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Πώς θα κάνετε τις
συναντήσεις σας πιο
επιτυχημένες



Εισαγωγή

Από το 1994 οι 
εργαζόμενοι σε 
πολυεθνικές εταιρείες 
έχουν το δικαίωμα 
πληροφόρησης και 
διαβούλευσης σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 
2001 προστέθηκε μια 
νέα διάσταση, με το 
δικαίωμα συμμετοχής 
σε εταιρείες, οι 
οποίες υιοθέτησαν 
το Καταστατικό 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
(SE).

Περίπου 20.000 
εργαζόμενοι είναι 
σήμερα μέλη ενός 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Εργαζομένων ή ενός 
σώματος Εκπροσώπων 
SE και συμμετέχουν 
σε μία τουλάχιστον 
συνάντηση το χρόνο, 
όπου θα πρέπει 
να λαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά 
με όλα τα θέματα που 
αφορούν τον όμιλο ως 
σύνολο ή τουλάχιστον 
δύο θυγατρικές σε 
διαφορετικές Χώρες-
Μέλη. Οι διαβουλεύσεις 
με αυτούς τους 
εργαζομένους θα πρέπει 
να γίνονται σε χρονικό 
πλαίσιο, με τρόπο 
και περιεχόμενο που 
θα τους επιτρέπει να 
αναλύσουν τα στοιχεία 



με λεπτομέρεια και να 
εκφράσουν άποψη, η 
οποία θα ληφθεί υπόψη 
στη διαδικασία λήψη 
απόφασης.

Αυτά τα δικαιώματα των 
εργαζομένων έχουν 
πλέον θεμελιωθεί 
σταθερά σε διάφορες 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
καθώς και στην 
εφαρμογή τους στις 
εκάστοτε εθνικές 
νομοθεσίες. Παρά 
το γεγονός ότι 
εκατομμύρια ευρώ 
και δεκάδες χιλιάδες 
ημέρες δουλειάς 
έχουν επενδυθεί στην 
οργάνωση τακτικών 
συναντήσεων, η 
πλειοψηφία είναι 
μάλλον δυσαρεστημένη 
με την έκβαση αυτών 

των προσπαθειών. 
Και τα παράπονα δεν 
ακούγονται μόνο 
από την πλευρά των 
εργαζομένων, αλλά 
εκφράζονται κι από την 
πλευρά της διοίκησης.

Στόχος αυτού του 
εγχειριδίου είναι να 
δώσει απαντήσεις στα 
παράπονα αυτά με τη 
βοήθεια πρακτικών 
συμβουλών, έτσι 
ώστε να κάνετε 
τις Ευρωπαϊκές 
σας συναντήσεις 
πιο χρήσιμες, πιο 
αποτελεσματικές και πιο 
επιτυχημένες.



1. Πριν τη συνάντηση
Ίσως να ακούγεται τετριμμένο, είναι όμως 
αληθινό: το κλειδί για μία επιτυχημένη 
συνάντηση είναι η λεπτομερής προετοιμασία. 
Πράγματι, η επιτυχία της συμμετοχής των 
Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων δεν 
μπορεί να μετρηθεί με βάση τη διάρκεια ή το 
περιεχόμενο της ετήσιας συνάντησης, αλλά 
εξαρτάται αποκλειστικά από το τί συμβαίνει στις 
υπόλοιπες 360 και πλέον ημέρες του χρόνου.

Συμβουλή 1 σκεφτείτε Ευρωπαϊκά!
Σε μερικές χώρες τα δικαιώματα 
πληροφόρησης και διαβούλευσης είναι πολύ 
ισχυρά, σε άλλες χώρες όμως είναι σχεδόν 
ανύπαρκτα. Αυτό προκαλεί μια ανισορροπία, 
ιδιαίτερα αν ασχολείστε μόνο με τη χώρα σας. 
Προσπαθήστε να στρέψετε το βλέμμα σας πέρα 
από τον εθνικό σας ορίζοντα, σκεφτείτε τι θα 
μπορούσε να ενδιαφέρει τους συναδέλφους 
σας στις άλλες χώρες και μοιραστείτε τις 
πληροφορίες που έχετε. Εάν τα συνδυάσετε όλα 
αυτά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δείτε τη 
γενικότερη Ευρωπαϊκή εικόνα που συνθέτουν. 

