ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές
µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα κληθεί να αντιµετωπίσει,
οπότε θα πρέπει να γνωρίζει πως θα το καταφέρει µε τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.
Η παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος "EUROENTERPRISE 2000", στο
διάστηµα Ιουνίου-Νοεµβρίου 2000. Το πρόγραµµα "EUROENTERPRISE 2000" συγχρηµατοδοτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριµένα από την Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε από την Οµοσπονδία Βιοµηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωµατείων
(ΟΒΕΣ). Τα µέλη της Οµοσπονδίας είναι εργοστασιακά – επιχειρησιακά σωµατεία από διάφορους
κλάδους και τοµείς δραστηριότητας και τα µέλη αυτών των σωµατείων είναι είτε εργαζόµενοι στην
παραγωγή είτε υπάλληλοι.
Σκοπός αυτού του προγράµµατος ήταν η καταγραφή των θεµάτων που απασχολούν στην πραγµατικότητα
τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων, καθώς επίσης και η ανάλυση του ρόλου των εκπροσώπων των
εργαζοµένων που µετέχουν στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων και που προέρχονται από
περιφερειακές χώρες. Ο τελικός στόχος του προγράµµατος ήταν να ενηµερωθούν καλύτερα και να
ευαισθητοποιηθούν οι εργαζόµενοι, έτσι ώστε να µπορούν να συµµετέχουν ενεργά στις Ευρωπαϊκές δοµές
εκπροσώπησης των εργαζοµένων.
Με την παρούσα µελέτη, που είναι συνέχεια προηγούµενων πρωτοβουλιών της Οµοσπονδίας µας
ελπίζουµε και ευχόµαστε να συνεισφέραµε, έστω και λίγο, στην οικοδόµηση ενός κοινού µέλλοντος για
τους εργαζόµενους της Ευρώπης.

Αριστείδης Χατζησαββίδης
Πρόεδρος ΟΒΕΣ
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων είναι ένας σχετικά νέος θεσµός. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
94/95/ΕC της 22.09.1994, η επιχείρηση ή ο όµιλος επιχειρήσεων που έχει παραρτήµατα ή εγκαταστάσεις σε
περισσότερες από µία χώρες στις οποίες ισχύει η Οδηγία, υποχρεούται υπό συγκεκριµένες συνθήκες, στην ίδρυση
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Εργαζοµένων. Ο ρόλος που αποδίδει η Οδηγία στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια
Εργαζοµένων είναι αυτός της πληροφόρησης και της διαβούλευσης.
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η διεξαγωγή έρευνας για τον τρόπο λειτουργίας διαφόρων Ευρωπαϊκών
Συµβουλίων Εργαζοµένων στα οποία συµµετέχουν και Έλληνες εκπρόσωποι, κατά τη διάρκεια των δύο
τελευταίων χρόνων.
Συγκεκριµένα, η µελέτη ερευνά:
•

τα θέµατα συζήτησης των συναντήσεων

•

τη διάρκεια συζήτησης του κάθε θέµατος και αν η συζήτηση είναι ουσιαστική ή τυπική

•

ποιοι συµµετέχουν στις συναντήσεις και σε ποιο βαθµό η συµµετοχή των εκπροσώπων που προέρχονται από
περιφερειακά κράτη είναι ισότιµη µε αυτή των συµµετεχόντων που ανήκουν στη "µητρική εταιρεία"

•

τη διάρκεια και την συχνότητα των συναντήσεων

•

τα µέσα που βρίσκονται στη διάθεση των εκπροσώπων (µετάφραση υλικών, διερµηνεία κτλ)

•

τη συµµετοχή ή την απουσία εµπειρογνωµόνων κτλ

Άλλα σηµαντικά θέµατα που εξετάζονται στην παρούσα µελέτη, είναι:
•

ο ρόλος των περιφερειακών κρατών

•

οι σχέσεις µεταξύ των εκπροσώπων

•

τα οφέλη από την συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων

•

ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Εργαζοµένων στο µέλλον
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε µε τη βοήθεια έρευνας πεδίου µε χρήση ερωτηµατολογίου και οργάνωσης δύο
στρογγυλών τραπεζιών. Η µελέτη έχει ποιοτικό χαρακτήρα. Τα ποσοτικά στοιχεία και διαγράµµατα έχουν
χρησιµοποιηθεί προκειµένου να αποκτήσει ο αναγνώστης πιο εποπτική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης αν και
το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε είναι πολύ µικρό για να εξαχθούν στατιστικά συµπεράσµατα.

2.1. ΄Ερευνα
Η µεθοδολογία που εφαρµόσθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας, είναι η εξής:
¾ Έρευνα για την κατάσταση στην Ελλάδα, όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων
¾ Συλλογή βιβλιογραφίας
¾ Συλλογή εγγράφων από Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων, όπως για παράδειγµα συµφωνίες, ηµερήσιες
διατάξεις, πρακτικά κτλ
¾ Σύνταξη προκαταρκτικού ερωτηµατολογίου
¾ Βελτίωση και αναθεώρηση του ερωτηµατολογίου, σύµφωνα µε σχόλια από εκπροσώπους Ευρωπαϊκών
Συµβουλίων Εργαζοµένων. Το ερωτηµατολόγιο που συντάχθηκε για τους σκοπούς της µελέτης περιέχει 27
ερωτήσεις, οι οποίες είναι κυρίως πολλαπλής επιλογής, ενώ διατίθεται και χώρος για περαιτέρω
παρατηρήσεις. Τα ερωτήµατα αναφέρονται σε διάφορα θέµατα γύρω από τις συνεδριάσεις των Ευρωπαϊκών
Συµβουλίων Εργαζοµένων.
¾ Επαφές µε Εργατικά Σωµατεία και εκπροσώπους των εργαζοµένων σε Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων.
Το ερωτηµατολόγιο στάλθηκε σε 18 εκπροσώπους µέσω φαξ ενώ διάφορα εργατικά σωµατεία ενηµερώθηκαν
µέσω τηλεφώνου.
¾ Συλλογή και επεξεργασία των ερωτηµατολογίων. Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από 8 εκπροσώπους
Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Εργαζοµένων. Αρχικά, ο στόχος ήταν η µελέτη Ευρωπαϊκών Συµβουλίων
Εργαζοµένων πέντε εταιρειών, αλλά το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από εκπροσώπους για συµµετοχή στη
µελέτη και στις διασκέψεις στρογγυλής τραπέζης ήταν µεγάλο. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο µεγαλύτερος
αριθµός συµµετεχόντων εταιρειών θα αντικατόπτριζε πληρέστερα την πραγµατική κατάσταση, όλες οι
απαντήσεις έγιναν δεκτές και έτυχαν επεξεργασίας. Τα ερωτηµατολόγια αυτά µελετήθηκαν και τα
αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο επόµενο κεφάλαιο.

