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Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ««ΠΛΩΠΛΩ--ηγόςηγός»»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

14-4-2005 / 31-03-2008

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 
1.275.202,50 €



ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
• Βελτιώσεις στην κουλτούρα επιχειρήσεων και σε εργασιακές συμπεριφορές, 

μέσω αναζήτησης του αποτελεσματικότερου τρόπου & μέσων μεταβολής των
ανασχετικών παραμέτρων.

• Αναβάθμιση γνωστικών αντιλήψεων, προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων -
βελτίωση της δυνατότητας προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες εργασιακές
απαιτήσεις.

• Βελτίωση μηχανισμών επικοινωνίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων.

• Αποτελεσματική διαχείριση τυπικής γνώσης και μετατροπή της εμπειρικής
γνώσης σε μορφή που να μπορεί να διαχειριστεί και να μεταδοθεί εύκολα.

• Αξιοποίηση γηράσκοντος δυναμικού σε νέους εργασιακούς ρόλους.

• Βελτίωση ποιότητας και απόδοσης παραγωγικών διαδικασιών, οργάνωσης και
ανθρώπινου δυναμικού.

• Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού που αναμένεται να επηρεασθεί από
αλλαγές, με ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών συνομιλητών.



1. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε
2. ΝΑΥΠΗΓ. & ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

3. ΝΕΩΡΙΟΝ ΚΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
4. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΝΕΩΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
5. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
6. ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
7. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

9. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΜΠ - ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ-
ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧ. – ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

10. ΑΙΓΑΙΟ Ε.Π.Ε.

11. ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε – Κ.Ε.Κ.

ΕΤΑΙΡΟΙ Α.Σ. «ΠΛΩ-ηγός»



ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
(Εξωτ. 
Ανάδοχος

Η Δράση αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της
εξωτερικής αξιολόγησης του έργου, η οποία θα γίνει από
εξωτερικό ανάδοχο, σύμφωνα με τις υποδείξεις και
προδιαγραφές της ΕΥΔ, με ευθύνη του εταίρου Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΡΓΟΥ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Δράση αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση του
συστήματος και των διαδικασιών συνεχούς εσωτερικής
αξιολόγησης του έργου και των αποτελεσμάτων του. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΡΓΟΥ

2

ΝΑΥΠΗΓ. & 
ΒΙΟΜΗΧ. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΡΟΥ ΑΕ

Η Δράση αφορά στη διοικητική, οργανωτική, 
χρηματοοικονομική και τεχνική διαχείριση, παρακολούθηση
και έλεγχο του έργου, εργασίες οι οποίες θα υποστηρίζονται
σε συνεχή βάση από το σύστημα διαχείρισης του έργου που
αναπτύσσεται στο Υποέργο Ι (Ενέργεια Ι), στο γενικό
συντονισμό των εργασιών του, στην υποστήριξη των εταίρων
της ΑΣ, στην οργάνωση των Δ.Σ. και των Επιστημονικών
Επιτροπών, στην ενημέρωση όλων των εταίρων για τα
έγγραφα, τις απαιτούμενες διαδικασίες και τις σχετικές οδηγίες
της ΕΥΔ του Προγράμματος της ΚΠ EQUAL και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κλπ. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ –
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ –
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ
ΣΗ ΕΡΓΟΥ

1
ΕΤΑΙΡΟΙΠΕΡΙΓΡΑΦΗΔΡΑΣΗ



-ΝΑΥΠΗΓ. & 
ΒΙΟΜΗΧ. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΕ
-ΕΡΓΟΣΤ. 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ
ΣΥΡΟΥ
-ΣΕΝΕ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της Δράσης 4, η υλοποίηση
της Δράσης στοχεύει στην ανάπτυξη και εδραίωση ενός
μόνιμου αμφίδρομου μηχανισμού επικοινωνίας, συμμετοχής, 
ενδυνάμωσης, μεταφοράς γνώσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων
(Σχέδιο επικοινωνίας), παρέχοντας το μεθοδολογικό πλαίσιο
εργασίας και τα συνοδευτικά εργαλεία εφαρμογής για την
αποτελεσματική υλοποίηση των υπόλοιπων δράσεων από
πλευράς επικοινωνίας και προσέγγισης των ομάδων – στόχου.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ –
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Σ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

