνεται σε:

α) Η οργάνωση της εργασίας στην εταιρεία: αναδιάρθρωση του εργατικού 
δυναμικού, μείωση ωρών εργασίας, αλλαγές στις εγκαταστάσεις, σχέδια 
επαγγελματικής κατάρτισης, καθορισμός φιλοδωρήματος, συστήματα κινήτρων 
και αξιολογήσεις απόδοσης, συστημάτων οργάνωσης και εποπτείας της εργασίας, 
δικαστικές (δικαιοδοσίας) προσφυγές για θέματα που αφορούν επαγγελματική 
επαναταξινόμηση,

β) Αλλαγή στο νομικό καθεστώς της εταιρείας.106

Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πιθανότητα άσκησης βέτο κατά των εταιρικών 
αποφάσεων που υπερέχουν έστω κι εάν δεν υπάρχει σύμβαση.

Το δεύτερο επίπεδο εξυπακούεται συμμετοχή στα σώματα λήψης αποφάσεων 
της εταιρείας, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται ψηλότερο επίπεδο συμμετοχής, 
ως αναγνωρίζεται από  τον Νόμο περί Πρόληψης Εργατικού Κινδύνου (Νόμος 
περί Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων, LPRL). Ο Νόμος αναγνωρίζει το δικαίωμα 
διαβούλευσης πριν από τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τον προγραμματισμό 
και την οργάνωση της εργασίας αλλά και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, 
αναφορικά με τον αντίκτυπό τους στην υγεία και στnν ασφάλεια των εργαζομένων. 

105    Αυτή η ενότητα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον Castro (2014).

106    Galiana και García (2003).
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Ο βαθμός συμμετοχής είναι μεγαλύτερος σε αυτές τις διαβουλεύσεις, εφόσον 
ο νόμος αναγνωρίζει το δικαίωμα των εργαζομένων να συνεργάζονται με τη 
Διοίκηση, ώστε να υιοθετηθούν βελτιωμένα μέτρα για πρόληψη του εργατικού 
κινδύνου.

Έτσι, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε εταιρικές υποθέσεις 
αναφορικά με την πρόληψη του εργατικού κινδύνου (Άρθρο 34, LPRL) που διαφέρει 
από το δικαίωμα στη διαβούλευση (Άρθρο 33, LPRL). Σύμφωνα με τον Νόμο, οι 
εργαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην 
αξιολόγηση του εταιρικού κινδύνου και στα σχέδια και προγράμματα πρόληψης. 
Μπορούν, ακόμη να προωθήσουν πρωτοβουλίες για να υιοθετηθούν μέθοδοι και 
διαδικασίες για αποτελεσματική πρόληψη κινδύνου, υποβάλλοντας προτάσεις 
στην εταιρεία ως προς τον τρόπο βελτίωσης των συνθηκών ή διόρθωσης των 
ανεπαρκειών (Άρθρο 39, LPRL). Επιπλέον, πρέπει να ζητηθεί γνώμη για άλλες 
δραστηριότητες που θα μπορούσαν να έχουν ένα σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία 
και στην ασφάλεια των εργαζομένων (π.χ. επιμόρφωση).

Συνοπτικά, τότε, δυο είναι οι βασικές  μορφές ατομικής και ομαδικής συμμετοχής: 
διαβούλευση, όπου η Διοίκηση ενθαρρύνει απασχολούμενους να εκφράζουν τις 
απόψεις τους για διάφορα θέματα σχετικά με την εργασία, όμως επιφυλάσσεται 
του δικαιώματός της να λαμβάνει τις καταληκτικές αποφάσεις και την 
αντιπροσώπευση, όπου στους εργαζόμενους παραχωρείται μεγαλύτερη ευχέρεια 
και ευθύνη να οργανώνουν και να εκτελούν την εργασία τους.

Τομείς απευθείας συμμετοχής

Οι ισπανικές εργασιακές σχέσεις επιτρέπουν την καλλιέργεια νέων μορφών 
συμμετοχής εντός του πλαισίου της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Σε αυτές 
περιλαμβάνεται συμμετοχή σε κάποιους τομείς όπου το επίπεδο συμμετοχής των 
εργαζομένων στην εταιρεία είναι ψηλότερο, προωθώντας αυτή τη συμμετοχή 
μέσω κοινών επιτροπών ή της πρόσβασης των εργαζομένων στα διοικητικά 
σώματα της εταιρείας. Στις πλείστες περιπτώσεις, τα δικαιώματα συμμετοχής των 
εργαζομένων στην εταιρεία ασκούνται μέσω των σωμάτων εκπροσώπησης.

Το δικαίωμα των εργαζομένων να συμμετάσχουν στο εταιρικό σχέδιο πρόληψης 
του εργατικού κινδύνου περιλήφθηκε στον Νόμο Πρόληψης του Εργατικού 
Κινδύνου (LPRL) από το 1995. Μια από τις βασικές αρχές των ενεργειών πρόληψης 
είναι  ότι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν ‘στο πλαίσιο όλων 
των ζητημάτων που επηρεάζουν την εργατική ασφάλεια και υγεία’. Οι εργαζόμενοι 
έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προτάσεις στον εργοδότη, καθώς και στα 
συμμετοχικά και εκπροσωπευτικά σώματα για τρόπους βελτίωσης του επιπέδου 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο’ (Άρθρο 18.2, 
LPRL).

Εδώ, τα συμμετοχικά δικαιώματα των εργαζομένων είναι αμφίδρομα (Άρθρο 34, 
LPRL). Αφενός, οι εργαζόμενοι έχουν σε ατομικό επίπεδο, νομικό δικαίωμα να 
τοποθετούνται σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη του κινδύνου στον 
εργασιακό χώρο και αφετέρου υπάρχει και μια συλλογική διάσταση που εγγυάται 
τη συμμετοχή των εργαζομένων δια των εκπροσώπων τους.107 Ο σκοπός αυτής της 
διττής διάστασης είναι να παρασχεθεί αρωγή σε εταιρείες διαφόρου μεγέθους. 
Η απευθείας και η ατομική συμμετοχή των εργαζομένων ισχύει περισσότερο 
στην περίπτωση μικρών εταιρειών (που έχουν μέχρι και έξι εργαζόμενους) ενώ 
η έμμεση, συλλογική και εκπροσωπευτική συμμετοχή είναι καταλληλότερη για 
μεγάλες εταιρείες (με περισσότερους από δέκα εργαζόμενους).108

107    Prieto, A. (2009): “Ενίσχυση του δικαιώματος συμμετοχής των εργαζομένων στις 
προληπτικές δραστηριότητες της εταιρείας”, Πανεπιστημιακό Περιοδικό για τις Επιστήμες της 
Εργασίας. 10/2009. Πανεπιστήμιο της Valladolid.

108      García Miguelez (2009): “Η συμμετοχή των εργαζομένων για την Πρόληψη των Κινδύνων 
στον Χώρο Εργασίας”, στην Pecvnia: Περιοδικό της Σχολής Οικονομικών και Επιχειρηματικών 
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Επιπλέον, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να εκφέρουν γνώμη και να 
συμμετέχουν  απευθείας σε θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη του 
κινδύνου, άνευ βλάβης της εγκαθίδρυσης ενός συμμετοχικού συστήματος δια των 
συνδικαλιστικών εκπροσώπων αλλά και άλλων εξειδικευμένων σωμάτων. Αυτό 
το δικαίωμα των εργαζομένων στην απευθείας διαβούλευση αποτελεί ένα εκ των 
ολίγων περιπτώσεων όπου το εργατικό δίκαιο ρυθμίζει την απευθείας συμμετοχή 
των εργαζομένων. Ωστόσο, ο LPRL δεν καθορίζει κανόνες γι’ αυτή τη διαδικασία 
απευθείας διαβούλευσης που μπορεί, ως εκ τούτου, να εφαρμοστεί με πολλούς 
και διάφορους τρόπους. Η συνέλευση είναι ένας εξ αυτών των τρόπων, όμως όχι 
και ο μόνος. Ο σκοπός της απευθείας διαβούλευσης δεν είναι να διατυπώσουν οι 
εργαζόμενοι γνώμη πλειοψηφίας, όμως να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις 
απόψεις τους και να επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του εργοδότη.109

Επιστημών, Πανεπιστήμιο της León.

109     Valdés Dal-Ré, F. (1996): “Η συμμετοχή των εργαζομένων στον Νόμο για την πρόληψη 
των κινδύνων στον χώρο εργασίας”. Δίκαιο και Υγεία, Τόμος 4 Ιούλιος-Δεκέμβριος. Σύλλογος 
Δικηγόρων Υγείας.
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Κεφάλαιο 4  
Αλλαγή τεχνολογίας μέσω της ΑΣ: βιώματα και παραδείγματα 
καλής πρακτικής από τις έξι χώρες εταίρους

Υπάρχουν πολλές μορφές νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται και χρησιμοποιούνται 
σε ευρωπαϊκούς εργασιακούς χώρους και έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο πολλών 
μελετών και ερευνών, καθώς και ο αντίκτυπός τους στην εργασιακή ζωή των 
Ευρωπαίων εργαζομένων. Ωστόσο, για τους σκοπούς του προγράμματος DIRECT 
2, ο ορισμός της νέας τεχνολογίας απορρέει του ορισμού που χρησιμοποιεί το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eu-
rofound) και εστιάζει επί εκείνων των τεχνολογιών που επηρεάζουν την οργάνωση 
της εργασίας, τις εργασιακές πρακτικές, τις θέσεις, την ασφάλεια της θέσης απα-
σχόλησης σε όλους τους κλάδους μεταποίησης και υπηρεσιών – Αυτοματοποίηση 
και Ψηφιοποίηση (βλέπετε κεφάλαιο 1).

Ως υπογραμμίζεται στο Κεφάλαιο 1, η Αυτοματοποίηση ορίζεται ως το  
υποκατάστατο της ανθρώπινης παραγωγής από τη μηχανική παραγωγή και η 
Ψηφιοποίηση ορίζεται ως ο μετασχηματισμός φυσικών αντικειμένων και εγγράφων 
σε ψηφία και αντίστροφα. Σε αυτή την περίπτωση, τα ψηφία αναφέρονται στη 
μικρότερη μονάδα ψηφιακής πληροφορίας (ή δεδομένων) μέσα σε ένα υπολογιστή 
που έχουν οικονομική αξία και είναι σχεδιασμένη για να αποθηκεύει δεδομένα και 
να εκτελεί οδηγίες. 110

Επιπλέον, υπάρχει και μια τρίτη τεχνολογική διάσταση – η τεχνολογική πλατφόρμα 
– που παραπέμπει στη χρήση ψηφιακών αλγορίθμων με σκοπό να οργανωθούν 
οικονομικές συναλλαγές, όπως οι υπηρεσίες, οι υπηρεσίες παράδοσης, εποχιακές 
εκμισθώσεις και μορφές υπηρεσιών ταξί. Για τους σκοπούς και το επίκεντρο 
προσοχής αυτού του προγράμματος, δεν μελετήθηκε η τρίτη μορφή νέας 
τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τη σειρά μελετών Ψηφιακή Εποχή του Ιδρύματος Eurofound, τα βα-
σικά εμπόδια για να εφαρμοστούν νέες τεχνολογίες είναι κυρίως ο αυτοματισμός 
και η ρομποτική στους κλάδους βιομηχανίας και μεταποίησης. Ωστόσο, τόσο 
στον κλάδο υπηρεσιών όσο και σε αυτόν της μεταποίησης, οι τεχνολογίες του αυ-
τοματισμού έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε απώλεια εργασιακών θέσεων, 
όμως και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, όχι απαραίτητα με το ίδιο 
εργατικό δυναμικό.

Στη μεταποίηση, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να καταλήξουν στην κατάργηση 
χειρονακτικών εργασιών και στην αντικατάστασή τους με εποπτευόμενες 
εργασίες, ελεγχόμενες από μηχανές … με αποτέλεσμα την ζήτηση εξειδικευμένου 
προσωπικού με εξαιρετικές ψηφιακές δεξιότητες, όπως στη Μηχανική Μηχατρονική 
και στην επιστήμη των δεδομένων.

Ενώ στους κλάδους υπηρεσιών, οι ομάδες εργασίας έχουν μετακινηθεί, εδώ και 
δεκαετίες, από τα ‘πνευματικά’ μέσα παραγωγής και τα ‘αρχεία εγγράφων’ στην 
ψηφιακή αποθήκευση πληροφοριών, παρέχοντας, κατά συνέπεια, περισσότερες 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο κοινό.

Μια πρόσφατη ανάλυση αλλαγών στα εργασιακά καθήκοντα κατά τα τελευταία 
20 χρόνια αποκαλύπτει ότι αναφορικά με δραστηριότητες διαμεσολάβησης, 
κτηματομεσιτικές, εκμίσθωσης, επιχειρηματικές και δημόσιας διοίκησης έχει 
καταγραφεί σημαντική και συνεχής  πτώση σε εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται 

110     Ίδρυμα Eurofound (2018) Αυτοματισμός, ψηφιοποίηση και πλατφόρμες: Επιπτώσεις για 
την εργασία και την απασχόληση Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας 
και Διαβίωσης, (Λουξεμβούργο 2018)
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εξωτερική κοινωνική αλληλεπίδραση (με πελάτες).111

Αυτές οι αλλαγές έχουν ένα αντίκτυπο στις εργασιακές σχέσεις και στον κοινωνικό 
διάλογο δια πιθανού χάσματος μεταξύ των εργαζομένων με εξαιρετικές δεξιότητες 
και εκείνων που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθούν 
στη μεταβαλλόμενη ζήτηση της νέας ψηφιακής αγοράς εργασίας. Επιπλέον, ένα 
θέμα για πιθανή διένεξη είναι ο τρόπος με τον οποίο η διανομή των αναμενόμενων 
κερδών παραγωγικότητας που απορρέουν των νέων τεχνολογιών θα κατανέμονται 
μεταξύ του εργατικού  δυναμικού και της εταιρείας.

Εκτός από τις επενδύσεις στην τεχνολογία, το ‘υλισμικό’ και το ‘λογισμικό’ 
αποτελούν πρόκληση για τις παραδοσιακές θέσεις εργασίας, την κουλτούρα στον 
εργασιακό χώρο και τις συνθήκες εργασίας. Η συνομολόγηση και η επένδυση 
στην κατάρτιση για απόκτηση δεξιοτήτων, ώστε να αποκτήσουν οι σημερινοί 
απασχολούμενοι την ικανότητα να προσαρμόζονται στη νέα οργάνωση της 
εργασίας που θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να δικαιολογηθεί η επένδυση. 
Ένας άλλος σημαντικός λόγος που προτάσσεται για την επιλογή μεγαλύτερου 
αυτοματισμού στις επιχειρήσεις μεταποίησης είναι η ανάγκη μείωσης, ει δυνατόν, 
εξάλειψη εργατικών ατυχημάτων και η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας 
των απασχολουμένων.

Με αυτές τις προκλήσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, πώς οι συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις στις δώδεκα περιπτωσιολογικές μελέτες του προγράμματος DIRECT 2 
προσαρμόζονται με τις αλλαγές στον εργασιακό χώρο, οι οποίες απορρέουν της 
ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης σε αυτούς τους χώρου;

Εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 23,000 απασχολούμενοι που εργάζονται σε αυτές 
τις δώδεκα εταιρείες.

Εταιρείες μεταποίησης

Από τις δώδεκα περιπτωσιολογικές μελέτες, έξι μπορούν να κατονομαστούν ως 
εταιρείες ‘μεταποίησης’ στην επεξεργασία μετάλλων, στις οικιακές συσκευές, 
στους κλάδους ελαιοχρωματιστών και στη μεταποίηση που σχετίζεται με την 
υγεία - φάρμακα, χημικά και ιατρικές συσκευές. Όλες αυτές οι εταιρείες έχουν 
εφαρμόσει την αυτοματοποίηση κατά τα τελευταία χρόνια.

Αναφορικά με τη πρώτη ομάδα, στη Ιταλία η εταιρεία Electrolux που 
κατασκευάζει ‘προϊόντα οικιακής χρήσης’ και οικιακές συσκευές, διατηρεί 
παράδοση τακτικών συμμετοχής στα εργοστάσιά της, περιλαμβανομένης και 
της απευθείας συμμετοχής. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 5.000 εργαζόμενους 
στις πέντε μείζονες εργοστασιακές μονάδες της. Η περιπτωσιολογική μελέτη του 
προγράμματος εκπονήθηκε δια συνεντεύξεων με κάποιους αξιωματούχους σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, οι οποίοι κατέχουν υπεύθυνη θέση στον Όμιλο, 
περιλαμβανομένου και ενός εξειδικευμένου εργαστηρίου, όπου συμμετείχαν η 
Διοίκηση και κάποιοι εκπρόσωποι εργαζομένων από το εργοστάσιο Lombard. 
Αυτός ο κλάδος μεταποίησης ήταν παραδοσιακά διαδικασία γραμμής 
συναρμολόγησης, με έμφαση στους εργαζόμενους, των οποίων τα καθήκοντα 
ήταν επαναλαμβανόμενες εργασίες, οι οποίες συχνά τους επεφύλασσαν 
τραυματισμούς και μυϊκές καταπονήσεις. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται 
εφαρμογή της ρομποτικής και αυτοματοποιημένων συστημάτων παραγωγής, τα 
οποία δημιουργούν καταληκτικά καλύτερες εργασιακές συνθήκες και λιγότερη 
πίεση στους εργαζομένους στη γραμμή συναρμολόγησης.

Τώρα η εταιρεία αναθέτει τον έλεγχο θεμάτων:

111    Ίδρυμα Eurofound (2020) Τεχνολογίες αλλαγής των κανόνων του παιγνιδιού: 
Μετασχηματισμός της παραγωγής και της απασχόλησης στην Ευρώπη Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
για τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας και Διαβίωσης (Ίδρυμα Eurofound), (Λουξεμβούργο 
2020).Επίσης, Πώς η μηχανογράφηση μετασχηματίζει θέσεις απασχόλησης: Μαρτυρία από την 
Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας του Ιδρύματος Eurofound,  Bisello M, Peruffo E, 
Fernández-Macías E και Rinaldi R; Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (Βρυξέλλες 2019)
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• Ασφάλειας

• Ποιότητας

• Φθοράς

• Ελέγχου, περιλαμβανομένης της αναγνώρισης και της αναφοράς ‘ασυνήθιστων’ 
περιστάσεων

• Εσωτερικών ελέγχων για επαλήθευση συνθηκών και συντήρησης των 
εργασιακών χώρων/σταθμών.

Στη Susegana, η εταιρεία επενδύει €130 εκατομμύρια σε μια νέα αυτοματοποιημέ-
νη γραμμή συναρμολόγησης, η οποία, εκτιμάται, θα μειώσει κατά 51% το ποσοστό 
χειρονακτικών εργασιών για εργαζόμενους. Για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
αυτή τη νέα γραμμή συναρμολόγησης, οι εργαζόμενοι θα έχουν ηλεκτρονικές 
ταμπλέτες ως βοήθημα για να αξιοποιήσουν την εν λόγω νέα τεχνολογία, όπως η 
επικοινωνία με ρομποτικά συστήματα και βάρδιες συναδέλφων. Η εγκατάσταση 
αυτής της νέας ημιαυτόματης γραμμής συναρμολόγησης θα διασφαλίσει τις 
υπάρχουσες θέσεις 1,500 εργαζομένων.

Ο Όμιλος Stellantis στην Πολωνία (που προήλθε από τη συγχώνευση του Ομίλου 
FCA και του Ομίλου Peugeot) είναι ένας όμιλος κατασκευής αυτοκινήτων που 
προέκυψε από τη συγχώνευση των εταιρειών Fiat και Chrysler, όμως τώρα γενι-
κά, καλύπτει μια ευρεία γκάμα μαρκών αυτοκινήτων.112 Το 1992, ο Πολωνέζικος 
Όμιλος Fiat, ο οποίος λειτουργούσε με άδεια από το 1965, ιδιωτικοποιήθηκε. Αυτή 
η εταιρεία δημοσίων συμφερόντων απασχολούσε 16,000 εργαζόμενους κατά τη 
στιγμή της ιδιωτικοποίησής της και αυτός ο αριθμός μειώθηκε στις 3,000 σε δέκα 
ετών.

Τώρα υπάρχουν τρεις βασικές εργοστασιακές μονάδες εντός του Ομίλου Grupa 
FCA Πολωνίας, περιλαμβανομένου και των εργοστασιακών εγκαταστάσεων στο 
Tychy, όπου συναρμολογούνται αυτοκίνητα. Το 2002 εντάχθηκαν 800 ρομπότ σε 
μια νέα αυτοματοποιημένη γραμμή συναρμολόγησης για την κατασκευή μιας 
νέας γκάμας αυτοκινήτων, των Panda. Ο στόχος αυτής της αυτοματοποίησης 
ήταν να ‘αποδεσμευτούν’ εργαζόμενοι από το καθεστώς της χειρονακτικής δια-
δικασίας συναρμολόγησης, όμως θα διατηρούσαν τα υπεύθυνα καθήκοντά τους 
για την εποπτεία αυτής της ρομποτικής συναρμολόγησης. Για παράδειγμα, ηλε-
κτροσυγκόλληση δια χειρός (2,500 συγκολλήσεις ανά αμάξωμα) καταργήθηκε με 
τη χρήση της ακριβούς ρομποτικής συγκόλλησης με μηδενική πιθανότητα ‘αν-
θρώπινου λάθους’.

Μια προσομοιάζουσα ολοκληρωτική αυτόματη διαδικασία εφαρμόστηκε στο 
βαφείο και στον χώρο παραγωγής για τη συναρμολόγηση βαρέων εξαρτημάτων, 
όπως η εγκατάσταση των καθισμάτων και το βίδωμα των τροχών. Απασχολούνταν 
συνολικά 2,000 εργαζόμενοι σε αυτές τις τρεις εργοστασιακές μονάδες, των 
οποίων οι θέσεις αυτοματοποιήθηκαν. Ωστόσο, τους είχαν ανατεθεί άλλα 
σχετικά καθήκοντα και έτσι δεν απωλέσθηκαν εργασιακές θέσεις. Κάποιες άλλες 
τεχνολογίες είχαν επίσης εφαρμοστεί, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση 3-D για την 
παραγωγή και την επεξεργασία των ‘πείρων’ ακραξονίου και για τη παραγωγή 
μηχανών αυτοκινήτου.

Αυτές οι νέες τεχνολογίες εγκαινιάστηκαν σε συνεργασία μεταξύ της ιταλικής 
Διοίκησης και των πολωνέζικων συνδικάτων, μια διευθέτηση που ήταν αποτέλεσμα 
του Μεταποιητικού Κλάδου Διεθνούς Κύρους (WCM), γνωστή ως κοινή δημιουργία 
που συνεπαγόταν τη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, όπως οι οργανωτικές αλλαγές, αλλαγές στις συνθήκες εργασίας και 
οι ανάγκες επιμόρφωσης. Ωστόσο, μέσα στο πλαίσιο αυτής της μεθόδου που 
χρησιμοποιήθηκε σε αυτό τον Κλάδο, οι εργαζόμενοι αναμένεται να υποβάλλουν 

112    Περιλαμβανομένων των εταιρειών: Alfa Romeo, Abarth, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, 
Jeep, Lancia, Maserati, Peugeot, Opel και Vauxhall.
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ετησίως αριθμό εισηγήσεων για να απλοποιηθεί η παραγωγή και να βελτιωθεί 
η αποτελεσματικότητα – η διαδικασία Kaizen. Αυτό το σύστημα στηρίζεται από 
τα συνδικάτα που συμβάλλουν στην απλοποίηση της διαδικασίας Kaizen κατά 
τρόπο που να είναι άνετοι οι εργαζόμενοι με αυτή την ιδέα, όντας βέβαιοι ότι 
αναγνωρίζεται το πλεονέκτημα των εξοικονομήσεων από μια εισήγηση και μια 
έγκριση.

Στη Volkswagen Poznań (Πολωνία) είναι υπαρκτό ένα συμμετοχικό σύστημα 
σε επίπεδο εργοστασίου, τουλάχιστον μερικώς που προκύπτει από τις διατάξεις 
του ούτως καλούμενου Χάρτη Εργασιακών Σχέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Οργανισμού τον συνυπέγραψε το 2009, με κάποια άλλα σώματα, όπως τα 
Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Εργασιακά Συμβούλια της εταιρείας και τη Διεθνή 
Ομοσπονδία Μεταλλουργών IMB 113.

Αυτό το έγγραφο υπεγράφη κατά την ετήσια συνάντηση του CΠαγκόσμιου 
Εργασιακού και Διοικητικού Συμβουλίου του Concern. 114 Η Volkswagen AG 
Concern είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο που έχει υπογράψει 
σύμβαση αυτού του είδους και είναι σε ισχύ. 115

Οι διατάξεις του Χάρτη αναφέρονται σε τρία δικαιώματα των εργαζομένων – 
της πληροφόρησης, της διαβούλευσης και της συναπόφασης. Τομείς όπου αυτά 
τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν (και να εφαρμοστούν) καθορίζονται στο 
έγγραφο. Ταυτόχρονα, το δικαίωμα των απασχολουμένων να συναποφασίζουν 
ενισχύεται από μια διάταξη αναφορικά με κοινή λογοδοσία για αποφάσεις που 
λαμβάνονται και έτσι, για την επιχείρηση και το εργατικό δυναμικό της θεωρούνται 
ως σύνολο.

