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ΕΙΣΑΓΩΓΗ -GENERAL CONTEXT
Προηγούμενες έρευνες, που πραγματοποίησε η ΟΒΕΣ στην Ελλάδα και οι
εταίροι της στην Ιταλία, Ρουμανία και Ισπανία σχετικά με την ενημέρωση και
διαβούλευση έδειξαν ότι η Οδηγία 2002/14 και οι νόμοι που την ενσωμάτωσαν
στα εθνικά δίκαια σε πολλές χώρες έχουν αδυναμίες και δεν μπορούν να
καλύψουν επαρκώς περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων, εξαγορών/συγχωνεύσεων,
μαζικών απολύσεων κλπ. που αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων
και ότι οι συνδικαλιστές δεν γνωρίζουν καλά τα δικαιώματά τους.
Previous surveys carried out by OBES in Greece, in cooperation with
organizations in Italy, Romania and Spain, on information and consultation in
enterprises in their respective countries showed that Directive 2002/14, on
information and consultation and its transposition laws, has in many memberStates major weaknesses, does not adequately cover the cases faced by
employees' representatives, in particular cases of restructuring, acquisitions /
mergers, mass redundancies, etc. and trade unionists are not sufficiently aware
of their rights.

ΣΚΟΠΟΣ - GENERAL OBJECTIVE
Το έργο «Strengthening Involvement» στοχεύει στην προώθηση της ανταλλαγής
καλών πρακτικών ως προς την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/14 και την ενίσχυση της
συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση.
Εκτός από την ΟΒΕΣ και τη FAI CISL, που μετείχαν στο προηγούμενο πρόγραμμα,
μετέχουν Συνομοσπονδίες από Βουλγαρία, Κύπρο και Μάλτα. Το έργο αναδεικνύει την
Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσον αφορά την ενημέρωση και τη διαβούλευση.
«Strengthening Involvement» project aims at enhancing the exchange of information
and good practices on the application of the Directive 2002/14 EC as well as
strengthening of the participation of employees’ representatives in procedures of
information and consultation.
The project focuses on the exchange of experience between OBES and FAI CISL on the
one hand and on the other with trade unions from small peripheral countries of
southern Europe (Bulgaria, Cyprus, Malta) to promote European legislation and
European cooperation as far as information and consultation are concerned.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ- SPECIFIC OBJECTIVES
1. Μελέτη εφαρμογής της Οδηγίας, εντοπισμός προβλημάτων και καλών
πρακτικών και διατύπωση προτάσεων και συστάσεων για αποτελεσματικότερη
εφαρμογή του δικαιώματος ενημέρωσης και διαβούλευσης. To study the
implementation of EC / 2002/14 in the countries concerned (Greece, Italy,
Bulgaria, Cyprus, Malta), to identify problems and good practices and to draw
up proposals and recommendations for more effective use of information and
consultation rights
2. Ανάπτυξη μελετών περιπτώσεων και ηλεκτρονικού εργαλείου που
απευθύνεται στους εκπροσώπους των εργαζομένων. To develop case studies
and an electronic tool that will address employees' representatives.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ- SPECIFIC OBJECTIVES
3. Οργάνωση μιας σειράς διακρατικών και εθνικών συναντήσεων/ημερίδων
μεταξύ εκπροσώπων των εργαζομένων και εργοδοτών για την ανταλλαγή
πληροφοριών πάνω στη νομοθεσία και καλές πρακτικές στο θέμα της
ενημέρωσης και διαβούλευσης στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την
Κύπρο και τη Μάλτα. To organize a series of transnational and bilateral
workshops, between employee representatives and employers, to exchange
information and good practices on legislation and practices of information and
consultation in Greece, Italy, Bulgaria, Cyprus and Malta.
4. Οργάνωση μιας διακρατικής ημερίδας στην Ελλάδα και προώθηση της
Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας καθώς και του κοινωνικού διαλόγου,
όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.To organize a
final transnational conference in Greece and to promote European and national
legislation and its implementation in the Greek social dialogue in times of crisis