2.2. Στρογγυλά τραπέζια
∆ύο διασκέψεις στρογγυλής τραπέζης πραγµατοποιήθηκαν στα γραφεία της Οµοσπονδίας. Στις διασκέψεις
συµµετείχε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας, υπάλληλοι πολυεθνικών οργανισµών, εκπρόσωποι
Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Εργαζοµένων, καθώς επίσης και σύµβουλοι επιχειρήσεων, ειδικευµένοι σε θέµατα
απασχόλησης και εκπαίδευσης των εργαζοµένων.
Το κύριο θέµα των συζητήσεων στις διασκέψεις ήταν η ανταλλαγή εµπειριών των εκπροσώπων των
εργαζοµένων, που µετείχαν σε Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων, όσον αφορά τον ρόλο τους ως εκπρόσωποι
περιφερειακής χώρας, τα θετικά σηµεία των ΕΣΕ, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και τις προοπτικές που
διανοίγονται.
Πριν από την πρώτη διάσκεψη, οι συµµετέχοντες είχαν λάβει το ερωτηµατολόγιο και ορισµένοι το είχαν ήδη
συµπληρώσει. Η συζήτηση βασίστηκε στο περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου µε ιδιαίτερη έµφαση στα
προβλήµατα και στα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι εκπρόσωποι, στην αποτελεσµατικότητα των Ευρωπαϊκών
Συµβουλίων Εργαζοµένων καθώς επίσης και στις ευκαιρίες που αυτά προσφέρουν.
Το θέµα της δεύτερης διάσκεψης ήταν τα συµπεράσµατα που είχαν εξαχθεί από την επεξεργασία των
ερωτηµατολογίων, καθώς και άλλα σηµεία ενδιαφέροντος.
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3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
3.1. Εισαγωγή
Η Ελληνική νοµοθεσία εναρµονίστηκε µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 94/95/ΕΚ που αφορά το θεσµό των ΕΣΕ µε την
θέσπιση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 40/1997.
Από την έρευνα του Ελληνικού Υπουργείου Εργασίας, η οποία πραγµατοποιήθηκε ένα χρόνο µετά την προθεσµία
εναρµόνισης µε την Οδηγία στη χώρα µας, κατεγράφησαν 73 περίπου οργανισµοί που καλύπτουν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας όσον αφορά την ίδρυση ΕΣΕ. Από αυτές, οι 47 είχαν ήδη ιδρύσει
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Εργαζοµένων, οι 4 ήταν στη διαδικασία διαπραγµάτευσης ενώ στις 22 δεν είχε ακόµη
ξεκινήσει η διαδικασία ίδρυσης.
Η παρούσα µελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσµατα από τα 8 ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν από
αντίστοιχες Ελληνικές εταιρείες, οι οποίες συµµετέχουν µε εκπροσώπους σε ΕΣΕ, καθώς επίσης και από τις δύο
διασκέψεις στρογγυλής τραπέζης. Τα ερωτηµατολόγια συγκεντρώθηκαν από την ΟΒΕΣ.

3.2. Παρουσίαση των Εταιρειών
Στη συνέχεια παρατίθεται σύντοµη περιγραφή της κάθε εταιρείας:
¾ Siemens: Παράγει ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά υλικά και εξοπλισµό. Απασχολεί περίπου 270.000
υπαλλήλους σε όλη την Ευρώπη, από τους οποίους οι 2.300 εργάζονται στην Ελλάδα.
¾ Kraft Foods: ∆ραστηριοποιείται στον τοµέα των τροφίµων. Απασχολεί συνολικά 17.088 άτοµα στην
Ευρώπη, από τα οποία τα 411 εργάζονται στην Ελλάδα.
¾ Kodak: Παράγει φωτογραφικό υλικό. Στην Ευρώπη εργάζονται περίπου 20.000 άτοµα και 200 περίπου από
αυτά εργάζονται στην Ελλάδα.
¾ Unilever: ∆ραστηριοποιείται στον τοµέα των τροφίµων. Απασχολεί συνολικά 80.000 άτοµα σε όλη την
Ευρώπη, από τα οποία τα 1.000 περίπου εργάζονται στην Ελλάδα.
¾ Best Food: ∆ραστηριοποιείται επίσης στον τοµέα των τροφίµων και στην Ελλάδα απασχολεί περίπου 220
εργαζοµένους. Ο ακριβής αριθµός εργαζοµένων ανά την Ευρώπη δεν είναι διαθέσιµος.
¾ Pechiney: Παράγει αλουµίνιο. Σε όλη την Ευρώπη απασχολεί περίπου 18.000 εργαζοµένους και στην
Ελλάδα συγκεκριµένα περί τα 1.245 άτοµα.
¾ Tasty Foods: ∆ραστηριοποιείται στον τοµέα των αγρο-διατροφικών προϊόντων. Στην Ευρώπη εργάζονται
περίπου 20.000 άνθρωποι και στην Ελλάδα συγκεκριµένα απασχολούνται στην εν λόγω εταιρεία 670
άνθρωποι.
¾ Heineken: ∆ραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων ζυθοποιίας. Ο συνολικός αριθµός εργαζοµένων ανά
την Ευρώπη ανέρχεται περίπου στα 18.500 άτοµα, εκ των οποίων τα 1.500 εργάζονται στην Ελλάδα.
Παρατηρούµε, ότι η Siemens απασχολεί το µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων στην Ευρώπη σε σχέση µε τις
υπόλοιπες εταιρείες που συµµετείχαν στην έρευνά µας. Η Unilever απασχολεί επίσης µεγάλο αριθµό
εργαζοµένων, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες απασχολούν µικρότερους αριθµούς ατόµων.
Επίσης, ο όµιλος Siemens απασχολεί τον µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων στην Ελλάδα. Η Heineken καθώς και
η Pechiney απασχολoύν έναν αρκετά µεγάλο αριθµό ατόµων στην Ελλάδα. Όσον αφορά τις πολυεθνικές εταιρείες
που µετείχαν στην παρούσα µελέτη η Unilever κατέχει την τέταρτη θέση, µε 1.000 εργαζοµένους στην Ελλάδα.

