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DG Informatik (DIGIT) 
 
3 πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για την ψηφιακή ενιαία αγορά 
 
1. Καλύτερη πρόσβαση σε ψηφιακά 

προϊόντα και υπηρεσίες 

2. Βέλτιστες προϋποθέσεις για ψηφιακά 
δίκτυα και υπηρεσίες 

3. Ψηφιακή οικονομία ως μοχλός 
ανάπτυξης 

Ένα Καθήκον: 

Δημιουργία καινούριων δυνατοτήτων 
εργασίας και συνεργασίας για τους 
εργαζόμενους 

 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ 

Ψηφιακή ενιαία αγορά 



ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

All-IP-Migration 
o Η εγκατάσταση της καινούριας τεχνολογίας ΙΡ 

αντικαθιστά την παλιά κλασσική τεχνολογία ΤΕ 

o Κεντρικοποιημένο λογισμικό σε κέντρα δεδομένων 
αντικαθιστούν παλιό αποκεντρομένο υλικό 

Pan european Network 
o Κεντρικοποιεί σημαντικά διασυνοριακά μέρη της 

αλυσίδας δημιουργίας αξίας του ομίλου 

o Όλες οι υπηρεσίες που παράγονται (τοπικά) από κάθε 
χώρα, θα παράγονται κεντρικά σε μια χώρα. 

Centralized Shared Services 
o Κεντρικοποιεί σημαντικό διασυνοριακό αριθμό των 

εσωτερικών υπηρεσιών του ομίλου 

Άλλες στρατηγικές και επιχειρησιακά μοντέλα 

Ψηφιοποίηση του κλάδου ΤΠΕ 
 

Δομή κλάδου  
o Επιχειρήσεις | Πεδία επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων | Προϊόντα Υπηρεσίες | Services 

Υποτομείς 

Τεχνολογία πληροφοριών  
o Υλικό ΤΠ | Λογισμικό | Υπηρεσίες ΤΠ 
Τηλεπικοινωνία 
o Υποδομή | Τερματικά | Υπηρεσίες 

Δημιουργία εργασίας και θέσεων εργασίας 
στον ψηφιακό κόσμο εργασίας 

Καινοτομίες, τεχνολογίες και τάσεις της αγοράς 

o Λύσεις υποδομής |Cloud Computing | Internet of 
Things Βιομηχανία 4.0 | Big Data | Ψηφιακές 
πλατφόρμες | Mobile Computing | Τεχνητή 
νοημοσύνη | Digital Health 

…….. 

Ψηφιακή ενιαία αγορά 



ΈΜΦΑΣΗ (1)    Εργασία 4.0 – ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΠΕ  

•Θέσεις εργασίας (συν/πλην) | Ποιότητα εργασίας Τύποι 
απασχόλησης (πλήρης + μερική, προσωρινή απασχόληση 
ορισμένης διάρκειας, προσωρινή εργασία) | Κινητή απασχόληση 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό | Crowdworking | Outsourcing 

Απασχόληση 

• Ψηφιακές δεξιότητες | Αυτόνομη εργασία | 
Ιεραρχίες  | Καριέρες | Επαγγελματική εξέλιξη | 
Διευθυντικές ευθύνες 

Δεξιότητες 
• Συστήματα χρόνου εργασίας | Ευελιξία Υπερωρία | 

Ανεξάρτητη διευθέτηση χρόνου | Ισορροπία εργασίας-
ζωής  

Ωράριο εργασίας 

• Οργάνωση εργασίας | εξειδικευμένη εργασία | υγιή εργασία 
Εργασία που υποστηρίζει την μάθηση Εργασία που λαμβάνει 
υπόψη την ηλικία και γήρανση των εργαζομένων | 
Εντατικοποίηση επιδόσεων Φόρτος εργασίας 
(ψυχολογικός/σωματικός)  

Διαμόρφωση εργασίας 

• Δεδομένα απασχόλησης | Έλεγχος επιδόσεων 
Ευρωπαϊκός κανονισμός για την προστασία των 
δεδομένων  

Ασφάλεια δεδομένων 

• Δικαιώματα εργαζομένων (πληροφόρηση, διαβούλευση, συνδιαχείριση) 
• Εκπροσώπηση συμφερόντων (συνδικάτα, ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων) 

• Εργαλεία (συλλογικές συμβάσεις, κλαδικές συμφωνίες, κοινωνικός διάλογος) 