Συμβουλή 2 έχετε τα μάτια και τα 
αυτιά σας ανοιχτά!
Τα τοπικά συμβούλια εργαζομένων ή οι 
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργάνων θα 
πρέπει να είναι οι πρώτες πηγές πληροφοριών, 
όμως υπάρχουν κι άλλες δυνατότητες. 
Συζητήστε με τους συναδέλφους σας και τους 
εκπροσώπους εργαζομένων σε άλλες χώρες 
του τομέα σας, συμμετέχετε σε συναντήσεις 
συνδικάτων, διαβάζετε εφημερίδες, 
παρακολουθείτε οικονομικές ειδήσεις στην 
τηλεόραση. Και μην ξεχνάτε το ίντερνετ: 
εισάγετε σε τακτά χρονικά διαστήματα το 

όνομα της εταιρείας σας σε μία μηχανή 
αναζήτησης και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 
ανακαλύψετε νέα που ούτε καν είχατε ακούσει.

Συμβουλή 3 επικοινωνήστε!
Η επικοινωνία είναι το καύσιμο που κρατά 
σε λειτουργία τον κινητήρα των Ευρωπαϊκών 
Συμβουλίων Εργαζομένων. Μία δομημένη 
προσέγγιση θα μπορούσε να είναι η δημιουργία 
ενός δικτύου επικοινωνίας, με την Επιτροπή 
Περιορισμένης Σύνθεσης σαν αράχνη στο 
κέντρο του ιστού, να συντονίζει όλες τις 
διεργασίες. Όμως δεν θα πρέπει να λείπει κι ο 
αυθορμητισμός. Ένα σύντομο «Τί κάνεις;» ή ένα 
«Χρόνια Πολλά» είναι πάντα ευπρόσδεκτο και 
ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ των εκπροσώπων 
στις εκάστοτε χώρες. Δεν μιλάτε την ίδια 
γλώσσα; Χρησιμοποιήστε ένα (online) λεξικό ή 
ζητήστε βοήθεια από κάποιον που κατέχει τη 
γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, κρατήστε ανοιχτή 
τη γραμμή επικοινωνίας 365 ημέρες το χρόνο.

2. Ορισμός της 
ημερησίας διάταξης
«Οι συναντήσεις μας είναι πάντα 
ίδιες: η μία άχρηστη high-tech 
παρουσίαση μετά την άλλη, και μέτα 
γρήγορα πίσω στο αεροδρόμιο.»

Συμβουλή 1 ελέγξτε και 
χρησιμοποιήστε τη συμφωνία σας!
Ποιός είναι υπεύθυνος για τον ορισμό 
της ημερησίας διάταξης; Ποιά θέματα 
αναφέρονται; Πόση ώρα έχετε για τη 



διαδικασία πληροφόρησης και διαβούλευσης; 
Η συμφωνία σας είναι το πιο σημαντικό 
έγγραφο. Είναι προϊόν διαπραγματεύσεων 
με τη διοίκηση και έχει υπογραφεί από 
αυτήν. Συνεπώς χρησιμοποιήστε την! 
Εφόσον μπορείτε να προτείνετε θέματα για 
την ημερήσια διάταξη, μην αφήσετε την 
ευκαιρία αυτή να περάσει ανεκμετάλλευτη. 
Εάν η συμφωνία ορίζει οτι όλα τα έγγραφα 
θα πρέπει να τα έχετε πάρει δύο εβδομάδες 
πριν τη συνάντηση, φροντίστε να τηρηθεί 
αυτή η προθεσμία. Η συμφωνία σας δεν 
αναφέρει τέτοια δικαιώματα; Προσπαθήστε να 
βελτιώσετε τα πράγματα στην πράξη, δείξετε 
το ενδιαφέρον σας και μην τα παρατάτε ποτέ.