Ο Χάρτης περιλαμβάνει και διατάξεις για τη συνδικαλιστική διάρθρωση σε 
επίπεδο επιχείρησης, με δικαιώματα συναπόφασης αναφορικά με το μισθολογικό 
σύστημα. Εν γένει, έκαστη μισθολογική και φιλοδωρηματική αλλαγή στο τραπέζι 
έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα συνδικάτα, στο εύρος όπου 
οι αλλαγές μπορούν να εφαρμοστούν μόνο με τη συναίνεση αμφοτέρων των 
εμπλεκομένων μερών.

Αυτό που προβλέπεται είναι διάφορες μορφές επαφών μεταξύ των εργαζομένων 
και της άμεσης Διοίκησης αυτών, καθώς επίσης και με ανώτερα επίπεδα της 
διοικητικής ιεραρχίας. Αναφορικά με την ηγεσία της Αλληλεγγύης, οι απασχολού-
μενοι έχουν πολλές ευκαιρίες για πραγμάτωση αυτών των επαφών. Έχουν τη δυ-
νατότητα να συμμετάσχουν σε ετήσια Συμπόσια, όπου η Διοίκηση της εταιρείας 
Poznań δράττεται της ευκαιρίας να ενημερώνει ολόκληρο το εργατικό δυναμικό 
για την αποδοτικότητα, την οικονομική κατάσταση και οποιαδήποτε θέματα 
που άπτονται του προσωπικού. Επιπλέον, πραγματοποιούνται συναντήσεις 
δυο φορές τον χρόνο, στις διάφορες εγκαταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες 
δίνουν την ευκαιρία σε έκαστο απασχολούμενο να εμπλακεί. Επιπλέον αυτών, 
πραγματοποιούνται συνεδρίες κάθε μια βδομάδα που ενδιατρίβουν σε θέματα 
καθημερινότητας έκαστου απασχολουμένου, καθώς και σε κοινωνικά ζητήματα.

Σε επίπεδο Τμήματος, το συνδικάτο διοργανώνει και περιόδους κατά τη διάρκεια 
των οποίων δίνονται απαντήσεις σε ερωτήσεις. Διευθετούνται περισσότερες 
τοπικές συναντήσεις για διάχυση, συναρμολόγηση έλεγχο ποιότητας κλπ. Μια 
άλλη πτυχή της συμμετοχής παραπέμπει σε διαύλους επικοινωνίας της Διοίκησης, 
ειδικά το Ενημερωτικό Δελτίο του εργοστασίου. Επιπλέον, έκαστο έτος, οι 
απασχολούμενοι λαμβάνουν ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο που καλούνται να 
συμπληρώσουν. Γύρω στο 90%, εν γένει, του εργατικού δυναμικού συμμετέχει 
στην έρευνα. Ωστόσο, μια παρατήρηση που σημειούται είναι ότι οι ερωτήσεις 

113    https://volkswagen-poznan.pl/en/responsibility/employees

114    https://volkswagen-poznan.pl/pl/odpowiedzialnosc/pracownicy

115    https://porscheinterauto.pl/assets/download/normy-spoleczne.pdf
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ήταν πολύ γενικές σε είδος.

Η Μεταλλουργική και το Χυτήριο στην Ισπανία είναι οικογενειακή επιχείρηση 
που ιδρύθηκε το 1911, παρόλο που για δέκα χρόνια ήταν ξένων συμφερόντων, 
με επίκεντρο την αυτοκινητοβιομηχανία. Πηγαίνοντας πίσω στην οικογενειακή 
ιδιοκτησία από το 2007, έχει σήμερα επεκταθεί με θυγατρικές εταιρείες σε 
ολόκληρη την ΕΕ, στην Άπω Ανατολή, στη Νότιο Αφρική και στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Πραγματοποιεί ένα ετήσιο κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε €70 
εκατομμύρια και απασχολεί 200 εργαζόμενους σε ένα και μόνο εργοστάσιο στην 
Ισπανία (στη Βασκική Χώρα) που κατανέμονται 50/50 μεταξύ των εργαζομένων 
στο «συνεργείο» και του διοικητικού προσωπικού/προσωπικού γραφείου. Επιπλέον, 
οι προσωρινά απασχολούμενοι εργάζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής 
της παραγωγής.

Το εργατικό δυναμικό εκπροσωπείται από τέσσερις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
και οι εργασιακές σχέσεις θεωρούνται καλές, με ενεργό συμβούλιο εργαζομένων 
που συνεδριάζει κάθε μήνα. Οι συλλογικές συμβάσεις αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης κάθε τρία έως τέσσερα έτη. Μετά τις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου, που πραγματοποιούνται τρεις φορές το χρόνο, όλο 
το προσωπικό ενημερώνεται για τα επιχειρηματικά ζητήματα, τα στρατηγικά 
σχέδια και άλλα σχετικά θέματα, μέσω μικρών συνεδριάσεων ομάδων 15 έως 20 
εργαζομένων. Το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας είναι επίσης ένα σημαντικό 
φόρουμ διαλόγου και έχει καταρτίσει ως ένα σχέδιο ισότητας.

Η ΑΣ αποτελεί ένα συνεχή τρόπο λειτουργίας, με το εργατικό δυναμικό να 
συμμετέχει:

• Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων

• Οι αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες του τμήματος πραγματοποιούν καθημερινές 
συναντήσεις εργασία

• Διανέμεται εβδομαδιαίο ψηφιακό ενημερωτικό δελτίο

• Οθόνες τηλεόρασης, που βρίσκονται σε όλο το εργοστάσιο, που 
χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση μηνυμάτων, εγγράφων ή σχολίων

• Ένα σχέδιο παρακολούθησης εξετάζει όλα αυτά τα φόρουμ συμμετοχής για 
την αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας τους.

Η διοίκηση δεσμεύεται για τη διαφανή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 
επιχειρηματικές πολιτικές της εταιρείας, που συνδέονται με τη βιωσιμότητα της 
εταιρείας και τις θέσεις εργασίας. Είναι ανοιχτή σε προτάσεις και σχόλια από τα 
συνδικάτα και η συμμετοχή τους σε ποικίλες πτυχές της στρατηγικής ΑΣ. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα «καλές» σχέσεις, με λιγότερες διαφορές, διευκολύνοντας την 
επίτευξη συμφωνιών και βελτιώνοντας την ευημερία του εργατικού δυναμικού.

Υπάρχει επίσης ένα εθελοντικό σύστημα οικονομικής συμμετοχής των 
εργαζομένων, με την εταιρική συμμετοχή να κατανέμεται μεταξύ της οικογένειας-
ιδιοκτήτη (70%) και 50 εργαζομένων που εγγράφηκαν για να αγοράσουν μετοχές 
(30%). Τα νέα δικαιώματα προαίρεσης για τους εργαζομένους προσφέρονται 
κάθε τρία χρόνια και για να είναι κατάλληλοι οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι πρέπει 
να απασχολούνται για τουλάχιστον δύο χρόνια. Τα τελευταία 15 χρόνια, περίπου 
το 20% έως 30% των κερδών των επιχειρήσεων μοιράστηκε με το εργατικό 
δυναμικό. Έχει επίσης τεθεί στη διάθεση των εργαζομένων κατάρτιση σχετικά με 
την οικονομική παιδεία, προκειμένου να τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να 
ερμηνεύσουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, γεγονός που έχει επίσης 
ενισχύσει την ΑΠ.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία εισήγαγε σταδιακά την αυτοματοποίηση και 
τη ρομποτική, απομακρύνοντας έτσι τη φυσική εργασία με αποτέλεσμα την 
επανακατάρτιση των εργαζομένων στα χυτήρια. Η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε 
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μέσω διαβουλεύσεων με το επηρεαζόμενο προσωπικό και μέσω επιμερισμού των 
κερδών που προέκυψαν (εάν υπήρχαν) είτε μέσω του καθεστώτος ιδιοκτησίας 
είτε μέσω συμφωνίας συμμετοχής στα κέρδη. Η ΑΠ διευκόλυνε αυτή τη μετάβαση 
στην αυτοματοποίηση με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ασφάλειας και της 
υγείας, περιορίζοντας έτσι τις επαγγελματικές ασθένειες και επίσης μέσω της 
επανεκπαίδευσης των εργαζομένων.

Η άποψη της διοίκησης είναι ότι η ΑΠ και η εισαγωγή της τεχνολογίας αυτοματισμού 
έχει οδηγήσει σε αυξημένες δεξιότητες, βιώσιμες θέσεις εργασίας, αυξημένα 
κίνητρα και συμμετοχή του εργατικού δυναμικού

Εταιρείες που σχετίζονται με την υγεία

Η βουλγαρική φαρμακευτική εταιρεία, Sopharma, ιδρύθηκε το 1933 και από το 
1946 ήταν κρατική και ιδιωτικοποιήθηκε το 2000. Ανήκει σε όμιλο 7 επιχειρήσε-
ων οι οποίες ανήκουν σε όμιλο Βούλγαρων επενδυτών και οι μετοχές του είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών της Βουλγαρίας. Η εταιρεία είναι επίσης 
εγγεγραμμένη στο χρηματιστήριο της Βαρσοβίας.

Το 2004 πιστοποίηση Ορθών Παρασκευαστικών Πρακτικών (ΟΠΠ) και το 2005 
η πιστοποίηση Ορθών Πρακτικών Διανομής (ΟΠΔ). Το 2007, το Χρηματιστήριο 
Αξιών της Βουλγαρίας ξεκίνησε την υιοθέτηση του Εθνικού Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, τον οποίο υπέγραψε και η Sopharma.

Τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης εδρεύουν στη Σόφια και διαθέτουν   τρεις 
μονάδες παραγωγής σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες απασχολούν περίπου 2.000 
εργαζομένους. Η εταιρεία έχει μια σταθερή και μακρά ιστορία, με μια βιώσιμη 
επιχείρηση και ένα όραμα για τη μελλοντική της ανάπτυξη, παρέχοντας ασφάλεια 
απασχόλησης. Κατά συνέπεια, διαθέτει ένα καλό εργασιακό περιβάλλον, το 
οποίο έχει δημιουργήσει ένα βιώσιμο και ασφαλές περιβάλλον για την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομένων του. Οι παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας 
χρησιμοποιούνται σε αυτή την επιχείρηση εδώ και πολλά χρόνια, όπως 
συναντήσεις με επόπτες ή/και μεσαίους διευθυντές, συναντήσεις πριν από τη 
βάρδια, ενημερώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, κύκλοι ποιότητας 
κ.λπ.

Για δεκαπέντε χρόνια η εταιρεία έχει επενδύσει σε νέες τεχνολογίες, όπως

• Αυτοματισμός στις διαδικασίες παραγωγής του

• Η χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

• Ενδοδίκτυο (Intranet)

• Νέο λογισμικό.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν εισαχθεί νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ομαδικής εργασίας και της εναλλαγής των θέσεων 
εργασίας. Μαζί με τις τεχνολογικές αλλαγές, αυτές οδήγησαν σε βελτίωση των 
σχέσεων στο χώρο εργασίας και δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές συγκρούσεις 
εργασιακών σχέσεων τα τελευταία χρόνια.

Επιπλέον, η ψηφιοποίηση, με τη μορφή εσωτερικών επικοινωνιών, έχει 
χρησιμοποιηθεί εντός της εταιρείας διατηρώντας το εργατικό δυναμικό ενήμερο 
για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την επιχείρηση, για παράδειγμα:

• Ενημερώσεις για την παραγωγή και τις πωλήσεις

• Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση

• Σχέδια επιχειρηματικών εξελίξεων

• Οργανωτικές και διαρθρωτικές αλλαγές.

Η Κυπριακή φαρμακευτική εταιρεία Medchemie είναι η κορυφαία 
φαρμακοβιομηχανία στην Κύπρο, η οποία ιδρύθηκε το 1976. Είναι πλέον μια 
από τις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες γενόσημων φαρμάκων παγκοσμίως, 
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απασχολώντας περίπου 1.900 υπαλλήλους, 950 εκ των οποίων στην Κύπρο, και 
αντιπροσωπεύοντας το 28% των εξαγωγών της χώρας. Γενικά, οι εργασιακές 
σχέσεις εντός της εταιρείας είναι καλές, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη βιομηχανική ειρήνη. Υπάρχει επίσης μια 
αποτελεσματική διαδικασία εσωτερικών επικοινωνιών, με τη χρήση όλων των 
παραδοσιακών διαύλων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Τα κύρια 
θέματα που καλύπτονται είναι οι τεχνολογικές και οργανωτικές αλλαγές, η υγεία 
και η ασφάλεια και η εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Συμφωνείται τόσο από τους εκπροσώπους της διοίκησης όσο και από τους 
εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων ότι υπάρχει μια νοοτροπία 
εμπιστοσύνης εντός της εταιρείας που οδηγεί σε μια εποικοδομητική σχέση και 
αυτό επιβεβαιώνεται από τακτικές εσωτερικές έρευνες που διεξάγονται κάθε λίγα 
χρόνια. Υπάρχει επίσης δέσμευση για την εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων.

Η άμεση συμμετοχή δεν είναι χαρακτηριστικό των εργασιακών σχέσεων, με τόσο 
τους εργαζόμενους όσο και τη διοίκηση να λένε ότι η φύση της επιχείρησης και της 
παραγωγής περιορίζει την ευελιξία που απαιτείται για την ΑΠ. Η εταιρεία υπόκειται 
σε αυστηρές ρυθμίσεις, χωρίς περιθώρια απόκλισης από τα απαιτούμενα 
πρότυπα. Όπου είναι δυνατόν, η διοίκηση εργάζεται για τη συμμετοχή του 
εργατικού δυναμικού όπου οι πτυχές της επιχείρησης επιτρέπουν τη συμμετοχή 
των εργαζομένων, όπως:

• Συστήματα Διαχείρισης Απόδοσης, τα οποία προτείνεται να εισαχθούν. Αυτό 
έχει ως στόχο να οδηγήσει σε βελτιώσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω τους 
εργαζομένους. Θα περιλαμβάνει την ανατροφοδότηση των εργαζομένων, 
επιτρέποντάς τους να θέσουν τους δικούς τους στόχους, να οργανώσουν 
συναντήσεις απευθείας με τον προϊστάμενό τους/ ή διευθυντή τους. Προβλέπει 
επίσης ότι οι εργαζόμενοι θα αξιολογούν ανώνυμα τον προϊστάμενό/διευθυντή 
τους

• Συμμετοχή σε επιτροπές: οι εργαζόμενοι συμμετέχουν και διαδραματίζουν 
ενεργό ρόλο σε διάφορες εσωτερικές επιτροπές, όπως η περιβαλλοντική 
επιτροπή. Οι επιτροπές αυτές τροφοδοτούν τις δεσμεύσεις της εταιρείας για 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή των εργαζομένων περιορίζεται στη 
διαβούλευση χωρίς δυνατότητα εξουσιοδότησης για τη λήψη αποφάσεων.

Τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς η επιχείρηση αναπτυσσόταν εισήχθησαν νέες 
τεχνολογίες, όπως

• Αυτοματοποίηση

• Υλικό και λογισμικό υπολογιστή

• Επικοινωνία.

Οι εργαζόμενοι συνέβαλαν στην εισαγωγή αυτών των νέων τεχνολογιών και 
συμφωνήθηκε τόσο από τη διοίκηση όσο και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
ότι είχαν θετικό αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό, με αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και καλύτερα πρότυπα υγείας και ασφάλειας. Οι εργαζόμενοι ήταν θετικοί σε αυτές 
τις εξελίξεις, καθώς είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν νέα προσόντα, να έχουν 
ασφαλέστερο χώρο εργασίας και να βελτιώσουν την ευημερία τους. Η εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών είχε επίσης ως αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης.

Τόσο η διοίκηση όσο και οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
συμφωνούν γενικά ότι οι νέες τεχνολογίες είχαν θετικό αντίκτυπο στους 
εργαζομένους, στην οργάνωση της εργασίας, στα πρότυπα ασφαλείας, στη 
βελτίωση της υγείας και της ευημερίας. Οι εργαζόμενοι είχαν επίσης την ευκαιρία 
να αποκτήσουν νέα προσόντα και δεξιότητες. Οι νέες τεχνολογίες είχαν επίσης ως 
αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια, την αύξηση της απασχόλησης.
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Σχετική μεταποιητική επιχείρηση είναι η εταιρεία ιατροτεχνολογικών προϊόντων με 
έδρα την Ιρλανδία. 116 Πρόκειται για μια πολυεθνική εταιρεία με εγκαταστάσεις στην 
Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Άπω Ανατολή. Απασχολεί 1.600 εργαζόμενους 
στο εργοστάσιό της στην Ιρλανδία, το οποίο απειλήθηκε με κλείσιμο το 2007-
2008. Μετά την εφαρμογή ενός προγράμματος διάσωσης που συμφωνήθηκε 
με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 
του κόστους της εταιρείας και 150 εθελούσιες απολύσεις, επενδύσεις σε νέες 
αυτοματοποιημένες τεχνολογίες υψηλής ταχύτητας, νέα συστήματα παραγωγής 
και νέες γραμμές παραγωγής, οι οποίες έχουν καταστήσει το εργοστάσιο ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό.

Ο εν λόγω ιστότοπος αντιμετώπισε ανταγωνιστικές δυσκολίες σε σύγκριση 
με άλλους ιστότοπους εντός της εταιρείας και ήταν υποχρεωμένος από τους 
ιδιοκτήτες του να κάνει εξοικονομήσεις. Μετά από έρευνα, που υποστηρίχθηκε 
τόσο από τη διοίκηση όσο και από τα συνδικάτα, διατυπώθηκαν συστάσεις 
από την Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων σχετικά με τις αποταμιεύσεις και την 
αναδιάρθρωση. Υπήρξαν δύο βασικά αποτελέσματα από το σχέδιο επιβίωσης της 
WRC – 150 εθελοντικές απολύσεις και ότι το Ινστιτούτο IDEA θα συνεργαζόταν με 
τη διοίκηση και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για την εφαρμογή της καινοτομίας 
στον χώρο εργασίας και μια επίσημη συμφωνία για την εφαρμογή της υπεγράφη 
το 2016. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της, η επίσημη διαπιστευμένη κατάρτιση 
τέθηκε στη διάθεση όλων των εργαζομένων που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν, 
ενισχύοντας τη δυναμική της κατάρτισης σε όλο το εργατικό δυναμικό.

Ως αποτέλεσμα της εισαγωγής της καινοτομίας στο χώρο εργασίας, οι εργαζόμενοι 
συμμετέχουν πλέον ενεργά στον εντοπισμό και τη διόρθωση των προβλημάτων 
παραγωγής στους χώρους εργασίας τους. Επίσης, δημιουργούνται ομάδες 
εργασίας για τη διερεύνηση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον 
τρόπο διόρθωσής τους ή/και τη διατύπωση συστάσεων που υποστηρίζονται και 
εφαρμόζονται, εξαλείφοντας έτσι τέτοια προβλήματα. Για να βοηθήσει αυτές 
τις ενέργειες, η εταιρεία έχει πλέον δημιουργήσει ένα εσωτερικό τμήμα για να 
διευκολύνει τις δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων.

Το εργοτάξιο θεωρείται από τους εργαζόμενους ως ένα καθαρό, ασφαλές περιβάλλον 
για να εργαστούν, με καλές αμοιβές και συνθήκες που διαπραγματεύονται μέσω 
των συνδικάτων. Έχει ιστορικό μακροχρόνιας απασχόλησης, καθώς ορισμένοι 
από τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους δεν έχουν απασχοληθεί πουθενά 
αλλού και οι νεοπροσληφθέντες επιθυμούν να βρουν απασχόληση στην εταιρεία.

Ως αποτέλεσμα της επιτυχίας του συμφωνηθέντος σχεδίου ανάκαμψης με τη 
διαμεσολάβηση της WRC, η εταιρεία πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις στο 
εργοτάξιο, με επέκταση της παραγωγικής ικανότητας και του μεγέθους των δρα-
στηριοτήτων της. Έχουν εισαχθεί νέες αυτοματοποιημένες τεχνολογίες υψηλής 
ταχύτητας, με νέα συστήματα παραγωγής, νέες γραμμές παραγωγής και αυτο-
ματοποιημένες επιθεωρήσεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες αυξήσεις 
των προϊόντων υψηλότερων προδιαγραφών. Η εισαγωγή όλων αυτών των νέων 
τεχνολογιών είχε ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού 
δυναμικού και τη συνεχή απαίτηση για πρόσθετη κατάρτιση. Όλα αυτά εξασφάλι-
σαν την εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι εργαζόμενοι έλαβαν εντατική κατάρτιση, η οποία 
οδήγησε σε διαπιστευμένα προσόντα και στην απαραίτητη απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων για τις νέες γραμμές παραγωγής. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την 
ασφάλεια της απασχόλησης για το υπάρχον εργατικό δυναμικό και τη σημαντική 
αύξηση της απασχόλησης σε 1.600, η οποία αποτελεί σημαντική αύξηση, μετά τις 
περικοπές εργατικού δυναμικού πριν από μια δεκαετία.

116   Η επιχείρηση αυτή συμφώνησε να συμμετάσχει στο έργο DIRECT 2 με βάση την ανωνυμία.
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Η δεύτερη ιρλανδική μελέτη περίπτωσης εξέτασε τις αλλαγές σε μια μικρή 
κατασκευαστική εταιρεία, την Fleetwood Paints. Και πάλι, η εν λόγω εταιρεία, 
η οποία απασχολούσε 150 εργαζόμενους, επλήγη σοβαρά από την οικονομική 
και χρηματοπιστωτική ύφεση πριν από μια δεκαετία. Ενέκρινε δύο στρατηγικές 
επιβίωσης, πρώτον, αναζήτησε και απέκτησε νέες εξαγωγικές αγορές στη Δυτική 
Αφρική και, δεύτερον, εισήγαγε μια αλλαγή στις σχέσεις στο χώρο εργασίας, με 
συμφωνία για μια νέα συμμετοχική προσέγγιση διαχείρισης.

Αυτό περιελάμβανε την εισαγωγή της Καινοτομίας στον Χώρο Εργασίας για την 
αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας, τις κακές εσωτερικές σχέσεις και τις προκλήσεις 
της παραγωγής. Υπήρξε μεγάλος σκεπτικισμός τόσο μεταξύ της διοίκησης όσο 
και του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, ένα βασικό «σημείο πώλησης» ήταν η 
ευκαιρία των εργαζομένων να λάβουν εξαήμερη διαρθρωμένη κατάρτιση η οποία 
θα ήταν επίσημα διαπιστευμένη – πολλοί από τους ανειδίκευτους/ημιειδικευμένους 
εργαζόμενους δεν θα διέθεταν τέτοια τυπικά προσόντα.

Η κατάρτιση είχε ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των υφιστάμενων φραγμών μεταξύ 
της διοίκησης και του εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα την αλλαγή του 
κλίματος στις παλιές αντικρουόμενες εργασιακές σχέσεις. Ενώ οι πιο καθιερωμένοι, 
παλαιότεροι, διευθυντές δυσκολεύονταν να αλλάξουν, η νεότερη, νεότερη μεσαία/
εποπτική διοίκηση ήταν πιο χαλαρή με αυτούς τους νέους τρόπους εργασίας, 
βοηθώντας στην αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας. Ένα νέο και ασφαλές 
συμμετοχικό περιβάλλον παρέχει ένα ασφαλές φόρουμ για την αντιμετώπιση 
τυχόν ζητημάτων εργαζομένων και επιχειρήσεων. Είναι γενικά αποδεκτό ότι αυτή η 
νέα προσέγγιση της Καινοτομίας στο Χώρο Εργασίας, έχει συμβάλει στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Λόγω της επιτυχίας της εταιρείας τα τελευταία χρόνια, κατασκευάζει μια νέα 
μονάδα παραγωγής στο εργοτάξιο. Για το σχεδιασμό αυτής της νέας εγκατάστασης 
συστάθηκε μια κοινή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον διαχειριστή του 
έργου, τον διαχειριστή της παραγωγής, τους εργαζόμενους στα εργαστήρια και 
τους φορείς παραγωγής. Η εν λόγω επιτροπή έθεσε την «παρουσία» της νέας 
μονάδας, καθόρισε τη θέση των μηχανημάτων, εξέτασε την πρόσβαση/έξοδο για 
περονοφόρα ανυψωτικά και άλλα κινητά μηχανήματα και τη θέση, τα παράθυρα 
και τον φωτισμό του επιτόπιου εργαστηρίου. Η προσέγγιση αυτή αξιοποίησε την 
εμπειρογνωμοσύνη όλων των επιπέδων των εργαζομένων, ελαχιστοποιώντας έτσι 
τυχόν προβλήματα αργότερα.

Δεδομένου ότι η προσέγγιση αυτή θεωρήθηκε επιτυχής, χρησιμοποιείται επίσης 
για την ανάπτυξη μιας συνοδευτικής αποθήκης αποθήκευσης της αυξημένης 
παραγωγής, η οποία, προτείνεται, θα διαθέτει σύγχρονες τεχνολογίες για την 
απογραφή αποθήκευσης, την παραγγελία και τις τεχνολογίες «επιλογής φωνής».

