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Βασίζεται στο
Προηγούμενο πρόγραμμα της ΟΒΕΣ με τίτλο «Ενίσχυση της συμμετοχής
των εργαζομένων στην Ενημέρωση και Διαβούλευση»

Τίτλος: Strengthening Involvement
Διάρκεια: 12 μήνες
Έναρξη: 01-12-2017
Λήξη: 30-11-2018

Στόχος προγράμματος Strengthening Involvement
▪Το έργο «Strengthening Involvement» στόχευε 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, μετείχαν επίσης Συνομοσπονδίες
από Βουλγαρία, Κύπρο και Μάλτα. Το έργο είχε σκοπό να αναδείξει την
Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσον αφορά την ενημέρωση και τη διαβούλευση.

Αποτελέσματα Strengthening Involvement
▪Ιστοσελίδα που περιλαμβάνει όλη τη γνώση που έχει αναπτύξει η ΟΒΕΣ
πάνω στο θέμα της Ενημέρωσης και Διαβούλευσης

http://www.informationandconsultation.com/el/

Αποτελέσματα Strengthening Involvement
▪Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει:
▪Ένα ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση εργαλείο αυτοαξιολόγησης γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, σε excel με 26 ερωτήσεις σε 3 θεματικές, για
εργαζόμενους και εκπροσώπους εργαζομένων που ενδιαφέρονται για την
ενημέρωση και διαβούλευση.
▪ Ολόκληρη την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ενημέρωση και διαβούλευση
▪ Την έκθεση της ΟΒΕΣ πάνω στην ελληνική πραγματικότητα

▪ Αντίστοιχες εκθέσεις σε Βουλγαρία, Ιταλία, Κύπρο και Μάλτα

Αποτελέσματα Strengthening Involvement
▪Το web site περιλαμβάνει ακόμα:
▪Σύντομο λεξιλόγιο βασικών όρων
▪Πρακτικές συμβουλές εφαρμογής της ενημέρωσης και διαβούλευσης

▪Μελέτες περιπτώσεων και από τις 5 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Ιταλία
& Βουλγαρία)
▪Video με συνεντεύξεις καθώς και

▪Τον Οδηγό των συνδικαλιστών για την ενημέρωση και διαβούλευση που είχε
αναπτυχθεί στα πλαίσια του προγράμματος INVOLVE

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Σύντομος τίτλος: New Challenges
Έναρξη: 01-01-2019
Λήξη: 30-01-2020
Διάρκεια: 12 μήνες

ΕΤΑΙΡΟΙ
Πλήρεις

Χώρα

ΟΒΕΣ
CFE – CGC AGRO

Ελλάδα
Γαλλία

FAI CISL
Confederation of Labour PODKREPA

Ιταλία
Βουλγαρία

Συνεργαζόμενοι

Χώρα

Σύνδεσμος Ανωνύμων
Εταιριών & ΕΠΕ

Ελλάδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
▪ Κατά τη διάρκεια συζητήσεων με τους συνδικαλιστές στο πλαίσιο της επιτόπιας
εργασίας και ως αποτέλεσμα των διεθνικών εργαστηρίων του προγράμματος
STRENGTHENING INVOLVEMENT, η OBEΣ εντόπισε ότι υφίστανται σοβαρές αλλαγές
ως προς τα θέματα ενημέρωσης και διαβούλευσης, κυρίως στις μεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις.
▪ Συνεπώς, έχει προκύψει η ανάγκη να αποκτήσουν οι συνδικαλιστές ικανότητες,
που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες προκλήσεις όσον αφορά
την ενημέρωση και τη διαβούλευση.
▪ Οι παραπάνω προκλήσεις αφορούν στις τεχνολογικές αλλαγές, την οργάνωση της
εργασίας, τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και τις πρόσφατες αλλαγές
της νομοθεσίας (κυρίως τον κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά
με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Θέματα όπως

▪ η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού,
▪ η κεντρική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,
▪ η παγκόσμια βάση δεδομένων των εργαζομένων,
▪ η παρακολούθηση της καθημερινής εργασίας των εργαζομένων σε θυγατρικές εταιρείες
από την μητρική εταιρεία,
▪ τα κριτήρια για το διορισμό ατόμων που είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των
ενδιάμεσων στελεχών,
▪ η παρακολούθηση προσωπικού (π.χ. οδηγών και συνοδών) σε επιχειρήσεις, που
διαθέτουν στόλο φορτηγών