Συμβουλή 2 να είστε επιλεκτικοί!
Μια ημερήσια διάταξη με είκοσι σημεία και 
καθόλου συζήτηση είναι άχρηστη. Καλύτερα 
να έχετε μόνο πέντε σημεία, και αρκετό χρόνο 
για ερωτήσεις και απαντήσεις. Εάν έχετε πάρει 
όλα τα έγγραφα πριν τη συνάντηση, τότε δεν 
χρειάζεται λεπτομερής παρουσίαση. Εάν έχετε 
πολλά θέματα, ορίστε τις προτεραιότητές σας. 
Σκεφτείτε ποιό θέμα είναι το πιο σημαντικό, 
το πιο «καυτό». Για ποιό θέμα χρειάζεστε 
οπωσδήποτε πληροφορίες; Αποφύγετε τις γενικές 
ερωτήσεις, γιατί μάλλον δεν θα πάρετε την 
απάντηση που θέλετε. Να είστε συγκεκριμένοι, 
σαφείς και καλά προετοιμασμένοι.

Συμβουλή 3 λαμβάνετε 
πρωτοβουλίες!
Εάν ανακαλύψατε ένα διεθνικό project, μην 
περιμένετε μέχρι να το θέσει η διοίκηση 
στην ημερήσια διάταξη. Εάν συμβαίνει κάτι 
παρόμοιο σε δύο χώρες μέσα σε μικρό χρονικό 
διάστημα, τότε είναι πολύ πιθανό να κρύβεται 

από πίσω μία Ευρωπαϊκή στρατηγική. Να 
θυμάστε ότι «πιθανός αντίκτυπος» δεν 
σημαίνει απαραίτητα ότι θα υπάρξουν 
αρνητικές συνέπειες για δύο χώρες. Μπορεί οι 
συνέπειες να είναι θετικές για τη μια χώρα και 
αρνητικές για την άλλη. Εάν θέλετε να έχετε 
επιρροή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
θα πρέπει να φροντίσετε να μπει το θέμα στην 
ημερήσια διάταξη όσο το δυνατόν συντομότερα.

3. Προετοιμασία και 
διεξαγωγή
«Στην αρχή οι συναντήσεις μας ήταν 
λίγο χαοτικές, αλλά τα πράγματα 
είναι πολύ καλύτερα τώρα που 
ξεκινήσαμε να αποφασίζουμε ποιός 
θα ρωτήσει τί, και προσπαθούμε 
να βρούμε κοινές θέσεις στην 
προπαρασκευαστική συνάντηση.»

Όλο το χρόνο είχατε καλή επικοινωνία και η 
προετοιμασία της ημερησίας διάταξης έγινε 
από κοινού. Τώρα πρέπει να φροντίσετε 
και η ίδια η συνάντηση να κυλίσει ομαλά. 
Είναι ευθύνη του κάθε μέλους να διαβάσει 
προσεκτικά όλα τα έγγραφα που έχουν 
κυκλοφορήσει πριν τη συνάντηση. Κατά την 
προπαρασκευαστική συνάντηση θα πρέπει 
να καταγραφούν επιπλέον ερωτήσεις, να 
διαπιστωθεί εάν λείπουν πληροφορίες και να 
οριστούν εκπρόσωποι. Η ιδανική περίπτωση 
θα ήταν, εάν μετά είχατε και μία συνάντηση 
debriefing, στην οποία θα αξιολογηθούν νέες 
πληροφορίες και θα γίνει το προσχέδιο των 
επισήμων απόψεων. Ζητήστε βοήθεια από 
ειδικούς και συντονιστές των συνδικάτων.