3.3. Σχεδιασµός των συσκέψεων των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Εργαζοµένων
3.3.1. Συχνότητα
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία παρέχει στα ΕΣΕ το δικαίωµα να συσκέπτονται µε την Κεντρική ∆ιοίκηση τουλάχιστον µια
φορά τον χρόνο ώστε να ενηµερώνονται και να συζητούν για στρατηγικές αποφάσεις και για την πορεία της
εταιρείας και των εργαζοµένων της.
Έτσι, στις περισσότερες εταιρείες που παρουσιάζουµε σε αυτήν τη µελέτη, τα ΕΣΕ συνεδριάζουν µια φορά το
χρόνο. Στη Siemens, συνεδριάζουν µια φορά τον χρόνο, αλλά αν κριθεί απαραίτητο, µπορεί να συνεδριάζουν δύο
ή και τρεις φορές κατά τη διάρκεια του έτους. Στo συµφωνητικό της Kodak, προβλέπονται δύο συνεδριάσεις κάθε
χρόνο για τα δύο πρώτα έτη και µια φορά το χρόνο για τα έτη που θα ακολουθήσουν. Το συµφωνητικό της
Heineken προβλέπει δύο συνεδριάσεις κάθε χρόνο, µία τον Μάιο και µία τον Νοέµβριο. Προβλέπει επίσης µια
ακόµη συνεδρίαση το χρόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς υπό τη µορφή σεµιναρίου.
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία υποχρεώνει τη ∆ιοίκηση να ενηµερώνει άµεσα τα ΕΣΕ σε ειδικές περιπτώσεις όπου
επηρεάζονται τα ενδιαφέροντα των εργαζοµένων, όπως για παράδειγµα η µεταφορά εγκαταστάσεων, το κλείσιµο
τµηµάτων της επιχείρησης κτλ.. Σε αυτές τις περιπτώσεις, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια επιπλέον συνεδρίαση.

6

Όλες οι εταιρίες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη µελέτη είναι δυνατό να πραγµατοποιήσουν κάποια επιπλέον
συνεδρίαση όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Ωστόσο, οι περισσότεροι εκπρόσωποι εκφράζουν την άποψη, ότι υπάρχει διαφωνία µεταξύ της Κεντρικής
∆ιοίκησης και των ΕΣΕ για το ποια θέµατα κρίνονται ως σηµαντικά. Για παράδειγµα, µια από τις εν λόγω
εταιρείες πωλήθηκε σε µια άλλη εταιρεία και η διοίκηση δεν ενηµέρωσε ούτε το ΕΣΕ ούτε κάποιο από τα όργανα
εκπροσώπησης των εργαζοµένων.
3.3.2. Προσκλήσεις
Οι προσκλήσεις για την συµµετοχή στα ΕΣΕ αποστέλλονται στους εκπροσώπους έναν ή και περισσότερους µήνες
πριν από την συνεδρίαση. Οι όµιλοι Siemens, Heineken, Tasty Food και Pechiney προσκαλούν τους εκπροσώπους
τους στα ΕΣΕ ένα µήνα πριν από την συνεδρίαση. Οι όµιλοι Unilever, Best Food και Kraft Foods τους
προσκαλούν τέσσερις ή και περισσότερους µήνες νωρίτερα. Εποµένως, οι εκπρόσωποι διαθέτουν το χρόνο να
προετοιµαστούν καλύτερα για την συνεδρίαση. Η εταιρεία Kodak στέλνει την πρόσκληση στους εκπροσώπους
δύο ή τρεις µήνες νωρίτερα, χρόνος που θεωρείται αρκετός για την προετοιµασία.
Πόσο καιρό πριν την συνεδρίαση στέλνεται η πρόσκληση;
4 ή παραπάνω µήνες
2-3 µήνες
1 µήνα
λιγότερο από 1 µηνα

3.3.3. Προκαταρκτική Συνεδρίαση
Οι εκπρόσωποι έχουν τη δυνατότητα να συνεδριάσουν µεταξύ τους πριν από την επίσηµη συνεδρίαση µε τη
∆ιοίκηση. Όλες σχεδόν οι εταιρείες που συµµετείχαν σε αυτή τη µελέτη δίνουν στους εκπροσώπους τους αυτήν
τη δυνατότητα, έτσι ώστε να είναι καλύτερα προετοιµασµένοι για την επίσηµη συνεδρίαση.
3.3.4. Συµµετέχοντες
Στις συνόδους, εκτός από τους εκπροσώπους των εργαζοµένων, µπορούν επίσης να συµµετέχουν εκπρόσωποι της
∆ιοίκησης, των υπαλλήλων, των µεγαλύτερων θυγατρικών της µητρικής εταιρείας, εµπειρογνώµονες και
προσκεκληµένοι. Ο ρόλος του κάθε συµµετέχοντα είναι σηµαντικός για την εξέλιξη της συνεδρίασης.
Όλοι οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων που ερωτήθηκαν, απάντησαν ότι η ∆ιοίκηση συµµετέχει στις
συνεδριάσεις, σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις συµµετέχουν και εκπρόσωποι της ∆ιοίκησης θυγατρικών
εταιρειών και εµπειρογνώµονες, κυρίως υπάλληλοι των Συνδικάτων.
Ο αριθµός των συµµετεχόντων αποτελεί κρίσιµο θέµα καθώς επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα των ΕΣΕ. Οι
εκπρόσωποι δηλώνουν ότι από την αρχή επιθυµούσαν να έχουν µεγαλύτερη συµµετοχή, έτσι ώστε να
εκπροσωπούνται πιο ισότιµα και τα µικρότερα κράτη, αλλά όσο αυξάνεται ο αριθµός των συµµετεχόντων,
µειώνεται η λειτουργικότητα και η αποτελεσµατικότητα των συνεδριάσεων.
3.3.5. ∆ιάρκεια
Οι συνεδριάσεις µπορεί να διαρκέσουν από µία έως και τρεις ηµέρες. Συγκεκριµένα, οι συνεδριάσεις των οµίλων
Kodak, Kraft Foods, Heineken, Best Food, Siemens και Unilever διαρκούν συνήθως δύο ή τρεις ηµέρες. Σε
αντίθεση, οι συνεδριάσεις των οµίλων Pechiney και Tasty Foods διαρκούν µία µόνο ηµέρα. Οι εκπρόσωποι
εξέφρασαν την άποψη ότι µια ηµέρα δεν είναι αρκετή για µια αποτελεσµατική συνεδρίαση.
΄Οπως έχει ήδη αναφερθεί κατά κανόνα πραγµατοποιείται και µια µονοήµερη προκαταρκτική συνεδρίαση των
εκπροσώπων των εργαζοµένων χωρίς την παρουσία της ∆ιοίκησης.