Συμμετοχή εργαζομένων 

• Υψηλότερη επαγγελματική εξειδίκευση | Απώλεια 
δεξιοτήτων Ψηφιακές δεξιότητες | Συστηματική 
επιμόρφωση | Ανάπτυξη προσωπικού 

Κατάρτιση 



ΕΜΦΑΣΗ(2)    ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ DEUTSCHE TELEKOM   

Επιπτώσεις των ψηφιακών 
επιχειρηματικών μοντέλο 
στην εργασίας και την 
απασχόληση; 

• Αυτοματοποίηση της χειρωνακτικής εργασίας (επιπτώσεις του ορθολογισμού) 
• Αφορά: Εργασίες όλων των ειδών, από απλά μέχρι περίπλοκα καθήκοντα | όλες τις 

εταιρείες του ομίλου 
• Απώλειες θέσεων εργασίας | Δημιουργία καινούριων θέσεων εργασίας (αρνητικός 

ισολογισμός θέσεων εργασίας;) 
• Οι εναπομείνασες θέσεις καθώς και οι καινούριες θέσεις εργασίας απαιτούν 

καινούριες ψηφιακές δεξιότητες (ποιες;) 

 
 
 
 

Ευκαιρίες και κίνδυνοι της ψηφιοποίησης 

• Αναδιοργάνωση της ευρωπαϊκής αλυσίδας δημιουργίας αξίας 
• Κεντρικός συντονισμός υπηρεσιών 
• Αφορά: Όλα τα πεδία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  
• Απώλειες θέσεων εργασίας στις εθνικές εταιρείες 
• Καινούριες θέσεις εργασίας σε καινούριες τοποθεσίες nearshore 
• Διαφορετική ρυθμοί εξέλιξης από χώρα σε χώρα 

 

Χώρες, τοποθεσίες, πεδία επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων 

• Πρόβλεψη αλλαγών – εκτίμηση επιπτώσεων 
• Προσδιορισμός πεδίων δράσης – Καθορισμός προτεραιοτήτων 

• Προσδιορισμός και εκμετάλλευση δυνατοτήτων από την συμφωνία ΕΣΕ 

• Οργάνωση ευρωπαϊκής και εθνικής συνεργασίας  

• Δημιουργία καταλόγου δράσεων του ΕΣΕ (περιεχόμενο με θέμα Εργασία 4.0) 

• Κατάρτιση σχεδίου εφαρμογής 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων 

Απασχόληση 

Ωράριο εργασίας 

Διαμόρφωση εργασίας 

Κατάρτιση 

Δεξιότητες 

Ασφάλεια 
δεδομένων 

Εκπροσώπηση 
συμφερόντων 



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:  ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ 

Συνεργασία εργαζομένων 
στην Ευρώπη 

Εντατικοποίηση 
  

πληροφόρησης και 
ανταλλαγών 

γνώσεων με την επιχείριση 
και τον κλάδο 

προσεγγίσεων και  
στρατηγικών 

εργαλείων 

συμμετοχής και 
συνεργασίας 

Ψηφιοποίηση και 
Εργασία 4.0 

Ανάλυση, γνώσεις, 
δεξιότητες και 
τεχνογνωσία 

Εξελίξεις και τάσεις 

Προσωπικό, εργασία 
και απασχόληση  

Αναλύσεις και τομείς 
δραστηριότητας 

Στόχοι και 
προσεγγίσεις 
διαμόρφωσης 

(κλάδος και Telekom) 

 

P 

Δημιουργία 
συνδικαλιστικής 

στρατηγικής 

 Πολιτική κλάδου 

Ευκαιρίες και κίνδυνοι της 
ψηφιοποίησης 

Απασχόληση και πρότυπα 
εργασίας 

Απαιτήσεις για την 

Εργασία 4.0 

Βασικά στοιχεία εργασίας και 
απασχόλησης 

Εργαλεία και μέτρα 

  
 
 

Ευρωπαϊκή 
εκπροσώπηση 
συμφερόντων 

ΕΣΕ Deutsche Telekom 

Ευκαιρίες και δυνατότητες 
της ψηφιοποίησης 

Προσωπικό και θέσεις 
εργασίας και Πρότυπα 

εργασίας  

Κατάρτιση και εξειδικευμένο 
προσωπικό 

Τομείς δραστηριοτήτων ΕΣΕ 

Συμφωνία ΕΣΕ 

Πρακτική ΕΣΕ 

 