Συμβουλή 1 μιλήστε με μία φωνή!
Διαίρει και βασίλευε: η γνωστή αυτή μέθοδος 
των αρχαίων Ρωμαίων ισχύει μέχρι και 
σήμερα. Εάν θέλετε να ακουστεί η φωνή των 
εργαζομένων, τότε είναι καλό να συμφωνήσετε 
σε κοινές θέσεις, όπου αυτό είναι δυνατό, και 
να ορίσετε έναν εκπρόσωπο ή τουλάχιστον 
έναν περιορισμένο αριθμό εκπροσώπων 
που θα εκφράσουν τις κοινές αυτές θέσεις 
στη συνάντηση. Αποφύγετε τις εσωτερικές 
αντιμαχίες όταν είναι παρούσα η διοίκηση! 







Μπορείτε να ζητήσετε μία σύντομη διακοπή της 
συνάντησης, εάν είναι απαραίτητο, έτσι ώστε 
να λύσετε οποιαδήποτε προβλήματα εσωτερικά, 
και μετά να συνεχίσετε τη συνάντηση.

Συμβουλή 2 απαιτήστε το δικαίωμά 
σας για διαβούλευση!

Μην περιμένετε να σας ζητήσει η διοίκηση 
ευγενικά τη συμβουλή σας σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο σχέδιο. Ακόμη κι αν δεν σας το 
ζητήσουν, είναι δικαίωμά σας να εκφράσετε 
τη γνώμη σας σχετικά με οποιαδήποτε μέτρα 
βρίσκονται υπό σχεδιασμό και αυτή η γνώμη θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όμως μη βιαστείτε να 
εκφράσετε την άποψή σας και αυτή η άποψη θα 
πρέπει να υποστηρίζεται τουλάχιστον από την 
πλειοψηφία των εκπροσώπων. Βρείτε ισχυρά 
επιχειρήματα και προτείνετε εναλλακτικές 
λύσεις, μην λέτε μόνο «Ναι» ή «Όχι». Οι ειδικοί 
καθώς και οι συντονιστές των συνδικάτων 
μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτό το θέμα.

4. Μετά τη συνάντηση
«Ορισμένοι συνάδελφοι νομίζουν οτι 
πηγαίνω σε αυτές τις συναντήσεις 
μόνο και μόνο για να φάω σε ένα 
καλό εστιατόριο και να επισκεφτώ 
όμορφες πόλεις. Και εκπλήσσονται 
πάντα όταν ακούν οτι πραγματικά 
συζητούμε θέματα που αφορούν την 
ίδια τους τη θέση εργασίας.»

Μόλις τελειώσει η συνάντηση της ολομέλειας, 
ξεκινά η προετοιμασία για την επόμενη. Για να 
έχει επιτυχία ο διεθνικός διάλογος, χρειάζεται 
συντονισμένη και συνεχής προσπάθεια. Είναι 
ευθύνη όλων των μελών να φροντίσουν για 

τη σωστή παρακολούθηση των θεμάτων που 
συζητήθηκαν. Το να είναι κανείς εκπρόσωπος 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων 
πράγματι δεν αποτελεί τιμητικό αξιώμα 
ούτε κοινωνικό τουρισμό. Βρίσκεστε εκεί 
για την εκπροσώπηση των συμφερόντων 
των συναδέλφων σας. Είναι καθήκον σας 
να ενημερώσετε τους συναδέλφους σας και 
στα αντίστοιχα συνδικάτα σχετικά με το 
περιεχόμενο και την έκβαση των συναντήσεων.

Συμβουλή 1 στη βράση κολλάει 
το σίδερο!
Έχουν συζητηθεί όλα τα θέματα της 
ημερησίας διάταξης; Έχουν απαντηθεί όλα 
τα ερωτήματα; Σε περίπτωση που ορισμένα 
θέματα είναι ακόμα ανοιχτά, ίσως χρειαστεί να 
οργανώσετε ομάδες εργασίας, οι οποίες, με τη 
βοήθεια ειδικών, θα εμβαθύνουν στα θέματα. 
Πρόκειται για ένα επείγον ή ευρύτερο θέμα; 
Τότε μη διαστάσετε να οργανώσετε έκτακτη 
συνάντηση. Ένας λεπτομερής, ολοκληρωμένος 
και ειλικρινής διάλογος, με τη βοήθεια των 
απαραιτήτων πόρων, θα ωφελήσει όλους τους 
συμμετέχοντες.