είναι μερικές μόνο από τις αναφυόμενες προκλήσεις για ενημέρωση και διαβούλευση σε
εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΣΚΟΠΟΣ
▪ Γενικός στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη ικανοτήτων
των εκπροσώπων των εργαζομένων, ώστε να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσουν καλύτερα αυτές τις προκλήσεις για την Ενημέρωση και τη
Διαβούλευση.
▪ Με την αξιοποίηση των προηγούμενων εργασιών και εταιρικών σχέσεων, Το
έργο ”New Challenges” - «Πληροφόρηση και διαβούλευση - νέες προκλήσεις»
στοχεύει στην κάλυψη της ανάγκης των μελών των συνδικαλιστικών
οργανώσεων, των συμβουλίων των εργαζομένων και των μελών ΕΣΕ να
μάθουν περισσότερα και καλύτερα πώς να μπορούν να κινηθούν στην πράξη
για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις κατά τη διαδικασία ενημέρωσης
και διαβούλευσης στις επιχειρήσεις τους.

ΣΚΟΠΟΣ
▪ Αυτό θα επιτευχθεί μέσω συλλογής και ανταλλαγής εμπειριών και
εμπειρογνωμοσύνης εκπροσώπων των εργαζομένων σε διάφορα κράτη- μέλη ως
προς την ενημέρωση και τη διαβούλευση για τα θέματα αυτά, ανασκόπηση των
πιθανών απαντήσεων και αντιδράσεων σε αυτές τις προκλήσεις, καθώς και
διοργάνωση δραστηριοτήτων ενδυνάμωσης των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών
οργανώσεων, των μελών Συμβουλίων Εργαζομένων και των ΕΣΕ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
▪ Να συζητηθούν οι προκλήσεις που ανακύπτουν όσον αφορά την ενημέρωση και τη
διαβούλευση, οι οποίες προκύπτουν από αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, την
τεχνολογία, τις περιβαλλοντικές πολιτικές και την προστασία των δεδομένων στις
εμπλεκόμενες χώρες
▪ Να εντοπιστούν προβλήματα και ορθές πρακτικές και να αντληθούν προτάσεις και
συστάσεις για την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση του δικαιώματος στην
ενημέρωση και διαβούλευση
▪ Ανάπτυξη μελετών περιπτώσεων και εργαλείου στο διαδίκτυο με συμβουλές,
συστάσεις και μελέτες περιπτώσεων, που απευθύνονται σε εκπροσώπους των
εργαζομένων

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
▪ Να οργανωθούν μια σειρά διακρατικών και διμερών εργαστηρίων / ομάδων
συζήτησης μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών με
σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών σχετικά με τις νέες
προκλήσεις για τη νομοθεσία και πρακτικές ενημέρωσης και διαβούλευσης στην
Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βουλγαρία και τη Γαλλία
▪ Να διοργανωθεί μια τελική διακρατική ημερίδα στην Ελλάδα, όπου θα
προβληθούν οι επιπτώσεις των αλλαγών στην τεχνολογία, τις πολιτικές
προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για το
GDPR και το εθνικό εργατικό δίκαιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:
▪ Προπαρασκευαστική συνάντηση στην Αθήνα (25 Έλληνες συμμετέχοντες) που
ανοίγει το διάλογο μεταξύ των Ελλήνων συνδικαλιστικών οργανώσεων, των
εργοδοτών, των εμπειρογνωμόνων κλπ. σχετικά με τις νέες προκλήσεις για
ενημέρωση και διαβούλευση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
▪ Διακρατικό εργαστήριο στο Παρίσι (25 συμμετέχοντες) με τη συμμετοχή
εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών από τις συμμετέχουσες χώρες.
Κατά τη διάρκεια του διακρατικού εργαστηρίου, θα συζητηθούν οι προκλήσεις που
προκύπτουν σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση, οι οποίες απορρέουν από
αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, την τεχνολογία, τις περιβαλλοντικές πολιτικές και την
προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
▪ Δύο διμερείς συναντήσεις / ομάδες συζήτησης στη Βουλγαρία και την Ιταλία με τη συμμετοχή της
ΟΒΕΣ.

▪ Συνεντεύξεις από τις οποίες θα προκύψουν 3 μελέτες περιπτώσεων ανά χώρα (Ελλάδα, Ιταλία,
Γαλλία και Βουλγαρία) που θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν πραγματικές καταστάσεις νέων
προκλήσεων σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση στις χώρες των εταίρων.
▪ Ηλεκτρονικό εργαλείο στο διαδίκτυο με συμβουλές, συστάσεις και μελέτες περιπτώσεων. Το
εργαλείο θα περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα του έργου και θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Γαλλικά,
Ιταλικά, Βουλγαρικά και Ελληνικά.
▪ Μια τελική διακρατική ημερίδα στην Αθήνα.
▪ Ιστοσελίδα του έργου και διάδοση των αποτελεσμάτων του.