3.4. Τα συνηθέστερα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µιας συνεδρίασης Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
Εργαζοµένων
Τα θέµατα που κυρίως απασχολούν τα ΕΣΕ είναι εκείνα που αφορούν την οικονοµική και χρηµατοδοτική
κατάσταση της επιχείρησης, την παραγωγή, τις πωλήσεις, καθώς επίσης τις συγχωνεύσεις, την απασχόληση κτλ.
Οι περισσότεροι εκπρόσωποι στις εταιρείες έχουν διαφορετική άποψη για την σπουδαιότητα των θεµάτων. Οι
εκπρόσωποι των οµίλων Siemens, Pechiney και Best Food πιστεύουν ότι το θέµα που θα πρέπει να απασχολεί
περισσότερο τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων είναι η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. Ο όµιλος
Kodak θεωρεί ότι το κύριο θέµα θα πρέπει να είναι οι συγχωνεύσεις, ενώ για τους οµίλους Unilever και Tasty
Foods το πιο σηµαντικό θέµα είναι η µείωση του αριθµού των εργαζοµένων. Ο όµιλος Kraft Foods, θεωρεί την
απασχόληση και τα κοινωνικά θέµατα ως τα πιο σηµαντικά.
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Κάποια σηµεία που αξίζει να αναφερθούν, είναι ότι:
• για να συµµετέχει κανείς ενεργά στις συνεδριάσεις, θα πρέπει να διαθέτει εκτεταµένες γνώσεις και σε τεχνικά
θέµατα, πράγµα το οποίο θεωρείται πολύ δύσκολο
• υπάρχουν πολιτιστικές διαφορές µεταξύ των εκπροσώπων των διαφόρων χωρών. Για τους εκπροσώπους
ορισµένων χωρών όπως η Γερµανία, επικρατεί η παράδοση, ότι θα πρέπει να στηρίζουν τις θέσεις της
∆ιοίκησης.
Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την ιεράρχηση των θεµάτων
προς συζήτηση στα ΕΣΕ. Η κάθε εταιρεία αντιµετωπίζει διαφορετικά προβλήµατα, στα οποία δίνεται µεγαλύτερη
έµφαση στις συνεδριάσεις µε την κεντρική ∆ιοίκηση.
Παρακάτω θα αναλυθεί κάθε ένα από τα θέµατα αυτά.
3.4.1. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική κατάσταση
Η οικονοµική κατάσταση µιας εταιρείας, αποτελεί όπως είναι φυσικό, ένα πολύ σηµαντικό θέµα. Η πρόοδος κάθε
εταιρείας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την κατάσταση των οικονοµικών της.
Ωστόσο, µόνο ένα ποσοστό της τάξης του 43% των συµµετεχόντων στην έρευνα απάντησε ότι αυτό το θέµα είναι
πολύ σηµαντικό για ένα ΕΣΕ. Το 29% αυτών δήλωσε ότι είναι αρκετά σηµαντικό και οι υπόλοιποι το
χαρακτήρισαν ως λιγότερο σηµαντικό.
3.4.2. Παραγωγή και πωλήσεις
Ζητήµατα, όπως η παραγωγή και οι πωλήσεις, αποτελούν συχνά θέµα συζήτησης των ΕΣΕ. Αν η επιχείρηση δεν
είναι παραγωγική, οι πωλήσεις θα µειωθούν µε αποτέλεσµα τη µείωση των εσόδων της και εποµένως η εταιρεία
θα αποκτήσει πρόβληµα επιβίωσης.
Παρ’ όλα αυτά, µόνο ένα ποσοστό 29% των εκπροσώπων εξέφρασαν την άποψη ότι το θέµα αυτό είναι πολύ
σηµαντικό για τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων, ενώ το 43% δηλώνει ότι το θεωρεί σηµαντικό.
Παραγωγή και Πωλήσεις

Οικονοµική κατάσταση Επιχείρησης
Πολύ σηµαντικό
Σηµαντικό
Λιγότερο
ό

3.4.3. Επενδύσεις - Νέες εργασιακές µέθοδοι ή παραγωγικές διαδικασίες
Οι επενδύσεις αποτελούν επίσης θέµα διαβούλευσης στα ΕΣΕ. Η πορεία της επιχείρησης απαιτεί διαρκείς
επενδύσεις. Ακόµα, κυρίως λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, οι µέθοδοι παραγωγής µεταβάλλονται. Οι
εταιρείες οφείλουν να ενηµερώνουν τους εργαζοµένους και να επενδύουν σε αυτούς ώστε να επιτυγχάνουν
καλύτερη απόδοση.
Το 43% των εκπροσώπων που ερωτήθηκαν δηλώνουν ότι οι επενδύσεις αποτελούν σηµαντικό θέµα για τα ΕΣΕ,
αλλά µόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 14% πιστεύει ότι το συγκεκριµένο θέµα αποτελεί ένα από τα πλέον
σηµαντικά.
Όσον αφορά τις νέες εργασιακές µεθόδους, το 57% των εκπροσώπων το θεωρεί ως σηµαντικό θέµα και το 14%
ως πολύ σηµαντικό.
Επενδύσεις

Νέες µέθοδοι εργασίας
Πολύ σηµαντικό
Σηµαντικό
Λιγότερο
σηµαντικό

3.4.4. Οργανωτική δοµή - Εκπαίδευση
Άλλα θέµατα που συζητούνται στις συνεδριάσεις των ΕΣΕ είναι η οργανωτική δοµή της επιχείρησης και η
εκπαίδευση των εργαζοµένων. Η οργανωτική δοµή θα πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς. Οι εταιρείες
χρησιµοποιούν µεθόδους, όπως για παράδειγµα το benchmarking, ώστε να κάνουν αλλαγές και να
αναπροσαρµόζουν τις διαδικασίες τους ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.

8

Εξίσου σηµαντικός παράγοντας για την πορεία της εταιρείας είναι και η εκπαίδευση των εργαζοµένων. Κάθε
επιχείρηση οφείλει να εκπαιδεύει το προσωπικό της, ώστε να γίνεται πιο παραγωγικό, να µπορεί να
χρησιµοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και να προσαρµόζεται στις γενικότερες αλλαγές.
Οργανωτική δοµή

