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ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Προηγούμενες έρευνες, που έχει πραγματοποιήσει η ΟΒΕΣ στην Ελλάδα, 
σε συνεργασία με φορείς στην Ιταλία, Ρουμανία και Ισπανία, σχετικά με 
την ενημέρωση και τη διαβούλευση στις επιχειρήσεις έδειξαν ότι:

Η Οδηγία 2002/14, που αφορά στην ενημέρωση και διαβούλευση 
(Προεδρικό Διάταγμα 240/2006) έχει μεγάλες αδυναμίες, δεν καλύπτει 
επαρκώς τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων, ιδίως περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων, 
εξαγορών/συγχωνεύσεων, μαζικών απολύσεων κλπ. Ακόμα και έτσι, δεν 
εφαρμόζεται ικανοποιητικά και οι συνδικαλιστές δεν γνωρίζουν σε 
ικανοποιητικό βαθμό τα δικαιώματά τους. Ανάλογα συμβαίνουν και στις 
υπόλοιπες χώρες της έρευνας.



ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Το έργο «Strengthening Involvement» στοχεύει στην προώθηση της 
ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών με στόχο την 
εφαρμογή της οδηγίας 2002/14 της ΕΕ και την ενίσχυση της 
συμμετοχής εκπροσώπων των εργαζομένων στις διαδικασίες 
ενημέρωσης και διαβούλευσης. 

Το έργο επικεντρώνεται στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ της ΟΒΕΣ 
και της FAI CISL, αφενός, και των συνδικάτων από τις μικρές 
περιφερειακές χώρες της Νότιας Ευρώπης, με στόχο την προώθηση 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας των 
μικρότερων χωρών της ΕΕ (Βουλγαρία, Κύπρος, Μάλτα).



ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1. Να μελετήσει την εφαρμογή της EC / 2002/14 στις εμπλεκόμενες χώρες (Ελλάδα, 
Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρος, Μάλτα), να εντοπίσει προβλήματα και ορθές πρακτικές 
και να αντλήσει προτάσεις και συστάσεις για την αποτελεσματικότερη χρήση των 
δικαιωμάτων ενημέρωσης και διαβούλευσης.

2. Να αναπτύξει 15 μελέτες περιπτώσεων (3 ανά χώρα) και ένα ηλεκτρονικό εργαλείο 
που θα απευθύνεται σε εκπροσώπους των εργαζομένων.

3. Να διοργανώσει μια σειρά διεθνικών και διμερών εργαστηρίων, μεταξύ των 
εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών, με στόχο την ανταλλαγή 
πληροφοριών και ορθών πρακτικών σχετικά με τη νομοθεσία και πρακτικές 
ενημέρωσης και διαβούλευσης στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και 
τη Μάλτα.

4. Να διοργανώσει μια τελική διακρατική διάσκεψη στην Ελλάδα και να προβάλει την 
ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και την εφαρμογή της στον ελληνικό κοινωνικό 
διάλογο σε περιόδους κρίσης



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
- Εθνική προπαρασκευαστική συνάντηση στην Αθήνα

- Διακρατική συνάντηση στη Ρώμη

- Τρία διμερή εργαστήρια μεταξύ εργαζομένων και εκπροσώπων εργοδοτών από τη 
Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Μάλτα και εκπροσώπους της ΟΒΕΣ

- 15 μελέτες περιπτώσεων (case studies) ενημέρωσης και διαβούλευσης σε 
περιπτώσεις αναδιάρθρωσης, συγχωνεύσεων και εξαγορών, ομαδικών απολύσεων 
κλπ. 3 από κάθε χώρα

- Ένα ηλεκτρονικό εργαλείο στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, βουλγαρικά και μαλτέζικα

- Μια τελική διακρατική διάσκεψη στην Αθήνα

- Ιστοσελίδα έργου



ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φάση 1: Προπαρασκευαστική φάση 

Φάση 2: Διμερή εργαστήρια 

Φάση 3: Ανάπτυξη μελετών περιπτώσεων και ηλεκτρονικού 
εργαλείου

Φάση 4: Διακρατική διάσκεψη στην Αθήνα, 

Φάση 5: Δράσεις διάδοσης



ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φάση 1: Προπαρασκευαστική φάση 

Διοργάνωση προπαρασκευαστικής συνάντησης στην Αθήνα

Διοργάνωση διακρατικού εργαστηρίου στη Ρώμη 



ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Φάση 2: Διμερή εργαστήρια – Μάιος - Ιούλιος 2018

Διμερές εργαστήριο στη Σόφια (Βουλγαρία) μεταξύ ΟΒΕΣ, PODKREPA

Διμερές εργαστήριο στη Λεμεσό (Κύπρος) μεταξύ ΟΒΕΣ, ΔΕΟΚ

Διμερές εργαστήριο στη Valetta (Μάλτα) μεταξύ ΟΒΕΣ, UHM

Αποτέλεσμα κάθε εργαστηρίου θα είναι μια εθνική έκθεση με:

•την παρουσίαση της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την ενημέρωση και διαβούλευση με τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων,

•καλές και κακές πρακτικές, 

•συμβουλές και συστάσεις για τους εκπροσώπους των εργαζομένων. 



ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φάση 3: Ανάπτυξη μελετών περιπτώσεων και ηλεκτρονικού εργαλείου 

Το εργαλείο (στα Ελληνικά, Ιταλικά, Βουλγαρικά, Μαλτέζικα) θα περιλαμβάνει:

Γλωσσάριο, 

Μελέτες περιπτώσεων, 

Οδηγό συνδικαλιστών INVOLVE,

Συμβουλές, 

5 συνεντεύξεις βίντεο,

Εργαλείο αυτοαξιολόγησης.



ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φάση 4: Διακρατική διάσκεψη στην Αθήνα, Νοέμβριος 2018

Φάση 5: Δράσεις διάδοσης  (καθόλη τη διάρκεια του 
προγράμματος)



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Παναγιώτης Κεντερλής

Επιστημονικός συνεργάτης ΟΒΕΣ