5

ΝΑΥΠΗΓ. & 
ΒΙΟΜΗΧ. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΕ

Η Δράση αποτελεί το πρώτο στάδιο της ολοκληρωμένης
παρέμβασης του έργου για τη βελτίωση της οργανωσιακής
κουλτούρας του ναυπηγικού κλάδου, σε συνδυασμό με τις
Δράσεις 5 και 6 που έπονται. Η συγκεκριμένη Δράση
αναμένεται να παράσχει το διαγνωστικό-υποκινητικό
υπόβαθρο για τις παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν (στάδιο
«Αποπαγιοποίησης» ή «Αποδέσμευσης», με όρους
οργανωσιακής ψυχολογίας), στοχεύοντας στην ανίχνευση και
καταγραφή των προβλημάτων, των αναγκών και των
προσδοκιών του εργαζόμενου της ναυπηγικής βιομηχανίας σε
επίπεδο μονάδας και από την άλλη πλευρά στον ακριβή και
συστηματικό προσδιορισμό των μορφών και των συνιστωσών
που συνιστούν την Αλλαγή, σε καθεμία από τις υπό μελέτη
επιχειρήσεις (ναυπηγεία Νεωρίου και Ελευσίνας). 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΑΛΛΑΓΗΣ

4
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- ΝΕΩΡΙΟΝ
ΚΕΚ Μ. ΕΠΕ

- ΚΕΚ-
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Η Δράση αφορά στην υλοποίηση δύο μελετών ανάλυσης των
εργασιακών, τεχνολογικών και εκπαιδευτικών αναγκών που
προκύπτουν από τις αλλαγές, σε καθένα από τα δύο
ναυπηγεία (μελέτες περίπτωσης). Τα αποτελέσματα των
αναλύσεων αυτών θα διαμορφώσουν τα κριτήρια
προσδιορισμού του τελικού θεματικού περιεχομένου των
επιμορφωτικών ενεργειών που θα ακολουθήσουν και θα
υποδείξουν τις προτεραιότητες από πλευράς ωφελουμένων
στους οποίους αυτές θα πρέπει να απευθυνθούν. 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ –
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΛΛΑΓΗ

7

ΝΕΩΡΙΟΝ
ΚΕΚ Μ. ΕΠΕ

Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη, στελέχωση και πιλοτική
λειτουργία ενδοεπιχειρησιακής δομής επικοινωνίας στο
ναυπηγείο Νεωρίου, η οποία θα υποστηρίζει σε συνεχή βάση
την επικοινωνία με τους εργαζόμενους, θα παρακολουθεί την
πορεία της και θα ανατροφοδοτεί, ευθυγραμμίζει και βελτιώνει
το σχέδιο επικοινωνίας και τις ενέργειες επικοινωνίας καθ’
όλη τη διάρκεια του έργου. Με δεδομένο ότι η
ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία στα ναυπηγεία παρουσιάζει
προβλήματα, στόχος είναι η πιλοτική δομή επικοινωνίας που
θα αναπτυχθεί, να ενσωματωθεί οργανικά σε μόνιμη βάση
στην επιχειρησιακή λειτουργία των ναυπηγείων.

ΔΟΜΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ
ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

6
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ΝΕΩΡΙΟΝ
ΚΕΚ Μ. ΕΠΕ

Με γνώμονα τα αποτελέσματα της διερεύνησης των
εργασιακών και εκπαιδευτικών αναγκών (Δράση 7), καθώς και
τα αποτελέσματα των εργαστηρίων ενημέρωσης / 
ευαισθητοποίησης (Δράση 8), θα διαμορφωθεί η τελική μορφή
των συνοδευτικών/υποστηρικτικών ενεργειών επικοινωνίας με
τους ωφελούμενους. Θα ακολουθήσει η ανάπτυξη
περιεχομένου και εργαλείων επιμόρφωσης σε οριζόντιες
θεματικές ενότητες, με βάση την προηγούμενη ανάλυση των
εκπαιδευτικών αναγκών και, στη συνέχεια, η υλοποίηση των
ενεργειών ενημέρωσης/επιμόρφωσης στις επιλεγμένες
θεματικές ενότητες. Δράση ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση
των ενεργειών εκπαίδευσης/ ενδυνάμωσης, σε σχέση με τους
στόχους σχεδιασμού τους και τους στόχους του έργου για τη
διαχείριση της Αλλαγής.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
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-ΕΡΓΟΣΤ. 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ
ΣΥΡΟΥ