Εκπαίδευση
Πολύ σηµαντικό
Σηµαντικό
Λιγότερο
σηµαντικό

Το 50% των εκπροσώπων πιστεύει ότι το θέµα της οργανωτικής δοµής αποτελεί σηµαντικό θέµα για τα ΕΣΕ, ενώ
το 67% δηλώνουν ότι το θέµα της εκπαίδευσης είναι εξίσου σηµαντικό.
3.4.5. Συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών
Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές εταιρειών θεωρούνται οµόφωνα ως τα σηµαντικότερα, ίσως, θέµατα που
απασχολούν τα ΕΣΕ. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η ευθύνη αυτών των ενεργειών ανήκει στη µητρική
εταιρεία. Με στόχο την αύξηση των εσόδων και/ ή των κερδών, η µητρική εταιρεία µπορεί να πουλήσει µια
εταιρεία ή να συγχωνευθεί µε έναν άλλο όµιλο.
Eίναι φανερό, ότι τέτοιου είδους στρατηγικές αποφάσεις µπορεί να επιφέρουν πολύ σηµαντικές αλλαγές, καθώς
επίσης να έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στους εργαζόµενους της εταιρείας που πωλείται ή συγχωνεύεται.
3.4.6. Εργασιακά και κοινωνικά θέµατα - Μείωση θέσεων εργασίας
∆ύο άλλα θέµατα συζήτησης των ΕΣΕ είναι η απασχόληση και τα κοινωνικά θέµατα καθώς και η µείωση
προσωπικού.
Οι εκπρόσωποι συζητούν µε την κεντρική ∆ιοίκηση για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν όσον αφορά
ορισµένα κοινωνικά θέµατα και το θέµα της απασχόλησης. Επίσης, η ∆ιοίκηση µπορεί να λάβει ορισµένα µέτρα
για µείωση του προσωπικού ή ακόµη και να ανακατανείµει τις δραστηριότητες µε στόχο την αύξηση των κερδών
και/ ή την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού.
Ένα ποσοστό 40% των εκπροσώπων θεωρεί την απασχόληση και τα κοινωνικά θέµατα ως πολύ σηµαντικά
αντικείµενα συζήτησης. Ακόµη, ένα ποσοστό 57% πιστεύει ότι η µείωση προσωπικού είναι πολύ σηµαντικό θέµα
επίσης. Στο σηµείο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί ότι ορισµένοι από τους Έλληνες εκπροσώπους εξέφρασαν το
παράπονο, ότι τουλάχιστον όσον αφορούσε εργαζόµενους της Ελλάδας, έγινε µείωση προσωπικού δίχως κάποια
ειδοποίηση, αφού η Κεντρική ∆ιοίκηση υποστηρίζει ότι δεν ήταν υποχρεωµένοι να ενηµερώσουν τα ΕΣΕ, εφόσον
η απόφαση θα επηρέαζε ένα µόνο κράτος.
Εργασιακά και κοινωνικά
θέµατα

Μείωση θέσεων εργασίας
Πολύ σηµαντικό
Σηµαντικό
Λιγότερο σηµαντικό

3.4.7. Θέµατα υγιεινής και ασφάλειας - Περιβάλλον
Καθώς οι κάτοικοι της Ευρώπης ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας, και
σε θέµατα περιβάλλοντος, η συζήτηση γύρω από αυτά γίνεται όλο και πιο σηµαντική για τα ΕΣΕ. Η εκάστοτε
µεγάλη εταιρεία έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των εργαζοµένων της και θεωρείται ως ο υπεύθυνος φορέας
για την πρόνοια και την λήψη των απαραίτητων µέτρων.
Υγεία και Ασφάλεια

Περιβάλλον
Πολύ σηµαντικό
Σηµαντικό
Λιγότερο
σηµαντικό
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Επίσης, οι εταιρείες είναι υπεύθυνες για την προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή την αποφυγή
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που µπορεί να έχει η δραστηριότητα τους. Ωστόσο, µόνο ένα ποσοστό της τάξεως
του 33% των εκπροσώπων πιστεύει ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πολύ σηµαντικό θέµα
συζήτησης για τα ΕΣΕ, ενώ ένα ποσοστό 67% των εκπροσώπων δεν θεωρούν τα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας
ως ιδιαίτερα σηµαντικά.

3.5. Συµµετοχή εµπειρογνωµόνων
Στο πλαίσιο της Οδηγίας 94/95/ΕΚ, οι εργαζόµενοι έχουν το δικαίωµα να υποστηρίζονται από κάποιον
εµπειρογνώµονα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι
εµπειρογνώµονες, λοιπόν, έχουν το δικαίωµα να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις των ΕΣΕ και να συµβουλεύουν
τους εργαζόµενους σε ορισµένα θέµατα, όπως τα οικονοµικά, η νοµοθεσία κτλ.
Τα περισσότερα ΕΣΕ, από αυτά που µελετώνται στην παρούσα µελέτη, προβλέπουν στο συµφωνητικό τους την
παρουσία εµπειρογνωµόνων στις συνεδριάσεις. Στα ΕΣΕ των οµίλων Siemens και Kraft Food συµµετέχουν
εµπειρογνώµονες σε µόνιµη βάση. Μόνο στην περίπτωση της Tasty Foods δεν προβλέπεται η παρουσία
εµπειρογνώµονα στις συνεδριάσεις.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι εµπειρογνώµονες είναι στελέχη των Συνδικάτων. Στις συνεδριάσεις
µπορεί να µετέχει ένας ή και περισσότεροι εµπειρογνώµονες, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Σύµφωνα µε τις
απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπροσώπων, ο ρόλος των εµπειρογνωµόνων στις διασκέψεις είναι πολύ
σηµαντικός και η συµµετοχή τους κρίνεται ως απαραίτητη λόγω της δυσκολίας και της τεχνικής φύσεως των
περισσοτέρων από τα θέµατα που συζητούνται. Μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 14% δεν βρίσκει σηµαντική την
συµµετοχή εµπειρογνωµόνων.
Κατά τη διάρκεια των διασκέψεων, οι εµπειρογνώµονες, ανάλογα µε την ειδικότητά τους, δίνουν συµβουλές και
τεχνική βοήθεια στους συµµετέχοντες εκπροσώπους.
Συµµετοχή εµπειρογνωµώνων
ναι
όχι
µερικές φορές