Συμβουλή 2 να είστε ορατοί στη 
θέση εργασίας!
Είναι σημαντικό να κρατάτε την επαφή με τους 
συναδέλφους, τους οποίους εκπροσωπείτε. 
Πάντα θα πρέπει να τους συμβουλεύεστε πριν 
κάθε συνάντηση και να τους πληροφορείτε μετά 
από αυτήν. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους 
τρόπους: μία κοινή δημοσίευση, εθνικά φυλλάδια, 
συγκεκριμένη σελίδα στο ίντρανετ ή ακόμα και 
οργανώνοντας συναντήσεις προσωπικού. Το 
καλύτερο είναι να προσπαθήσετε να επιτύχετε 
μία συμφωνία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για να 
εξασφαλίσετε πρόσβαση παντού και διαθέσιμο 
χρόνο για όλα τα μέλη σε κάθε χώρα. 



5. Δεν βλέπω τίποτα, 
δεν ακούω τίποτα, δεν 
μιλώ για τίποτα: το θέμα 
της εμπιστευτικότητας 
(εχεμύθειας)
Εάν η διοίκηση αρνείται να δεχτεί ένα θέμα 
της ημερησίας διάταξης, μην το αποδεχτείτε 
απλά. Βρείτε επιχειρήματα γιατί αυτό το 
συγκεκριμένο θέμα είναι πολύ σημαντικό να 
συζητηθεί ή ενσωματώστε το σε ένα άλλο, 
ευρύτερο θέμα. Αλλά τί γίνεται, εάν πάρετε 
την πληροφορία, αλλά σας ζητηθεί να την 
θεωρήσετε εμπιστευτική; Αν και είναι μάλλον 
απίθανο να λάβετε ιδιαίτερα ευαίσθητα 
στοιχεία και αριθμούς, παρόλα αυτά είναι 
καλό να αποδεχτείτε το θέμα της εχεμύθειας. 
Βοηθά στη δημιουργία εμπιστοσύνης, και 
σας δίνει την ευκαιρία να συμμετέχετε από 
αρκετά αρχικό στάδιο στις διαδικασίες και να 
έχετε τη δυνατότητα πραγματικής επιρροής. 
Παρόλα αυτά μην το αποδεχτείτε πριν πάρετε 
απαντήσεις σε τέσσερις βασικές ερωτήσεις.

Ερώτηση 1 γιατί;
Η εχεμύθεια δεν θα πρέπει ποτέ να 
χρησιμοποιείται ως μέσο για να σωπάσει τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων. Θα πρέπει να 
υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για το εάν 
ένα θέμα θα θεωρηθεί εμπιστευτικό. Θα βλάψει 
την εταιρεία, εάν δημοσιοποιηθεί; Μπορεί να 
διακινδυνεύσει το κλείσιμο μίας εμπορικής 
συμφωνίας;

Ερώτηση 2 ποιός;
Η πληροφορία δεν θα πρέπει ποτέ να 
περιορίζεται σε αυτούς που κατά τύχη 
συμμετέχουν στη συνάντηση. Ποιοί άλλοι θα 
πρέπει να ενημερώνονται; Τα αναπληρωματικά 
μέλη, οι ειδικοί, τα μέλη του προσωπικού που 
θα υποστούν τις συνέπειες, οι ηγεσίες των 
συνδικάτων, οι τοπικοί εκπρόσωποι, κλπ.; 

Ερώτηση 3 τί;
Θα πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο ποιά 
ακριβώς πληροφορία θα πρέπει να θεωρηθεί 
εμπιστευτική. Εάν πάρετε ένα ολόκληρο πακέτο 
εγγράφων, είναι δύσκολο να πιστέψετε ότι όλα 
είναι εμπιστευτικά.