Συνδικαλιστικές 
κατευθυντήριες 
γραμμές για την 

Εργασία 4.0  
στον κλάδο ΤΠΕ 

(Πολιτική κλάδου) 
 
 

Ατζέντα ΕΣΕ 
«One Telekom» 

Ευρωπαϊκή 
εκπροσώπηση 

συμφερόντων και 
συμμετοχή στην 
διαμόρφωση της 

Εργασίας 4.0 

(ΕΣΕ Deutsche 
Telekom) 

Συνεργασία ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών οργανώσεων 
και ΕΣΕ 

Εφαρμογή: 1/12/2017 – 30/9/2019 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων (ΕΣΕ) της Deutsche Telekom 

Εθνικές και ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις 

Arbeit und Leben Bielefeld e.V. (DGB|VHS) 



  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

DE 
Arbeit und Leben Bielefeld e.V. 
(DGB|VHS) 

DE 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Εργαζομένων της Deutsche 
Telekom 

EBR | EWC    
Deutsche Telekom 

AT 
ÖGB / Gewerkschaft der 
Privatangestellten, Druck, 
Journalismus, Papier (GPA-djp) 

HR 
Hrvatski sindikat 
telekomunikacija 

ES 
Commissiones Obreras, 
Federación de servicios 

BE UNI Europa 

DE 
Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft 

PL 
NSZZ "Solidarnosc"  
T-Mobile Polska S.A. 

HU Tavközlesi Szakszervezet 

GR ΟΜΕ ΟΤΕ 

RO 
SINDICATUL NATIONAL 
din TELECOMUNICATII 

Συμμετέχοντες στην αίτηση  (στρατηγική εταίροι)  

Συνδεδεμένες οργανώσεις (επιχειρησιακοί 
εταίροι)  

Φορέας προγράμματος (υπεύθυνος Ευρώπης) 

Ευρωπαϊκή συνεργασία εργαζομένων για την συμμετοχή στην διαμόρφωση της 
Εργασίας 4.0 



  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ομάδα 
κατεύθυνσης 
έργου 

Ευρωπαϊκή 

ομάδα έργου 

Συναντήσεις 
Φεβρουάριο

ς  
2018 

Ιουλίου 
 2018 

Μάιος 
2019  

Σεπτέμβριος 
2019 

Συμμετοχή 

HST (HR) 
1 

ΕΣΕ DT 
2 

ÖGB/GPA-djp (AT) 
1 

Arbeit und Leben BI 
2 

CCOO servicios      
1 

Συναντήσεις 
Μάρτιος 

2018 
Έναρξη 

Οκτώβριος 
2018 
Εργ. 1 

Ιανουάριος 
 2019 
Εργ. 2 

Απρίλιος 
2019 
Εργ. 3 

Ιούνιος 

2019 
Τελική 

συνεδρίαση 

Συμμετοχή UNI Europa ver.di (DE) 
NSZZ 

"Solidarnosc" (PL) 
  TAVSZAK (HU) 

ΕΣΕ DT ÖGB/GPA-djp (AT) HST (HR) 
CCOO servicios 

(ES) 

OME-OTE (GR) SNTc (RO) 
Arbeit und Leben BI  

και εξωτερική εμπειρογνώμονες 

Εργαστήρια Εργασία 4.0 



ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 4.0 Συνδικαλιστική πολιτική 
κλάδου 

Κλάδος ΤΠΕ 

Ατζέντα ΕΣΕ «One Telekom»  

Στόχοι, τομείς δραστηριότητας και  
προσεγγίσεις διαμόρφωσης της Εργασίας 4.0  

στον όμιλο Deutsche Telekom 

Ευρωπαϊκή εκπροσώπηση 
συμφερόντων 

ΕΣΕ Deutsche Telekom 

Εθνικά προφίλ 
κλάδου ΤΠΕ 
 

Διαρθρωτικά δεδομένα 

Εξελίξεις και   
τάσεις κλάδου 

Δυνατότητες και κίνδυνοι 

Προκλήσεις   
για την εργασία και 
την απασχόληση 

Εθνικός χάρτης Telekom 
 
Διαρθρωτικά δεδομένα 
(Telekom) 

Προκλήσεις τη; 
ψηφιοποίησης 

Δυνατότητες, κίνδυνοι και       
απαιτήσεις διαμόρφωσης 

Τομείς δραστηριότητας 
(ΕΣΕ) 