3.6. Πρακτικά των συνελεύσεων
3.6.1. Συγγραφή των πρακτικών
Σε κάθε συνεδρίαση, πρέπει να καταγράφονται πρακτικά. Αυτή η αρµοδιότητα αποτελεί ευθύνη της ∆ιοίκησης
και / ή των εργαζοµένων. Όταν υπογράφονται συµφωνίες µε µη νοµιµοποιηµένους εκπροσώπους των
εργαζοµένων, το πιθανότερο είναι να καταγράφει τα πρακτικά η ∆ιοίκηση. Στην περίπτωση που οι εκπρόσωποι
των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων συνυπογράφουν συµφωνίες, τότε οι εργαζόµενοι είναι υπεύθυνοι ή συνυπεύθυνοι
για την συγγραφή των πρακτικών.
Το 63% των εκπροσώπων των εργαζοµένων απάντησαν ότι υπεύθυνη για την κράτηση πρακτικών είναι η
∆ιοίκηση και οι εργαζόµενοι από κοινού. Μόνο το 13% αυτών απάντησαν ότι αρµόδιοι είναι οι εργαζόµενοι.
3.6.2. Μετάφραση των πρακτικών
Τα πρακτικά θα πρέπει να µεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες των συµµετεχόντων, ώστε τα αποτελέσµατα των
συνεδριάσεων να κοινοποιούνται στους εργαζοµένους των εταιρειών. Στην περίπτωση όµως ορισµένων ΕΣΕ, η
µετάφραση περιορίζεται στις πιο ευρέως χρησιµοποιούµενες γλώσσες. Οι µισοί εκπρόσωποι απάντησαν ότι τα
πρακτικά µεταφράζονται στις γλώσσες όλων των συµµετεχόντων, ενώ το 13% απάντησαν ότι τα πρακτικά δεν
µεταφράζονται.
Σε όλες τις περιπτώσεις που µελετήθηκαν, τα πρακτικά µεταφράζονται στην αγγλική γλώσσα. Η πλειοψηφία
(83%) των εκπροσώπων δήλωσε ότι τα πρακτικά µεταφράζονται στην γαλλική και γερµανική γλώσσα, ενώ µόνο
ένα ποσοστό της τάξης του 38% απάντησε ότι η µετάφραση γίνεται και στην ελληνική γλώσσα.
Στις περιπτώσεις αυτές, η µετάφραση των πρακτικών γίνεται από τους ίδιους τους εκπροσώπους ή δεν γίνεται
καθόλου. Έτσι, ακόµη κι αν οι εκπρόσωποι γνωρίζουν την γλώσσα στην οποία έχουν γραφεί τα πρακτικά, δεν
ισχύει το ίδιο και για κάποιους από τους εργαζοµένους, µε αποτέλεσµα να γίνεται ελάχιστη ή και καθόλου
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διάχυση των πληροφοριών. Οι εκπρόσωποι έθεσαν επίσης το θέµα της ποιότητας των µεταφράσεων, η οποία
κρίθηκε σε πολλές περιπτώσεις απαράδεκτη.
Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων στα ΕΣΕ των οµίλων Best Food, Heineken και Tasty Foods δηλώνουν ότι τα
πρακτικά των διασκέψεών τους µεταφράζονται στις γλώσσες όλων των συµµετεχόντων.
Μετάφραση των πρακτικών
σε όλες τις γλώσσες
σε µερικές γλώσσες
καθόλου µετάφραση

100%
50%
0%

Γλώσσες στις οποίες µεταφράζονται τα
Αγγλικά
πρακτικά
Γαλλικά
Γερµανικά
Ελληνικά
Ιταλικά
Άλλη

3.7. Λειτουργικά έξοδα
Η Οδηγία καθορίζει ότι τα λειτουργικά έξοδα των ΕΣΕ θα πρέπει να καλύπτονται από τη ∆ιοίκηση. Οι µητρικές
εταιρείες καλύπτουν τα έξοδα µεταφοράς και διαµονής όλων των συµµετεχόντων, καθώς επίσης και τα έξοδα για
τους εµπειρογνώµονες, τη µετάφραση, τη διερµηνεία και γενικότερα την πλήρη οργάνωση των συνεδριάσεων.
Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι η διοίκηση αναλαµβάνει τα έξοδα προκαταρκτικών συνεδριάσεων, καθώς επίσης
τα έξοδα γραµµατειακής και τεχνικής υποστήριξης των εργαζοµένων. Ας σηµειωθεί, ότι το Κράτος Μέλος έχει τη
δυνατότητα να θέσει περιορισµούς σε αυτά τα έξοδα (πχ. µόνο ένας εµπειρογνώµων).
Οι εκπρόσωποι ΕΣΕ που παρουσιάζονται σε αυτή τη µελέτη δηλώνουν ότι οι µητρικές εταιρείες καλύπτουν όλα
τα έξοδά τους. Για την εταιρεία Heineken, µάλιστα, αναφέρεται ότι η µητρική εταιρεία καλύπτει επίσης το κόστος
εκπαίδευσης των εκπροσώπων των ΕΣΕ για την εκµάθηση ξένων γλωσσών.

3.8. Συνεργασία µεταξύ εκπροσώπων
3.8.1. Συµµετοχή σε συνεδριάσεις
Τα µέλη των ΕΣΕ προσπαθούν να υπερβούν την ανταλλαγή πληροφοριών που λαµβάνει χώρα αποκλειστικά κατά
τη διάρκεια των συνεδριάσεων και να θέσουν δικά τους συστήµατα.
Πολύ σηµαντική υπόθεση για τις συνεδριάσεις, θεωρείται η συµµετοχή όλων των εκπροσώπων από όλες τις
χώρες, καθώς ο αντικειµενικός σκοπός τους είναι η πληροφόρηση και η διαβούλευση των εργαζοµένων µε την
Κεντρική ∆ιοίκηση.
Ωστόσο, ο στόχος απαρτίας των µελών δεν επιτυγχάνεται πάντοτε. Συγκεκριµένα, το 75% των εκπροσώπων
δήλωσε ότι στις συνεδριάσεις συµµετέχουν πάντα οι εκπρόσωποι όλων των χωρών, ενώ το 25% δηλώνει ότι
συνήθως συµµετέχουν όλοι.

Συµµετοχή των εκπροσώπων στις συνεδριάσεις

πάντοτε
συνήθως
3.8.2. Επικοινωνία ανάµεσα στις συνεδριάσεις
Τα ΕΣΕ µπορούν να αποτελέσουν λειτουργική δοµή, µόνον εφόσον υπάρχει συχνή επικοινωνία µεταξύ των µελών
τους.