-ΣΕΝΕ

Η Δράση αφορά σε ενέργειες επικοινωνίας, ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης των εργαζομένων
σχετικά με τα αποτελέσματα της διερεύνησης των εργασιακών
και εκπαιδευτικών αναγκών (αποτελέσματα Δράσης 7) και τις
δράσεις επιμόρφωσης που θα αναπτυχθούν για την
υποστήριξη της Αλλαγής (Δράση 9). Οι ενέργειες επικοινωνίας
είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική υλοποίηση των
επιμορφωτικών παρεμβάσεων και την ενεργό συμμετοχή των
εργαζομένων σε αυτές. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

8
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης Δράσης αφορά στη
χαρτογράφηση των κρίσιμων διεργασιών και παραμέτρων του
υφιστάμενου επιχειρησιακού συστήματος («σάρωση
συστήματος») και, στη συνέχεια, στην ανάπτυξη και ανάλυση
εναλλακτικών μοντέλων οργάνωσης, εργασίας, κλπ και
αναγνώρισης των «κυρίαρχων» και των «εξαρτημένων»
μοντέλων (δημιουργική Φάση). 
Η ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών τέτοιων μοντέλων προκύπτει
από το γεγονός ότι το κάθε μοντέλο εστιάζει την προσοχή του σε
διαφορετικές όψεις της λειτουργίας ενός συστήματος, ανάλογα
με το πού στοχεύει κάθε φορά και λαμβάνει υπόψη του μερικές
μόνο από τις παραμέτρους που συνθέτουν το σύστημα. Ειδικά
στην περίπτωση της ναυπηγικής βιομηχανίας, όπου το
περιβάλλον είναι κατ’ εξοχήν δυναμικό και μεταβαλλόμενο, οι
διαδικασίες είναι πολύπλοκες, συχνά ασαφείς και
διαφοροποιούμενες σχεδόν ανά περίπτωση, η στήριξη σε ένα
μόνο μοντέλο είναι σίγουρο ότι θα οδηγούσε σε αποσπασματική
και άρα ανεπαρκή αποτύπωση και λανθασμένες ερμηνείες των
προβληματικών καταστάσεων.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
Σ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
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-ΕΡΓΟΣΤ. 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΩ
Ν ΣΥΡΟΥ

-ΣΕΝΕ

Στη βάση των αποτελεσμάτων της χαρτογράφησης του
υφιστάμενου επιχειρησιακού συστήματος και της ανάπτυξης
εναλλακτικών μοντέλων οργάνωσης/εργασίας στη ναυπηγική
βιομηχανία (Δράση 10), αναπτύσσεται η συγκεκριμένη
Δράση, η οποία αφορά στην επικοινωνία και
ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της
ναυπηγικής στα παραπάνω αποτελέσματα, καθώς και στη
διαμόρφωση του κατάλληλου κοινωνικού περιβάλλοντος στο
εσωτερικό των ναυπηγικών επιχειρήσεων για την υποδοχή
και την αποτελεσματική εφαρμογή των επακόλουθων
παρεμβάσεων διαχείρισης της επιχειρησιακής επίδοσης.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΕΠΙΔΟΣΗ
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ΕΤΑΙΡΟΙΠΕΡΙΓΡΑΦΗΔΡΑΣΗ



- ΕΜΠ – ΕΙΔ. 
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Σ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ-
ΣΧ. ΝΑΥΠ.-
ΜΗΧΑΝΟΛ. 
ΜΗΧ.