Ερώτηση 4 για πόσο χρόνο;
Τίποτα δεν είναι μυστικό για πάντα και συχνά 
οι διαρροές προέρχονται από τη διοίκηση 
παρά από τους εργαζόμενους. Προσπαθήστε 
να συμφωνήσετε σε ένα χρονικό διάστημα, 
εντός του οποίου θα σεβαστείτε την 
εμπιστευτικότητα, φροντίζοντας αυτό να μην 
σας εμποδίζει στη διαδικασία συμμετοχής από 
αρχικό στάδιο.

6. Δεν είστε μόνοι
«Το συνδικάτο μου οργανώνει 
κάθε χρόνο ειδικές συναντήσεις 
και εκπαιδεύσεις. Αυτό με βοηθά 
πραγματικά να νιώσω πιο ισχυρός ως 
εκπρόσωπος Ευρωπαϊκού συμβουλίου 
εργαζομένων.»

Νιώθετε χαμένοι; Αναζητάτε έμπνευση; 
Χρειάζεστε υποστήριξη για να αντιμετωπίσετε 
μία ιδιαίτερα περίπλοκη κατάσταση στην 
εταιρεία σας; Μην απογοητεύεστε, πάντοτε 



υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια. Το σώμα των 
Ευρωπαϊκών συμβουλίων είναι πράγματι 
μέρος ενός μεγάλου δικτύου ανθρώπων και 
οργανώσεων που μπορούν να προσφέρουν 
την απαραίτητη υποστήριξη και να σας 
βοηθήσουν να εξασφαλίσετε την επιτυχία σας. 
Με απλά λόγια, μπορούμε να διακρίνουμε τρία 
διαφορετικά επίπεδα.

Επίπεδο 1 ο εσωτερικός κύκλος
Κοιτάξτε γύρω σας. Μιλήστε στους συναδέλφους 
σας από τις άλλες χώρες. Μην ξεχάσετε να 
ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη. Η 
Επιτροπή Περιορισμένης Σύνθεσης, το 
προεδρείο και/ή η γραμματεία είναι υπεύθυνοι 
για τον συντονισμό των δράσεων μεταξύ των 
συναντήσεων. Όπου χρειάζεται, φροντίστε 
να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών με τους 
εκπροσώπους εργαζομένων σε επίπεδο διοίκησης.

Επίπεδο 2 ο κύκλος επικοινωνίας
Οι Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες Συνδικάτων 
μπορούν να βοηθήσουν ορίζοντας συντονιστές. 
Πολλά τοπικά συνδικάτα οργανώνουν 
συναντήσεις και εκπαίδευση για τους 
εκπροσώπους τους στην Ευρώπη. Θα πρέπει 
να ενημερώσετε τους τοπικούς εκπροσώπους 
εργαζομένων και γενικά το προσωπικό σχετικά 
με τη δουλειά σας. Ως αντάλλαγμα αυτοί 
μπορούν να αποτελέσουν μία ενδιαφέρουσα 
πηγή πληροφοριών για μελλοντικές συζητήσεις 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Λεπτομερής 
τοπική προετοιμασία μπορεί να αποδειχθεί 
χρήσιμη, για να δείτε τα διεθνικά θέματα από 
διαφορετική οπτική γωνία.

Επίπεδο 3 ο κύκλος υποστήριξης
Οι ειδικοί μπορούν να σας βοηθήσουν να 
αναλύσετε οικονομικά στοιχεία, να κατανοήσετε 
τη στρατηγική του ομίλου και ακόμη και να 
αναπτύξετε εναλλακτικά σχέδια. Οι Ευρωπαϊκές 

Ομοσπονδίες Συνδικάτων οργανώνουν 
συνέδρια και  σεμινάρια. Το Ευρωπαϊκό 
Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο καθώς και φιλικές 
προς εργαζομένους οργανώσεις προσφέρουν 
προγράμματα εκπαίδευσης ανάλογα με 
τις ανάγκες, παρέχουν ειδικές γνώσεις και 
σχεδιάζουν ειδικό υλικό. Σε ιστοσελίδες, όπως 
worker-participation.eu και ewcdb.eu μπορεί 
να βρεί κανείς πολλές σχετικές πληροφορίες. 
Τέλος, αρκετά χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί 
η ανταλλαγή χρησίμων μεθόδων με τους 
εκπροσώπους άλλων πολυεθνικών εταιρειών.