Τηλεπικοινωνίες

Ο τομέας αυτός γνώρισε σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές τις τελευταίες 
δεκαετίες, ιδίως μετά την εμφάνιση των κινητών επικοινωνιών στη δεκαετία 
του 1980, παρέχοντας αμφίδρομες επικοινωνίες, υπολογιστικές συσκευές και 
τεχνολογίες δικτύου που τις συνδέουν. Αυτή η τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας 
έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης στο 
διαδίκτυο, όπως smartphones, tablet και ρολόγια. Δύο από τις περιπτωσιολογικές 
μελέτες αφορούν εταιρείες τηλεπικοινωνιών, στη Βουλγαρία και την Πολωνία, 
και οι εν λόγω εταιρείες είχαν παράλληλες εμπειρίες, τόσο στο παρελθόν στην 
κρατική ιδιοκτησία, όσο και στην ανάγκη εκσυγχρονισμού των τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών τους, απαιτώντας τη μετάβαση από το παλαιό αναλογικό σύστημα 
στην ψηφιοποίηση, καθώς οι τεχνολογίες αναπτύχθηκαν και οι απαιτήσεις των 
πελατών άλλαξαν, αλλά και τη μετάβαση από μια νοοτροπία κρατικής υπηρεσίας 
σε εμπορική λειτουργία σε ανταγωνιστικές αγορές.
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Η BTC-Viacom, είναι η βασική επιχείρηση τηλεπικοινωνιών της Βουλγαρίας, η 
οποία παρέχει υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς επίσης διαδί-
κτυο και καλωδιακή τηλεόραση. Ιδρύθηκε το 1894 και ήταν κρατική εταιρεία μέχρι 
την ιδιωτικοποίησή της το 2004. Μετά την ιδιωτικοποίηση, έχει αλλάξει πολλές 
φορές ιδιοκτησία και διαχείριση. Έχει εργατικό δυναμικό 5.200 εργαζομένων.

Η εταιρεία εκσυγχρονίζει σταδιακά τις τηλεπικοινωνιακές της υπηρεσίες από το 
2004, με σημαντικές επενδύσεις στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, όπως:

• Η αυτοματοποίηση των υπηρεσιών

• Εφαρμογή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

• Νέα ψηφιοποίηση

• Συνδέσεις ενδοδικτύου (intranet)

• Ηλεκτρονικές πλατφόρμες / αλγόριθμοι

• Εφαρμογή νέου λογισμικού.

Με αυτές τις νέες τεχνολογίες, εισήχθησαν επίσης καινοτόμες μορφές οργάνωσης 
της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ομαδικής εργασίας και των νέων 
μορφών διοίκησης του προσωπικού που χρησιμοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές 
αυτοεξυπηρέτησης, οι οποίες έχουν περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τα έντυπα 
έγγραφα. Άλλες αλλαγές περιλαμβάνουν:

• Αλλαγές στην απασχόληση, όπως μείωση του προσωπικού

• Βελτίωση των προσόντων και των δεξιοτήτων του προσωπικού

• Νέοι κανόνες για την ασφάλεια και την υγεία

• Αλλαγές στην οργάνωση του χρόνου εργασίας

• Ηλεκτρονικά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης μέσω βίντεο.

Τα θέματα αυτών των εσωτερικών επικοινωνιών περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:

• Τεχνολογικές εξελίξεις

• Υπηρεσίες και ενημερώσεις για τις πωλήσεις

• Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση

• Σχέδια επιχειρηματικής ανάπτυξης

• Οργανωτικές και διαρθρωτικές αλλαγές

• Θέματα απασχόλησης και κατάρτισης του προσωπικού

• Προνόμια και συστήματα πριμοδοτήσεων.

Οι έξι συνδικαλιστικές οργανώσεις της εταιρείας χρησιμοποιούν επίσης ειδικούς 
ενδοδικτυακούς διαύλους για να συνδεθούν με τα μέλη και για ενδοσυνδικαλιστικές 
επικοινωνίες, για να ενημερώσουν τα μέλη σχετικά με την εργασία και την 
απασχόληση.

Επίσης, η πολωνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών, Orange Polska, ήταν κρατική εται-
ρεία έως ότου η εν λόγω γαλλική εταιρεία τηλεπικοινωνιών, μια μεγάλη παγκόσμια 
πολυεθνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών, ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της κρατικής 
εταιρείας το 2001. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, τα παλαιά αναλο-
γικά τηλεφωνικά κέντρα αντικαταστάθηκαν σταδιακά από ψηφιακά κέντρα για 
την εισαγωγή της υπηρεσίας στη σύγχρονη εποχή των τηλεπικοινωνιών και από το 
2006 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στην τεχνολογία για την παροχή πρόσβα-
σης στο διαδίκτυο, παρέχοντας έτσι στους πελάτες μια σειρά νέων τεχνολογικών 
υπηρεσιών.

Η Orange Polska απασχολεί 10.000 εργαζόμενους. Μετά από πολλές απολύσεις, 
ξεκινώντας λίγο μετά το 1990, όταν το εργατικό δυναμικό ήταν σχεδόν 70.000. 
Ο σύγχρονος εξοπλισμός είναι λιγότερο πιθανό να αποτύχει και δεν απαιτεί 
εξειδικευμένες δεξιότητες εγκατάστασης. Κατά τη δεκαετία του 1990, η κρατική 
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εταιρεία θα μπορούσε εύλογα να απασχολήσει περίπου 100 υπαλλήλους γραφείων, 
διευθυντές, προσωπικό πωλήσεων και τεχνικούς εγκαταστάσεων κλπ.

… όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα των ηλεκτρονικών που υπάρχουν στις 
τηλεπικοινωνιακές συσκευές, τόσο λιγότερη ανάγκη υπάρχει

για ανθρώπινη εργασία!

Δεκαεπτά συνδικάτα, που αντιπροσωπεύουν το 25% του εργατικού δυναμικού, 
λειτουργούν εντός της εταιρείας. Λειτουργεί επίσης ένα συμβούλιο εργαζομένων, 
το οποίο ασχολείται με αλλαγές στις δομές απασχόλησης, στα σχέδια για 
προσλήψεις και απολύσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές στις δομές απασχόλησης, 
κλπ. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συμμετέχουν στην Orange EWC. Υπάρχει 
γενική συμφωνία ότι οι νέες τεχνολογίες είναι απαραίτητες και εισήχθησαν με την 
υποστήριξη του εργατικού δυναμικού και των συνδικάτων.

Οι αλλαγές στην οργάνωση των επιχειρήσεων αποτέλεσαν αντικείμενο 
συζητήσεων/διαπραγματεύσεων μεταξύ της διοίκησης και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, οι οποίες, τελικά, για μια προστατευμένη περίοδο και πολυάριθμες 
συμφωνίες σχετικά με τον αριθμό των απολύσεων, το χρονοδιάγραμμα και την 
αποζημίωση λόγω απόλυσης, την κατάρτιση και τη συνδρομή κατά την αναζήτηση 
εργασίας. Επίσης, για τη διευκόλυνση της συνεχούς αλλαγής εντός της εταιρείας, 
ιδρύθηκε ένα ειδικό γραφείο (TP S.A.), στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι των 
εργαζομένων, τόσο μέσω των συνδικαλιστικών οργανώσεων όσο και άλλων ομά-
δων εργαζομένων. Ως αποτέλεσμα των εργασιών αυτής της ομάδας, συστάθηκαν 
δύο θυγατρικές εταιρείες επιφορτισμένες με το σχεδιασμό, την κατασκευή, την 
ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Επιπλέον, ορισμένα προγράμματα απασχόλησης των επιχειρήσεων 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με το εργατικό δυναμικό, όπως:

• Εγώ και η Εταιρεία μου (Me and My Firm): παρέχει στους εργαζομένους την 
ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια αξιολόγηση των σχέσεων εντός των ομάδων 
εργασίας, καθώς και των σχέσεων εποπτείας/διαχείρισης με τους εργαζομένους

• Κοινωνικό Βαρόμετρο Εργαζομένων: είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα για να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, όπως 
σχετικά με τα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία, την ηγεσία, τις συνθήκες 
εργασίας κ.λπ. και έχουν πρόσβαση σε ανώτερα διοικητικά στελέχη για να 
παρέχουν ανατροφοδότηση

• Πολιτισμική αλλαγή και μια οργανωτική έρευνα για την υγεία: οικοδόμηση 
μιας νοοτροπίας «ανατροφοδότησης» και ανάπτυξη συνεργασίας με βάση την 
εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφόρων τομέων της επιχείρησης.

• Ανατροφοδότηση 360 μοιρών: ένα πρόγραμμα αξιολόγησης μέτρησης του 
τρόπου νοοτροπίας διαφάνειας, βελτιώνοντας την ποιότητα της συνεργασίας 
και την αποτελεσματικότητα της συμμετοχής στον χώρο εργασίας.

Από το 2018, οι εργαζόμενοι έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετέχουν σε 
διαδικτυακές μηνιαίες συναντήσεις με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της 
εταιρείας σε μια συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων.

Υπηρεσίες

Υπήρξαν τρεις περιπτωσιολογικές μελέτες που εμπίπτουν στην ευρεία κατηγορία 
των «Υπηρεσιών» – i) ενός ισπανικού συνεταιριστικού ταμιευτηρίου, ii) ενός κυ-
πριακού δημόσιου οργανισμού ασφάλισης υγείας και iii) της ιταλικής κρατικής 
εταιρείας αυτοκινητοδρόμων, η οποία θα μπορούσε να οριστεί χαλαρά ως εται-
ρεία παροχής υπηρεσιών. Και οι τρεις επιχειρήσεις εισήγαγαν μια σειρά νέων τε-
χνολογιών κατάλληλων για τις αντίστοιχες επιχειρήσεις τους, καθώς αυτές ανα-
πτύχθηκαν και κατέστησαν διαθέσιμες.

i) Συνεταιριστικό Ταμιευτήριο στη Χώρα των Βάσκων, Ισπανία, το οποίο είναι 
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συνεταιρισμός εργαζομένων στο πλαίσιο του ομίλου Mondragón. Η τράπεζα έχει 
περίπου 2.000 συναδέλφους / συνεργάτες στα 300 γραφεία της. Ως συνεταιρι-
σμός, η τράπεζα λειτουργεί με ποικίλες πτυχές άμεσης συμμετοχής σε όλα τα ου-
σιώδη στοιχεία της δραστηριότητάς της. Διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των 
εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των πελατών, η οποία διορίζει 
μέλη σε διάφορα όργανα εσωτερικής διακυβέρνησης, όπως:

• Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αριθμεί 15/16 μέλη - 5 εκ των οποίων είναι 
εταίροι εργασίας. Πρόκειται για ένα κοινό όργανο που είναι υπεύθυνο για τα 
ανώτερα διοικητικά στελέχη, την εποπτεία των διευθυντών και την εκπροσώπηση 
του συνεταιρισμού. Έχει την ευθύνη της πρόσληψης/απόλυσης του Γενικού 
Διευθυντή, του διορισμού ελεγκτών, της επιτροπής αποδοχών και της επιτροπής 
κινδύνου. Επίσης, υποχρεούται να παρέχει σε όλους τους εταίρους αντίγραφο του 
καταστατικού του Συνεταιρισμού (εσωτερικός κανονισμός), των λογαριασμών 
αποτελεσμάτων χρήσης, των ετήσιων εκθέσεων κλπ.

• Η Επιτροπή Πόρων ασχολείται με τους ισχυρισμούς ενός εταίρου, εάν αυτός/
αυτή δεν αισθάνεται ότι αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν ικανοποιηθεί μέσω του 
Κοινωνικού Συμβουλίου για αμφιλεγόμενα ή επίμαχα θέματα. Ως συνεταιρισμός, 
δεν υπάρχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση, καθώς ο συνδικαλισμός θεωρείται 
αντίθετος με την έννοια του συνεταιρισμού.

• Το Κοινωνικό Συμβούλιο είναι το βασικό όργανο συμμετοχής για την 
εκπροσώπηση των εργαζομένων (εταίρων) στην αντιμετώπιση θεμάτων 
εργασιακών σχέσεων και εσωτερικής διακυβέρνησης μέσω διορισμένου 
εκπροσώπου. Αποτελείται από 20 μέλη, τα οποία επιλέγονται με την άμεση ψήφο 
των εταίρων. Όλοι οι εταίροι, με εξαίρεση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
του Συμβουλίου των Μελών ή της Επιτροπής Πόρων, μπορούν επίσης να είναι 
υποψήφιοι για εκλογή στο Κοινωνικό Συμβούλιο. Διαδραματίζει επίσης καίριο 
ρόλο στη διάδοση εσωτερικών πληροφοριών, όπως είναι οι αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου, και σε θέματα ανατροφοδότησης που εγείρουν οι 
εργαζόμενοι – μια αμφίδρομη διαδικασία πληροφόρησης!

• Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι μια μικτή επιτροπή, αποτελούμενη από ίσο 
αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Κοινωνικής Επιτροπής, όπου 
όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση. Η επιτροπή ασχολείται με θέματα 
όπως τα επίπεδα των μισθών και οι κυρώσεις.

Η ισορροπία συμφερόντων είναι θεμελιώδης για την επιτυχία της άμεσης 
συμμετοχής. Όλες αυτές οι εσωτερικές δομές συμβάλλουν στη συμμετοχή εντός 
του οργανισμού. Ωστόσο, η άμεση συμμετοχή αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος 
των καθημερινών εργασιών μέσω συστημάτων συνεδριάσεων που ασχολούνται 
με την οργάνωση της εργασίας από τις ομάδες εργασίας και μέσω συνεδριάσεων 
μεταξύ ομάδων εργασίας σε διάφορα επίπεδα αρμοδιοτήτων. Κατά συνέπεια, η 
άμεση συμμετοχή είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το ταμιευτήριο σε όλες 
τις διάφορες επιχειρηματικές του δραστηριότητες και έχει ως αποτέλεσμα:

• Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εργασίας

• Μεγαλύτερη ταχύτητα στην εφαρμογή των πολιτικών της εταιρείας

• Μεγαλύτερο επίπεδο δέσμευσης έναντι του συνεταιρισμού

• Χαμηλότερα επίπεδα άγχους που σχετίζονται με την εργασία, λιγότερες 
διατμηματικές και διαπροσωπικές εντάσεις.

Ενώ η τεχνολογία αποτελεί μέρος του τραπεζικού τομέα εδώ και πολλά χρόνια, 
τα τελευταία χρόνια η εν λόγω τράπεζα έχει πραγματοποιήσει ταχεία μετάβαση 
και σημαντικές επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και την ηλεκτρονική τραπεζική, 
και η μετάβαση έχει επηρεάσει όλες τις δραστηριότητες και σχεδόν όλους τους 
εργαζομένους. Η διαδικασία αυτή έχει αναληφθεί μέσω της συμμετοχής όλων των 
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εταίρων και των ομάδων μέσω των υφιστάμενων συμμετοχικών δομών.

Η κατάρτιση αποτελεί επίσης βασικό μέρος αυτής της μετάβασης, με την 
κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων κατάρτισης και εσωτερικών προγραμμάτων 
επανεκπαίδευσης στα οποία έχουν πρόσβαση οι εταίροι. Επίσης, προσλήφθηκε 
νέο εξειδικευμένο προσωπικό, όπως μαθηματικοί, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για 
τη μετάβαση και τη λειτουργία της ψηφιακής τραπεζικής τεχνολογίας.

ii) Ο Κυπριακός Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας είναι ένας κρατικός οργανισμός 
που ιδρύθηκε βάσει νόμου το 2001. Καθήκον του οργανισμού είναι να διαχειρίζεται 
και να εφαρμόζει το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
ΓΕΣΥ το 2001 και το 2017. Το Διοικητικό του Συμβούλιο απαρτίζεται από εκπρο-
σώπους της κυβέρνησης, των εργαζομένων, των εργοδοτών και των οργανώσεων 
ασθενών. Υπάρχουν 150 εργαζόμενοι, με 90% συμμετοχή σε συνδικαλιστική ορ-
γάνωση. Υπάρχει σύμπνοια ότι υπάρχει καλό κλίμα εργασιακών σχέσεων, καλές 
συνθήκες εργασίας, εργασιακή ασφάλεια, πρόσθετες παροχές προσωπικού, όπως 
σχέδια ασφάλειας ζωής και ταμείο πρόνοιας, και ένα φιλικό εργασιακό περιβάλ-
λον.

Όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο, πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις μέσω 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων εργασιακών 
σχέσεων, όπως αυτές προκύπτουν. Οι συλλογικές συμβάσεις καθορίζουν 
τις συνθήκες εργασίας και τις παροχές σε εργαζομένους και οι εσωτερικές 
επικοινωνίες που σχετίζονται με την απασχόληση πραγματοποιούνται μέσω των 
παραδοσιακών διαύλων, όπως τα εσωτερικά υπομνήματα και άλλο «έντυπο» 
υλικό · το ενδοδίκτυο, τα κείμενα και τα ηλεκτρονικά μηνύματα· οι ενημερώσεις 
του διοικητικού προσωπικού, ιδίως από τα ανώτερα στελέχη (πολύ σπάνια!) και 
τα μεσαία διοικητικά στελέχη μέσω των συνεδριάσεων των τμημάτων· και μέσω 
των διαύλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τα θέματα που καλύπτονται από 
αυτές τις μορφές επικοινωνίας είναι:

• Χρηματοπιστωτικά και οικονομικά θέματα

• Σχέδια επιχειρηματικής ανάπτυξης

• Συστήματα παροχής κινήτρων

• Τάσεις της απασχόλησης

• Κατάρτιση και ανάπτυξη του προσωπικού

• Τεχνολογικές και οργανωτικές αλλαγές.

Ωστόσο, εκτός από αυτές τις πιο τυπικές δομές, πιο συχνά η επικοινωνία μεταξύ 
διοίκησης και προσωπικού είναι άτυπη και τα ζητήματα αντιμετωπίζονται σε επίπεδο 
μεσαίων στελεχών. Τα πιο συχνά ζητήματα που αντιμετωπίζονται περιστρέφονται 
γύρω από τα τρία τελευταία σημεία παραπάνω. Ωστόσο, οποιαδήποτε δέσμευση 
στα θέματα αυτά ή οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής των εργαζομένων περιορίζεται 
στη διαβούλευση χωρίς δυνατότητα εξουσιοδότησης για τη λήψη αποφάσεων.

Για την αποτελεσματική διαχείριση και την παροχή πρόσβασης από τους πολίτες 
μέσω ενός φιλικού προς τους χρήστες συστήματος σε όλες τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από το ΓΕΣΥ, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών είναι μια συνεχής 
διαδικασία, που περιλαμβάνει συστήματα υλισμικού, λογισμικού, ενδοδικτύου 
και αυτοματισμού. Με την εισαγωγή και την επικαιροποίηση των τεχνολογιών, τα 
προσόντα και οι δεξιότητες ορισμένων μελών του προσωπικού χρειάζονται συνεχή 
αναβάθμιση. Ωστόσο, το υπόλοιπο προσωπικό χάνει αυτήν την αναβάθμιση 
δεξιοτήτων, όπως κάποιο προσωπικό υποστήριξης. Σε ορισμένους τομείς της 
οργάνωσης, οι νέες τεχνολογίες επηρέασαν επίσης την οργάνωση της εργασίας, 
με αποτέλεσμα τον περαιτέρω εμπλουτισμό των θέσεων εργασίας και την εναλλαγή 
τους. Η ομαδική εργασία έχει επίσης καθιερωθεί τα τελευταία δύο χρόνια ως 
αποτέλεσμα των νέων τεχνολογιών. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το 
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αν αυτό οδήγησε σε ανάθεση καθηκόντων στην ομάδα εργασίας ή αν πρόκειται 
απλώς για διαδικασία διαβούλευσης.

iii) Η εταιρεία Autostrade per l’ Italia (ASPI) είναι ο ιταλικός όμιλος εταιρει-
ών που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και τη λειτουργία του εθνικού δικτύ-
ου αυτοκινητόδρομων (motorways), συμπεριλαμβανομένων των διοδίων. Ο όμι-
λος αποτελείται από μια σειρά εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Autostrade 
Tech, η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογι-
κών λύσεων και καινοτόμων συστημάτων.

Συνολικά, ο όμιλος απασχολεί 5.000 εργαζομένους, ενώ άλλοι 4.000 απασχολούνται 
στις θυγατρικές του. Ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων (1.200) εργάζονται ως 
φορείς είσπραξης διοδίων σε όλο το δίκτυο. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός μειώνεται 
καθώς οι πύλες διοδίων είναι αυτοματοποιημένες. Ο συνδικαλισμός εντός της 
ομάδας είναι υψηλός σύμφωνα με τα ιταλικά πρότυπα, ανέρχεται στο 60%, και 
καθώς οι φορείς εκμετάλλευσης διοδίων είναι οι μεγαλύτεροι, αλλά φθίνουσα 
ομάδα, ο συνδικαλισμός μειώνεται.

Το τρέχον Επιχειρηματικό Σχέδιο, έως το 2024, προβλέπει τη μετατροπή του 
ομίλου σε έναν ολοκληρωμένο «φορέα κινητικότητας», με επένδυση 14,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ σε νέες οργανωτικές δομές και τη δημιουργία νέων 
θυγατρικών για την εποπτεία του Στρατηγικού Σχεδίου. Τα τελευταία χρόνια 
έχουν επίσης πραγματοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις και έχει τεθεί σε εφαρμογή 
μια σειρά νέων τεχνολογιών, οργανωτικός εκσυγχρονισμός και επενδύσεις στην 
κατάρτιση και τα προσόντα του προσωπικού, υπό την ηγεσία της Autostrade 
Tech. Για την ταχεία επίτευξη του στόχου της μετάβασης σε μια νέα οργανωτική 
δομή, το στρατηγικό σχέδιο μετασχηματισμού εγκρίθηκε το 2020 και απαριθμεί 
τέσσερις βασικούς στόχους: Διαφάνεια, Ποιότητα, Λογοδοσία και Απόδοση.

Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού, η ASPI έχει συστήσει ορισμένες μεικτές επιτροπές 
συνδικαλιστικής οργάνωσης / διαχείρισης σχετικά με:

• Υγεία και ασφάλεια

• Ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών

• Συνεχής κατάρτιση

• Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες

• Καταπολέμηση του εκφοβισμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης· και

• Συνδιαλλαγή.

Η άμεση συμμετοχή θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη των φιλόδοξων 
στόχων που καθορίζονται στο σχέδιο, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό 
επίπεδο. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, υπάρχει εκτεταμένη χρήση των 
ελέγχων του προσωπικού και των ερευνών γνώμης, της πολιτιστικής κατάρτισης, 
της χαρτογράφησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων, της ομαδικής εργασίας 
και της εταιρικής ευημερίας. Αυτό περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα ακρόασης και 
κατάρτισης (Dare Valore) όπου συγκροτήθηκε μια ομάδα εστίασης (focus group) 
200 εργαζομένων, με την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων. Περισσότεροι από 
1.000 εργαζόμενοι συμμετείχαν επίσης σε έρευνα που επικεντρώθηκε στην οργα-
νωτική αλλαγή και μια ομάδα 160 εργαζομένων είναι πλέον επιφορτισμένη με την 
εφαρμογή των αποτελεσμάτων.

Η ψηφιοποίηση είναι ένας από τους βασικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου 
μετασχηματισμού. Ο ρόλος μιας νέας εταιρείας εντός του ομίλου, της Tecne, 
είναι να συγκεντρώσει σε έναν ενιαίο οργανισμό όλες τις δράσεις για τη μελέτη, 
τον σχεδιασμό και την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου και τον συντονισμό 
της ασφάλειας σε όλο το δίκτυο – Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ας χαράξουμε 
έναν δρόμο για το μέλλον. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 
τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες μηχανικής, 
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η Tecne αλλάζει τον τρόπο διαχείρισης της συντήρησης και μέσω αυτού του 
ψηφιακού μετασχηματισμού η ομάδα στοχεύει στην πρόβλεψη των τεχνολογικών 
και κοινωνικών τάσεων.

Μια άλλη πλατφόρμα ΤΝ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των εργασιών 
στο δίκτυο αυτόματου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των γεφυρών, των 
υπερπτήσεων και των σηράγγων μέσω της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών 
και της τρισδιάστατης μοντελοποίησης. Χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνικές, είναι 
δυνατή η ακτινογραφία υλικών για πιθανή φθορά και κίνδυνο κατάρρευσης. Κατά 
συνέπεια, ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης μεταβάλλεται πλέον 
προς τη χρήση τεχνολογίας ακριβείας, με τους επιθεωρητές να χρησιμοποιούν 
ηλεκτρονικές ταμπλέτες εξοπλισμένες με νέα ψηφιακά συστήματα. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται στη 
συντήρηση μέσω συνταξιοδότησης και αναδιάταξης. Η εταιρεία επικεντρώνεται 
πλέον στην πρόσληψη μηχανικών, τεχνικών και ερευνητών – 800 νέοι υπάλληλοι 
έχουν προσληφθεί κατά τη διάρκεια του 2020.

Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων νέων τεχνολογιών μεταβάλλουν 
σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι εργαζόμενοι του ομίλου και 
για την επίτευξη των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου, ο όμιλος θα επενδύσει 
60 εκατομμύρια ευρώ κατά την επόμενη πενταετία. Υπάρχει, ωστόσο, κάποια 
αντίσταση μέσω των συνδικάτων, κυρίως από ηλικιωμένους εργαζόμενους, σε 
αυτές τις αλλαγές, αλλά αυτοί οι εργαζόμενοι διευκολύνονται, όπου είναι δυνατόν, 
από συμφωνίες συνταξιοδότησης.

