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Η δημοκρατία στο χώρο εργασίας αποτελεί σημαντικό ζήτημα για 
τα  ευρωπαϊκά συνδικάτα από τη δεκαετία του 1980. Υπάρχουν 
πολλές μορφές συμμετοχής των εργαζομένων, οι οποίες έχουν 
εφαρμοστεί ως μέσο βελτίωσης της δημοκρατίας στο χώρο εργασίας 
κατά τα τελευταία 40 χρόνια, κυρίως η οικονομική συμμετοχή,  η 
αντιπροσωπευτική συμμετοχή και η άμεση συμμετοχή. Αποτελεί 
σημαντικό ζήτημα του ευρωπαϊκού συνδικαλιστικού κινήματος 
(Στρατηγική εξυγίανσης της ETUC για περισσότερη δημοκρατία στην 
εργασία) και των δραστηριοτήτων εργοδοτών, για την επέκταση 
μορφών άμεσης και έμμεσης δημοκρατίας ως διαχειριστικές 
προσεγγίσεις από πλευράς διοίκησης.
Η δημοκρατία στο χώρο εργασίας, ιδίως η άμεση συμμετοχή των 
εργαζομένων στη διακυβέρνηση (διαχείριση), εκτός από τη βελτίωση 
της εργασιακής παρακίνησης και της αποδοτικότητας  παραγωγής 
/ υπηρεσιών, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση 
εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος, και επίσης να αυξήσει 
την ικανοποίηση και την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού. Είναι 
ένα σύστημα οργάνωσης της εργασίας που επιτρέπει την συμμετοχή/
εμπλοκή των εργαζομένων στις καθημερινές λειτουργίες της 
επιχείρησης. Μπορεί να περιλαμβάνει τόσο διαβουλεύσεις όσο και 
ρυθμίσεις για ανάθεση στο χώρο εργασίας, τόσο με ατομική όσο 
και με ομαδική συμμετοχή. Η προώθηση της άμεσης συμμετοχής 
μπορεί να είναι μια ανταγωνιστική στρατηγική για μια επιχείρηση, 
συμβάλλοντας στη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη εντός της 
ΕΕ, καθιστώντας τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές 
στην παγκόσμια αγορά μέσω αυξημένης  αποδοτικότητας, μείωσης 
στο κόστος παραγωγής, επιτρέποντας μεγαλύτερη καινοτομία και 
παρέχοντας αυξημένη δέσμευση μεταξύ των εργαζομένων. Πολλές 
προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι όλες οι μορφές δημοκρατίας 
στο χώρο εργασίας, ιδιαίτερα η άμεση συμμετοχή στη διακυβέρνηση, 
έχουν ως αποτέλεσμα βελτιωμένη παρακίνηση των εργαζομένων και 
αυξημένη παραγωγικότητα.
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στοχοι του Εργου αναμΕνομΕνα αποτΕλΕσματα μΕθοδολογια

• Να επεκτείνει και να εμβαθύνει τη μελέτη της άμεσης 
συμμετοχής των εργαζομένων στη διακυβέρνηση στις χώρες 
εταίρους του έργου, περιλαμβάνοντας ανεξερεύνητους τομείς 
και επιχειρήσεις, όπου εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες.

• Να διερευνήσει σε περισσότερη λεπτομέρεια τη σχέση μεταξύ 
άμεσης συμμετοχής στη διακυβέρνηση και:

- εξανθρωπισμό του εργασιακού περιβάλλοντος
- βελτίωση των δεξιοτήτων και της ευημερίας στο χώρο 
εργασίας
- βελτίωση της ικανοποίησης και των κινήτρων των εργαζομένων

• Να μελετήσει περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ της άμεσης 
συμμετοχής και άλλων μορφών συμμετοχής και εκπροσώπησης 
των εργαζομένων, στο πλαίσιο της άμεσης επιρροής στις πιο 
πάνω πτυχές της εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης των νέων τεχνολογιών.

• Να διερευνήσει τη σημασία της ταυτόχρονης εφαρμογής 
της άμεσης συμμετοχής, των εργασιακών σχέσεων και της 
συνδικαλιστικής εκπροσώπησης για τη βελτίωση του εργασιακού 
περιβάλλοντος και των κινήτρων για εργασία.

• Να κάνει συγκριτική ανάλυση των τάσεων στις χώρες εταίρους.
• Να εκπαιδεύσει εργαζομένους, εκπροσώπους των εργαζομένων, 

συνδικαλιστές και εργοδότες σχετικά με τις λεπτομέρειες της 
άμεσης συμμετοχής και την σχέση της με τη αντιπροσωπευτική 
συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων), ιδίως σε σχέση με την εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών.

• να οργανωθούν συζητήσεις μεταξύ συνδικαλιστών και άλλων 
εκπροσώπων των εργαζομένων, διευθυντικών στελεχών και 
εργοδοτών σχετικά με το ρόλο της άμεσης συμμετοχής στο 
πλαίσιο των κοινωνικών της διαστάσεων σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο με ανταλλαγή πληροφοριών και παραδειγμάτων καλών 
πρακτικών.

• να ετοιμάσει ένα «Εγχειρίδιο οδηγιών ορθής πρακτικής» 
για να βοηθήσει τους διευθυντές και τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων να περάσουν ομαλά την εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
μέσω κοινών συντονιστικών επιτροπών σε επίπεδο επιχειρήσεων 
και κοινών ομάδων υλοποίησης, για συνδυασμό της άμεσης 
συμμετοχής με άλλες μορφές εκπροσώπησης και εργασιακών 
σχέσεων καθώς και πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

• προώθηση πρακτικών άμεσης συμμετοχής και θετικών 
αποτελεσμάτων για την κοινωνική ανάπτυξη και οικονομικές 
επιπτώσεις στις χώρες εταίρους και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

• υποβολή εισηγήσεων για δράσεις από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και των κρατών μελών, για προώθηση της άμεσης και έμμεσης 
συμμετοχής των εργαζομένων.

