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OVERALL OBJECTIVE
ΠΑΝΔΗΜΙΑ- ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Overall objective of the project is opening the discussion between 
social partners about how to face new challenges in information and 
consultation put by new conditions in global and national economies 
as well as by restrictions imposed by the need to face the covid-19 
pandemic. Final aim is empowering and capacity building of 
employees’ representatives to face better these challenges for I&C. 

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να ανοίξει η συζήτηση μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων για το πως μπορούν να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις 
σχετικά με την ενημέρωση και διαβούλευση που θέτουν οι νέες συνθήκες, 
που γέννησε η πανδημία σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο τόσο στην 
οικονομία όσο και στις επαφές. Τελικός στόχος είναι η ενδυνάμωση των 
εκπροσώπων των εργαζομένων ώστε να αντιμετωπίσουν καλύτερα αυτές τις 
προκλήσεις όσον αφορά την ενημέρωση και τη διαβούλευση.



TIMEFRAME
ΠΑΝΔΗΜΙΑ- ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

21 months /μήνες

1.3.2021-30.11.2022



PARTNERS
ΠΑΝΔΗΜΙΑ- ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

OBES
SAE & EPE

Hellenic Fur 
Federation

GR

FAI CISL CONFEDERDIA, 
Confederazione
Italiana dei Dirigenti, 
Quadri ed Impiegati
dell’Agricoltura

IT

ZBB Ver.di DE

FETICO CEIM, Confederacion
Empresarial de 

ES



Results- Αποτελέσματα(1)
Preparatory meeting in Athens (4 December 2021) opening the dialogue 
between employees’ representatives, employers’ representatives and experts 
on the new challenges for information and consultation generated by Covid-19 
and its consequences on the operation of companies, including teleworking, 
temporary closure of companies,  layoffs and other working arrangements, etc. 

Webinar in Greek (20 October 2022).

Προπαρασκευαστική συνάντηση στην Αθήνα (4 Δεκεμβρίου 2021) για άνοιγμα διαλόγου 
μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων, των εργοδοτών και εμπειρογνωμόνων σχετικά με 
τις νέες προκλήσεις για την ενημέρωση και διαβούλευση που δημιουργεί ο Covid-19 και με τις 
συνέπειές του στη λειτουργία των εταιρειών, όπως τηλεργασία, προσωρινό κλείσιμο εταιρειών, 
απολύσεις, διευθέτηση εργασίας κ.λπ.  Webinar στα ελληνικά (20 Οκτώβρη 2022).



Results- Αποτελέσματα(2)
Transnational workshop in Rome on the topic “The impact of Covid-
19 in Information and Consultation – the need for organisational and 
technological adaptations” on 4 July 2022.

Webinar in Italian on the same topic on 13 September 2022.

Διακρατικό εργαστήριο στη Ρώμη με θέμα «Ο αντίκτυπος του Covid-
19 στην ενημέρωση και τη διαβούλευση – η ανάγκη για 
οργανωτικές και τεχνολογικές προσαρμογές» στις 13 Σεπτέμβρη 
2022 

Webinar στα ιταλικά στο ίδιο θέμα στις 20 Οκτώβρη 2022.



Results- Αποτελέσματα(3)
Bilateral (Spanish –Greek) workshop in Madrid on the topic “Impact of Covid-
19 on economy, companies’ and workers – workers involvement in designing 
and implementing measures to address the impact of Covid-19 crisis” on 21 July 
2022.

Webinar in Spanish on the same topic on 18 October 2022.

Διμερές (μεταξύ Ελλήνων και Ισπανών) εργαστήριο/ημερίδα στη Μαδρίτη με 
θέμα «Ο αντίκτυπος του Covid-19 στην οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους 
εργαζόμενους – συμμετοχή των εργαζομένων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης Covid-19» στις 21 
Ιουλίου 2022

Webinar στα ισπανικά στο ίδιο θέμα στις 18 Οκτώβρη 2022.



Results- Αποτελέσματα(4)
Bilateral (German-Greek) workshop in Berlin on the topic “Impact of 
Covid- 19 crisis and conclusions and guidelines for the development of 
digital skills to workers representatives” on 1st of September 2022. 

Webinar in Germany on the same topic on the 21st of September 2022.

Διμερές (μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών) εργαστήριο/ημερίδα στο 
Βερολίνο με θέμα «Ο αντίκτυπος της κρίσης Covid-19, συμπεράσματα και 
κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των 
εκπροσώπων των εργαζομένων» στη 1 Σεπτέμβρη 2022.

Webinar στη Γερμανία στο ίδιο θέμα στις 21 Σεπτέμβρη 2022.



Results- Αποτελέσματα (5)
Website in Greek, English and source language

Website στα ελληνικά, αγγλικά και στη γλώσσα προέλευσης

https://newchallengesplus.obes.gr



Results- Αποτελέσματα(6)
Trade unionists guide in GR, IT, ES, DE, EN.

Οδηγός συνδικαλιστών σε GR,IT, ES, DE, EN.



Results- Αποτελέσματα(7)
Repository of results

Χώρος εναπόθεσης αποτελεσμάτων

Informationandconsultation.eu



Results- Αποτελέσματα(8)
Transnational Conference in Greece on the 4th of November 2022.

Διακρατική ημερίδα στην Ελλάδα, Αθήνα στις 4 Νοέμβρη 2022.



Thank you
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