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ΗΜΕΡΙΔΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ 

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 

FAI CISL, Via Tevere 20, Ρώμη, Ιταλία 

 

Συνάντηση Συνδικαλιστών με Θέμα: «Νέες Προκλήσεις που θέτει η τεχνολογία και η νομοθεσία και 

αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση» 

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου στη Ρώμη της Ιταλίας με τη συμμετοχή 5 

εκπροσώπων συνδικαλιστών από την ΟΒΕΣ – Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών 

Σωματείων (www.obes.gr), Ελλάδα και 18 εκπροσώπων συνδικαλιστών από την FAI CISL – Ιταλική 

Ομοσπονδία Βιομηχανίας Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Γεωργίας (www.faicisl.it), Ιταλία. 

Από την Ελλάδα συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΟΒΕΣ, Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, η Ελένη Μάρκου και 

η Μαρία Αλμπάνη από το Σωματείο Εργατοτεχνιτών Γούνας και Απασχολουμένων σε Παρεμφερή 

Επαγγέλματα Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας», ο Χρήστος Χατζηνικολάου από το Εργατικό Κέντρο 

Αλεξανδρούπολης και η Ξένια Χρονοπούλου, επιστημονική συνεργάτης ΟΒΕΣ. 

Η συνάντηση-εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος 

«Ενημέρωση και διαβούλευση – Νέες προοπτικές» που συντονίζει η ΟΒΕΣ και συγχρηματοδοτείται 

από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικός στόχος του έργου είναι η 

ενδυνάμωση και η ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπροσώπων των εργαζομένων, ώστε να είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις νέες προκλήσεις για την Ενημέρωση και τη Διαβούλευση, που 

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). 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω παρουσιάσεις/ συζητήσεις: 

− Παρουσίαση των συμμετεχόντων και των εμπειριών τους σχετικά με την ενημέρωση και 

διαβούλευση και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

− Ενημέρωση για τις δραστηριότητες των 2 ομοσπονδιών, ΟΒΕΣ και FAI CISL 

− Παρουσίαση του προγράμματος New Challenges/ Νέες προκλήσεις 

http://www.obes.gr/
http://www.faicisl.it/
http://newchallenges.obes.gr/el/
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− Στρογγυλό τραπέζι με τις αλλαγές στη νομοθεσία σε Ελλάδα και Ιταλία και πώς επηρεάζουν 

την ενημέρωση και διαβούλευση στις επιχειρήσεις. 

− Συζήτηση σχετικά με τις νέες προκλήσεις για την ενημέρωση και διαβούλευση και πώς τις 

αντιμετωπίζουν 

− Παρουσίαση 3 μελετών περιπτώσεων από Ιταλούς εκπροσώπους εργαζομένων και των 

αντίστοιχων μελετών περιπτώσεων από τους Έλληνες εκπροσώπους 

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων η κυρίες Μάρκου και Αλμπάνη έθεσαν ως ζήτημα την δύσκολη 

κατάσταση που αντιμετωπίζουν στην Καστοριά οι εργάτες της βιομηχανίας γούνας, που δεν 

καλύπτονται από συλλογική σύμβαση εργασίας και απειλούνται από τη σταδιακή κατάργηση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση των γουνοπαραγωγικών βιομηχανιών. 

Οι νέες προκλήσεις που εντοπίστηκαν και συζητήθηκαν μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 

- Η διαχείριση και προώθηση των σχέσεων των εργαζομένων. Επειδή παρατηρείται οι 

εργαζόμενοι να κλείνονται όλο και περισσότερο στον εαυτό τους, η δημιουργία ομάδων και 

η αλληλεγγύη αποτελεί κρίσιμο σημείο για τους εκπροσώπους εργαζομένων 

- Η διαρκής ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές στην τεχνολογία  ώστε να είναι σε θέσει να 

συζητήσουν και διαβουλευθούν αλλαγές που θα επιφέρουν στην οργάνωση της εργασίας και 

στα εργασιακά ζητήματα. 

- Η μόρφωση και εκπαίδευση των εκπροσώπων εργαζομένων, ώστε να μπορούν να 

ανταποκριθούν στις νέες αυτές προκλήσεις.  

- Η δημιουργία νέων θέσεων υψηλής τεχνολογίας από την μία πλευρά και το μη 

εξειδικευμένο/ κατάλληλα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό από την άλλη πλευρά 

- Η έλλειψη καθορισμένων ωραρίων εργασίας, με την εργασία να καταλαμβάνει όλο και 

περισσότερο χρόνο εκτός συμβάσεως, με τη μορφή π.χ. email εκτός ωρών εργασίας, εργασία 

από το σπίτι, κλπ. 

- Η έλλειψη κλαδικών συμβάσεων στην Ελλάδα. 

Η ημερίδα έληξε με συμφωνίες ανάμεσα στους συμμετέχοντες εκπροσώπους συνδικαλιστών ότι θα 

πρέπει να υπάρξει συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση αυτών των νέων 

προκλήσεων και σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων.  

 

 

 

 

 