7. Δίνοντας το 
παράδειγμα
Μια καλή συμφωνία δεν λύνει όλα τα 
προβλήματα. Ούτε είναι εγγύηση για μία τέλεια 
οργανωμένη εκπροσώπηση εργαζομένων σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως αποτελεί σταθερό 
θεμέλιο, πάνω στο οποίο μπορεί να χτιστεί 
μία αποτελεσματική, αποδοτική, χρήσιμη και 
επιτυχημένη πρακτική. Οι διαπραγματεύσεις 
πάντοτε περιέχουν ένα πάρε-δώσε και 
συμβιβασμούς αποδεκτούς κι από τις δύο πλευρές. 
Παρότι αυτό είναι συνήθως μία περίπλοκη και 
δύσκολη διαδικασία, το αποτέλεσμα ανταμοίβει 
ανάλογα. Ως τελευταίος κατάλογος συμβουλών, 
παρατίθεται ακολούθως μία επιλογή των 
καλύτερων άρθρων «best practice» (‘αρίστων 
πρακτικών’)που πραγματικά μπορούν να σας 
βοηθήσουν να κάνετε τις συναντήσεις σας σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο πιο επιτυχημένες.

Παράδειγμα 1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Εργαζομένων ABB, 27.03.2001
«Μεταξύ των συναντήσεων οι πληροφορίες θα 
πρέπει να ανταλλάσσονται ανάμεσα στα μέλη. 
Κύρια εργαλεία επικοινωνίας είναι το Lotus 



Notes,το  e-mail, το τηλέφωνο και το φαξ. Τα 
μέλη θα πρέπει να φροντίσουν να υπάρχει 
διαθέσιμη υποστήριξη στη μετάφραση εντός 
της εταιρείας τους, σε περίπτωση που έρθει ένα 
φαξ ή μία σημείωση στα Αγγλικά. Τα μέλη θα 
πρέπει να αναφέρουν στο εθνικό τους σώμα 
σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν στις 
συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Εργαζομένων ΑΒΒ και να καταθέτουν 
προτάσεις σε αυτό.»

Παράδειγμα 2 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Εργαζομένων AXA Group, 6.10.2005
«Η διοίκηση συμφωνεί να παρέχει όλα τα 
έγγραφα εγκαίρως έτσι ώστε τα μέλη του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων 
να μπορούν να να κάνουν σχόλια ή να 
θέτουν ερωτήσεις εντός λογικού χρονικού 
διαστήματος»

Παράδειγμα 3 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Εργαζομένων GdF Suez, 6.05.2009
«Δημιουργούνται μόνιμες ομάδες εργασίας για 
την προώθηση του αποτελεσματικού κοινωνικού 
διαλόγου. Καθήκον αυτών των ομάδων 
εργασίας είναι η προώθηση πληροφοριών, 
διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου, καθώς 
και η εις βάθος ανάλυση συγκεκριμένων 
θεμάτων για κάθε τομέα δράσης, ιδιαίτερα 
σχετικά με τη στρατηγική, και από οικονομική, 
χρηματοπιστωτική και κοινωνική (συνθήκες 
εργασίας, ασφάλεια και υγεία) οπτική γωνία. 
Σχεδιάζονται δύο συναντήσεις το χρόνο. Πριν 
από τις συναντήσεις των ομάδων εργασίας θα 
οργανώνεται προπαρασκευαστική συνάντηση 
και μετά τις συναντήσεις θα ακολουθεί 
συνάντηση briefing (ενημέρωσης), με σκοπό να 
γίνεται το προσχέδιο της αναφοράς για το ΕΣΕ.»