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -RESULTS
- Ελληνική προπαρασκευαστική συνάντηση συνδικαλιστών στην Αθήνα. Greek
national preparatory workshop in Athens
- Διακρατική εναρκτήρια συνάντηση συνδικαλιστών στη Ρώμη. Transnational
kick-off workshop in Rome
- 3 διμερείς συναντήσεις συνδικαλιστών/εργοδοτών στη Βουλγαρία, Κύπρο και
Μάλτα με τη συμμετοχή εκπροσώπων από την ΟΒΕΣ. 3 bilateral workshops
between representatives of employees and employers in Bulgaria, Cyprus and
Malta with the participation of representatives of OBES

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -RESULTS
- Ηλεκτρονικό εργαλείο (Ελληνικά, Ιταλικά, Βουλγάρικα, Μαλτέζικα και
Αγγλικά). An electronic tool in Greek, Italian, Bulgarian, Maltese and English
- Διακρατική ημερίδα κλεισίματος του προγράμματος στην Αθήνα. A closing
transnational conference in Athens
- Σελίδα του έργου στο διαδίκτυο. The project web site

ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - WORK PLAN
Φάση Phase 1: Προπαρασκευαστική Preparatory phase
Φάση Phase 2: Διμερείς συναντήσεις Bilateral workshops
Φάση Phase 3: Ανάπτυξη μελετών περιπτώσεων και ηλεκτρονικού εργαλείου
Development of case studies and electronic tool
Φάση Phase 4: Διακρατική ημερίδα στην Αθήνα Transnational conference in
Athens,

Φάση Phase 5: Δράσεις διάχυσης Dissemination actions

ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WORK PLAN
Φάση Phase 1: Προπαρασκευαστική Preparatory phase

Οργάνωση προπαρασκευαστικής συνάντησης στην Αθήνα. Organisation of a
preparatory meeting in Athens
Οργάνωση εναρκτήριας διακρατικής συνάντησης στη Ρώμη. Organisation of a
transnational kick off workshop in Rome

ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WORK PLAN
Φάση Phase 2: Διμερείς συναντήσεις Bilateral workshops (May- July 2018)
Σόφια Sofia(Bulgaria) between ΟΒΕS, PODKREPA
Λευκωσία Nicosia (Cyprus) between ΟΒΕS, DEΟΚ

Βαλέτα Valetta (Μάλτα) between ΟΒΕS, UHM
Εθνική έκθεση Results of each workshop will be a national report consisting of :
•Παρουσίαση εθνικής νομοθεσίας ως προς την ενημέρωση και διαβούλευση με εκπροσώπους των εργοδοτών
Presentation of the national legislation concerning information and consultation with employees’
representatives,
•Καλές και κακές πρακτικές Good and bad practices,

•Συμβουλές και συστάσεις για τους εκπροσώπους των εργαζομένων Advices and recommendations to
employees’ representatives.

ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -WORK PLAN
Φάση Phase 3: Ανάπτυξη μελετών περιπτώσεων και ηλεκτρονικού εργαλείου
Development of case studies and electronic tool
Το εργαλείο (στα Ελληνικά, Ιταλικά, Βουλγάρικα, Μαλτέζικα και Αγγλικά) και περιλαμβάνειThe tool
(available in Greek, Italian, Bulgarian, Maltese and English) will include:

Γλωσσάρι Glossary,
Μελέτες περιπτώσεων Case studies,

Οδηγό Συνδικαλιστών Trade Unionists Guide INVOLVE,
Συμβουλές Advices,
5 video interviews,
Εργαλείο αυτοαξιολόγησης Self- assessment tool.

ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -WORK PLAN
Φάση Phase 4: Διακρατική ημερίδα στην Αθήνα Transnational conference in
Athens, Νοέμβριος November 2018
Φάση Phase 5: Δράσεις διάχυσης σε όλη τη διάρκεια του έργου Dissemination
actions, covering the whole duration of the project