Ως δέσμευση για νέες τεχνολογίες και νέες ιδέες, τα γραφεία της Tecne ορίζονται 
επίσης για την «έξυπνη απόσταση», μέσω νέας και διαφορετικής αρχιτεκτονικής 
για το διάστημα και τα γραφεία:

... ένας νέος τρόπος αντίληψης του εργασιακού περιβάλλοντος προκειμένου 
να γίνει πιο αναγνωρίσιμο και πιο κοινόχρηστο ... ο απώτερος στόχος 
είναι να διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση ...(και)...η δημιουργία νέων, πιο 
κατάλληλων και άνετων ιδεών και είναι πιο προσεκτική στις ανάγκες των 
εργαζομένων, την ψυχοσωματική τους ευεξία και τη φυσική τους ανάγκη 
για αλληλεπίδραση. 117

117   Ενημέρωση για το Αυτοκινητόδρομους 2/2021 Smart Spacing – ο κινούμενος τρόπος di 
lavotare
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Κεφάλαιο 5 
Ο ρόλος της Απευθείας Συμμετοχής εν συγκρίσει με αλλαγή 
τεχνολογίας

Βασικές τάσεις

Βουλγαρία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας έρευνας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για το 2019, 
υπάρχει τακτική άμεση συμμετοχή των εργαζομένων, με μεγάλη επιρροή, στο 1/3 
των εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία, ενώ στο 31% των εγκαταστάσεων υπάρχει 
παράτυπη συμμετοχή των εργαζομένων με περιορισμένη επιρροή. Ωστόσο, οι πιο 
κυρίαρχες μορφές είναι η έμμεση συμμετοχή, κυρίως μέσω των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων.118

Υπάρχει ήδη καταγεγραμμένος αντίκτυπος της άμεσης συμμετοχής στα 
αποτελέσματα της διοίκησης επιχειρήσεων, των εργασιακών σχέσεων και των 
εργασιακών σχέσεων σε επίπεδο εταιρείας. Αφορά τη βελτίωση των πρακτικών 
δεξιοτήτων των εργαζομένων, την αναγνώριση των μη τυπικών και τυπικών 
προσόντων και επίσης την αύξηση της παραγωγικότητας. Υπάρχουν επίσης 
ευκαιρίες βελτίωσης των αποτελεσμάτων, αυξάνοντας τα κίνητρα για εργασία.

Τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών δείχνουν παρόμοιες στάσεις τόσο των 
εργοδοτών όσο και των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, υπό 
την προϋπόθεση ότι η άμεση συμμετοχή θα μπορούσε να βελτιώσει την εταιρική 
διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα λόγω της αποτελεσματικότερης χρήσης του 
ανθρώπινου κεφαλαίου. Αφορά την εξεύρεση αποτελεσματικών μηχανισμών 
για την τόνωση της ανάπτυξης αυτής της διαδικασίας. Οι εκπρόσωποι των 
οργανώσεων των εργοδοτών δικαιολογούν τη σημασία της άμεσης συμμετοχής 
των εργαζομένων με την ανάγκη βελτίωσης των αποτελεσμάτων της εργασίας και, 
σύμφωνα με αυτούς, έχει νόημα κυρίως για το σκοπό αυτό.

Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση των επιμέρους τομέων (στο σύνολό τους για τη χώρα, 
καθώς και εκείνων που περιλαμβάνονται στο πεδίο έρευνας του έργου DIRECT 2 και 
εκείνων του πρώτου έργου DIRECT) παρουσιάζει διάφορους βαθμούς προόδου. 
Οι ίδιες οι διαδικασίες της ψηφιοποίησης δεν επηρεάζουν πάντα άμεσα την 
οργάνωση της εργασίας και την άμεση συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση 
των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών. Σε ορισμένους βιομηχανικούς τομείς 
(π.χ. στη μεταλλουργία, ιδίως σε ορισμένους κλάδους της μηχανολογίας, της 
ηλεκτρονικής και της ηλεκτρολογίας, στη χημική και τη φαρμακευτική βιομηχανία, 
στην παραγωγή τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών), καθώς και στον τομέα των 
υπηρεσιών (σε ορισμένους κλάδους των μεταφορών, στις τηλεπικοινωνίες, στις 
υπηρεσίες πληροφοριών, στον χρηματοπιστωτικό και τον τραπεζικό τομέα και 
σε άλλους), η ψηφιοποίηση είναι πιο προηγμένη σε σύγκριση με άλλους τομείς. 
Υπάρχουν ορισμένες επιχειρήσεις με σύγχρονες μορφές οργάνωσης της εργασίας 
και καλά αναπτυγμένη άμεση συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση.

Επιπλέον, η πανδημία COVID είχε αντίκτυπο στην «αναγκαστική» ψηφιοποίηση και 
την εισαγωγή μορφών εργασίας, όπως η τηλεργασία ή η εργασία από το σπίτι, 
καθώς και οι εργασίες υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών πληροφόρησης (mobile ICT 
work), τόσο για όσους εργάζονται σε ορισμένους κλάδους (κυρίως εκείνους που 
απασχολούνται στη διαχείριση επιχειρήσεων) όσο και στον τομέα των υπηρεσιών 
(ηλεκτρονικό εμπόριο, τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, μεταφορές - 
πωλήσεις εισιτηρίων, κρατήσεις, εργασία εργαζομένων στη διαχείριση ενέργειας, 

118   Eurofound / CEDEFOP Έρευνα του 2019 για τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες. Λουξεμβούργο 
(2019)
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ύδρευση και αποχέτευση, κ.λπ.) και για όσους απασχολούνται στον τομέα του 
προϋπολογισμού (δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, επιστήμη και έρευνα - όπου 
είναι δυνατόν). Η ευρύτερη εφαρμογή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της 
τηλεργασίας/της κινητής εργασίας με βάση τις ΤΠΕ θα μπορούσε να αυξήσει την 
αυτονομία των χώρων εργασίας (ιδίως την ατομική αυτονομία) και θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε καλύτερες συνθήκες για την άμεση συμμετοχή των εργαζομένων.

Κύπρος

Στην έρευνα Eurofound European Company Survey 2019 υπάρχουν μερικά 
ενδιαφέροντα στοιχεία που υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η Κύπρος έχει έμμεσες 
μορφές συμμετοχής των εργαζομένων. Σαράντα τοις εκατό των επιχειρήσεων 
τάσσονται υπέρ των δομών διοίκησης και ελέγχου και περίπου 55% προσφέρουν 
επιλεκτική αυτονομία. Επιπλέον, το 53% των διευθυντικών στελεχών που 
ερωτήθηκαν πίστευαν ότι η άμεση συμμετοχή των εργαζομένων θα προκαλούσε 
καθυστερήσεις. Με βάση την Τρίτη Ευρωπαϊκή Έρευνα της Eurofound (2013), 
λιγότερο από το 9% των εταιρειών είχαν αυτόνομες ομάδες και η συχνότητα 
λήψης αποφάσεων που σχετίζεται με τις καθημερινές εργασίες ενός εργαζομένου 
είναι λιγότερο πιθανό να βρεθεί σε εγκαταστάσεις στην Κύπρο.

Με βάση την ανάλυση μας είναι προφανές ότι η άμεση συμμετοχή δεν έχει 
σαφή σχέση μεταξύ της ίδιας και των εθνικών χαρακτηριστικών της οικονομίας. 
Η διάρθρωση της οικονομίας και η διάρθρωση του συστήματος εργασιακών 
σχέσεων ευνοούν την έμμεση (αντιπροσωπευτική) συμμετοχή. Επιπλέον, δεν 
υπάρχει σαφής ένδειξη, που να προκύπτει από την έρευνα μας, ότι υπάρχει σχέση 
μεταξύ της άμεσης συμμετοχής και του θεσμικού πλαισίου.

Ωστόσο, τόσο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις όσο και οι εργοδότες αναφέρονται 
σε ιδρύματα που συνδέονται με τις οργανώσεις τους και έχουν καθιερώσει την 
άμεση συμμετοχή. Οι εργοδότες δηλώνουν ότι η εν λόγω εφαρμογή ήταν κατά 
50% απόφαση της διοίκησης, κατά 30% πρωτοβουλία των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και κατά 20% αίτημα του εργατικού δυναμικού. Τόσο οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις όσο και η Ομοσπονδία Εργοδοτών πιστεύουν ότι η 
άμεση συμμετοχή θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, όπως η βελτίωση της 
οργάνωσης της εργασίας, η βελτίωση της υγείας/ασφάλειας στον χώρο εργασίας, 
η βελτίωση του περιβάλλοντος και της ευημερίας των εργαζομένων, η βελτίωση 
των εργασιακών ρυθμίσεων, η καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, η αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία και η αύξηση των 
αμοιβών (μόνο από την πλευρά των εργοδοτών). Η κυβέρνηση είναι της γνώμης ότι 
η άμεση συμμετοχή θα οδηγήσει σε καλύτερη οργάνωση της εργασίας. Φαίνεται 
ότι όλοι οι κοινωνικοί εταίροι κατανοούν τη σημασία της άμεσης συμμετοχής και 
τα θετικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει, θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη 
για μια μελλοντική συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της.

Ιρλανδία

Μια πτυχή των εθνικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης (από το 1987 και το 2009) ήταν 
η συμπερίληψη μιας σειράς συμφωνιών τοπικού κοινωνικού διαλόγου, οι οποίες 
οδηγούν στην ανάπτυξη της καινοτομίας στον χώρο εργασίας και εξελίχθηκαν 
περαιτέρω σε ρυθμίσεις άμεσης συμμετοχής σε επίπεδο επιχείρησης. Η εξέλιξη 
αυτή εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο μιας σειράς νομοθετικών πράξεων για τη 
συμμετοχή των εργαζομένων σε επίπεδο ΕΕ, όπως η οδηγία για την ενημέρωση και 
τη διαβούλευση στον χώρο εργασίας, οι Ευρωπαϊκές Επιτροπές Επιχείρησης (ΕΕΕ) 
και οι εκπρόσωποι των διοικητικών συμβουλίων των εργαζομένων στις ευρωπαϊκές 
εταιρείες (SE).

Τα πορίσματα της έρευνας που δημοσιεύθηκαν σε περίοδο περίπου εβδομήντα 
ετών καταδεικνύουν με πειστικό τρόπο ότι η εισαγωγή της ενδυνάμωσης των 
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πρακτικών στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης συμμετοχής, 
οδηγεί σε σημαντικά οφέλη όσον αφορά την παραγωγικότητα (μεταξύ 20% και 
60% είναι ορισμένες μελέτες119) και άλλους δείκτες επιδόσεων, συμπεριλαμβανο-
μένης της συμμετοχής των εργαζομένων, της υγείας και της ευημερίας. Τα στοιχεία 
της έρευνας φαίνεται να δείχνουν ότι μόνο το 15% των εταιρειών που δραστη-
ριοποιούνται εντός της ΕΕ εκτιμάται ότι χρησιμοποιούν συστηματικά πρακτικές 
καινοτομίας στον χώρο εργασίας σε ολόκληρο τον οργανισμό. Το κύριο εμπόδιο 
για την εισαγωγή της καινοτομίας στον χώρο εργασίας είναι η απροθυμία της 
διοίκησης να παραιτηθεί από τον έλεγχο εντός της επιχείρησης ή να παραδεχτεί 
ότι θα βελτιώσει την παραγωγικότητα και την παραγωγή. Οι προκλήσεις της ψη-
φιοποίησης καθιστούν το ζήτημα ακόμη πιο επείγον.120

Υπάρχει μια ισχυρή τεχνολογική ρητορική γύρω από το δυναμικό της 
αυτοματοποίησης για την εξάλειψη της επαναλαμβανόμενης εργασίας και την 
ενίσχυση της ορθολογικής οργάνωσης της εργασίας, αλλά αυτό δεν συνάδει 
με νέους τρόπους αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της ανοικτής 
καινοτομίας και της καινοτομίας που βασίζεται στον διάλογο με στόχο τη 
γεφύρωση αυτού του χάσματος μεταξύ της τεχνολογίας και του δυναμικού του 
εργατικού δυναμικού. Οι ευρωπαϊκοί χώροι εργασίας πρέπει να δημιουργήσουν 
μια νοοτροπία καινοτομίας βασισμένη σε συνέργειες μεταξύ:

• «Φωνή» σε στρατηγικό επίπεδο, τακτικές ευκαιρίες για προβληματισμό, 
δημιουργική σκέψη και συνεχείς βελτιώσεις

• Αναδιάρθρωση του οργανισμού στο σύνολο του για τη μείωση της ιεραρχίας 
και την εξάλειψη των στεγανών

• Ομάδες αυτοδιαχείρισης και ατομική διακριτική ευχέρεια.

• Ιταλία

Η άμεση συμμετοχή σπάνια υιοθετείται βάσει συλλογικών συμβάσεων σε επίπεδο 
επιχείρησης, όπου υπερισχύει η μονομερής πρωτοβουλία της διοίκησης, η 
οποία τη χρησιμοποιεί λίγο πολύ ανεπίσημα ως μέρος των πολιτικών της για τη 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Μια πιο διαδεδομένη μορφή είναι αυτή του 
πλαισίου προτάσεων, των εσωτερικών ερευνών για την εταιρική ατμόσφαιρα και 
ευημερία, αλλά κυρίως της ομαδικής εργασίας, η οποία αποκτά δυναμική, ιδίως σε 
συνδυασμό με την υιοθέτηση αυτών των κοινωνικο-οργανωτικών παραδειγμάτων 
που αναφέρθηκαν παραπάνω.121

Η μεγαλύτερη πρόκληση αντιπροσωπεύεται από τη νέα τεχνολογική επανάσταση, 
μέσω της αυξανόμενης διάδοσης της ρομποτικής, της ψηφιοποίησης, της χρήσης 
αλγορίθμων και της τηλεργασίας. Σε διάφορους τομείς, και ιδίως σε μεγάλους 
κατασκευαστικούς ομίλους, στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
και των τηλεπικοινωνιών, έχουν θεσπιστεί ad hoc σχέδια και πρωτόκολλα για 
την προώθηση της διάδοσης του ψηφιακού γραμματισμού και των ψηφιακών 
δεξιοτήτων. Εκεί όπου η άμεση συμμετοχή επιστρέφει για να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο είναι στην ειδική κατάρτιση που απευθύνεται στα μεσαία 
και ανώτερα διοικητικά στελέχη από τις ίδιες τις εταιρείες, οι οποίες τονίζουν 
τη στρατηγική της αξία από την άποψη μιας νέας κουλτούρας εργασιακών 
σχέσεων και ανθρώπινου δυναμικού. Ορισμένοι μεγάλοι όμιλοι έχουν ιδρύσει 
τις δικές τους σχολές ή ακαδημίες, στις οποίες, συχνά με τη βοήθεια Ιαπώνων 
συμβούλων, μεταδίδονται οι αξίες της κεντρικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου 
και διδάσκονται οι αρχές του συστήματος παραγωγής της Toyota (TPS) – Kanban, 

119   Peter Totterdill παρουσίαση στο Δίκτυο Οργάνωσης Εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου 
και στην Ευρώπη της Καινοτομίας στον Χώρο Εργασίας DIRECT 1 Project Joint IE / UK seminar, 
op cit.

120   Ibid.

121   Pero and Ponzellini, (2017) Il nuovo lavoro industrial tra innovazione organizzative e 
partecipazione diretta in Carriere et al  La partecipazione incisive Il Mulino
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Gemba, Muda κ.λπ., στις οποίες η συμμετοχή και η υπεύθυνη, υψηλής απόδοσης 
αυτοενεργοποίηση του προσωπικού αποτελεί αυθεντικό πυλώνα. 122

Οργάνωση των εργασιών

Από όλους τους πιθανούς τομείς, αυτός είναι αναμφίβολα ο τομέας στον οποίο 
εμφανίζονται οι μεγαλύτερες δυνατότητες συμμετοχής και άμεσης συμμετοχής. 
Υπάρχει μια ποικιλία εμπειρικών στοιχείων – περισσότερο μέσω ποιοτικών 
περιπτωσιολογικών μελετών παρά από την ποσοτική παρακολούθηση των 
εταιρικών διαπραγματεύσεων – για να επιβεβαιώσουμε αυτή τη γενική τάση και 
όχι μόνο στην Ιταλία, για τις γενικές αλλαγές που επικαλεστήκαμε αρχικά.

Οι κρατικοί προϋπολογισμοί για το 2016 και το 2017 θέσπισαν μείωση φόρου 10% 
για το μέρος των μισθών που σχετίζεται με την αύξηση της παραγωγικότητας, 
καθώς και μέσω συλλογικών συμβάσεων για τη δημιουργία μορφών συμμετοχής 
στην εταιρεία. Πρόκειται για Συμμετοχικά Οργανωτικά Προγράμματα για την 
Καινοτομία («SOP»), τα οποία σχετίζονται με ομάδες έργου, στοχευμένες 
εκστρατείες κατάρτισης και επικοινωνίας για την καινοτομία, ή Συμμετοχικά 
Προγράμματα Διαχείρισης («PGP»), τα οποία πρέπει να νοούνται ως 
προγραμματισμένη ομαδική εργασία, έξυπνη εργασία, κοινότητα πρακτικών και 
εταιρικά κοινωνικά δίκτυα. Από το 2017 μέχρι σήμερα, έχουν υπογραφεί χιλιάδες 
εταιρικές συμφωνίες, χάρη σε αυτά τα κίνητρα.

Ψηφιοποίηση

Η παροχή φορητών υπολογιστών, tablets και έξυπνων τηλεφώνων, ρομπότ, οπτικών 
σαρωτών και άλλου εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας έχει καταστεί κοινός τρόπος 
με τον οποίο οι εταιρείες αλλάζουν την οργάνωση της εργασίας. Η πρόσφατη, 
δραματική χρήση της έξυπνης εργασίας έχει επιταχύνει αυτή την τάση, η οποία 
έχει επεκταθεί, με ποικίλους τρόπους, σε όλες σχεδόν τις εργασίες γραφείου, 
ιδίως στη δημόσια διοίκηση, τις τράπεζες και τις ασφάλειες, τις επικοινωνίες 
και τα ερευνητικά ιδρύματα. Τομείς στους οποίους η πρωτοφανής χρήση 
απομακρυσμένων ψηφιακών εργαλείων έχει συνδυαστεί με ριζικό μετασχηματισμό 
του ωραρίου εργασίας, με το δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα στην αποσύνδεση και την ασφάλεια του 
υλισμικού και των δεδομένων. Όλα αυτά συνδέονται με την άμεση συμμετοχή 
καθιστώντας πιο δυνατή από ό,τι στο παρελθόν τη δημιουργία άμεσης σύνδεσης 
μεταξύ της εντολής που ενσωματώνεται στη ρομποτική ή αλγοριθμική τεχνολογία, 
της εταιρικής ιεραρχίας και του εργατικού δυναμικού.

Πολωνία

Θα μπορούσαμε να μάθουμε για την κλίμακα της συμμετοχής από μια σειρά 
μελετών υπό τον τίτλο PracującyPolacy (Πόλοι εργασίας).123 Αυτές αφορούν 
τη συμμετοχή υπό μορφή ενημερωτικών συναντήσεων και διαβουλεύσεων 
με τους εργαζομένους, καθώς και την επιρροή που μπορούν να ασκήσουν οι 
εργαζόμενοι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μιας επιχείρησης. Πενήντα πέντε 
τοις εκατό των εργαζομένων επιβεβαιώνουν ότι οι εταιρείες τους οργανώνουν 
τέτοιες ενημερωτικές συναντήσεις, όπου είναι δυνατόν να τεθούν ερωτήσεις και 
να υποβληθούν προτάσεις.124 Το εβδομήντα πέντε τοις εκατό των εργαζομένων 
δήλωσαν ότι συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις σε επίπεδο χώρου εργασίας, οι οποίες 

122   Sai M, (2017) Industria 4.0: Innovazione digitale e organizzazione del lavoro in QRS no.3

123   Οι μελέτες αυτές ξεκίνησαν το 2005 και τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο 
Polacypracujący 2006.
Λήφθηκαν συνεντεύξεις από άτομα 18-65 ετών. |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Further 
research was carried out in 2006. |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||Kolejne badania odbyły 
się in następnym roku: http://konfederacjalewiatan.pl/upload/File/2007_09/Pracujacy%20
Polacy%202007%20%20raport%20do%20druku.pdf

124   Czarzasty 2009:
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ορίζονται ευρέως, ακόμη και όταν παραδέχονται ότι αυτές αφορούν κυρίως 
θέματα μικρότερης σημασίας, σε αντίθεση με πιο σημαντικά ζητήματα στον 
χώρο εργασίας. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τις κρατικές επιχειρήσεις 
ή για εκείνες που έχουν μερίδιο ξένου κεφαλαίου, παρά για τον ιδιωτικό τομέα. 
Επίσης, το 46% των εργαζομένων ισχυρίζονται ότι έχουν επιρροή στις αποφάσεις 
σχετικά με τις θέσεις και την εργασία τους, ενώ το 64% θεωρούν ότι οι χώροι 
εργασίας τους είναι υπέρ της ελευθερίας, της πρωτοτυπίας και της καινοτομίας, 
αν και η άποψη του 76% των ερωτηθέντων είναι ότι ο τόπος εργασίας τους είναι 
υπέρ μιας ιεραρχικής δομής και της ακριβούς εκτέλεσης των παραγγελιών – το 
ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 90% στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.125

Άλλες έρευνες για τις ΜΜΕ έδειξαν ότι το 28% των εργαζομένων δήλωσαν ότι 
μπορούν να επηρεάσουν την οργάνωση της εργασίας στον τόπο απασχόλησής 
τους.126 Ταυτόχρονα, το 81% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα 
θεώρησαν ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση θα αποτελούσε 
επιζήμια επιρροή. Σαράντα πέντε τοις εκατό των ιδιοκτητών δηλώνουν ότι οι 
εργαζόμενοι δεν ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή, ή διαφορετικά το κάνουν όταν 
και εάν το αντικείμενο είναι τα δικά τους κέρδη ή τα συγκεκριμένα καθήκοντα 
τους. Μελέτες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι στην Πολωνία αναμένουν να λαμβάνουν 
σαφείς εντολές από τα αφεντικά τους, σε αντίθεση με οποιαδήποτε συμμετοχή 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ταυτόχρονα, μελέτες έχουν δείξει πώς φαίνεται να εφαρμόζεται συχνότερα η 
συμμετοχή σε ορισμένους τομείς και τύπους επιχειρήσεων, ιδίως σε επιχειρήσεις 
προηγμένης τεχνολογίας. Η συμμετοχή, ως στοιχείο διαχείρισης, αντιμετωπίζεται 
όλο και περισσότερο ως παράγοντας που μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Θεωρείται επίσης πηγή καινοτομίας και 
καλύτερης χρήσης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Είναι αλήθεια ότι η εργασία είναι 
περίπλοκη και απαιτεί ένα επίπεδο αυτονομίας από την πλευρά των εργαζομένων. 
Έρευνες έχουν επίσης διαπιστώσει ότι οι εργαζόμενοι, ιδίως των νεότερων γενεών 
εργαζομένων, αναμένουν ότι θα έχουν μεγαλύτερο περιθώριο για ανεξάρτητη 
λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Ισπανία

Η εφαρμογή συμμετοχικών πρακτικών είναι μια σύνθετη διαδικασία που δεν 
έχει ενιαία λύση και δεν επηρεάζει όλους τους εργαζόμενους με τον ίδιο τρόπο, 
ακόμη και εντός της ίδιας εταιρείας.127 Η συμμετοχή των εργαζομένων μπορεί 
να αποτελέσει αποφασιστικό στοιχείο για τη βελτίωση του περιβάλλοντος στο 
χώρο εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα πτυχών, όπως οι συνθήκες 
απασχόλησης, η οργάνωση της εργασίας, η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση, η 
υγεία και η ασφάλεια στην εργασία κλπ.

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν υπάρξει εμπειρίες συμμετοχής των εργαζομένων 
στους ακόλουθους τομείς:

• Διαδικασίες αναδιάρθρωσης. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο όμιλος 
ARCELOR ανέλαβε μια διαδικασία αναδιάρθρωσης σε διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες, εφαρμόζοντας ένα σχέδιο μείωσης του κόστους και εισάγοντας την 
άμεση συμμετοχή των εργαζομένων. Το σχέδιο σχεδιάστηκε από τη διοίκηση της 
εταιρείας με τη συμβουλευτική εταιρεία McKinsey, αλλά χωρίς τη συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Επιχειρήσεων του ομίλου. Στην Ισπανία, το σχέδιο 

125    Gardawski, J. (2007), Pracujący Polacy 2007, Konfederacja Lewiatan, Warszawa: 31 
(Working Poles);Gardawski, J. et.al.. (2010) Working Poles and the Crisis of Fordism, Wyd. 
Naukowe Scholar, Warsaw. Επίσης,Czarzasty 2009: 398

126      Οι συμμετέχοντες ήταν ιδιοκτήτες εταιρειών που απασχολούσαν έως 250 εργαζομένους. 
Βλ . Gardawski 2001

127   Aragón et al., (2005). Journal of Small Business Management  vol 43.3 (2005); Taylor 
& Francis, London https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/j.1540-627X.2005.00138.x
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επικεντρώθηκε στο εργοστάσιο της Asturias και εγκρίθηκε από δύο από τις 
μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις της εταιρείας, την UGT και την USO. Ο 
κύριος στόχος ήταν να μειωθεί το κόστος και το εργατικό δυναμικό να μειωθεί 
κατά 1.600 θέσεις εργασίας.128

• Συνεταιρισμοί εργαζομένων. Πρόκειται για επιχειρηματικές οργανώσεις με 
δημοκρατικές δομές και λειτουργίες. Λειτουργούν με βάση τις ευρέως αποδεκτές 
αρχές της συνεργασίας, οι οποίες ρυθμίζονται δεόντως σε περιφερειακούς, 
εθνικούς και διεθνείς μηχανισμούς: εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή, 
δημοκρατική διαχείριση, συμμετοχή των μελών στις αποδοχές, εκπαίδευση, 
κατάρτιση και ενημέρωση. Ο όμιλος Mondragón είναι το κλασικό διεθνές 
σημείο αναφοράς, αλλά στην Ισπανία υπάρχουν περίπου 6.800 συνεταιρισμοί 
και 92.850 μέλη εγγεγραμμένα στη βάση δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης (το 
2018), τα περισσότερα από τα οποία στον τομέα των υπηρεσιών.