Ευρωπαϊκό εργαστήριο 3 

Συμμετοχή εργαζομένων και Εργασία 4.0 

Ευρωπαϊκό εργαστήριο 2 

Απασχόληση και Εργασία 4.0 

Ευρωπαϊκό εργαστήριο 1 

Καινοτομία και Εργασία 4.0 

8 εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις  

απόAT | DE | GR |HU | HR | ES | RO | PL και UNI Europa  

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων (ΕΣΕ) της Deutsche 
Telekom 33 μέλη από 16 χώρες της ΕΕ  

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές «Ψηφιοποίηση και Εργασία 4.0»  

Συνδικαλιστικοί στόχοι για ευρωπαϊκά πρότυπα για την Εργασία 4.0 στον 
κλάδο ΤΠΕ 



     ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ 

ΠΟΙΟΣ 
Εκπρόσωποι συνδικαλιστών οργανώσεων που συμμετέχουν 
στο ρπόγραμμα συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με την 
κλάδο και τις συμπυκνώνουν 
σε ένα εθνικό προφίλ του κλάδου ΤΠΕ   

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ 
Ολοκλήρωση μέχρι 15 Ιουνίου 2018 

ΧΡΗΣΗ 
(1) ως συσσωρευτής θεμάτων και για τα 3 εργαστήρια  
(2) ως ανεξάρτητο αποτέλεσμα του προγράμματος για  
     την εξοικείωση με τον κλάδο ΤΠΕ στην Ευρώπη 

ΕΚΤΑΣΗ  περ. 4-5 σελίδες  

Συμμετοχή συνδικαλιστικών 
οργανώσεων από:  

DE | ES |PL | AT |HU | HR | RO | GR 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

 Εθνική δομή κλάδου (Key facts) 

 Διαρθρωτικές αλλαγές λόγω της ψηφιοποίησης στον κλάδο (τωρινή κατάσταση και 
μελλοντικές τάσεις) 

 Εξελίξεις στην εργασία, την κατάρτιση και την απασχόληση (ευκαιρίες και κίνδυνοι) 

 Συμμετοχή εργαζομένων και εκπροσώπηση συμφερόντων (εθνικά και στην Ευρώπη) 
 

Βλ. την λεπτομερή παράσταση του προφίλ κλάδου ΤΠΕ 



     ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ TELEKOM 

ΠΟΙΟΣ 
Μέλη του ΕΣΕ συντάσσουν παρόμοια δομημένους  
εθνικούς χάρτες των εταιρειών Telekom  

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ 
Ολοκλήρωση μέχρι 15 Ιουνίου 2018 

ΧΡΗΣΗ 
(1) ως συσσωρευτής θεμάτων και για τα 3 εργαστήρια  
(2) ως ανεξάρτητο αποτέλεσμα του προγράμματος  
     Συγκέντρωση σε έναν ευρωπαϊκό άτλαντα ΤΕ 

ΕΚΤΑΣΗ  περ. 3-4 σελίδες 

Μέλη του ΕΣΕ από 

AT | BE | CZ |DK | FR | DE | GR | HU | IT 
|HR | NL | PL | RO | SK | ES | UK 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

 Επίκαιρα διαρθρωτικά δεδομένα σχετικά με την οικονομία και την πολιτική απασχόλησης (προφίλ Telekom) 

 Διαρθρωτικές αλλαγές λόγω της ψηφιοποίησης (Deutsche Telekom) 

 Επιπτώσεις στην εργασία, την κατάρτιση και την απασχόληση (ευκαιρίες και κίνδυνοι) 

 Προτεραιότητες και πεδία δραστηριότητας για την συμμετοχή στην διαμόρφωση της Εργασίας 4.0 (κατάλογος 
δραστηριοτήτων) 

 Συμμετοχή εργαζομένων και εκπροσώπηση συμφερόντων 

 Προοπτική του ΕΣΕ: Για το μέλλον περιμένω τις ακόλουθες αλλαγές! 
 
Βλ. την λεπτομερή παράσταση του χάρτη ΤΕ 



Οι κύριες δραστηριότητές μας: Διεξαγωγή των εργαστηρίων Εργασία 4.0  

• Στο εργαστήριο 1, η σύνδεση μεταξύ ψηφιοποίησης, καινοτομίας, 
απασχόλησης και εργασίας θα βρίσκεται στο επίκεντρο των αναλύσεων και 
αξιολογήσεων. Κύριος στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η ανάλυση των 
ψηφιακών αλλαγών στον κλάδο/στην επιχείρηση, η αναγνώριση ευκαιριών και 
κινδύνων και ο καθορισμός προσέγγισης για μια διαμόρφωση των καινοτομιών 
με έμφαση στην εργασία.  

