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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 Δεκέμβριος 2017 - Ιανουάριος 2018

Φάση 2: Διμερή εργαστήρια Ιανουάριος - Μάιος 2018

Φάση 3: Ανάπτυξη μελετών περιπτώσεων και ηλεκτρονικού εργαλείου Ιανουάριος - Οκτώβριος 2018

Φάση 4: Διακρατική διάσκεψη στην Αθήνα, Νοέμβριος 2018

Φάση 5: Δράσεις διάδοσης Δεκέμβριος 2017 - Νοέμβριος 2018



ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φάση 1: Προπαρασκευαστική φάση Δεκέμβριος 2017 - Ιανουάριος 2018

Διοργάνωση προπαρασκευαστικής συνάντησης στην Αθήνα - Δεκέμβριος 2017

Διοργάνωση διακρατικού εργαστηρίου στη Ρώμη - Ιαν 2018

Ως αποτέλεσμα της προπαρασκευαστικής φάσης, οι εταίροι θα έχουν έναν λεπτομερή προγραμματισμό, έναν 
οδικό χάρτη και θα επιβεβαιώσουν τη μεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου.



ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Φάση 2: Διμερή εργαστήρια Ιανουάριος - Μάιος 2018

Διμερές εργαστήριο στη Σόφια (Βουλγαρία) μεταξύ ΟΒΕΣ, PODKREPA - Μάρτιος 2018

Διμερές εργαστήριο στη Λευκωσία (Κύπρος) μεταξύ ΟΒΕΣ, ΔΕΟΚ - Μάιος 2018

Διμερές εργαστήριο στη Valetta (Μάλτα) μεταξύ ΟΒΕΣ, UHM - Ιούνιος 2018

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. 

Η οργάνωση μιας ομάδας εστίασης σε κάθε ένα από τα εργαστήρια θα διευκολύνει την παραγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων που 
θα ενσωματωθούν στο ηλεκτρονικό εργαλείο ως χρήσιμοι πόροι για τους εκπροσώπους των εργαζομένων (π.χ. κατά τη διάρκεια των 
συναντήσεων θα μαγνητοσκοπείται 1 συνέντευξη σε βίντεο που θα ενσωματωθεί στο εργαλείο).



ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φάση 3: Ανάπτυξη μελετών περιπτώσεων και ηλεκτρονικού εργαλείου Ιανουάριος - Οκτώβριος 2018

Ορισμός δομής και περιεχομένου για τις μελέτες περιπτώσεων, Ιανουάριος 2018

Προσδιορισμός μελετών περιπτώσεων - σύνταξη, Ιανουάριος - Ιούνιος 2018

Ανασκόπηση - οριστικοποίηση μελετών περιπτώσεων, Ιούνιος 2018

Σχεδιασμός ηλεκτρονικού εργαλείου, Μάρτιος - Μάιος 2018

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εργαλείου, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2018 - Γλωσσάριο, μελέτες περιπτώσεων, συμβουλές, 5 
συνεντεύξεις βίντεο, εργαλείο αυτοαξιολόγησης.

Μετάφραση των περιεχομένων του online εργαλείου σε Ελληνικά, Ιταλικά, Βουλγαρικά, Μαλτέζικα, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2018

Ανάπτυξη πολυγλωσσικής εκδοχής ηλεκτρονικού εργαλείου, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2018



ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φάση 4: Διακρατική διάσκεψη στην Αθήνα, Νοέμβριος 2018

Φάση 5: Δράσεις διάδοσης Δεκέμβριος 2017 - Νοέμβριος 2018

Ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου, Δεκέμβριος 2017, συνεχής ενημέρωση [EN, EL + υλικά στη BG, IT και MT]

Δελτία τύπου, Δεκέμβριος 2017 - Νοέμβριος 2018

Άμεσες επαφές (τηλέφωνο/ συναντήσεις κλπ), Δεκέμβριος 2017 - Νοέμβριος 2018

Παρουσίαση του έργου σε ενδιαφερόμενους φορείς/ άτομα, Δεκέμβριος 2017 - Νοέμβριος 2018



ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πρέπει άμεσα να καθοριστούν!

Προπαρασκευαστική συνάντηση - Δεκέμβριος 2017 Αθήνα 

Διακρατικό εργαστήριο - Ιανουάριος 2018 Ρώμη - 4 άτομα (3 ΟΒΕΣ + 1 expert)

Διμερές εργαστήριο - Μάρτιος 2018 Σόφια - 6 άτομα (4 ΟΒΕΣ + 2 experts)

Διμερές εργαστήριο - Μάιος 2018 Λευκωσία - 6 άτομα (4 ΟΒΕΣ + 2 experts)

Διμερές εργαστήριο - Ιούνιος 2018 Βαλέτα - 6 άτομα (4 ΟΒΕΣ + 2 experts)

Διακρατική διάσκεψη - Νοέμβριος 2018 - Αθήνα - 5 από άλλες χώρες



ΡΟΛΟΙ

ΟΒΕΣ - γενική διαχείριση έργου, τελική εκδήλωση, ηλεκτρονικό εργαλείο

FAI CILS - διακρατικό εργαστήριο στη Ρώμη, 3 μελέτες περιπτώσεων, μετάφραση 
ηλεκτρονικού εργαλείου στα Ιταλικά

Η PODKREPA, η DEOK και η UHM θα αναλάβουν τα ακόλουθα καθήκοντα:
 Συμμετοχή στη διακρατική συνάντηση στη Ρώμη.
 Διοργάνωση διμερούς συνάντησης εργασίας και συνάντησης συντονισμού με τοπικούς συμμετέχοντες και 

συμμετοχή αντιπροσωπείας από την Ελλάδα.
 Ανάπτυξη μιας έκθεσης με τα αποτελέσματα της συνάντησης στην αγγλική γλώσσα.
 Ανάπτυξη τριών μελετών περιπτώσεων που περιγράφουν την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενημέρωση και 

τη διαβούλευση
 Συμμετοχή στη διακρατική διάσκεψη και συνάντηση συντονισμού στην Αθήνα.

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ στην Ελλάδα θα συμμετάσχει στην προπαρασκευαστική 
συνάντηση στην Αθήνα, στο διακρατικό εργαστήριο της Ρώμης και στο διεθνές συνέδριο στην Αθήνα, 
προσφέροντας νομική εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα πληροφόρησης και διαβούλευσης.



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 178.155,00 ευρώ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: 160.399,50 ευρώ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ: 78.600,00 ευρώ

ΤΑΞΙΔΙΑ: 62.500,00 ευρώ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 22.400,00 ευρώ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ: 3.000,00 ευρώ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ: 11.655,00 eu ευρώ ros

ΔΕΟΚ: 12.840,00 ευρώ

FAI CISL: 15.247,50 ευρώ

ΟΒΕΣ: 135.515,50 ευρώ

UHM: 14.552,00 ευρώ



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΒΕΣ ΔΕΟΚ FAI CSL UHM

ΕΡΓΑΤΙΚΑ 63600 5000 5000 5000

ΤΑΞΙΔΙΑ 42150 6500 6950 6900

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 19400 1800 1200

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 1500 500 500 500

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8865,5 840 997,5 952

135515,5 12840 15247,5 14552