- ΝΑΥΠΗΓ. & 
ΒΙΟΜΗΧ. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ
Σ ΣΥΡΟΥ ΑΕ

-ΝΕΩΡΙΟΝ
ΚΕΚ Μ. ΕΠΕ

- ΝΑΥΠΗΓ. & 
ΒΙΟΜΗΧ. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ
Σ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΕ

- ΕΡΓ. 
ΚΕΝΤΡΟ Ν. 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Η Δράση αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σε
πιλοτική κλίμακα του συστήματος διαχείρισης της
επιχειρησιακής επίδοσης για τη ναυπηγική βιομηχανία.
Υπόβαθρο για την υλοποίηση της Δράσης αποτελούν τα
αποτελέσματα της Δράσης 10, όπως και οι διεργασίες
επικοινωνίας και ενδυνάμωσης που αναπτύσσονται στο
πλαίσιο της Δράσης 11.
Σε τεχνικό επίπεδο, στόχος της Δράσης είναι η μέγιστη δυνατή
τυποποίηση και έλεγχος των εργασιακών ενεργειών και
διεργασιών, μέσω μετρήσιμων δεδομένων, ως αποτρεπτικού
παράγοντα για τη δημιουργία ανισοτήτων και συγκρούσεων. 
Επιπλέον, στόχος είναι και η υποστήριξη και αναβάθμιση των
συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας στις επιχειρήσεις του
κλάδου, με αποφυγή όμως της αίσθησης της γραφειοκρατίας
που χαρακτηρίζει συνήθως την εφαρμογή των συστημάτων
ποιότητας και εδραίωση διαδικασιών αυτο-αξιολόγησης των
λειτουργιών, των εργασιών και των ίδιων των εργαζόμενων. 
Το φυσικό αντικείμενο της Δράσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη
γενικού μεθοδολογικού μοντέλου διαχείρισης της
επιχειρησιακής επίδοσης στη ναυπηγική βιομηχανία, την
κατάρτιση ενός σχεδίου εφαρμογής του μοντέλου αυτού στις
συγκεκριμένες ναυπηγικές επιχειρήσεις (μελέτες περίπτωσης) 
και, εν συνεχεία, την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του
συστήματος σε πραγματικές συνθήκες των επιχειρήσεων.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
Σ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

12
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ΕΜΠ – ΕΙΔ. 
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ-
ΣΧ. ΝΑΥΠ.-
ΜΗΧΑΝΟΛ. 
ΜΗΧ.

Η Δράση αποτελεί το υπόβαθρο της παρέμβασης του
έργου σχετικά με τη Διαχείριση της Οργανωσιακής
Γνώσης στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία.
Πιο συγκεκριμένα, αφορά σε διαγνωστική μελέτη των
αναγκών των δύο ναυπηγείων και του κλάδου συνολικά
σε γνώση (π.χ. διασκορπισμένοι «πόροι γνώσης» σε
διάφορα σημεία ή διευθύνσεις των ναυπηγείων, των
Πανεπιστημίων ή των ΤΕΙ, δυσχέρειες πρόσβασης στην
υφιστάμενη γνώση, κλπ), η οποία θα διαγνώσει τις
κρίσιμες ανάγκες γνώσης, συναρτήσει των σημερινών και
των επερχόμενων απαιτήσεων της αγοράς και τον
προσανατολισμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων
(επισκευές, νέες κατασκευές, κ.λ.π). 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ
ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