Εργαστήριο 1 

Ψηφιοποίηση, 
καινοτομία και 

εργασία 

• Το εργαστήριο 2 ασχολείται με την ερώτηση πως θα αλλάξουν καθήκοντα, ο 
όγκος εργασίας, δομές προσωπικού, θέσεις εργασίας, καταρτίσεις και τα 
περιεχόμενα της εργασίας στον ψηφιακό κόσμο της εργασίας και πως θα 
πρέπει να διαμορφωθεί αυτή η αλλαγή στην εργασία και η διαρθρωτική 
αλλαγή καθ’ οδόν προς την Εργασία 4.0. Θα χρειαστούν στρατηγικές σχετικά με 
την πολιτική του κλάδου και μοντέλα δράσης σχετικά με την πολιτική 
επιχειρήσεων, που συνδέονται στενά με τις ευρωπαϊκές υποδομές στον κλάδο 
ΤΠΕ καθώς και στην επιχείρηση Telekom.  

Εργαστήριο 2 

Απασχόληση και 
διαμόρφωση της 

εργασίας 

• Στο επίκεντρο του εργαστηρίου 3 θα βρίσκονται τα δικαιώματα των 
εργαζομένων. Τα κύρια ερωτήματα: Ποια συμφέροντα και ποια πεδία δράσης 
έχουν προτεραιότητα; Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με αποδοτικό τρόπο 
τα υπαρκτά δικαιώματα και εργαλεία; Και: Είναι αναγκαία η επέκταση και 
προσαρμογή αυτών των δικαιωμάτων στην ψηφιακή οικονομία; Για την εύρεση 
κατάλληλων απαντήσεων χρειάζεται η εντατικοποιημένη συνεργασία των 
εκπροσώπων εργαζομένων στων κλάδο και τις επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο. 

Εργαστήριο 3 

Συμμετοχή 
εργαζομένων και 

εκπροσώπηση 
συμφερόντων 



Οι κύριες δραστηριότητές μας: Διεξαγωγή των εργαστηρίων Εργασία 4.0  

Η κύρια ερώτηση και στα τρία εργαστήρια με θέμα Εργασία 4.0 είναι:  

Πως μπορούν συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
εργαζομένων και εργαζόμενοι να συμμετέχουν ενεργά στην 
διαμόρφωση της μετάβασης προς την ψηφιακή εργασία; 

 Ποια θέματα έχουν προτεραιότητα για μας; 

 Τι θέλουμε να επιτύχουμε; 

 Ποιες λύσεις και προτάσεις έχουμε; 

 Πως θέλουμε να τις εφαρμόσουμε; 

  

  



Οργάνωση, διεξαγωγή και αποτελέσματα 

Συμμετοχή:  
14 μέλη του ΕΣΕ και 
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών 
οργανώσεων 

Ημερομηνία και διάρκεια: 
Οκτώβριος 2018 / AT / 1,5  
μέρες 

Συμμετοχή:  
14 μέλη του ΕΣΕ και 
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών 
οργανώσεων 

Ημερομηνία και διάρκεια: 
Ιανουάριος 2019 / HR / 1,5 
μέρες 

Συμμετοχή:  
14 μέλη του ΕΣΕ και 
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών 
οργανώσεων 

Ημερομηνία και διάρκεια: 
Απρίλιος 2019 / GR / 1,5 μέρες  

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

o Συγκέντρωση πληροφοριών και αναλύσεις (εξελίξεις, θέματα, πεδία δραστηριοποίησης) 

o Καθορισμός προτεραιοτήτων, ανάπτυξη στόχων και στρατηγικών (για την συνδικαλιστική 

πολιτική κλάδου και την εκπροσώπηση συμφερόντων του ΕΣΕ) 

o Ανάπτυξη και διαβούλευση πρωτοβουλιών (βασικά στοιχεία για την εργασία του κλάδου και 

του ΕΣΕ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

o Κατάλογοι βασικών στοιχείων Εργ. 1 – Εργ. 3 για:   

- Κατευθυντήριες γραμμές «Ψηφιοποίηση και Εργασία 4.0» πολιτικής του κλάδου  

- την Ατζέντα ΕΣΕ «One Telekom» 

o Αναφορές εργαστηρίων 1 – 3 για την μεταφορά πληροφοριών στις ομάδες εργασίας  

o Newsletter  για την (εξωτερική) κοινοποίηση και πληροφόρηση  

  

Εργ. 1 Ψηφιοποίηση και 
καινοτομία 

Εργ, 2 Εργασία και  

             απασχόληση 

Εργ. 3 

Εκπροσώπηση             
συμφερόντων 

Προετοιμασία: Θέματα από τα προφίλ κλάδου και τους χάρτες Telekom 



Από μέχρι Τόπος Συμμετοχή 
Αρ. 