• Διαχείριση ποιότητας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι Βασκικές 
μεταποιητικές εταιρείες υπέστησαν μια διαδικασία αναδιάρθρωσης για να 
βελτιώσουν την ποιότητα των διαδικασιών και των προϊόντων τους. Για το σκοπό 
αυτό, καθιερώθηκε μια σειρά από φόρμουλες συμμετοχής των εργαζομένων. 
Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι αυτές οι εμπειρίες, που επικεντρώνονται στην 
αυτονομία στο χώρο εργασίας και δεν συνδέονται με τις απαιτήσεις των 
εργαζομένων, έχουν οδηγήσει σε αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και ελέγχου 
της εργασίας.129

• Υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Υπήρξαν αρκετές συμμετοχικές 
πρωτοβουλίες στην Ισπανία, ορισμένες από τις οποίες προτάθηκαν από τη 
διοίκηση και άλλες από τους αντιπροσώπους πρόληψης. Στην Croce Ibérica, 
μια ομάδα εργασίας δημιουργήθηκε από τη διοίκηση, αποτελούμενη από 
εργαζομένους, εκπροσώπους πρόληψης, τεχνικούς υπεύθυνους για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εταιρεία και κυβερνητικούς αξιωματούχους της Generalitat 
de Cataluña. Επικεφαλής της πρωτοβουλίας ήταν η διοίκηση της εταιρείας. 
130 Πολυάριθμες πρωτοβουλίες έχουν δρομολογηθεί από τους εκπροσώπους 
πρόληψης της Comisiones Obreras με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Υγείας 
και Ασφάλειας στην Εργασία (ISTAS) σε διάφορους τομείς και κλάδους. Οι 
πρωτοβουλίες αυτές περιελάμβαναν την άμεση συμμετοχή των εργαζομένων 
μέσω ομάδων εργασίας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην εταιρεία.

• Συμμετοχική εργονομία. Εφαρμογή της μεθόδου ERGOPAR, μιας συμμετοχικής 
μεθόδου για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Συμμετοχή που προωθείται 
από την επιτροπή υγείας και ασφάλειας και γίνεται αποδεκτή από τη διοίκηση. 
Μια «ομάδα ERGO» απαρτίζεται από τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους 
τους (εκπροσώπους πρόληψης), τεχνικούς από την υπηρεσία πρόληψης της 
εταιρείας και άλλους πράκτορες. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε στο 
νοσοκομείο del Mar στη Βαρκελώνη το 2013.131

2. Εθνικές και τομεακές διαστάσεις της άμεσης συμμετοχής και ο αντίκτυπός 
της στην ψηφιοποίηση: Αποτελέσματα των εθνικών εκθέσεων

Βουλγαρία

128   Köhler et al (2005): La participación de los trabajadores en programas de reducción de 
plantilla: el caso del grupo Acelor  Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo, Universidad 
de Valladolid
https://www.jstor.org/stable/41676619

129    Sánchez A (2004), La Participación de LosTrabajadores en la Calidad Total: Nuevos 
Dispositivos Disciplinarios de Organización del Trabajo  Reis (106.63)

130   Figueras Esgleas J (2013), Liderazgo de la dirección y participación de los trabajadores 
en el ámbito de la seguridad y salud en el trabjo  Medicina y Seguridad del Trabajo, 59 
Suplemento Extraordinario

131   Garcia M et al (2016), Participación para mejorar las condiciones de trabajo: evidencias 
y experienceencias Gaceta Sanitaria 2016:30 (S1)
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Η έρευνα των κλαδικών οργανώσεων - μελών της CEIB, δείχνει ότι η εισαγωγή 
της άμεσης συμμετοχής των εργαζομένων σε ορισμένους τομείς θα μπορούσε να 
συμβάλει:

• Στη βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και του χρόνου εργασίας

• Στην αύξηση των δεξιοτήτων· στη βελτίωση της ευημερίας στον χώρο εργασίας

• Στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής

• Στη βελτίωση της ικανοποίησης και των κινήτρων των εργαζομένων.

Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν την παραγωγικότητα της εργασίας και 
την αποδοτικότητα της επιχείρησης στο σύνολο της και, ως εκ τούτου, την 
ανταγωνιστικότητά της. Σε ορισμένους από τους τομείς που ερευνήθηκαν, τα 
μέλη τους εισήγαγαν νέες τεχνολογίες κατά την τελευταία πενταετία, κυρίως με 
τη μορφή αυτοματισμού, επικοινωνιών, υλικού και λογισμικού υπολογιστών. Η 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών επηρέασε κυρίως την αλλαγή των απαιτήσεων όσον 
αφορά τα προσόντα του προσωπικού, τις αλλαγές στα επίπεδα απασχόλησης, 
τους κανόνες και τις διαδικασίες για την υγεία και την ασφάλεια και την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας. Οι αλλαγές αυτές είναι γενικά ευκολότερο να 
εφαρμοστούν με μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων, η οποία επιτυγχάνεται 
μέσω διαφόρων μορφών άμεσης επικοινωνίας και άμεσης συμμετοχής των 
εργαζομένων στη διοίκηση. Ταυτόχρονα, ορισμένες από τις αλλαγές που επιφέρει 
η ψηφιοποίηση ενισχύουν από μόνες τους τον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα 
και την αυτονομία των εργαζομένων, η οποία επιτυγχάνεται με την εισαγωγή της 
άμεσης συμμετοχής στη διαχείριση.

Διάφοροι βιομηχανικοί κλάδοι επελέγησαν για τους σκοπούς της μελέτης – εξόρυξη, 
παραγωγή οικοδομικών υλικών και χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες, καθώς 
και κατασκευές και από τον τομέα των υπηρεσιών: επικοινωνίες. Οι κύριες πηγές 
πληροφόρησης ήταν οι γνώμες και τα σύνολα πληροφοριών των εθνικών και 
κλαδικών οργανώσεων εργοδοτών και των εθνικών και κλαδικών συνδικαλιστικών 
οργανώσεων.

Συγκεκριμένα στη φαρμακευτική βιομηχανία, έχει υπάρξει η εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών, όπως ο αυτοματισμός, η χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το 
υλικό υπολογιστών, το ενδοδίκτυο, η πλατφόρμα εργασίας (αλγόριθμοι) και 
άλλα. Έχουν επίσης εισαχθεί νέα συστήματα παραγωγής, όπως το lean, το «just 
in time», το «world class manufacturing» (WCM). Όταν χρησιμοποιούνται αυτές 
οι τεχνολογίες, έχουν αντίκτυπο στην οργάνωση της εργασίας, στον εμπλουτισμό 
του περιεχομένου της εργασίας για μεμονωμένες θέσεις εργασίας, στην εναλλαγή 
των θέσεων εργασίας, στην ομαδική οργάνωση της εργασίας. Σύμφωνα με τους 
εκπροσώπους της Βουλγαρικής Ένωσης Φαρμακευτικών Γενόσημων, η εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών οδηγεί σε αύξηση του αριθμού και του σχετικού μεριδίου φιλικών 
προς το περιβάλλον θέσεων εργασίας, καθώς επίσης σε βελτιωμένες ενέργειες για 
εξασφάλιση αξιοπρεπών, ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας.

Στην εξορυκτική βιομηχανία και την παραγωγή οικοδομικών υλικών έχουν 
εισαχθεί αυτοματισμοί, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, υπολογιστές, λογισμικό. Από 
τα συστήματα παραγωγής, έχουν εισαχθεί η «παγκόσμιας κλάσης» κατασκευή 
και η λιτή παραγωγή. Χρησιμοποιούνται νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, 
όπως στη φαρμακευτική βιομηχανία, όπως: εμπλουτισμός των θέσεων εργασίας· 
εναλλαγή των θέσεων εργασίας· ομαδική οργάνωση της εργασίας.

Στον κατασκευαστικό τομέα, οι νέες τεχνολογικές λύσεις αντιπροσωπεύονται 
κυρίως από την αυτοματοποίηση και την ευρεία εφαρμογή των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Οι εκπρόσωποι του Βουλγαρικού Κατασκευαστικού Επιμελητηρίου 
επισημαίνουν επίσης τη χρήση υλικού υπολογιστών, λογισμικού, πλατφόρμας 
(αλγόριθμος) και άλλων. Τα νέα συστήματα παραγωγής περιλαμβάνουν τη λιτή 
παραγωγή, τη «διαχείριση ολικής ποιότητας» (TQM), την «παγκόσμιας κλάσης» 
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μεταποίηση και άλλα. Τόσο οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής οργάνωσης όσο 
και οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας επισημαίνουν τη χρήση 
τεχνολογιών που σχετίζονται με την «εκτίμηση του κινδύνου στο χώρο εργασίας» 
στον κατασκευαστικό τομέα.

Στις επικοινωνίες, η πανδημία COVID-19 έχει οδηγήσει σε αναζωπύρωση των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, ιδίως λόγω της 
αύξησης των διαδικτυακών αγορών και παραδόσεων. Οι προσδοκίες αφορούν την 
ανάπτυξη παραδόσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αυτόνομα οχήματα, 
τη χρήση ρομπότ κλπ στο μέλλον.

Στις τηλεπικοινωνίες, οι διαδικασίες ψηφιοποίησης αναπτύσσονται σταθερά εδώ 
και χρόνια, ενώ οι διαδικασίες διαχείρισης λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο στην 
απασχόληση, το ωράριο εργασίας και τις συνθήκες εργασίας.

Σύμφωνα με εκπροσώπους των εργοδοτών στη φαρμακευτική βιομηχανία, η άμεση 
συμμετοχή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, αλλά μπορεί επίσης 
να βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας και να προωθήσει μεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας, οι οποίες αποτελούν βασικό μέρος των 
νέων διαδικασιών παραγωγής και διαχείρισης, αλλάζουν τα οργανωτικά όρια 
και μετασχηματίζουν τα πρότυπα προστιθέμενης αξίας, ανταγωνισμού και 
κατανάλωσης. Για τη φαρμακευτική βιομηχανία, οι εκπρόσωποι των εργοδοτών 
σχολιάζουν επίσης τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η άμεση συμμετοχή και οι 
συνοδευτικές ή προηγούμενες καινοτομίες στα συστήματα παραγωγής ή/και στην 
οργάνωση της εργασίας όσον αφορά τη διαμόρφωση των μισθών.

Για την εξόρυξη και την παραγωγή κατασκευαστικών υλικών, οι εκπρόσωποι των 
εργοδοτών αναφέρουν ότι η άμεση συμμετοχή οδηγεί σε βελτιωμένη ατομική 
παραγωγή και, επίσης, σε ομαδική παραγωγή λόγω του γεγονότος ότι η ομαδική 
εργασία οδηγεί σε μεγαλύτερη ευελιξία. Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας 
Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Κατασκευών (που είναι θυγατρική 
της CITUB) επισημαίνουν ότι μετά την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών η 
άμεση συμμετοχή μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα όπως: βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων, αύξηση της παραγωγικότητας, βελτίωση 
της οργάνωσης της εργασίας και εξανθρωπισμός του εργασιακού περιβάλλοντος.

3. Αντίκτυπος στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων

Από την ανάλυση αυτή, τα περισσότερα αποτελέσματα υποδεικνύονται ως θετικά, 
συμπεριλαμβανομένων:

• Ανάπτυξη της καινοτομίας (εξορυκτική βιομηχανία, παραγωγή δομικών υλικών, 
φαρμακευτική βιομηχανία)

• Ευκολότερη και ταχύτερη εφαρμογή των νέων συστημάτων παραγωγής 
(εξορυκτική βιομηχανία, παραγωγή δομικών υλικών, φαρμακευτική βιομηχανία)

• Βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας (εξορυκτική βιομηχανία, 
παραγωγή δομικών υλικών, φαρμακευτική βιομηχανία)

• Βελτίωση της παραγωγής και της αποδοτικότητας της εργασίας και της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των προϊόντων/υπηρεσιών 
(φαρμακευτική βιομηχανία)

• Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών (φαρμακευτική βιομηχανία).

Γενικά, αξίζει να σημειωθεί ότι τα θετικά αποτελέσματα και ο αντίκτυπος στις 
δραστηριότητες των επιχειρήσεων επισημαίνονται μόνο από εκπροσώπους του 
κλάδου. Δεν υπάρχουν τέτοιες θετικές τάσεις που να υποδεικνύονται από τους 
εκπροσώπους των κατασκευών και των επικοινωνιών. Για τις τελευταίες, ο βαθμός 
του αντίκτυπου στις επιδόσεις και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι 
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γενικά λιγότερο εύκολα μετρήσιμος, λόγω του γεγονότος ότι παρέχουν τυπικές 
υπηρεσίες και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την προσφορά και τη ζήτηση και 
από τη στάση των πελατών και των καταναλωτών. Όσον αφορά τις κατασκευές, 
δεδομένου ότι σημειώνεται μικρότερη πρόοδος όσον αφορά την άμεση συμμετοχή, 
είναι επίσης δύσκολο να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος τους στις δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων του τομέα αυτού.

Φαίνεται ότι στους επιχειρηματικούς τομείς όπου οι τεχνολογίες είναι πιο 
προηγμένες, ο θετικός αντίκτυπος της άμεσης συμμετοχής είναι υψηλότερος. 
Ωστόσο, τα στοιχεία για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, όπου το τεχνολογικό 
πλεονέκτημα είναι επίσης σημαντικό, αποτελούν εξαίρεση. Αυτό οφείλεται πιθανώς 
στην έλλειψη διαθέσιμων στοιχείων για την οργάνωση των εργοδοτών132 και στην 
περιορισμένη άμεση συμμετοχή στην επιλεγείσα εταιρεία.133

4. Αντίκτυπος στην εργασία και την απασχόληση.

Υπάρχουν τόσο θετικές όσο και ορισμένες αρνητικές συνέπειες στον αντίκτυπο 
στην εργασία. Μεταξύ των θετικών αποτελεσμάτων και συνεπειών, δίνεται έμφαση 
στα εξής:

• Βελτίωση του επιπέδου δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού (φαρμακευτική 
βιομηχανία, κατασκευές)

• Βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας (όλοι οι τομείς που μελετήθηκαν)

• Βελτίωση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, των καθεστώτων εργασίας 
και ελεύθερου χρόνου (όλοι οι τομείς που μελετήθηκαν, εκτός των επικοινωνιών)

• Βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία: (φαρμακευτική 
βιομηχανία, κατασκευές, επικοινωνία)

• Βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: 
(φαρμακευτική βιομηχανία, κατασκευές)

• Βελτίωση της διαμόρφωσης των μισθών και των πρόσθετων μηχανισμών 
αμοιβής (εξορυκτική βιομηχανία, παραγωγή δομικών υλικών, φαρμακευτική 
βιομηχανία)

• Καθιέρωση μορφών οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων: (φαρμακευτική 
βιομηχανία,

• Ανάπτυξη της ευημερίας στο χώρο εργασίας (εξορυκτική βιομηχανία, 
βιομηχανία δομικών υλικών, φαρμακευτική βιομηχανία)

• Αύξηση των κινήτρων για εργασία: (εξορυκτική βιομηχανία, βιομηχανία 
οικοδομικών υλικών, φαρμακευτική βιομηχανία, κατασκευές).

Ο θετικός αντίκτυπος της άμεσης συμμετοχής στη διαχείριση της εργασίας και της 
απασχόλησης αναφέρεται σε όλους τους τομείς που μελετήθηκαν. Ιδιαίτερα για 
τις επικοινωνίες είναι ασθενέστερη, καθώς η άμεση συμμετοχή επηρεάζει κυρίως 
την Ασφάλεια & Υγεία στον χώρο και την οργάνωση της εργασίας. Όσον αφορά 
τις κατασκευές, δεν καταγράφεται καμία επίπτωση στη διαμόρφωση και το ύψος 
των μισθών, την οικονομική συμμετοχή και την ευημερία στον χώρο εργασίας. 
Αντίθετα, για την εξορυκτική βιομηχανία, τα κύρια αποτελέσματα έδειξαν 
αντίκτυπο στη διαμόρφωση και το ύψος των μισθών, την ευημερία στον χώρο 
εργασίας, τα κίνητρα για εργασία, αλλά δεν υπάρχει αντίκτυπος στις δεξιότητες 
και την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, κάτι που είναι πολύ συγκεκριμένο 
και σημαντικό για αυτές τις βιομηχανίες. Οι εκπρόσωποι της φαρμακευτικής 
βιομηχανίας καταγράφουν θετικό αντίκτυπο σε όλους σχεδόν τους τομείς. Ωστόσο, 

132   Καμία πληροφορία δεν έχει συλλεχθεί από την οργάνωση των εργοδοτών από την 
τηλεπικοινωνία, στο βαθμό που οι ενώσεις υπάρχουν, αλλά είναι μόνο επιχειρηματικές ενώσεις 
και δεν συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο

133   Στην επιλεγμένη εταιρεία για τη μελέτη περίπτωσης της Vivacom, η άμεση συμμετοχή 
αποτελείται από έντυπα για την παροχή πληροφοριών.
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αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αναφέρονται θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την 
ασφάλεια της απασχόλησης και την ανάπτυξη των εργασιακών σχέσεων και των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων επισημαίνουν επίσης τις αρνητικές 
επιπτώσεις της άμεσης συμμετοχής, των νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας 
και των συστημάτων παραγωγής:

• Αυξημένη ένταση εργασίας: (κατασκευαστικός τομέας, επικοινωνίες)

• Αύξηση του όγκου των εργασιών και των ευθυνών, αλλά χωρίς βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας: (κατασκευαστικός τομέας)

• Καθεστώτα δυσμενούς χρόνου εργασίας (κατασκευαστικός τομέας, 
επικοινωνίες)

• Αυξημένο άγχος στην εργασία: (κατασκευαστικός τομέας)

• Λιγότερη συλλογική δράση και αλληλεγγύη (εξορυκτική βιομηχανία και 
παραγωγή δομικών υλικών).

Όσον αφορά τον αντίκτυπο στην εργασία, υπάρχει σημαντική ποικιλομορφία 
μεταξύ των τομέων, όπου θα μπορούσε να παρατηρηθεί μεγαλύτερος αντίκτυπος 
της άμεσης συμμετοχής, τόσο σε τομείς με πιο προηγμένη τεχνολογία όσο 
και σε άλλους τομείς, και ο αρνητικός αντίκτυπος εντοπίζεται συχνότερα στις 
κατασκευές και τις επικοινωνίες. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι πιο αργός στο 
να επωφεληθεί από την ψηφιοποίηση, αλλά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, 
όπου η ψηφιοποίηση είναι πιο προηγμένη, θα μπορούσε επίσης να παρατηρηθεί 
μια εξαίρεση.

Κύπρος

Σε όλη αυτή την ενότητα, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τον Διευθυντή 
Εργοδοτικής Ομοσπονδίας Εργασιακών Σχέσεων και τρεις Γενικούς Γραμματείς 
από τις Ομοσπονδίες Βιομηχανίας, Μεταφορών και Ημικρατικών Υπαλλήλων 
(συνδεδεμένα μέλη της ΣΕΚ).

Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών αναφέρει ότι οι νέες μορφές 
τεχνολογιών αφορούσαν κυρίως τον αυτοματισμό, το λογισμικό και το ενδοδίκτυο, 
ενώ οι δύο τελευταίες εισήχθησαν κυρίως λόγω της αντιμετώπισης της πανδημίας 
Covid-19. Όλοι οι εκπρόσωποι των συνδικάτων δηλώνουν ότι η εισαγωγή των 
νέων τεχνολογιών οδήγησε σε αλλαγές στα επίπεδα απασχόλησης. Ωστόσο, δεν 
υπάρχει καμία ένδειξη ότι τα επίπεδα απασχόλησης έχουν μειωθεί· αλλαγές στις 
απαιτήσεις προσόντων· αλλαγές στους κανόνες και τις διαδικασίες για την υγεία 
και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας· και αλλαγές στις ρυθμίσεις του χρόνου 
εργασίας- δεν υπάρχει καμία αναφορά ότι ο χρόνος εργασίας έχει αυξηθεί, αλλά 
αντίθετα γίνεται αναφορά στην ανάγκη να προστεθούν επιπλέον βάρδιες, κυρίως 
λόγω της εισαγωγής αυτοματισμών.

Από την άλλη πλευρά, ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών δηλώνει ότι 
η εισαγωγή νέων τεχνολογιών οδήγησε σε αλλαγές στις απαιτήσεις προσόντων 
του προσωπικού και σε αλλαγές στους κανόνες και τις διαδικασίες υγείας και 
ασφάλειας. Φαίνεται ότι, συνολικά, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών έγινε κατόπιν 
συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αλλά μια λεπτομερέστερη ανάλυση 
των απαντήσεων δείχνει ότι αυτές επηρεάζονται από τη φύση της εκπροσώπησης 
τους, καθώς φαίνεται ότι η διοίκηση είναι απρόθυμη να θίξει ζητήματα, όπως ο 
χρόνος εργασίας, που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και 
αναφέρεται μόνο σε θέματα που ρυθμίζονται με κάποιο τρόπο.

Όλοι οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών έχει 
οδηγήσει σε αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας όσον αφορά την εισαγωγή 
συστημάτων παραγωγής με τη χρήση συστήματος πληροφορικής (lean 
production systems), συστημάτων just-in-time και TQM, καθώς και την εισαγωγή 
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ομάδων εργασίας, τον εμπλουτισμό των θέσεων εργασίας και την εναλλαγή των 
θέσεων εργασίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι όλοι οι 
ερωτηθέντες κάνουν αναφορά σε ομάδες εργασίας όσον αφορά τις αλλαγές στην 
οργάνωση της εργασίας λόγω της εισαγωγής τεχνολογιών, δεν υπάρχει αναφορά 
στην αντιπροσωπεία της ομάδας και, ως εκ τούτου, για μία ακόμη φορά, δεν 
υπάρχει ένδειξη ανάθεσης της λήψης αποφάσεων σε ομάδες εργασίας. Από τις 
απαντήσεις είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών 
δεν έχει επιφέρει αλλαγές στους όρους απασχόλησης, επομένως, τουλάχιστον δεν 
έχουν υπάρξει αρνητικές αλλαγές.

Υπάρχει ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων 
και οι ερωτηθέντες επισημαίνουν την ύπαρξη τακτικών σε εταιρικά περιοδικά· 
φυλλάδια και μπροσούρες· επικοινωνίες μέσω του ενδοδικτύου, των ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων και των κειμένων· μέσω των διαύλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων· 
και μέσω συναντήσεων εργαζομένων/διοίκησης σε όλα τα επίπεδα.

Οι απαντήσεις των εργοδοτών δεν ανέφεραν αρνητικές επιπτώσεις από την άμεση 
συμμετοχή, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Η καθιέρωση της 
συμβουλευτικής άμεσης συμμετοχής οδήγησε σε αύξηση της καινοτομίας, της 
ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών και σε βελτίωση των συστημάτων 
παραγωγής, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τις αλλαγές στο σύστημα 
αμοιβών.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απάντησαν δηλώνοντας ότι δεν διαθέτουν 
πολιτική άμεσης συμμετοχής και παρόλο που δηλώνουν ότι δεν γίνεται αναφορά 
σε επιχειρήσεις που έχουν εφαρμόσει την άμεση συμμετοχή, είναι της γνώμης 
ότι η άμεση συμμετοχή είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλιών των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων.

Για μια ακόμη φορά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κανένας από τους 
ερωτηθέντες δεν αναφέρεται σε τυχόν αρνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν 
από την εφαρμογή της άμεσης συμμετοχής. Επιπλέον, η εφαρμογή της άμεσης 
συμμετοχής δεν έχει οδηγήσει σε αλλαγές στην αμοιβή των εργαζομένων και δεν 
έχει επηρεάσει τις εργασιακές σχέσεις, πράγμα που είναι αντίθετο με αυτό που 
πιστεύουν οι εργοδότες.

Ιρλανδία

Τα συμφωνηθέντα ερωτηματολόγια για το έργο DIRECT 2 διανεμήθηκαν σε 
ορισμένους επιλεγμένους διευθυντές και υπαλλήλους. Οι ερωτηθέντες προέρχονταν 
από διάφορους επιχειρηματικούς τομείς: φαρμακευτικά προϊόντα, παρασκευή, 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και χημικά προϊόντα. Προέρχονταν από επιχειρήσεις 
που είναι 100% συνδικαλισμένες και όλες είχαν καθιερωμένες μορφές εσωτερικής 
επικοινωνίας με υψηλά επίπεδα «κοινωνικού διαλόγου» μέσω των εκπροσώπων 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά περιελάμβαναν επίσης καθιερωμένες 
ρυθμίσεις συλλογικών διαπραγματεύσεων (83%) και συμφωνημένους εσωτερικούς 
μηχανισμούς επίλυσης προβλημάτων (επίσης 83%). Υπήρχαν επίσης υψηλά 
επίπεδα άλλων ρυθμίσεων για τη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτές τις 
επιχειρήσεις, όπως η εκπροσώπηση μέσω των συμβουλίων εργαζομένων (67%), 
με τους εκπροσώπους του εργατικού δυναμικού να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές 
επιτροπές εργαζομένων (ΕΕΕ) (83%).