Επικοινωνία ανάµεσα στις συνεδριάσεις
συχνή
όχι πολύ συχνή
σπάνια
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Θεωρείται, λοιπόν, πολύ σηµαντικό, να υπάρχει καλή σχέση µεταξύ των εκπροσώπων τόσο κατά τη διάρκεια όσο
και µεταξύ των συνεδριάσεων. Η γλώσσα διαδραµατίζει και στο σηµείο αυτό πολύ σηµαντικό ρόλο.
Παρατηρείται µια τάση, κατά την οποία οι εκπρόσωποι που οµιλούν κοινή γλώσσα σχηµατίζουν ξέχωρες οµάδες.
Αποτέλεσµα αυτής της τακτικής, είναι ότι οι εκπρόσωποι που προέρχονται από µικρά κράτη και οι οποίοι οµιλούν
κάποιες από τις λιγότερο οµιλούµενες γλώσσες, να αποµονώνονται.
Στο ερώτηµα εάν υπάρχει επικοινωνία µεταξύ των εκπροσώπων των εργαζοµένων ανάµεσα στις συνεδριάσεις, το
38% των εκπροσώπων απάντησε ότι η επικοινωνία δεν είναι πολύ συχνή. Ορισµένοι από αυτούς (25%)
απάντησαν ότι είναι σπάνια και οι υπόλοιποι απάντησαν ότι είναι συχνή. Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων
στρογγυλής τράπεζας που οργανώθηκαν στα πλαίσια της έρευνας, οι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι η επικοινωνία
περιορίζεται σε θέµατα που αφορούν την οργάνωση των συναντήσεων.
3.8.3. Μέσα επικοινωνίας
Όπως αναφέρθηκε η γλώσσα είναι το µεγαλύτερο από τα προβλήµατα, όσον αφορά την επικοινωνία ειδικά για
τους εκπρόσωπους που δεν µιλούν κάποια από τις πιο διαδεδοµένες γλώσσες.
Όταν η γλώσσα δεν αποτελεί πρόβληµα, το τηλέφωνο µπορεί να λειτουργήσει ως το πιο αποτελεσµατικό µέσο για
την επικοινωνία των εκπροσώπων. Το φαξ και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µπορούν επίσης να υιοθετηθούν ως
ισχυρά µέσα επικοινωνίας.
Οι εκπρόσωποι των οµίλων Best Food και Heineken δηλώνουν ότι επικοινωνούν µε τους άλλους εκπροσώπους
µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Επίσης, το ΕΣΕ της Heineken εκδίδει µια µηνιαία εφηµερίδα, η οποία
διανέµεται σε όλους τους εκπροσώπους.
3.8.4. Σχέσεις µεταξύ των εκπροσώπων
Ένα άλλο σηµαντικό θέµα, είναι η σχέση µεταξύ των εκπροσώπων, η οποία δεν θα πρέπει να είναι
ανταγωνιστική. Οι εκπρόσωποι θα πρέπει να συνεργάζονται και να επικοινωνούν µε φιλικό τρόπο. Αν η µεταξύ
των σχέση δεν είναι φιλική, τότε απειλείται η αποτελεσµατικότητα των ΕΣΕ.
Σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι (88%) απάντησαν ότι οι σχέσεις τους µε τους εκπροσώπους των άλλων κρατών είναι
φιλικές. Ο εκπρόσωπος του οµίλου Heineken ανέφερε ότι µεταξύ τους αποκαλούνται "συνάδελφοι". Ωστόσο, ο
εκπρόσωπος του οµίλου Best Food δήλωσε ότι οι εταιρείες µεγαλύτερων κρατών αντιµετωπίζουν διαφορετικά
προβλήµατα από αυτά των περιφερειακών κρατών, µε αποτέλεσµα οι εκπρόσωποί τους να µην ενδιαφέρονται για
τα προβλήµατα των εταιρειών των µικρότερων κρατών. Σε πολλές περιπτώσεις, η εκτελεστική επιτροπή
(προεδρείο) του ΕΣΕ δεν ενηµερώνει τους εκπροσώπους των άλλων χωρών για το τι συµβαίνει. Ακόµα και στην
περίπτωση που υπάρχει ένα σοβαρό ζήτηµα που απασχολεί µία χώρα αυτό δεν µπορεί να συζητηθεί στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Εργαζοµένων αν δεν αφορά άλλη µία χώρα τουλάχιστον.
Επίσης, ο εκπρόσωπος της εταιρείας Kraft Foods ανέφερε ότι όταν κάποια στιγµή υπήρχε µια περίπτωση
µεταφοράς κάποιας δραστηριότητας από µια χώρα σε κάποια άλλη, η χώρα-αποδέκτης δεν εκδήλωσε κάποια
συµπαράσταση προς την χώρα-προέλευσης.

3.9. Γενικά θέµατα
3.9.1. ∆ιάλογος µεταξύ της ∆ιοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζοµένων
Είναι αποτελεσµατικός ο διάλογος µεταξύ διοίκησης και
εργαζοµένων;
ναι
οχι
µερικές φορές