Συμ. 
Είδος της διοργάνωσης 

14/02/2018  15/02/2018  DE (Βερολίνο) 
Οργανωτική  

επιτροπή 
8 

Συνεδρίαση ΟΕ 1    

Λεπτομερής σχεδιασμός και 

έναρξη 

01/03/2018 02/03/2018 DE (Βόννη) 
Ομάδα έργου      

(όλοι οι εταίροι) 
42 

Εναρκτήρια συνάντηση 

Έναρξη 

23/07/2018 24/07/2018 
HU 

(Βουδαπέστη) 

Οργανωτική  

επιτροπή 
8 

Συνεδρίαση ΟΕ 2 

Ενδιάμεση αξιολόγηση και 

προετοιμασία εργαστηρίων και 

μέτρα πληροφόρησης 

24/10/2018 25/10/2018 AT (Βιέννη) 

Ομάδα εργασίας 

1 

(EΣΕ & TUs) 

18 
Εργαστήριο 2   Ψηφιοποίηση, 

καινοτομία και Εργασία 4.0 

14/01/2019 15/01/2019 HR (Ζάγκρεμπ) 

Ομάδα εργασίας 

2 

(EΣΕ & TUs) 

18 
Εργαστήριο 2 

Απασχόληση και Εργασία 4.0 

08/04/2019 09/04/2019 GR (Αθήνα) 

Ομάδα εργασίας 

3 

(EΣΕ & TUs) 

18 

Εργαστήριο 3 

Συμμετοχή εργαζομένων και 

Εργασία 4.0 

14/05/2019 15/05/2019 
RO 

(Βουκουρέστι) 

Οργανωτική  

επιτροπή 
8 

Συνεδρίαση ΟΕ 3 

Αξιολόγηση των εργαστηρίων και 

προετοιμασία της τελικής 

συνεδρίασης 

26/06/2019 27/06/2019 
ES Ομάδα έργου      

46 
Τελική συνεδρίαση   
Αξιολόγηση, αποτελέσματα, 



Κοινοποίηση και πληροφόρηση 

Προσπέκτους 
προγράμματος 

Ιστοσελίδα  
www.digit-project.eu. 

Αναφορά 
εργαστηρίων 1 - 3 

Newsletter 1 - 3 

Εθνικά προφίλ 
κλάδου ΤΠΕ 

Εθνικός χάρτης 
Telekom 

Κατευθυντήριες 
γραμμές πολιτικής 

κλάδου  
Εργασία 4.0 

Ατζέντα ΕΣΕ 
«One Telekom» 



Ξεχωριστή ιστοσελίδα προγράμματος  www.digit-project.eu  

Η ιστοσελίδα θα 
παρέχει πληροφορίες 
στα γερμανικά και τα 
αγγλικά 

Home Νεα Καινοτομία Συνεργασία Δράση Πληροφόρη
ση 

Το πρόγραμμα Επίκαιρες 
ανακοινώσεις 

Ψηφιοποίηση 
και Εργασία 
4.0 
Στόχοι και 
καθήκοντα 

Προγραμματι
ζόμενες 
δραστηριότητ
ες Αναμενόμενα 
αποτελέσματ
α 

Ευρωπαϊκοί 
εταίροι 

Συνεδριάσεις 
Ημερήσια 
διάταξη, 
αναφορές 
Υλικά 
Εργαστήρια 
Ημερήσια 
διάταξη, 
αναφορές 
Υλικά 

Έγραφα 
εργασίας και 
αναφροές 

Πληροφορίες 
κλάδου και 
επιχείρησης 
Προφίλ/ χάρτης 
Newsletter 1-3 

Εργασία 4.0 – 
Πρωτοβουλίες 
Best Practices 

Σχόλια και 
τοποθετήσεις 
Τοποθετήσεις 
των εταίρων 

Γλώσσες των χορών που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα 
– για κάποιες αναφορές και υλικά 
– για σημαντικά σχετικά υλικά εργασίας 