Ωστόσο, μόνο το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν μια πολιτική για 
την άμεση συμμετοχή, όπως περιγράφεται στον ορισμό, με το 50% να δηλώνει ότι 
έχει εισαχθεί κάποια μορφή άμεσης συμμετοχής στην επιχείρησή τους. Ένα τρίτο 
κράτος δήλωσε ότι η κύρια μορφή άμεσης συμμετοχής είναι η διαβούλευση με την 
ομάδα εργασίας και ένα άλλο 33% δήλωσε ότι οι αποφάσεις που σχετίζονται με 
την εργασία ανατίθενται στην ομάδα εργασίας.
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Όσον αφορά τις αλλαγές που προέκυψαν από την εισαγωγή της άμεσης 
συμμετοχής, οι απαντήσεις δείχνουν ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή στις συμβάσεις 
εργασίας, αλλά ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα αλλαγές στο σύστημα αποδοχών 
στο 33% των επιχειρήσεων – δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τις απαντήσεις για το 
ποιες ήταν αυτές οι αλλαγές.

Το πενήντα τοις εκατό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις τους 
εισήγαγαν κάποια μορφή νέας τεχνολογίας τα τελευταία πέντε χρόνια, με την 
αυτοματοποίηση (50%) και το νέο λογισμικό (33%) να αποτελούν τις πιο συχνές 
μορφές. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών οδήγησε επίσης σε αλλαγές στα επίπεδα 
απασχόλησης (67%), ωστόσο, δεν υπάρχει ένδειξη ότι πρόκειται για αύξηση ή 
μείωση των επιπέδων απασχόλησης. Σημειώθηκε επίσης αύξηση κατά 100% των 
επιπέδων δεξιοτήτων και των προσόντων του εργατικού δυναμικού, των νέων 
συστημάτων παραγωγής, όπως η λιτή παραγωγή (50%), και της οργάνωσης 
της εργασίας (67%), με την εισαγωγή της ομαδικής εργασίας στο 50% των 
επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν. Ωστόσο, σημειώθηκαν λίγες αλλαγές στους 
κανόνες υγείας και ασφάλειας (μόλις 33%) ή στις ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας 
(17%).

Οι παρατηρήσεις σχετικά με την άμεση συμμετοχή των ερωτηθέντων σε μια 
συνδεδεμένη ομάδα εστίασης ήταν οι εξής:

Χαρακτηριστικά της άμεσης συμμετοχής: Το 56% των συμμετεχόντων στην ομάδα 
εστίασης δήλωσαν ότι οι τόποι απασχόλησής τους είχαν κάποια μορφή συμμετοχής, 
με την παρακολούθηση των ζητημάτων ασφάλειας και των επιδόσεων να αποτελεί 
το επιχειρησιακό ζήτημα όπου υπήρχαν μορφές συμμετοχής. Οι απαντήσεις από 
τους συμμετέχοντες ήταν κάποια μορφή ΑΠ στον τόπο απασχόλησής τους έδειξαν 
ότι:

α. Συναντήσεις ευαισθητοποίησης (Tool-box meetings) πραγματοποιήθηκαν κάθε 
εβδομάδα, κυρίως για να συζητηθούν θέματα ασφάλειας

β. Υπάρχει καθημερινή αλληλεπίδραση μεταξύ προσωπικού και διοίκησης.

Πόσο εκτεταμένη είναι η άμεση συμμετοχή;: Όπου λειτουργεί κάποια μορφή DP, 
φαίνεται να ποικίλλει σημαντικά σε σημασία. Οι συναντήσεις ευαισθητοποίησης 
σε θέματα ασφαλείας φαίνεται να είναι δημοφιλείς, αλλά, όπως παρατήρησε ένας 
από τους ερωτηθέντες: «αυτά δεν οδηγούν σε τίποτα»

Ποιες μορφές άμεσης συμμετοχής υπάρχουν;: Στις επιχειρήσεις στις οποίες 
χρησιμοποιείται άμεση συμμετοχή, οι παρατηρήσεις σχετικά με τα ισχύοντα 
έντυπα ήταν οι εξής:

Α. Ορισμένες «συμβολικές» διαβουλεύσεις όταν πραγματοποιούνται μεγάλες 
αλλαγές

Β. Οι επόπτες και οι διευθυντές καλούνται να παρίστανται στις επιτροπές 
ασφάλειας

Γ. Δεν υπάρχει ατομική άμεση συμμετοχή, όλες οι μορφές είναι σε «ομάδες 
εργασίας».

Ποια είναι η συνηθέστερη μορφή άμεσης συμμετοχής;: Το ένα τρίτο των 
μελών της ομάδας εστίασης δήλωσε ότι οι συναντήσεις ευαισθητοποίησης σε 
θέματα ασφαλείας ήταν η μόνη μορφή στους χώρους εργασίας τους. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση ένας προς έναν με τους επόπτες στο 22% των 
περιπτώσεων.

Ποιες κατηγορίες εργαζομένων συμμετέχουν στην άμεση συμμετοχή;: Από τις 
απαντήσεις, οι κατηγορίες των εμπλεκόμενων εργαζομένων είναι εκτενείς στους 
χώρους εργασίας των ομάδων εστίασης των συμμετεχόντων

Α. Όλο το προσωπικό στο ένα τρίτο των επιχειρήσεων

Β. Στο 22% των επιχειρήσεων συμμετέχουν «επίλεκτα» μέλη του προσωπικού.
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Ποια θέματα καλύπτονται από την άμεση συμμετοχή; Επισημάνθηκε ευρύ φάσμα 
θεμάτων, όπως:

α. Ζητήματα υγείας και ασφάλειας

β. Αλλαγή του λογότυπου της εταιρείας

γ. Ολοκληρώσεις εργασιών

δ. Θέματα πληροφορικής και προσωπικού.

Ποιοι ήταν οι λόγοι για την καθιέρωση της άμεσης συμμετοχής; Προτάθηκαν 
πολλοί και διάφοροι λόγοι. Οι περισσότεροι φαίνεται να είναι θετικοί, αλλά 
ορισμένες απαντήσεις υποδεικνύουν ένα στοιχείο δυσπιστίας στα κίνητρα της 
διοίκησης:

i. Κατάρριψη των φραγμών

ii. Για να ηρεμήσουν οι εργάτες!

iii. Εισαγωγή ή επιβολή αλλαγών

iv. Βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας

v. Για να ενημερώσετε το προσωπικό για τα ζητήματα

vi. Βελτίωση των επικοινωνιών

vii. Επίλυση προβλημάτων πριν «ξεφύγουν από τον έλεγχο».

Μειώνει η άμεση συμμετοχή την επιρροή των συνδικαλιστικών οργανώσεων;: 
Ενώ υπήρχαν ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο στις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, το ένα τρίτο των μελών της ομάδας εστίασης δεν το πίστευε. Άλλες 
απαντήσεις περιελάμβαναν:

α. Μπορεί να μειώσει την επιρροή των συνδικάτων, τόσο θετικά όσο και αρνητικά!

β. Αν γίνει σωστά, θα μπορούσε να μειώσει την επιρροή των συνδικάτων!

Ιταλία

Η άμεση συμμετοχή είναι παρούσα μόνο στο 1% των κειμένων για ομαδική 
εργασία.134 Ενδιαφέροντα δεδομένα προέρχονται επίσης από ευρωπαϊκές έρευνες, 
όπως τα δεδομένα που προέκυψαν το 2015, η Ιταλία κατατάσσεται αρκετά χαμηλά 
στον πίνακα για την ποιότητα της συμμετοχής.135

Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική έρευνα για την ποιότητα της εργασίας, που 
διεξήχθη από το Εθνικό Ινστιτούτο Ανάλυσης Δημοσίων Πολιτικών (INAPP) 2015, με 
τις αναφορές του στο βαθμό συμμετοχής, αυτονομίας και ελέγχου. Διαπιστώθηκε 
ότι:

• Το 26,8% του δείγματος των τοπικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν Πρακτικές 
Οργανωτικής Συμμετοχής (OPP)

• To 94,9% προβλέπουν τακτικές συναντήσεις μεταξύ της διοίκησης και των 
εργαζομένων

• Το 78,4% εξετάζει την από κοινού λήψη ορισμένων αποφάσεων.

• Το 69,9% παρέχει πρωτοβουλίες κατάρτισης. 136

Οι επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 υπαλλήλους (42%) συμμετείχαν 
περισσότερο. Η συσχέτιση με τις επιδόσεις, δηλαδή την παραγωγικότητα και 
την ποιότητα, είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως ισχύει και για την εισαγωγή 
νέων διαδικασιών και νέων τεχνολογιών. Το συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι 
η υιοθέτηση συμμετοχικών οργανωτικών πρακτικών αποφέρει οφέλη, τόσο για 
τους εργαζόμενους (υψηλότερη ποιότητα εργασίας) όσο και για τους εργοδότες 
(καλύτερες επιδόσεις), ιδίως στη διασταύρωση με διαδικασίες τεχνολογικής 

134   Fondazione Di Vittorio- CGIL Secondo Rapporto sulla contrattazione di secondo livello 
al tempo del Covid- 19 Rome {2019}

135   Ευρωπαϊκή Έρευνα Eurofound για τις Συνθήκες Εργασίας του 2015 Λουξεμβούργο (2025)

136   Εθνικό Ινστιτούτο Ανάλυσης Δημοσίων Πολιτικών (INAPP) (2015)
https://www.inapp.org/it/ProgettiCompetitivi/EQUAL/organizzazione
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καινοτομίας.137

Για τους εργαζομένους που προσλαμβάνονται με τυποποιημένες συμβάσεις 
στους μεταποιητικούς τομείς, η μεγαλύτερη πρόκληση προέρχεται από την 
αυτοματοποίηση και την αυξανόμενη και μαζική υιοθέτηση νέων ψηφιακών 
τεχνολογιών στη ρουτίνα και την οργάνωση της εργασίας. Εδώ οι εκπρόσωποι 
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
καλούνται να συμμετάσχουν στην πρόβλεψη των αλλαγών και της καινοτομίας 
στην εργασία, μέσω των παραδοσιακών εργαλείων και διαύλων τόσο της 
αντιπροσωπευτικής όσο και της άμεσης συμμετοχής.

Η εικόνα είναι πολύ διαφορετική όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις στην 
οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης, όπου τα προβλήματα είναι ακόμη 
πιο ριζοσπαστικά και αφορούν το νομικό καθεστώς, την πρόσβαση στην 
προστασία του κράτους πρόνοιας, τον ψηφιακό τεϊλορισμό (digital Taylorism) 
και την «τυραννία» των αλγορίθμων. Επιπλέον, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα 
εκπροσώπησης, καθώς είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν αυτοί οι 
διασκορπισμένοι και πολύ ευάλωτοι εργαζόμενοι στην αγορά εργασίας.138

Όσον αφορά την Ιταλία, είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε από ορισμένα στοιχεία 
σχετικά με τη διάδοση της στην οικονομία και την κοινωνία. Όσον αφορά τα 
δεδομένα για την ψηφιακή και την κοινωνικοτεχνική καινοτομία, η Ιταλία είναι μια 
χώρα με ισχυρούς δυϊσμούς. Ενώ, επί του παρόντος, ορισμένοι τομείς αριστείας 
είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τις καλύτερες διεθνείς εμπειρίες, εξακολουθεί 
να υπάρχει μια σημαντική πραγματικότητα που βασίζεται σε παραδοσιακά 
οργανωτικά μοντέλα.

Πολωνία

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία το 2016, μόνο το 
11,2% των ατόμων ηλικίας 18-30 ετών που ανήκουν σε εργατικό δυναμικό το 
οποίο απλώς «εκτελεί» καθήκοντα (όντας ανώτερο από κανέναν) θεωρούν ότι 
θα πρέπει να έχουν κάποια επιρροή στη διοίκηση των εταιρειών στις οποίες 
απασχολούνται. Ωστόσο, ο τελευταίος αριθμός ήταν το ποσοστό εκείνων που 
υποδηλώνουν ότι ο πρώτος ήταν «αποφασιστικά» αληθής, καθώς ένα επιπλέον 
35,7% των ερωτηθέντων ανήκαν στην κατηγορία «μάλλον αληθής».

Η συμμετοχή εντοπίζεται συχνότερα στον τομέα των υπηρεσιών παρά στη 
βιομηχανία, ιδίως, με χαμηλό επίπεδο στον κατασκευαστικό τομέα. Ασκήθηκε 
συχνότερα στο εμπόριο (85%), σε δημόσιους οργανισμούς (υγεία και πρόνοια, 
86,4%), σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας (85,7%) και στον τραπεζικό και 
ασφαλιστικό τομέα (85,7%).

Διαπιστώθηκε ότι η συμμετοχή ήταν πιο εκτεταμένη μεταξύ των επιχειρηματικών 
οντοτήτων που απασχολούν από 200 έως 499 εργαζόμενους, ενώ ήταν η υψηλότερη 
(70,6%) μεταξύ εκείνων που απασχολούν περισσότερους από 500 υπαλλήλους. Η 
μορφή ιδιοκτησίας δεν βρέθηκε να συσχετίζεται με αυτά τα επίπεδα συμμετοχής. 
Η συμμετοχική δραστηριότητα αφορούσε περισσότερο τους εργαζομένους που 
ασκούν ειδικευμένη δραστηριότητα, ενώ η συμμετοχή των εργαζομένων, όπως 
εκείνοι που απασχολούνται στην παραγωγή, τη διανομή, τη μεταφορά και την 
αποθήκευση, ήταν πιο περιορισμένη.

Αυτοκινητοβιομηχανία

Οι εργαζόμενοι και τα διευθυντικά στελέχη γνωρίζουν συνήθως την επίδραση που 
θα έχει η νέα τεχνολογία στην οργάνωση της εργασίας, καθώς και στα (μειωμένα) 
επίπεδα απασχόλησης. Διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 47% όλων των 
θέσεων εργασίας, κατανεμημένες σε διάφορα καθήκοντα, απειλούνται με απώλεια 
θέσεων εργασίας, καθώς διάφορα στοιχεία της μηχανοργάνωσης εισάγονται στις 
διαδικασίες παραγωγής. Μεταξύ των πτυχών που εμπλέκονται εν προκειμένω είναι 

137   Canal, Gualitieri, 2020

138   Lassandari, 2017; Forlivesi, 2018; Faioli, 2018; Vandaele, 2018
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οι πιο προηγμένες μορφές παραγωγής, η ρομποτική, τα νέα υλικά, η προοδευτική 
ψηφιοποίηση, η ΤΝ και η καινοτομία προϊόντων. Οι διαδικασίες αυτοματισμού 
είναι πιθανότερο να επηρεάσουν θέσεις στις οποίες τα προσόντα είναι μόνο σε 
χαμηλό ή μεσαίο επίπεδο.139

Σε πολλές μονάδες της αυτοκινητοβιομηχανίας που λειτουργούν υπάρχει μια 
συνεχής διαδικασία καινοτομίας, καθώς εισάγονται νέες τεχνολογίες και μια αρχή 
σύμφωνα με την οποία πρέπει να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 5% κάθε χρόνο. Με 
τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η μείωση ή η καθυστέρηση, ενώ καταβάλλονται 
προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση του κόστους και των διαδικασιών. Τα ρομπότ 
μεταφέρονται στη γραμμή παραγωγής, αλλά και τα «co-bots», δηλαδή αυτά 
που μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα με τους ανθρώπους στη γραμμή 
συναρμολόγησης. Η άποψη ενός διευθυντή είναι ότι η ρομποτοποίηση αποτελεί 
πλέον πρότυπο στη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων και θεωρείται ο 
μόνος τρόπος για να αναπτυχθεί περαιτέρω ο τομέας.

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις επηρέασε την οργανωτική δομή 
τους, τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τον τρόπο με 
τον οποίο οι τελευταίοι εκτελούν τα καθήκοντα τους στην εργασία.140 Μετά το 
1990, σημειώθηκαν σημαντικές μειώσεις στα επίπεδα απασχόλησης, επίσης ως 
συνέπεια των αλλαγών στην αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων. Ως εκ τούτου, αυτό 
περιελάμβανε αλλαγές στη ζήτηση για διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων και, 
ως αποτέλεσμα, ορισμένες μονάδες παραγωγής αυτοκινήτων που λειτουργούσαν 
πριν από το 1990 χρεοκόπησαν. Η πιο θεαματική περίπτωση ήταν η κατάρρευση 
του Fabryki Samochodów Osobowych (FSO) (Εργοστάσιο επιβατικών αυτοκινή-
των), που εδρεύει κοντά στη Βαρσοβία. Η εταιρεία είχε συνάψει συμμαχία με δια-
φορετικούς παραγωγούς, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν να κλείσει.

Η φύση της εργασίας επηρεάζει το πόσο εντατική μπορεί να είναι η συμμετοχή. 
Εργοστασιακή εργασία σημαίνει συχνά ένα λειτουργικό σύστημα που 
περιλαμβάνει μια κινούμενη γραμμή συναρμολόγησης. Οι περισσότερες πτυχές 
αυτών των θέσεων εργασίας ελέγχονται από αυστηρούς κανονισμούς για τον 
χώρο εργασίας. Στον Όμιλο FCA (FIAT) η διοίκηση του εργοστασίου έχει δείξει τα 
πλεονεκτήματα που απορρέουν από την έννοια της συνεργατικής μεταποίησης.141 
Ένας από τους ερωτηθέντες στη μελέτη περίπτωσης θεώρησε ότι η πρόκληση 
για όσους εγκαθιστούν νέα τεχνολογία είναι να έχουν επαρκείς δεξιότητες για να 
φέρουν τους εργαζομένους στη διαδικασία με την οποία μπορεί να προχωρήσει η 
συνδημιουργία.

Ένας άλλος παρατήρησε ότι:

… ένας εργαζόμενος που εκτελεί σωματική εργασία – ως πραγματικός 
χρήστης της τεχνολογίας – δεν έχει πολύ ευρείες δυνατότητες να συμμετάσχει 
σε δράσεις αυτού του είδους, ακριβώς λόγω του είδους της εργασίας που 
εκτελείται και της ταχύτητας με την οποία πρέπει να εκτελείται.

Κατά την άποψη ενός άλλου,

… οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποτελούν μέρος της έννοιας της 
συνδημιουργίας. Δεν θα πρέπει να είναι έξω από αυτό και, στην 
πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι συνδημιουργοί και μέρος της 
διαδικασίας, ως κάποιο είδος συμβουλευτικού οργάνου που είναι σε θέση 
να μεταδίδει παρατηρήσεις και παρατηρήσεις.

Οι ερωτηθέντες επεσήμαναν επίσης την ανάγκη να αποτελέσει η ισορροπία 
μέρος των διαδικασιών με τις οποίες εισάγονται οι νέες τεχνολογίες. Η βασική 
πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι η ένταξη νέων εργαζομένων δεν θα έχει ως 

139    ILO 2020:28.

140    Bogusław Korzeniowski.2019. Motoryzacja w III RP, to że się wszystko udaje to cud. 
Magazyn Motomi (12.06); https://magazynmotomi.pl/2019/06/12/motoryzacja-w-iii-rp-to-
ze-sie-udalo-to-cud/

141    Αυτό έγινε πριν το FCA αποτελέσει μέρος του Ομίλου Sellantis.
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αποτέλεσμα τον αποκλεισμό άλλων ομάδων εργαζομένων, πολύ περισσότερο εάν 
οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν σε ομάδες μεγαλύτερης ηλικίας. Επομένως, πρέπει να 
υπάρχει ισορροπία μεταξύ των τελευταίων (όχι πολύ πρόθυμων να συμμετάσχουν 
στη διαδικασία αλλαγής) και των νεότερων συναδέλφων τους. Οι μεγαλύτεροι 
σε ηλικία εργαζόμενοι δεν θα αντιμετωπίσουν αποκλεισμό όταν έχουν πρόσβαση 
σε εκπαιδευτικές συνεδρίες, καθώς, με την εκπαίδευση, αυτοί οι ηλικιωμένοι 
εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν τις αλλαγές της τεχνολογίας.

Στη Volkswagen Poznań υπήρχε μια σειρά επιχειρήσεων που εισήγαγαν νέες 
τεχνολογίες. 142 Πρόσφατα, η πιο σημαντική τεχνολογική αλλαγή ήταν στο 
κατάστημα συγκόλλησης το 2020, όπου εγκαταστάθηκαν ρομπότ για την 
κατασκευή του νέου οχήματος εφοδιασμού που είναι γνωστό ως Caddy. Η 
αυτοματοποίηση συνδέεται με την ανάγκη μείωσης των επιπέδων απασχόλησης 
κατά 750 περίπου.143 Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, υπήρχαν 
σχέδια για την απόλυση άλλων 450 εργαζομένων.144 Από την άλλη πλευρά, όπως 
ο επικεφαλής της εταιρείας καθιστά σαφές, ήταν λόγω της αυτοματοποίησης που 
ήρθε ένα άλλο εργοστάσιο Volkswagen τέθηκε σε λειτουργία, σε συνδυασμό με την 
έναρξη της γραμμής παραγωγής συναρμολόγηση Crafter οχήματα εφοδιασμού. 
Η εταιρεία ειδοποίησε εκ των προτέρων για την εισαγωγή της αυτοματοποίησης, 
καθώς αυτό αποτελούσε προηγουμένως μέρος της στρατηγικής της εταιρείας. Τα 
συνδικάτα άρχισαν διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων στα 
οποία βασίζονταν οι απολύσεις, καθώς και την ύπαρξη πακέτου στήριξης για τους 
εργαζομένους που έχασαν τη δουλειά τους.

Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν – για να εξασφαλίσουν την ετοιμότητα τους να 
εργαστούν υπό τις νέες συνθήκες. Ταυτόχρονα, η πραγματική εισαγωγή ρομπότ 
στον χώρο εργασίας συνδέθηκε με αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας. 
Ένας υπάλληλος επεσήμανε τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση επηρεάστηκε σε 
μεγάλο βαθμό από την αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων ως στόχο 
προτεραιότητας. Κάθε χρόνο, η διοίκηση αναζητά ευκαιρίες για εξοικονόμηση και 
αύξηση των επιπέδων αποδοτικότητας.

Ωστόσο, είναι εκείνοι στα ανώτερα διοικητικά επίπεδα που λαμβάνουν μονομερείς 
αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο αύξησης του φόρτου εργασίας και στη συνέχεια 
παρακολουθούν τον χώρο εργασίας για να αξιολογήσουν την πορεία των 
πραγμάτων. Υποθέτουν ότι οι τεχνολογικές αλλαγές καθιστούν την εργασία 
λιγότερο επαχθή για τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι στη συνέχεια σε θέση να 
κάνουν περισσότερα και να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Αυτό με τη σειρά του 
εξασφαλίζει μειωμένο αριθμό εργαζομένων σε ορισμένους σταθμούς εργασίας, 
με τα καθήκοντα και τις εργασίες να ανακατανέμονται μεταξύ των υπόλοιπων 
εργαζομένων.

Ένα αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης ήταν να εναλλάσσονται οι εργαζόμενοι 
μέσω διαφορετικών σταθμών εργασίας – μια ιδέα που ένας εργαζόμενος θεωρούσε 
ότι είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας για ορισμένα μέλη 
του εργατικού δυναμικού. Ορισμένοι εργαζόμενοι έχασαν καλές θέσεις εργασίας, 
καθώς τους ανατέθηκε εργασία σε επαναλαμβανόμενες εργασίες γραμμής 
συναρμολόγησης, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να υποφέρουν από κατάθλιψη 
λόγω των αλλαγών των θέσεων εργασίας τους και της απώλειας του καθεστώτος 
τους.

142   Η εταιρεία ξεκίνησε τη μεταποιητική της δραστηριότητα στην Πολωνία το 1993 (πρώτη 
συμμετοχή στην συναρμολόγηση αυτοκινήτων).

143   Monika Pasławska. 2020. Moja kariera nie przebiegałaby tak, gdybym nie był członkiem 
związków - mówi prezes Volkswagen Poznań Gazeta Wyborcza 19.06; https://poznan.
wyborcza.pl/poznan/7,36001,26042894,w-niemczech-ludzie-sa-juz-nasyceni-polscy-
pracownicy-sa-pelni.html

144   Monika Pasławska. 2020.Volkswagen Przy dźwiękach “Bella Ciao!” żądali przedłużania 
umów dla pracowników. Gazeta Wyborcza, 3.06. https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,360
01,25999768,volkswagen-przy-dzwiekach-bella-ciao-zadali-przedluzania-umow.html
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Αυτή η περίοδος τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών είδε τα συνδικάτα σε 
συνεχή επαφή με τη διοίκηση. Συμμετείχαν διάφορες μορφές συμμετοχής, με 
τα εμπλεκόμενα συνδικάτα, καθώς και εργαζόμενοι σε διάφορες οργανωτικές 
μονάδες. Ωστόσο, υποστηρίχθηκε επίσης ότι η αυτοματοποίηση θα έπρεπε να είχε 
βοηθήσει τους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν τις βαρύτερες και δυσκολότερες 
θέσεις εργασίας, σε αντίθεση με την πρόκληση των απολύσεων που προκάλεσε 
στην πραγματικότητα, ακόμη και καθώς ορισμένες ομάδες εργαζομένων 
συνεχίζουν να απασχολούνται εντατικά.145

Τηλεπικοινωνίες Οι τηλεπικοινωνίες είναι ένας τομέας που έχει υποστεί τεράστιες 
τεχνολογικές αλλαγές κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών. Αυτό 
είχε εκτεταμένο αντίκτυπο στην παροχή υπηρεσιών, αλλά και στα επίπεδα 
απασχόλησης. Το καλύτερο παράδειγμα είναι το εύρος της αλλαγής στην εταιρεία 
που ανέλαβε τον ρόλο από το παλαιό κρατικό μονοπώλιο. Στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990, όταν η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών οργανώθηκε 
σε μια εμπορική εταιρεία με την επωνυμία TP SA, η οποία απασχολούσε περίπου 
70.000 άτομα. Ωστόσο, έως το 2020, η εταιρεία είχε περίπου 10.000 άμεσα 
απασχολούμενους εργαζόμενους. Αναμένεται ότι έως το 2022-3 η απασχόληση 
θα έχει μειωθεί περαιτέρω σε περίπου 1.400.146 Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών 
δεκαετιών, σημειώθηκε επίσης σημαντική αύξηση του αριθμού των συνδρομητών 
τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Στον τομέα αυτό είναι δυνατόν να διακρίνουμε ορισμένους τύπους άμεσης 
συμμετοχής. Οι εργοδότες είναι πολύ πρόθυμοι να καταφύγουν στη μέθοδο των 
ερωτηματολογίων για το χώρο εργασίας, στα οποία το προσωπικό μπορεί να 
γνωμοδοτεί για μια σειρά βασικών πτυχών της εργασίας του, όπως η ικανοποίηση 
από την εργασία, οι συνθήκες εργασίας και οι στάσεις που επιδεικνύει η διοίκηση. 
Οι επιχειρήσεις συγκαλούν επίσης ειδικές ομάδες έργου για την αντιμετώπιση του 
εξορθολογισμού βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως, για παράδειγμα, 
στις σχέσεις με τους πελάτες, όπου ζητείται η γνώμη των εργαζομένων σχετικά με 
τον τρόπο βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 
προς τους πελάτες.