Η σηµασία της αποτελεσµατικότητας του διαλόγου µεταξύ της ∆ιοίκησης και των ΕΣΕ είναι προφανής.
∆ιαφορετικά, οι συνεδριάσεις των ΕΣΕ αποτελούν µια κοινωνική συνάντηση χωρίς χειροπιαστά αποτελέσµατα
για καµία εκ των δύο πλευρών.
Σε αυτό το ερώτηµα, εάν δηλαδή ο διάλογος µεταξύ της ∆ιοίκησης και των ΕΣΕ είναι αποτελεσµατικός, το 63%
των εκπροσώπων απάντησε θετικά. Ένας στους τέσσερις εκπροσώπους από αυτούς που ερωτήθηκαν απάντησε
ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, µόνο σε µερικές των περιπτώσεων επιτυγχάνεται αποτελεσµατικός
διάλογος.
Στο σηµείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι οι όροι πληροφόρηση και διαβούλευση δεν επιβάλλουν ως αναγκαία τη
λήψη κάποιας κοινής απόφασης.
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3.9.2. Παρεµβάσεις
Οι εκπρόσωποι µπορούν να παρέµβουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Αν έχουν κάποιο ερώτηµα ή σχόλιο, έχουν την δυνατότητα να το διατυπώσουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
Μόνο οι εκπρόσωποι της Heineken δηλώνουν ότι στερούνται αυτού του δικαιώµατος. Επίσης, ο εκπρόσωπος της
Best Food απάντησε ότι µπορούν να παρέµβουν σε µερικές µόνο περιπτώσεις, αλλά τις περισσότερες φορές, η
κατάσταση παραµένει η ίδια ακόµη και µετά την παρέµβασή τους.
3.9.3. Επίδραση στα σχέδια της ∆ιοίκησης µετά τις συνεδριάσεις µε τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων
Ο σκοπός των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Εργαζοµένων είναι η πληροφόρηση και η διαβούλευση της ∆ιοίκησης µε
τα µέλη τους. ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για τη λήψη κοινών αποφάσεων ούτε καµία δέσµευση της ∆ιοίκησης.
Οι περισσότεροι εκπρόσωποι (63%) δήλωσαν ότι υπήρξαν περιπτώσεις που η Κεντρική ∆ιοίκηση άλλαξε τα
σχέδιά της µετά από τη συνεδρίαση του ΕΣΕ. Ο εκπρόσωπος του οµίλου Siemens ανέφερε ότι υπήρξαν ορισµένες
αλλαγές στα σχέδια της ∆ιοίκησης, αλλά δεν ήταν σηµαντικές. Από την άλλη µεριά, οι εκπρόσωποι των οµίλων
Heineken και Kraft Foods απαντούν ότι η ∆ιοίκηση λαµβάνει µέτρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές χωρίς να τους
ενηµερώνει καθόλου.
Το 38% των εκπροσώπων υποστήριξαν ότι οι συνεδριάσεις των ΕΣΕ δεν είχαν καµία επίδραση στα
προγραµµατισµένα σχέδια της ∆ιοίκησης. Ο εκπρόσωπος του οµίλου Best Food ανέφερε ότι οι συνεδριάσεις των
ΕΣΕ δεν συζητούν θέµατα που απασχολούν τους εργαζοµένους. Τα θέµατα των συζητήσεών τους αφορούν
κυρίως την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος του οµίλου Kodak πιστεύει ότι οι
συνεδριάσεις λαµβάνουν χώρα µε µόνο στόχο την τυπική τήρηση της Οδηγίας και της απ’ αυτών απορρέουσας
Σύµβασης εκ’ µέρους της ∆ιοίκησης.
3.9.4. Οφέλη από τη συµµετοχή στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων
Σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι (88%) συµφώνησαν ότι τα οφέλη τους από τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις των
ΕΣΕ είναι πολλά. Ο εκπρόσωπος του οµίλου Unilever ανέφερε ότι οι συνεδριάσεις προσφέρουν στους
εργαζοµένους µια καλή ευκαιρία να ενηµερωθούν και να διαβουλευτούν για µελλοντικά σχέδια. Ο εκπρόσωπος
της Kodak πιστεύει ότι τα οφέλη πηγάζουν τόσο από την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εργαζοµένων όσο
και από την πληροφόρηση που δίνεται από την ∆ιοίκηση. Άλλοι εκπρόσωποι ανέφεραν ως οφέλη, την επαφή τους
µε τους εκπροσώπους των άλλων κρατών και την εµπειρία που αποκτούν από τη συµµετοχή τους στις
συνεδριάσεις.
Μία µόνο εκπρόσωπος, η προερχόµενη από την εταιρεία Best Food, υποστήριξε ότι δε βλέπει κάποιο όφελος για
τους εργαζοµένους, αλλά µόνο για τους εργοδότες, αφού το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνηµα δεν είναι αρκετά
ισχυρό.
3.9.5. Μελλοντικές ευκαιρίες
Οι εκπρόσωποι ρωτήθηκαν, πως βλέπουν το ρόλο που καλούνται να παίξουν τα ΕΣΕ Εργαζοµένων, µε δεδοµένη
την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ.
Οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους πιστεύουν ότι τα ΕΣΕ πρέπει να έχουν στο µέλλον έναν πιο ενεργό ρόλο.
Αντί να είναι όργανα ενηµέρωσης και διαβούλευσης, προτείνουν να παρέχουν ακόµη και δυνατότητες
διαπραγµάτευσης.
Άλλες προτάσεις των εκπροσώπων για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του θεσµού των ΕΣΕ είναι:
• Ο συντονισµός των ενεργειών των ΕΣΕ µε αυτές των Συνδικάτων και των Σωµατείων
• Η πρόβλεψη ποινών στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σωστή ενηµέρωση των εκπροσώπων των εργαζοµένων
• Η συµµετοχή των εργαζοµένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όταν αυτές αφορούν θέµατα ζωτικής
σηµασίας. Οι εργαζόµενοι συµπεριλαµβανοµένων αυτών από περιφερειακές χώρες πρέπει να είναι ισότιµοι
κοινωνικοί εταίροι
• Η δυνατότητα υπογραφής Ευρωπαϊκής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από µελέτες που υλοποιήθηκαν από την Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο - για την Βελτίωση των Προτύπων Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας και το Ευρωπαϊκό
Συνέδριο Εργατικών Σωµατείων, διαπιστώνεται ότι, οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων των πολυεθνικών
οργανισµών δεν έχουν ακόµη τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να
χρησιµοποιήσουν τα ΕΣΕ ως ουσιαστικά µέσα για τη βελτίωση της θέσης των εργαζοµένων και τον
προσανατολισµό του εργατικού κινήµατος και των σωµατείων τους προς την κατεύθυνση διασφάλισης των
εργασιακών θέσεων και της ποιότητας της εργασίας στο µέλλον.
Επιπρόσθετα, οι µελέτες έδειξαν ότι τα ΕΣΕ µπορούν να είναι ιδιαίτερα επιτυχή όταν τα συµφωνητικά
προβλέπουν έναν εκτεταµένο κατάλογο θεµάτων προς συζήτηση, τα οποία να αναφέρονται στη στρατηγική των
επιχειρήσεων και στα ενδιαφέροντα και συµφέροντα των εργαζοµένων.
Η πλειοψηφία των εκπροσώπων πιστεύει ότι ο ρόλος των ΕΣΕ δεν πρέπει να περιορίζεται σε απλή διαβούλευση
και πληροφόρηση, αλλά οι εκπρόσωποι θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να παρεµβαίνουν στη λήψη
αποφάσεων. Η επέκταση των αρµοδιοτήτων των εκπροσώπων σε πεδία όπως η διαπραγµάτευση µε την κεντρική
∆ιοίκηση και η σύνταξη προτάσεων που αφορούν τη στρατηγική της επιχείρησης, αναµένεται να ενδυναµώσει τα
ΕΣΕ και να δώσει στους εργαζόµενους ουσιαστικά οφέλη.
Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της παρούσης µελέτης, φαίνεται ότι υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ της έδρας
µιας πολυεθνικής και των περιφερειακών κρατών όσον αφορά την ποιότητα και τον αριθµό συµµετοχής των
εργαζοµένων στα ΕΣΕ. Οι περισσότεροι από τους Έλληνες εκπροσώπους συµφωνούν ότι όλοι οι εκπρόσωποι
ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης τους θα πρέπει να θεωρούνται ως ισότιµοι κοινωνικοί εταίροι.
Παρατηρήθηκαν επίσης σηµαντικές διαφορές όσον αφορά στον αριθµό συµµετεχόντων εκπροσώπων ανά χώρα,
αλλά και όσον αφορά τα δικαιώµατά τους. Στα περισσότερα ΕΣΕ, οι εκπρόσωποι από µικρότερα κράτη είναι πολύ
λιγότεροι στον αριθµό και ο ρόλος τους είναι περιορισµένος. Οι υποχρεώσεις τους συνίστανται στην απλή
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις.
Η κεντρική ∆ιοίκηση πρέπει να ενηµερώνει τους εκπροσώπους των εργαζοµένων για όλες τις στρατηγικές
αποφάσεις που λαµβάνει. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές, η ∆ιοίκηση λαµβάνει ορισµένα µέτρα χωρίς να
ενηµερώνει τους εκπροσώπους και ιδιαίτερα εκείνους που ανήκουν σε θυγατρικές εταιρείες µικρότερων κρατών.
Ακόµη και στην περίπτωση, που µια εταιρεία πωλείται σε κάποιον άλλο όµιλο, έχει συµβεί το φαινόµενο να µην
ενηµερώνονται οι εκπρόσωποι.
Συµπερασµατικά, ο ρόλος των ΕΣΕ µπορεί να γίνει περισσότερο ενεργός από τυπικός και συµβολικός που είναι
σήµερα, µόνο υπό την προϋπόθεση αλλαγής του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας τους.
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