Παράδειγμα 4 Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Barclays Group, 29.05.2002
«Τα μέλη του Φόρουμ BGEF θα είναι υπεύθυνα 
για την εκπροσώπηση των απόψεων του 
εκάστοτε τομέα τους. Είναι υπεύθυνα επίσης 
για τη συλλογή των απόψεων από τον εκάστοτε 
τομέα τους και την επικοινωνία με τα σχετικά 
εθνικά συμβούλια εργαζομένων.»

Παράδειγμα 5 Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Εργαζομένων Tyco 
International, 22.02.2007
«Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και οι 
αναπληρωματικοί εκπρόσωποι θα πρέπει, για 
την άσκηση των καθηκόντων τους, να έχουν 
πρόσβαση σε τηλέφωνο, φαξ, e-mail, υπολογιστή 
και φωτοτυπικό. Όπου δεν είναι δυνατή αυτή η 
πρόσβαση, η τοπική διοίκηση θα συνεργαστεί 
με τους εκπροσώπους έτσι ώστε να τους παρέχει 
πρόσβαση κατά τις εργάσιμες ώρες.»

Παράδειγμα 6 Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Εργαζομένων American 
Standard Companies, 8.03.2005
«Η διοίκηση μπορεί να απαιτήσει την τήρηση 
εμπιστευτικότητας, εάν υπάρχει εύλογη 
αιτία. Θα πρέπει να διατυπωθεί αίτημα όσο 
το δυνατόν νωρίτερα, πριν την επεξεργασία 
του συγκεκριμένου θέματος, η οποία θα 
εξηγεί τους λόγους της απαίτησης της 
τήρησης εμπιστευτικότητας, ποιές γραπτές ή 
προφορικές πληροφορίες εμπίπτουν σε αυτήν, 
για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει αυτή να 
τηρηθεί καθώς και εάν υπάρχουν άτομα, τα 
οποία δεν χρειάζεται να την τηρήσουν.»

Παράδειγμα 7 Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Εργαζομένων 
Electrolux, 7.11.2006
«Τα μέλη του ΕΣΕ μπορούν να στείλουν τις θέσεις 
τους, τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις τους 
πάνω στο προσχέδιο της ημερήσιας διάταξης 
καθώς και οποιαδήποτε συγκεκριμένα θέματα, 
πάνω στα οποία θέλουν να επικεντρωθούν. 
Όταν μία χώρα έχει περισσότερους από έναν 
εκπροσώπους, αυτοί μπορούν να συζητήσουν 
από κοινού για τουλάχιστον 3 ώρες το προσχέδιο 
της ημερήσιας διάταξης. Παρόμοια διαδικασία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για χώρες που 
αποτελούν μαζί έναν τομέα.»



European
Trade Union Institute
Bd du Roi Albert II, 5
1210 Brussels
Belgium
Tel.: +32 (0)2 224 04 70
Fax: +32 (0)2 224 05 02
etui@etui.org
www.etui.org

Το παρόν φυλλάδιο σχεδιάστηκε από το 
European Workers’ Participation Competence 
Centre (EWPCC). Είναι το πρώτο από μία 
σειρά πρακτικών και χρήσιμων εγχειριδίων 
για εκπροσώπους Ευρωπαϊκών συμβουλίων 
εργαζομένων σε διεθνικά σώματα 
πληροφόρησης και διαβούλευσης.

Συντακτική ομάδα Bruno Demaître, ETUI, 
Romuald Jagodzinski, ETUI
Γραφικά © Juan Mendez 
Graphic Design coast

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με: Bruno Demaître, EWPCC 
coordinator: bdemaitre@etui.org

© European Trade Union Institute, aisbl, 2012
D/2012/10.574/20
ISBN: 978-2-87452-267-3

Το ΕΣΙ λαμβάνει οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα έκδοση.