Τυποποιημένες μέθοδοι συμμετοχής εφαρμόζονται επίσης για την επιδίωξη 
ορισμένων βασικών σχεδίων, όπως οι αλλαγές στις εφαρμοσμένες τεχνολογίες και 
οι μέθοδοι οργάνωσης της εργασίας. Υπό τις συνθήκες αυτές, πραγματοποιούνται 
συναντήσεις με εργαζομένους, διανέμονται ερωτηματολόγια και αναρτώνται 
πληροφορίες στις πύλες της εταιρείας.

Ισπανία

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η συμμετοχή ερμηνεύεται διευθυντικά στις 
περισσότερες από τις εμπειρίες συμμετοχής που καταγράφηκαν στην Ισπανία. 
Σύμφωνα με την άποψη αυτή, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν στις 
αξίες και τους κανόνες της νέας οργανωτικής νοοτροπίας, συμμετέχοντας 
στους επιχειρηματικούς στόχους. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή θα μπορούσε 
να συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας (μείωση του 
κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας) και στην ενίσχυση 
της δέσμευσης των εργαζομένων στους επιχειρηματικούς στόχους μέσω της 
αφομοίωσης της εταιρικής νοοτροπίας ή της οργανωτικής νοοτροπίας.147 Αυτό 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κίνδυνος για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις όταν 
πρέπει να συνεργαστούν ή να αντιταχθούν στη συμμετοχή των εργαζομένων που 

145   Συνεντεύξεις με τον Piotr Obryś, πρόεδρο της NSZZ ”Solidarność και τον Marcin Siwczak, 
επικεφαλής της συνδικαλιστικής οργάνωσης, Inicjatywa Pracownicza,

146   “Umowa Społeczna w Orange na lata 2022 - 2023 podpisana” (08.12.2021),
http://www.skpt.pl/aktualnosci/932-umowa-spoleczna-w-orange-na-lata-2022-2023-
podpisana

147   Sánchez A (2012), La Participación de LosTrabajadores en la Empresa: Criticas y Riegos  
Anuario sociolaboral 2012, Μαδρίτη, Fundación 1° Mayo 
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προτείνεται από τη διοίκηση. Η υποστήριξη θα μπορούσε να αποδυναμωθεί εάν 
οι εργαζόμενοι αντιληφθούν ότι η συμμετοχή τους αυξάνεται, διαβιβάζοντας 
προτάσεις και καταγγελίες απευθείας στη διοίκηση και μειώνοντας την επιρροή 
των συνδικάτων στον χώρο εργασίας.

Καθοδηγούμενοι κυρίως από ομάδες εργαζομένων σε συνεργασία με 
αντιπροσώπους πρόληψης, οι ακόλουθες εμπειρίες είναι αξιοσημείωτες:

• Βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις μπυραρίες του FC Barcelona. Οι 
εκπρόσωποι της διοίκησης και των εργαζομένων σχεδίασαν από κοινού ομάδες 
εργασίας ως χώρους όπου η εταιρεία ακούει και εφαρμόζει προτάσεις για 
αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η εργασία και παρέχονται οι 
υπηρεσίες. Πραγματοποιήθηκαν εβδομαδιαίες συνεδριάσεις προγραμματισμού 
και μηνιαίες συνεδριάσεις των τμημάτων όπου οι εκπρόσωποι πρόληψης της 
CCOO πρότειναν προληπτικά μέτρα148.

• Προληπτικά μέτρα για την οργάνωση της εργασίας στο κέντρο υγείας για 
άτομα με διανοητικές αναπηρίες και θέματα ψυχικής υγείας (Centre Assistencial 
Sant Joan de Déu d ‘Almacelles). Η πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων 
αντιμετωπίζεται με τη συμμετοχή των εργαζομένων σε διάφορα θέματα, όπως η 
οργάνωση διαλειμμάτων και διακοπών, η αποσαφήνιση καθηκόντων και ευθυνών 
κλπ. Πρόκειται για μια συμμετοχική διαδικασία πρόληψης υπό την ηγεσία των 
αντιπροσώπων των Επιτροπών για την πρόληψη των Obreras και του Διευθυντή 
Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού149.

• Μέτρα πρόληψης στον τομέα του καθαρισμού των δρόμων. Πρωτοβουλία 
που ανέπτυξαν η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπηρεσιών (CC.OO), η Ομοσπονδία 
Δημοσίων Υπηρεσιών (UGT) και ο Σύνδεσμος Δημοτικών Επιχειρήσεων 
Καθαρισμού, με την υποστήριξη του ISTAS και χρηματοδότηση από το Ίδρυμα 
Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις 
αποφάσεις και συνεισφέρουν τις γνώσεις τους. Ερωτώνται για τον εξοπλισμό 
που τους έχει ανατεθεί και για τη διαδρομή. Μπορούν να προτείνουν ιδέες και 
μέτρα που διαβιβάζονται στη διοίκηση και τους αντιπροσώπους. Ζητείται επίσης 
η γνώμη των εργαζομένων πριν από την αγορά εξοπλισμού, όπως φορτηγά, 
εμπορευματοκιβώτια, κάδοι, σακούλες απορριμμάτων κλπ., έτσι ώστε να 
μπορούν να έχουν λόγο στις αποφάσεις που αφορούν τα εργαλεία εργασίας 
τους.

• Μετασχηματισμός της οργάνωσης της εργασίας στο Hotel Colón. Η 
πρωτοβουλία αυτή, που δρομολογήθηκε από εκπροσώπους πρόληψης και 
διαχείρισης με την υποστήριξη του ISTAS, επικεντρώθηκε στην πρόληψη των 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, επέφερε έναν 
πραγματικό μετασχηματισμό στην οργάνωση της εργασίας, ιδίως με τη μορφή 
της συμμετοχής των εργαζομένων. Η ομάδα εργασίας επεσήμανε την ανάγκη 
αλλαγής των μεθόδων εργασίας στον τόπο αυτό. Οι συναντήσεις των τμημάτων 
πραγματοποιήθηκαν ως χώροι ενημέρωσης, συζήτησης και λήψης αποφάσεων 
σχετικά με τις καθημερινές λειτουργίες και συμβάντα, με στόχο τη μείωση των 
επιβλαβών εκθέσεων σε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Οι εργαζόμενοι βελτίωσαν 
την επιρροή τους στην καθημερινή εργασία. Οι γνώσεις και οι εμπειρίες τους 
επικυρώθηκαν και έλαβαν την υποστήριξη των ανωτέρων και των συνεργατών 
τους.150

148   Álvarez, et al, (2016), Democratizar la organiación del trabajo en los bares del Barça 
in Por Experiencia, Revista de Salud Laboral, Num 74, ISTAS-CC.OO

149   Bárzazo, S; Ruiz, I. Scarpetta, M. (2014) «La prevención en origen de los riesgos 
psicosociales es posible de forma participativa». Por Experiencia, Revista de Salud Laboral. 
Αρ. 66. ISTAS- CC.OO

150   Haro et al., (2013) «¿Cómo conseguir que la participación de los trabajadores sea un 
hecho?»,Por Experiencia, Revista de Salud Laboral. Num, 59. ISTAS-CCOO.
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Κεφάλαιο 6 
Συγκρίσεις του τρόπου αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού - COVID-19 στις έξι χώρες εταίρους

Αν και δεν ήταν η αρχική πρόθεση αυτού του έργου να συμπεριλάβει τις εμπειρίες 
των εργαζομένων και των επιχειρήσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση της νόσου 
COVID-19 και δεν ήταν μέρος της υποβολής του έργου για χρηματοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά, καθώς η πανδημία εξαπλώθηκε σε όλα τα κρά-
τη μέλη της ΕΕ ακριβώς τη στιγμή που οι εργασίες για το σχέδιο DIRECT 2 ήταν 
σε εξέλιξη, αποφασίστηκε να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις 
μελέτης περίπτωσης αντέδρασαν στην πανδημία.

Οι απαντήσεις σε αυτό το πρόσθετο μέρος των περιπτωσιολογικών μελετών 
έδειξαν τέσσερα βασικά αποτελέσματα:

1. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων ήταν το κύριο μέλημα όλων των 
επιχειρήσεων και στις περισσότερες επιχειρήσεις συστάθηκαν ειδικές κοινές 
επιτροπές διαχείρισης / συνδικαλιστικής οργάνωσης

2. Η τηλεργασία / εργασία από το σπίτι διευκολύνθηκε, όπου ήταν δυνατόν, σε 
όλες τις επιχειρήσεις παρασχέθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός, όπως υπολογιστές, 
εκτυπωτές, λογισμικό, πρόσβαση στο διαδίκτυο κλπ. και αναμένεται από πολλές 
εταιρείες ότι αυτός ο τρόπος εργασίας θα συνεχιστεί στο μέλλον μετά την 
πανδημία.

3. Για τους εργαζομένους που δεν μπορούσαν να εκτελέσουν την εργασία 
τους εξ αποστάσεως, για παράδειγμα, σε παραγωγικές θέσεις που θεωρούνται 
«ουσιώδεις» για τις κοινότητες και την οικονομία, ή μετά την κατάργηση των 
ολοκληρωτικών μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ, θεσπίστηκαν εκτεταμένες προφυλάξεις για την ασφάλεια του προσωπικού.

4. Οι εσωτερικές συναντήσεις σταμάτησαν και οι επικοινωνίες στο χώρο εργασίας 
μεταφέρθηκαν διαδικτυακά, με αυξημένη χρήση ενδοδικτύων, βιντεοδιασκέψεων 
και ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στη νόσο COVID-19 
έδειξαν τον βαθμό στον οποίο προχώρησαν στην παροχή ασφαλούς εργασιακού 
περιβάλλοντος υπό πολύ δύσκολες συνθήκες:

Μεταποιητική βιομηχανία:

• Η χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τεχνολογίας πληροφοριών ήταν ήδη σε 
εκτεταμένη χρήση στη βουλγαρική φαρμακευτική εταιρεία, Sopharma, αλλά η 
πανδημία έδωσε μια πρόσθετη ώθηση για περαιτέρω ανάπτυξη της τηλεργασίας. 
Όπου ήταν δυνατόν, εισήχθη, μαζί με την αύξηση της χρήσης άλλων μορφών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά μηνύματα και 
τηλεδιασκέψεις/συναντήσεις. Ενώ αυτή η νέα μορφή εργασίας περιορίζεται 
από τη φύση της διαδικασίας κατασκευής, αναμένεται ότι, όπου είναι δυνατόν, 
αυτή η χρήση των ψηφιακών επικοινωνιών θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται στο 
μέλλον.

• Η κυπριακή εταιρεία χημικών, Medochemie, συνέχισε την παραγωγή, καθώς 
θεωρήθηκε βασική υπηρεσία κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης λόγω 
COVID. Ωστόσο, εισήγαγε μια σειρά δράσεων για την προστασία του εργατικού 
δυναμικού, όπως η μη αλληλεπικάλυψη των βαρδιών ή οι αλλαγές βάρδιας, 
διασφαλίζοντας ότι τα μέλη των βαρδιών δεν βρίσκονταν ποτέ στο ίδιο κτίριο 
την ίδια στιγμή. Η εταιρεία εισήγαγε επίσης «ταχείες» δοκιμές για χρήση από το 
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εργατικό δυναμικό, πριν αυτές καταστούν διαθέσιμες από το κράτος ή ευρύτερα 
διαθέσιμες στον γενικό πληθυσμό.

Ο Υπεύθυνος Υγείας και Ασφάλειας της εταιρείας (εκπρόσωπος των εργαζομένων) 
συνεργάστηκε στενά με τη διοίκηση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού 
για να διασφαλίσει την ασφάλεια ολόκληρου του εργατικού δυναμικού. Έτσι, 
οι εργαζόμενοι σε εκείνα τα τμήματα που θα μπορούσαν να εργαστούν εξ 
αποστάσεως, κυρίως σε διοικητικούς τομείς – οικονομικό τμήμα, μάρκετινγκ, ΑΔ, 
κλπ. - διευκολύνθηκαν και εφοδιάστηκαν με την απαραίτητη τεχνολογία για να το 
πράξουν. Η εταιρεία διευκόλυνε επίσης τους γονείς που έπρεπε να φροντίζουν τα 
παιδιά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πραγματοποιώντας, για παράδειγμα, 
αλλαγές στις βάρδιες για την κάλυψη αυτών των οικογενειακών ευθυνών.

Η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών, ιδίως των 
ΤΠΕ, για τη διευκόλυνση της κατ ‹οίκον εργασίας μέσω της χρήσης του διαδικτύου, 
των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των γραπτών μηνυμάτων. Οι τηλεδιασκέψεις 
χρησιμοποιήθηκαν επίσης για διαδικτυακές συναντήσεις. Αναμένεται ότι η χρήση 
τέτοιων τεχνολογιών επικοινωνιών θα συνεχιστεί και μετά τον COVID-19.

• Ο Ιρλανδός κατασκευαστής χρωμάτων, Fleetwood, χαρακτηρίστηκε επίσης 
ως «βασική υπηρεσία» κατά τη διάρκεια της πανδημίας και δόθηκε υψηλή 
προτεραιότητα στην ασφάλεια του προσωπικού. Συστάθηκε μια ειδική μικτή 
επιτροπή για την υγεία και την ασφάλεια κατά της νόσου COVID-19 για την 
αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων που σχετίζονται με την πανδημία. Όσοι μπορούσαν 
να εργαστούν από το σπίτι διευκολύνθηκαν να το πράξουν και εφοδιάστηκαν 
με όλη την απαραίτητη τεχνολογία για να το πράξουν – εγκαταστάθηκαν 
υπολογιστές, εκτυπωτές και βελτιωμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Για να συνεχίσετε την παραγωγή:

• Εισήχθησαν «φούσκες» εργασίας για ασφαλείς χώρους εργασίας,

• Οι οθόνες εγκαταστάθηκαν σε διαχωρισμένες φυσαλίδες προσωπικού

• Δημιουργήθηκαν προσωρινά κυλικεία ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να 
μένουν μέσα στις «φούσκες» τους

• Παρασχέθηκε εξοπλισμός ΜΑΠ και η εταιρεία κατασκεύασε τα δικά της 
απολυμαντικά χεριών.

Μια σημαντική πρόκληση κατά τη διάρκεια της πανδημίας για την Fleetwood 
ήταν η κατάρρευση της αλυσίδας εφοδιασμού «just in time» και η εξασφάλιση 
των βασικών συστατικών για τη διαδικασία κατασκευής της. Η προορατική 
προσέγγιση της εταιρείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη διατήρηση 
της παραγωγής έχει οδηγήσει σε αυξημένη καλή θέληση του εργατικού δυναμικού 
και συμφωνείται ότι η εμπειρία της συνεργασίας και η αλλαγή νοοτροπίας τα 
τελευταία χρόνια έχει διευκολύνει τόσο τη διοίκηση όσο και τους εργαζομένους να 
συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της COVID.

• Η εταιρεία χυτηρίου μεταλλουργίας στην Ισπανία αναγκάστηκε να κλείσει 
ξαφνικά με την έναρξη της πανδημίας. Το υφιστάμενο μοντέλο άμεσης 
συμμετοχής επέτρεψε την ταχεία αντίδραση τόσο της διοίκησης όσο και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον 
τρόπο αντιμετώπισης του προσωρινού κλεισίματος. Καθώς το κλείδωμα ήταν 
μικρότερο από το αναμενόμενο και, με την επανέναρξη της παραγωγής, 
ένα υψηλό επίπεδο ζήτησης και τα επακόλουθα πρόσθετα κέρδη, η διοίκηση 
αποφάσισε να απορρίψει την αρχική συμφωνία με τα συνδικάτα και να καταβάλει 
όλα τα εισοδήματα που χάθηκαν στους εργαζόμενους και να μοιραστεί αυτά τα 
πρόσθετα κέρδη.

Οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του κλειδώματος συμφωνήθηκαν μέσω της 
Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας και μιας ειδικής Επιτροπής COVID, η οποία συ-
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νεδρίαζε σε εβδομαδιαία βάση. Και πάλι, σε αυτή την εταιρεία, προωθήθηκε η 
εξ αποστάσεως εργασία για εκείνους τους εργαζόμενους που μπορούσαν να 
το πράξουν, γεγονός που επέκτεινε την πολιτική εξισορρόπησης επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής που ήδη εφαρμόζεται. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις 
πρόσωπο με πρόσωπο σε εξωτερικούς χώρους, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης 
συνεδριάσεις εξ αποστάσεως. Δεν φαίνεται να έχει υπάρξει πρόσθετη χρήση των 
ΤΠΕ, όπως ήταν ήδη σε ισχύ πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας.

• Όπως και με την Fleetwood, και, πράγματι, για άλλους βιομηχανικούς 
κατασκευαστές, μια σημαντική πρόκληση και αρνητική έκβαση της πανδημίας 
για την Electrolux, στην Ιταλία, ήταν η διακοπή των αλυσίδων εφοδιασμού 
εξαρτημάτων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την επαναξιολόγηση του συστήματος 
«just in time» και ελήφθησαν αποφάσεις για την προσέγγιση της παραγωγής 
εξαρτημάτων με τις μονάδες παραγωγής.

Η εταιρεία ανέλαβε επίσης ηγετικό ρόλο στην κατάρτιση ενός εθνικού 
πρωτοκόλλου για την ασφάλεια της υγείας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια 
του COVID. Αυτό θεωρείται όφελος για την εξεύρεση λύσεων στον χώρο εργασίας 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η χρήση μάσκας εισήχθη στην επανέναρξη 
της εργασίας, τον Μάρτιο του 2021, και οι οθόνες τοποθετήθηκαν στα κυλικεία 
των τμημάτων. Εισήχθησαν επίσης κλιμακωτές ώρες εξόδου και εισόδου, έτσι 
ώστε να αποφευχθούν συγκεντρώσεις κατά την αλλαγή βάρδιας. Καθιερώθηκε η 
δυνατότητα τηλεργασίας για το διοικητικό προσωπικό. Μετά το lockdown το 2020, 
η Electrolux επέστρεψε στην παραγωγή το 2021 και υπήρχε μεγάλη λανθάνουσα 
ζήτηση για τα προϊόντα της.

Ένα σημείο ενδιαφέροντος, το οποίο ήταν η μόνη τέτοια εμπειρία που αναδείχθηκε 
από τις περιπτωσιολογικές μελέτες, ήταν οι αντιρρήσεις ορισμένων εργαζομένων 
στη χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια της εργασίας σε βάρδιες, καθώς τους 
θεωρούσαν υπερβολικά άβολους κατά τη διάρκεια των ζεστών καλοκαιρινών 
μηνών και, πάλι, με το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα τέλη 
Δεκεμβρίου 2021, η Πράσινη Πιστοποίηση Covid-19 (το Πράσινο Πέρασμα) 
κατέστησε υποχρεωτική τη χρήση μάσκας κατά την είσοδο σε δημόσιους 
και ιδιωτικούς χώρους εργασίας, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 
127/2021, και, πάλι, αυτό είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες διαμαρτυρίες μεταξύ 
των εργαζομένων στο εργοτάξιο.

• Πριν από την πανδημία COVID-19, υπήρχε μια σειρά εσωτερικών ρυθμίσεων 
για κοινές συνεδριάσεις στην ιρλανδική εταιρεία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
όπως τακτικές τοπικές συναντήσεις στο «δάπεδο του καταστήματος», 
μηνιαίες συναντήσεις παραγωγής στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, διμηνιαίες συναντήσεις ανώτερων διοικητικών 
στελεχών και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ωστόσο, με την έναρξη της 
πανδημίας, όλες αυτές οι ρυθμίσεις σταμάτησαν και η έμφαση μετατοπίστηκε 
στις εργασίες της κοινής επιτροπής για την υγεία και την ασφάλεια κατά 
της COVID για την αντιμετώπιση της εφοδιαστικής και τη συμφωνία των 
πρωτοκόλλων.

Όλες οι ανησυχίες των εργαζομένων αντιμετωπίστηκαν μέσω αυτής της μικτής 
επιτροπής, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η μετακίνηση προσωπικού και υλικού 
γύρω από τον χώρο, να ρυθμιστούν οι αλλαγές βάρδιας, ώστε να μην υπάρχει 
ανάμειξη «φυσαλίδων εργασίας» και να διαχωρίζονται οι είσοδοι και οι έξοδοι 
στον χώρο. Η διοίκηση συνέχισε να διαβουλεύεται τακτικά με το εργατικό δυναμικό 
για μια σειρά θεμάτων, όπως οι προτεινόμενες αλλαγές στις συνθήκες εργασίας 
ή οποιαδήποτε αναθεώρηση των προτύπων βάρδιας που έγινε προτεραιότητα 
καθώς οι περιορισμοί COVID-19 εφαρμόστηκαν σε όλο το εργοστάσιο.

Ως εγκατάσταση ιατροτεχνολογικών προϊόντων υψηλής παραγωγής, η οποία 
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εξαιρέθηκε από τους περιοριστικούς κανονισμούς, οι περισσότεροι εργαζόμενοι 
δεν είχαν τη δυνατότητα να εργάζονται από το σπίτι. Ωστόσο, όσοι μπορούσαν 
να εξυπηρετηθούν και να εφοδιαστούν με την τεχνολογία για να το πράξουν. Το 
ενδοδίκτυο και τα ηλεκτρονικά μηνύματα χρησιμοποιήθηκαν για τη διατήρηση 
της επαφής με όλους τους εργαζομένους και για τυχόν ανησυχίες που μπορεί να 
έχει ένας εργαζόμενος θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί απευθείας ηλεκτρονικά, 
μέσω του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού ή της ειδικής επιτροπής για την υγεία 
και την ασφάλεια κατά της νόσου COVID.

FCA Polska – Στην αρχή της πανδημίας, η διοίκηση εισήγαγε μια στρατηγική για 
την αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας και ασφάλειας και την προστασία από τη 
μόλυνση. Τα συνδικάτα κλήθηκαν να σχολιάσουν την προσέγγιση της διοίκησης και 
να υποβάλουν προτάσεις και η διοίκηση ήταν ανοικτή στην εξέταση οποιωνδήποτε 
προτάσεων. Περίπου το 30% του συνόλου των κανόνων και των κανονισμών για 
τη νόσο COVID-19 που θεσπίστηκαν για την εξασφάλιση καλύτερης ασφάλειας 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας προτάθηκαν από τα συνδικάτα.

Φυσικά, οι ιδέες τόσο των συνδικάτων όσο και των ίδιων των εργαζομένων 
αφορούσαν κυρίως τη μείωση των πιθανοτήτων μόλυνσης των ανθρώπων. Για 
παράδειγμα, οι εργαζόμενοι ενθαρρύνθηκαν να φέρουν τα δικά τους ατομικά 
μπουκάλια νερού, αντί να χρησιμοποιούν τις μεγάλες κοινοτικές πηγές επιτόπου 
και θεσπίστηκαν κανονισμοί για την αποφυγή συνωστισμού σε κοινόχρηστους 
χώρους, όπως οι βεράντες κλπ. Οι είσοδοι και οι έξοδοι ρυθμίζονταν επίσης και 
οι εργαζόμενοι συμβουλεύονταν να μην αγγίζουν τίποτα κατά την είσοδο ή την 
έξοδο από τις πύλες. Η εταιρεία παρείχε επίσης επιπλέον λεωφορεία για τους 
εργαζόμενους, από και προς το εργοστάσιο, για να διασφαλίσει ότι οι κατάλληλες 
αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων διατηρούνται κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.

Τηλεπικοινωνία

• Ενώ ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών, η 
BTC-Vivacom, όπου οι νέες τεχνολογίες είναι πιο προηγμένες, οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται ήδη τηλεργασία έως και πέντε εργάσιμων ημερών το μήνα και αυτό 
αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας εδώ και πολλά χρόνια. 
Ωστόσο, ως αποτέλεσμα της πανδημίας και δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι στην 
πρώτη γραμμή έχουν γίνει πιο προσεκτικοί όταν συναλλάσσονται με πελάτες, 
τα ωράρια εργασίας έχουν αλλάξει με την εργασία μερικής απασχόλησης, οι 
ρυθμίσεις εφημερίας και εργασίας από το σπίτι, όπου είναι δυνατόν, έχουν 
επεκταθεί. Περίπου το 40% των εργαζομένων εργάζονταν εξ αποστάσεως για 
παρατεταμένες περιόδους κατά τη διάρκεια του 2021

Γενικά, (και στις δύο βουλγαρικές περιπτωσιολογικές μελέτες) η πανδημία είχε 
ως αποτέλεσμα τη γενική αύξηση της εσωτερικής χρήσης των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, την αύξηση της χρήσης του ενδοδικτύου, των κινητών επικοινωνιών, 
όπως των άμεσων μηνυμάτων και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, καθώς και 
των βιντεοσκοπημένων συναντήσεων, ενώ οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
διεξάγονταν επίσης ηλεκτρονικά.