1. Πραγματοποίηση περαιτέρω έρευνας της υπάρχουσας 
βιβλιογραφίας, προηγούμενες αναλύσεις και στοιχεία έρευνας 
σχετικά με τις ρυθμίσεις άμεσης συμμετοχής των εργαζομένων, 
τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών και την ψηφιοποίηση στη 
δημοκρατία στο χώρο εργασίας και την άμεση συμμετοχή, • ανάλυση 
του ρόλου των προτύπων άμεσης συμμετοχής για τη βελτίωση των 
τεχνικών, τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, για τον 
εξανθρωπισμό του εργασιακού περιβάλλοντος , περαιτέρω ανάλυση 
του ρόλου της δημοκρατίας στο χώρο εργασίας και της άμεσης 
συμμετοχής, ιδίως, για βελτίωση της κοινωνικής εταιρικής σχέσης σε 
επίπεδο εταιρείας σε κάθε υποψήφια χώρα
2. Συλλογή δεδομένων σε εθνικό επίπεδο των διαδικασιών, που 
αναφέρονται στους στόχους του έργου και δημιουργία έξι Εθνικών 
Εκθέσεων.
3. Διοργάνωση και πραγματοποίηση έξι Εθνικών Εργαστήριων για 
συζήτηση, ανταλλαγή εμπειριών, ανάπτυξη ικανοτήτων, γνώσεις και 
δεξιότητες των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών 
για τη συλλογή προτάσεων για καινοτομίες και βελτίωση της 
κοινωνικής εταιρικής σχέσης σε επίπεδο εταιρείας και δημοκρατία 
στην εργασία.
4. Οργάνωση και διεξαγωγή τριών ευρωπαϊκών συζητήσεων 
στρογγυλής τραπέζης για ανταλλαγή πληροφοριών,  απόκτηση 
εμπειριών και εξεύρεση λύσεων για τα ζητήματα που θα εξεταστούν
5. Ανάπτυξη, δημοσίευση και μετάφραση της Ευρωπαϊκής Συγκριτικής 
Έκθεσης σχετικά με τον αντίκτυπο της Άμεσης Συμμετοχής στα θέματα 
που ορίζονται στους στόχους του έργου, με βάση τα αποτελέσματα 
της εθνικής έρευνας και την ανταλλαγή εμπειριών και παραδειγμάτων 
καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων κατά τη διάρκεια των εθνικών 
εργαστηρίων και των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης
6. Ανάπτυξη Εγχειρίδιου Οδηγιών Καλών Πρακτικών για να βοηθήσει 
τους διευθυντές και τους εκπροσώπους των εργαζομένων να έχουν 
ομαλή μετάβαση  στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών μέσω κοινών 
συντονιστικών επιτροπών σε επίπεδο επιχειρήσεων και κοινών 
ομάδων υλοποίησης.
7. Διοργάνωση και διεξαγωγή Τελικού Συνέδριου για να παρουσιάσει 
τα αποτελέσματα των ερευνητικών ευρημάτων. να διαδώσει τα 
παραδείγματα γνώσεων και καλών πρακτικών σε ένα ευρύτερο κοινό 
και σε άλλες χώρες / περιοχές και να βελτιώσει την ενσωμάτωση των 
αποτελεσμάτων του έργου σε άλλα εθνικά και περιφερειακά πλαίσια 
8. Δημιουργία ιστότοπου  για το έργο που θα αποτελεί την πλατφόρμα 
για  ενδιαφερόμενα μέλη σε σχέση με θέματα πληροφόρησης, 
διαβούλευσης και άμεσης συμμετοχής στο χώρο εργασίας
9. Διατήρηση και βελτίωση του δικτύου για ανταλλαγή εμπειριών 
μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν, άλλων χωρών και 
ενδιαφερομένων στα θέματα πληροφόρησης, διαβούλευσης και 
εκπροσώπησης και συμμετοχής των εργαζομένων.

η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια:
1. το στάδιο 1 θα περιλαμβάνει έρευνα από βιβλιογραφία 
σχετικά με τους δεσμούς μεταξύ άμεσης συμμετοχής 
και άλλων μορφών συμμετοχής και εκπροσώπησης των 
εργαζομένων, στο πλαίσιο της άμεσης επιρροής τους στον 
εξανθρωπισμό του εργασιακού περιβάλλοντος, στη βελτίωση 
των δεξιοτήτων και της ευημερίας στο χώρο εργασίας, στη 
βελτίωση της εργασιακής ικανοποίησης και της παρακίνησης 
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου 
των νέων τεχνολογιών στις έξι χώρες (βουλγαρία, κύπρος, 
ιρλανδία, ιταλία, πολωνία, ισπανία).
2. το στάδιο 2 θα αποτελείται από συνεντεύξεις (από 5 έως 
10) με επιλεγμένους ερωτηθέντες από τους κοινωνικούς 
εταίρους και άλλους οργανισμούς που μπορεί να είναι 
επηρεαζόμενοι/ενδιαφερόμενοι από τη συμμετοχή των 
εργαζομένων (π.χ. συνδικαλιστικές οργανώσεις, τοπικούς 
επιτρόπους και συνδικαλιστικά στελέχη, ενώσεις εργοδοτών,  
εμπειρογνώμονες δημόσιας πολιτικής κ.λπ.).
3. το στάδιο 3 θα αποτελείται από περιπτωσιολογικές μελέτες 
επιλεγμένων εταιρειών.