• Orange Telecom (Πολωνία): όλες οι διαδικασίες ασφάλειας και επικοινωνίας 
για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών προετοιμάστηκαν από την εταιρεία 
μέσω των μονάδων και των τμημάτων της. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
ή οποιαδήποτε άλλα όργανα εργαζομένων δεν είχαν καμία συμβολή ή δεν 
συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Ένας συνδικαλιστικός ηγέτης λέει ότι 
όλα όσα χρειάζονταν είχαν προετοιμαστεί σε πλήρη συμφωνία με όλους τους 
κανονισμούς για τη νόσο COVID-19 και εγκαίρως. Δεν υπήρξαν αντιρρήσεις 
από τα συνδικάτα για αυτές τις πολιτικές έκτακτης ανάγκης, όσον αφορά, για 
παράδειγμα, τις νέες ρυθμίσεις εργασίας, την εξ αποστάσεως εργασία κλπ. Η 
εταιρεία δεν προσπάθησε να αλλάξει τη μισθολογική συμφωνία και δεν υπήρχαν 
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λόγοι για τα συνδικάτα να εγείρουν αυτό το ζήτημα.

Οργανισμοί παροχής υπηρεσιών

• Ο Κυπριακός Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ήταν σε θέση να συνεχίσει το 
έργο του κατά τη διάρκεια της πανδημίας λόγω της προηγμένης τεχνολογίας 
που ήδη υπάρχει. Ωστόσο, η οργάνωση της εργασίας διακόπηκε και χρειάστηκε 
να καθιερωθεί η εξ αποστάσεως εργασία. Για να διευκολυνθεί αυτό, εισήχθησαν 
προηγμένη τεχνολογία και λογισμικό για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως/
κατ ‘οίκον εργασίας, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα, οι βιντεοδιασκέψεις, το 
ενδοδίκτυο και τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Η τηλεργασία συμφωνήθηκε τόσο 
από τη διοίκηση όσο και από το προσωπικό ως απαραίτητη για την προστασία 
της υγείας των εργαζομένων και τη διασφάλιση της συνεχούς εξυπηρέτησης του 
κοινού.

• Στο πλαίσιο της ισπανικής συνεταιριστικής τράπεζας ταμιευτηρίου, η 
ψηφιοποίηση επιταχύνθηκε από την πανδημία, η οποία επέτρεψε στην τράπεζα να 
συνεχίσει να λειτουργεί τις υπηρεσίες της. Ωστόσο, υπήρχε πολύ λίγη κουλτούρα 
ή εμπειρία με την εξ αποστάσεως / κατ ‹οίκον εργασία. Ενώ υπήρχε ήδη μια 
επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία, συστάθηκε μια ειδική επιτροπή για τον 
κορονοϊό για τη διάρκεια της πανδημίας για να συντονίζει την αντίδραση της 
τράπεζας. Προκειμένου να βοηθήσει τους εργαζομένους να προσαρμοστούν 
σε αυτή τη «νέα» πραγματικότητα, ανέπτυξε μια σειρά υπηρεσιών 
υποστήριξης για να βοηθήσει σε τυχόν δυσκολίες με την εξ αποστάσεως 
εργασία, συμπεριλαμβανομένου ενός οδηγού τηλεργασίας και ενός οδηγού 
συναισθηματικής ευεξίας και εξέδωσε πάνω από τριάντα ανακοινώσεις για να 
υποστηρίξει το προσωπικό μόνο το 2020.

• Στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια του εθνικού lockdown, υπήρξε πλήρης 
απαγόρευση της χρήσης του δικτύου αυτόματου εμπορίου. Με τη χαλάρωση 
των περιορισμών το 2021, εισήχθη η έξυπνη εργασία για 1.400 διοικητικούς 
υπαλλήλους στην Autostrade per l’Italia (ASPI), η οποία προέκυψε από δύο 
συμφωνίες μεταξύ της διοίκησης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων – 
περίπου το 40% του προσωπικού, κυρίως σε διοικητικούς καταλόγους που 
εργάζονταν εξ αποστάσεως. Οι συμφωνίες αυτές επέτρεψαν επίσης σε περίπου 
8.000 εργαζόμενους να επωφεληθούν επίσης από την έξυπνη εργασία και να 
είναι σε θέση να οργανώσουν τα ωράρια εργασίας τους σε εβδομαδιαία βάση, 
συμφωνώντας με τη διοίκηση πότε να αποσυνδεθούν και να διευκολύνουν, για 
παράδειγμα, την υποστήριξη των παιδιών με εξ αποστάσεως μάθηση κατά τη 
διάρκεια του κλεισίματος της εκπαίδευσης λόγω της νόσου COVID-19.

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του κλειδώματος και της τηλεργασίας, 
δημιουργήθηκε ένα «γραφείο ακροάσεων» (istening desk) με μια ψυχολογική 
υπηρεσία. Δημιουργήθηκε επίσης ψηφιακή υπηρεσία πολιτισμού και ψυχαγωγίας, 
διαθέσιμη σε όλο το προσωπικό, η οποία περιελάμβανε δυνατότητα τηλεφόρτω-
σης ηλεκτρονικών βιβλίων, ψηφιακή βιβλιοθήκη βίντεο και μαθήματα γλωσσών 
ηλεκτρονικής μάθησης. Δημιουργήθηκε επίσης μια διαδικτυακή υπηρεσία για τη 
φροντίδα των ανθρώπων (Autostrade Together) με στόχο να διατηρηθούν ενερ-
γές τόσο οι επαγγελματικές όσο και οι προσωπικές σχέσεις.
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Κεφάλαιο 7 
Συμπεράσματα και Συστάσεις

Συμπεράσματα

Το έργο DIRECT 2 αποτελεί συνέχεια μελέτης που εκπονήθηκε για την άμεση 
συμμετοχή σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ και ο στόχος αυτού του πρώτου DIRECT 
έργου, από το 2016 έως το 2018 (VS/2026/0305) ήταν:

… να συγκρίνει τις διάφορες εθνικές τάσεις, να αναλύσει τους λόγους για 
την ανάπτυξη της άμεσης συμμετοχής, να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της 
άμεσης συμμετοχής στις εργασιακές σχέσεις και να προωθήσει τον θετικό 
αντίκτυπο της άμεσης συμμετοχής στην εκπροσώπηση των εργαζομένων 
και στις εργασιακές σχέσεις σε επίπεδο εταιρείας.

Τα συμπεράσματα αυτού του πρώτου DIRECT έργου περιελάμβαναν:

• Ότι υπήρχε κάποια άμεση συμμετοχή και στα έξι συμμετέχοντα κράτη μέλη, 
αλλά με διαφορετικούς βαθμούς εφαρμογής, αλλά συχνότερα σε μεγαλύτερες 
εταιρείες.

• Οι περισσότεροι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων αποδέχθηκαν τον ορισμό της άμεσης συμμετοχής που 
χρησιμοποιείται στο έργο (καθώς και στο έργο DIRECT 2), αλλά με ορισμένες 
διαφορές στην κατανόηση από τους εργοδότες και τις οργανώσεις τους και από 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

• Γενικά, υπήρξε υποστήριξη από τους κοινωνικούς εταίρους για άμεση συμμετοχή, 
με ορισμένες επιφυλάξεις μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων σχετικά 
με τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας και τις συνθήκες 
εργασίας και θεώρησαν την άμεση συμμετοχή ως διαχειριστική προσέγγιση.

• Η σημασία της άμεσης συμμετοχής αναγνωρίστηκε από τους ερωτηθέντες.

• Ωστόσο, δεν υπήρχε ρυθμιστικό πλαίσιο στις περισσότερες συμμετέχουσες 
χώρες, εκτός από ορισμένους επιμέρους κανονισμούς στη Βουλγαρία και την 
Ιρλανδία και ορισμένες διατάξεις στις συλλογικές συμβάσεις και τις εθνικές 
συμφωνίες στην Ιταλία και την Ιρλανδία.

• Ωστόσο, η άμεση συμμετοχή δεν ενσωματώνεται στα εθνικά ή τομεακά 
συστήματα εργασιακών σχέσεων.

• Τέλος, η επιτυχία της άμεσης συμμετοχής εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες, όπως οι ιδιαίτερες μορφές οργάνωσης της εργασίας, η τεχνολογία, 
η καινοτομία στον χώρο εργασίας, η εταιρική νοοτροπία, τα στυλ διαχείρισης 
και, ιδίως, τα επίπεδα εμπιστοσύνης μεταξύ του εργατικού δυναμικού και της 
διοίκησης.

Με αφετηρία τα πορίσματα αυτά, το παρόν έργο DIRECT 2 εξέτασε συγκεκριμένα 
τον τρόπο με τον οποίο η άμεση συμμετοχή, ως επιχειρησιακή προσέγγιση, 
χρησιμοποιείται ή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών και διαπίστωσε ότι:

1 Οι περιπτωσιολογικές μελέτες δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί 
ένα ευρύ φάσμα νέων τεχνολογιών σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς που 
μελετήθηκαν, αλλά, ειδικότερα, έχουν σημειωθεί εντατικές τεχνολογικές εξελίξεις 
όσον αφορά:

Α. Κατασκευή, όπως αυτοματοποιημένες γραμμές συναρμολόγησης και ρομποτική,

Β. Εταιρείες τηλεπικοινωνιών μέσω της εισαγωγής νέων επικοινωνιών πληροφοριών 
και ψηφιακών τεχνολογιών (ΤΠΕ)
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Γ. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, μέσω της μηχανοργάνωσης των καθηκόντων 
εργασίας

2 Η άμεση συμμετοχή δεν εφαρμόζεται ευρέως στα περισσότερα κράτη μέλη 
για την εισαγωγή της ψηφιοποίησης, των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας και άλλων νέων μορφών αυτοματοποιημένης παραγωγής και, εάν 
συμβαίνει αυτό, είναι πιθανότερο να επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών 
και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσω διαβουλεύσεων για περιορισμένο φάσμα 
θεμάτων, αλλά η ανάθεση της λήψης αποφάσεων και της αυτοδιαχείρισης των 
ομάδων δεν είναι διαδεδομένη.

3 Σε ορισμένες χώρες υπάρχει ένα επίπεδο σκεπτικισμού τόσο μεταξύ της 
διοίκησης όσο και μεταξύ των συνδικάτων όσον αφορά την άμεση συμμετοχή 
και υπάρχουν ανησυχίες, ιδίως μεταξύ ορισμένων συνδικάτων, σχετικά με τον 
αντίκτυπο στους αντιπροσωπευτικούς τους ρόλους εντός των επιχειρήσεων 
και τον πιθανό σφετερισμό του τοπικού συνδικαλιστικού διοργανωτή από τους 
επικεφαλής των ομάδων ή άλλες ηγετικές λειτουργίες που προκύπτουν από την 
εισαγωγή της άμεσης συμμετοχής.

4 Η ανάθεση της λήψης αποφάσεων σε μεμονωμένους εργαζομένους ή/
και σε ομάδες εργασίας δεν είναι διαδεδομένη και υπάρχει σημαντική διαφορά 
στην προσέγγιση στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και στην εισαγωγή νέων 
αυτοματοποιημένων τεχνολογιών, όπου καταβάλλεται αποφασιστική προσπάθεια 
για τη συμμετοχή των εργαζομένων και την προστασία των επιπέδων απασχόλησης 
μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, επανεκπαίδευσης και αναδιάταξης (Electrolux, 
Fleetwood).

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις (Sopharma, Medochemie) λειτουργούν σε ένα 
ιδιαίτερα ρυθμιζόμενο περιβάλλον και αυτό αποτελεί πρόκληση για τον σχεδιασμό 
της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας μέσω της άμεσης συμμετοχής. 
Ωστόσο, ορισμένες ενέργειες που αναλαμβάνονται από τη διοίκηση, όπως οι 
επίσημες ρυθμίσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης, χρησιμοποιούνται, ενώ 
στην εταιρεία ιατρικών συσκευών όλες οι πτυχές της διαδικασίας παραγωγής 
αναλαμβάνονται μέσω της πλήρους εφαρμογής μορφών άμεσης συμμετοχής.

Η βιομηχανία Anther (χυτήριο μεταλλουργίας) είναι ένα παράδειγμα ενός 
εξαιρετικά συμμετοχικού οργανισμού, που εφαρμόζει προηγμένο αυτοματισμό 
στη διαδικασία παραγωγής του, ο οποίος διαθέτει συμβούλιο επιχειρήσεων, 
υψηλό επίπεδο διαβούλευσης και ανάθεσης, τόσο σε μεμονωμένους υπαλλήλους 
όσο και σε ομάδες εργασίας.

Αντίθετα, στις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, όπου έχουν εισαχθεί νέες ΤΠΕ, έχουν 
σημειωθεί σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας, καθώς οι εταιρείες αυτές 
προσαρμόζονται στη μετάβαση από τις παλαιές αναλογικές στις νέες ψηφιακές 
τεχνολογίες και από τις παλαιές κρατικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών στη λειτουργία 
σε ανταγωνιστικές αγορές. (Orange Telecom, BTC-Vivacom)

Στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών που μελετήθηκαν, χρησιμοποιείται 
μια σειρά τεχνολογιών μηχανοργάνωσης τύπου γραφείου και αποθήκευσης 
δεδομένων. (Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας). Ωστόσο, σε μία περίπτωση έχουν 
εισαχθεί εξαιρετικά εξελιγμένες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών (Autostrade per l ‘Italia). Η μελέτη της ισπανικής 
συνεταιριστικής τράπεζας είναι ιδιαίτερη, δεδομένου ότι είναι πλήρως εργαζόμενη 
και διοικείται από τους συναδέλφους μέσω σοβαρών συμβουλίων και επιτροπών 
και είναι μια τεχνικά προηγμένη επιχείρηση.

5 Στο κεφάλαιο 1 τέθηκαν ορισμένα ερωτήματα (υπόθεση) σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο θα μπορούσαν να ανταποκριθούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
όταν αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της εισαγωγής νέων τεχνολογιών. Από τις 
περιπτωσιολογικές μελέτες, πώς μπορούν να απαντηθούν τα ερωτήματα που 
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προκύπτουν;

• Θα οδηγήσει η εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας σε απώλεια θέσεων 
εργασίας; Πώς μπορούν να προστατευθούν τα επίπεδα απασχόλησης στην 
αναπόφευκτη αναδιοργάνωση της εργασίας γύρω από τη νέα τεχνολογία;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν αντίκτυπο στα επίπεδα 
απασχόλησης. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνονται οι επιχειρήσεις 
είναι καίριας σημασίας για την προστασία των θέσεων εργασίας. Σε ορισμένες 
βιομηχανίες, έπειτα από μελέτη διαπιστώθηκε ότι καταβλήθηκαν προσπάθειες για 
τη διατήρηση των επιπέδων απασχόλησης μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
της επανεκπαίδευσης, της αναδιάταξης και των αλλαγών στην οργάνωση 
της εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η εισαγωγή της ρομποτικής, των 
αυτοματοποιημένων γραμμών συναρμολόγησης κλπ.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, οι περιπτωσιολογικές 
μελέτες διαπίστωσαν ότι η διαθεσιμότητα και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών 
της πληροφορίας και των επικοινωνιών είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές μειώσεις 
των εργαζομένων. Ωστόσο, μέσω των διαπραγματεύσεων με τα συνδικάτα και 
της συνεργασίας του εργατικού δυναμικού, οι μειώσεις αυτές επιτεύχθηκαν με 
συμφωνία.

• Ποιες αλλαγές θα χρειαστούν στην υπάρχουσα οργάνωση της εργασίας 
και στις διοικητικές, εποπτικές και ιεραρχικές δομές για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της ενσωμάτωσης της νέας τεχνολογίας στις τρέχουσες 
ρυθμίσεις;

Όπως επισημαίνεται από το Ινστιτούτο IDEAS, μέσω της συνεργασίας του 
με διάφορους τύπους επιχειρήσεων, κατά την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, 
δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο κόστος, τον σχεδιασμό, τον σχεδιασμό και την 
εγκατάσταση τεχνολογιών από ό,τι στις επενδύσεις για την υποστήριξη του 
αντίκτυπου στους θιγόμενους εργαζομένους.

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες δείχνουν επίσης ότι οι νέες τεχνολογίες απαιτούν 
αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό τομέα 
που εξετάζεται. Δείχνουν επίσης ότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών έχει οδηγήσει σε 
αλλαγές στις παραδοσιακές δομές διαχείρισης, εποπτείας και ιεραρχίας.

Εάν οι αλλαγές αυτές πραγματοποιηθούν μέσω άμεσης συμμετοχής, η συμμετοχή 
των εργαζομένων σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της επιλογής, του σχεδιασμού 
και της εγκατάστασης των νέων τεχνολογιών και η επακόλουθη αναδιοργάνωση 
της εργασίας μπορεί να οδηγήσει στην εξάλειψη των επιπέδων προισταμένων/
μεσαίων διοικητικών στελεχών, καθώς οι μεμονωμένοι εργαζόμενοι ή/και οι 
ομάδες εργασίας αναλαμβάνουν ρόλους αυτοδιαχείρισης.

• Τι είδους επανειδίκευση και επανεκπαίδευση θα παράσχει η επιχείρηση 
στους υφιστάμενους εργαζομένους που επηρεάζονται από την εισαγωγή της 
νέας τεχνολογίας; Εάν η πρόσληψη νέων ειδικευμένων εργαζομένων, με την 
απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη, πραγματοποιείται από τη διοίκηση, πώς 
θα ενταχθούν αυτοί οι νέοι εργαζόμενοι στις υφιστάμενες δομές του χώρου 
εργασίας;

Σε ορισμένες από τις περιπτωσιολογικές μελέτες διαπιστώθηκε ότι το ελάχιστο 
επίπεδο κατάρτισης παρέχεται στους θιγόμενους εργαζομένους κατά την εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών.

Οι καλές εργασιακές σχέσεις θα έδειχναν ότι, προκειμένου οι επιχειρήσεις να έχουν 
τις καλύτερες αποδόσεις από τις οικονομικές επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες - 
είτε πρόκειται για την αυτοματοποίηση της υφιστάμενης χειρωνακτικής εργασίας 
ή/και των γραμμών συναρμολόγησης, είτε για την εισαγωγή της φθηνότερης 
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μηχανοργάνωσης - θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ένα σοβαρό 
πρόγραμμα κατάρτισης των εργαζομένων παράλληλα με την επιλογή, το 
σχεδιασμό, και την εγκατάσταση των νέων τεχνολογιών. Το υφιστάμενο εργατικό 
δυναμικό θα πρέπει να διαθέτει ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων του, πριν 
από την πρόσληψη νέων ειδικευμένων εργαζομένων.

o Σχετικά με το ζήτημα των επιπέδων δεξιοτήτων είναι η αμοιβή – πώς θα 
ανταμειφθεί η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας, οποιαδήποτε αλλαγή στην 
οργάνωση της εργασίας και πιθανές μεγαλύτερες ευθύνες; Πώς θα επηρεαστούν οι 
εισοδηματικές δομές; Θα μοιραστεί η αναμενόμενη αύξηση της παραγωγικότητας 
με το εργατικό δυναμικό;

Σε ορισμένες από τις περιπτωσιολογικές μελέτες, οι αυξήσεις των επιπέδων των 
αμοιβών αναγνώρισαν τις πρόσθετες δεξιότητες και ευθύνες μετά την εισαγωγή 
των νέων τεχνολογιών. Ωστόσο, θα μπορούσε να θεωρηθεί ορθή πρακτική η 
επιβράβευση της επανεκπαίδευσης και της απόκτησης νέων δεξιοτήτων, ιδανικά 
με επίσημη κρατική διαπίστευση, μέσω σχετικών αυξήσεων των αποδοχών. 
Επίσης, καθώς προκύπτει βελτίωση της αποτελεσματικότητας, η οποία προκύπτει 
από τις νέες τεχνολογίες, η βελτίωση της κερδοφορίας θα πρέπει να επιμερίζεται 
οικονομικά με το εργατικό δυναμικό.

COVID-19

Η πανδημία του κορωνοϊού - COVID-19 επικράτησε στην Ευρώπη ενώ αυτό το 
πρόγραμμα βρισκόταν σε εξέλιξη. Έτσι προστέθηκαν στα ερωτηματολόγια 
έρευνας ερωτήσεις, με σκοπό να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της κρίσης στους 
εργασιακούς χώρους. Γενικά, οι απαντήσεις σε αυτές τις πρόσθετες ερωτήσεις 
κατέδειξαν ότι όλες οι επιχειρήσεις έδωσαν έμφαση στα  θέματα υγείας και 
ασφάλειας του προσωπικού ως πρωταρχικό μέλημά τους και όλες οι εταιρείες 
αναπροσάρμοσαν διαδικασίες και πολιτικές για να διασφαλίσουν την ασφάλεια 
ολοκλήρου του προσωπικού τους.   

Κατά την πρώτη φάση της πανδημίας αριθμός εταιρειών χρειάστηκε να κλείσουν, 
ενώ άλλες χαρακτηρίστηκαν ως σημαντικές και παρέμειναν λειτουργικές εντός 
αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου. Αναφορικά με τις εταιρείες που έκλεισαν,  για 
να επαναλειτουργήσουν ειδικές διευθετήσεις χρειάστηκε να γίνουν, ώστε να 
διασφαλιστεί υψηλό ποσοστό ασφάλειας των εργαζομένων. Η περιπτωσιολογική 
μελέτη επιχειρήσεων που συμμετείχαν στις υπάρχουσες Επιτροπές για την 
Ασφάλεια και την Υγεία, κατέδειξε ότι προσέγγισαν την κατάσταση κατά τρόπο 
συνεργασιακό και συναινετικό, εμπλέκοντας όλους τους ενδιαφερόμενους στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σε σχέση με προστατευτικές πολιτικές. 

Για εκείνους που θα μπορούσαν με ασφάλεια να το επιτύχουν και να έχουν την 
ευκαιρία να εργάζονται εξ αποστάσεων / από το σπίτι, μια μακροπρόθεσμη 
κατάληξη είναι η πιθανή επιφυλακτικότητα αυτών των εργαζομένων να 
επιστρέψουν στον εργασιακό τους χώρο, σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης 
καθώς και η προτίμησή τους να συνεχίσουν να εργάζονται εξ αποστάσεως. Καθότι 
τώρα οι τεχνολογίες καθιστούν την εξ αποστάσεως εργασία εφικτή,  πολλά Κράτη 
Μέλη προτείνουν τη νομοθέτηση παραχώρησης στους απασχολουμένους του 
δικαιώματος να αιτούνται εξ αποστάσεως εργασία και μακροπρόθεσμα αυτό 
μπορεί να καταστεί ένας νέος τρόπος απασχόλησης αλλά και μια παρακαταθήκη 
του COVID-19.

Συστάσεις 

Επιπλέον, οι ακόλουθες Συστάσεις συμπληρώνουν εκείνες που περιλαμβάνονται 
στην Τελική Συγκριτική Έκθεση για το πρώτο πρόγραμμα DIRECT. 

Αναφορικά, γενικά, με το επιθυμητό καθορισμένο πακέτο δράσεων και με την 
προοπτική να καθιερωθούν προϋποθέσεις για την προώθηση της πρακτικής της 
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απευθείας συμμετοχής, κυρίως του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική 
Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων) και των κυβερνήσεων των 
Κρατών Μελών αναφορικά με την υποστήριξη, προτροπή και οικονομικά κίνητρα: 

• Η χρηματοδότηση για υποστήριξη πρέπει να επεκταθεί σε χώρους εργασίας 
όπου οι κοινωνικοί εταίροι αναζητούν να συμβληθούν στο πλαίσιο συμβάσεων, 
με αντικείμενο την εφαρμογή της πρακτικής της απευθείας συμμετοχής, όπως 
στην περίπτωση των ιταλικών φορολογικών μειώσεων το 2016 και 2017 και των 
κρατικών προϋπολογισμών για επιβράβευση της αύξησης της παραγωγικότητας, 

• Αναφορικά με την απευθείας συμμετοχή, οι Πρεσβευτές από συνδικάτα και 
εργοδοτικές οργανώσεις (αλλά και από σχετικούς οργανισμούς έρευνας) πρέπει 
να καθορίζονται, να εκπαιδεύονται και να είναι διαθέσιμοι, ώστε να παρέχουν 
συμβουλή στους οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινωνικούς εταίρους για να 
προβούν στην αλλαγή κουλτούρας προς την απευθείας συμμετοχή. 

• Πληροφόρηση ως προς το πώς να εξασφαλίζεται πρόσβαση σε παραδείγματα 
και κατευθυντήριες γραμμές καλής πρακτικής για απευθείας συμμετοχή πρέπει 
να είναι δημόσια διαθέσιμη δια των διαδικτυακών χώρων της ΕΕ και των 
Κρατών Μελών, καθώς επίσης και δια επίσημων δημοσιεύσεων που είναι άμεσα 
διαθέσιμες.  

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εποπτεύει τακτικά την υλοποίηση της 
πρακτικής της απευθείας συμμετοχής και να δημοσιεύει αριθμό εκθέσεων, με 
αντικείμενο την πιο πρόσφατη έρευνα για την ευρεία διάδοση της πρακτικής της 
απευθείας συμμετοχής σε όλα τα Κράτη Μέλη.  
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