13
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ΝΕΩΡΙΟΝ
ΚΕΚ Μ. 
ΕΠΕ

ΝΑΥΠΗΓ. 
& 
ΒΙΟΜΗΧ. 
ΕΠΙΧΕΙΡ
ΗΣΕΙΣ
ΣΥΡΟΥ
ΑΕ

ΝΑΥΠΗΓ. 
& 
ΒΙΟΜΗΧ. 
ΕΠΙΧΕΙΡ
ΗΣΕΙΣ
ΕΛΕΥΣΙΝ
ΑΣ ΑΕ

Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της Δράσης 13, η Δράση αφορά στην
ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της τυπικής και –
κυρίως – της άτυπης ή εμπειρικής οργανωσιακής γνώσης των
ναυπηγείων, η οποία αποτελεί και τον κύριο όγκο της υφιστάμενης
γνώσης. Σήμερα το κύριο μέρος της προστιθέμενης αξίας ενός ναυπηγείου
και των εργαζόμενων του βασίζεται στην εμπειρική γνώση. 
Ο στόχος της Δράσης είναι διττός: 
• Αφενός στοχεύει στη συστηματική, κωδικοποιημένη καταγραφή και
διαχείριση της τυπικής γνώσης (π.χ. αρχεία εργασιών, τεχνικές
προδιαγραφές, εγχειρίδια, οδηγοί, κλπ) και αφετέρου
• Στοχεύει στην κωδικοποίηση και μετατροπή της εμπειρικής γνώσης σε
τυπική («τυποποίηση – δημιουργία πακέτων γνώσης»), σε μορφή που να
μπορεί να διαχειριστεί και να μεταδοθεί εύκολα, ώστε να επιτευχθεί η
διατήρηση, η ενίσχυση και η εσωτερική διάχυση της γνώσης. Χωρίς την
ύπαρξη κάποιου συστηματικού μηχανισμού καταγραφής και
κωδικοποίησης, η γνώση αυτή χάνεται μαζί με την αποχώρηση του
εργαζόμενου που την κατέχει. 
Η προσέγγιση που επιλέγεται για την επίτευξη των παραπάνω βασίζεται
στην αξιοποίηση του γηράσκοντος δυναμικού, το οποίο κατέχει κατά
τεκμήριο το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γνώσης, σε νέους εργασιακούς
ρόλους, όπως αυτός του «εργάτη γνώσης» (Knowledge Worker) ή του
εμψυχωτή-μεσολαβητή (Facilitator).
Πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί ότι σοβαρή συμβολή στην υλοποίηση
της Δράσης έχουν οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ).  
Όμως, η λειτουργία τους είναι υποστηρικτική και η συμβολή του
ανθρώπινου παράγοντα είναι αυτή με την κρισιμότερη σημασία

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚ
ΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΣΤΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

14
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-ΕΡΓΟΣΤ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ

-ΣΕΝΕ

-ΝΑΥΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΧ. 
ΣΥΡΟΥ ΑΕ

-ΣΩΜ. ΝΕΩΡΙΟΥ

-ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ Ν. 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

-ΕΜΠ– ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ-ΣΧ. ΝΑΥΠ.-
ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧ.

Η Δράση περιλαμβάνει δραστηριότητες
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και
δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του έργου.
Το πρώτο σκέλος της δράσης επικεντρώνεται
στη διάχυση των αποτελεσμάτων σχετικά με
τη διαχείριση γνώσης των Δράσεων 13 και 14
και απευθύνεται στο εσωτερικό περιβάλλον
των ναυπηγικών επιχειρήσεων. Άξονες
υλοποίησης του θα αποτελέσουν το Σχέδιο
Επικοινωνίας με την ομάδα στόχο και η Δομή
συνεχούς υποστήριξης της Επικοινωνίας, που
αποτελούν προϊόντα των Δράσεων 5 και 6 
αντίστοιχα. 
Το δεύτερο σκέλος της Δράσης αφορά σε
ημερίδες δημοσιότητας των αποτελεσμάτων
του έργου συνολικά και απευθύνεται κυρίως
στο «εξωτερικό περιβάλλον» (γενικό κοινό). 
Βασικό άξονα υλοποίησης των ημερίδων
αυτών θα αποτελέσει το γενικό πλάνο
δημοσιότητας του έργου.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & 
ΔΙΑΧΥΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

15
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ΑΙΓΑΙΟ
ΕΠΕ

Η Δράση αφορά στο πρώτο στάδιο της συνεργατικής δημιουργίας
και πιλοτικής λειτουργίας ενός πρότυπου Κέντρου Υποστήριξης του
ανθρώπινου δυναμικού της ναυπηγικής στη Σύρο, μέσω της
παροχής υπηρεσιών και της υλοποίησης στοχευμένων ενεργειών
συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και
προώθησης στην απασχόληση ή/και στην επιχειρηματικότητα.
Ομάδες-στόχο του Κέντρου αποτελούν το γηράσκον αλλά μη
ανενεργό παραγωγικό δυναμικό των ναυπηγείων, οι εργαζόμενοι
με υψηλό βαθμό επισφάλειας στην απασχόληση λόγω δυσκολίας
προσαρμογής στις επερχόμενες αλλαγές, καθώς και εργαζόμενοι
μερικής απασχόλησης σε ειδικότητες της ναυπηγικής. 
Ως έδρα του Κέντρου επιλέγεται η Σύρος λόγω της υψηλής έντασης
του προβλήματος απασχόλησης στην περιοχή και σταθμίζοντας το
γεγονός ότι λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης και του μικρού
μεγέθους της τοπικής αγοράς εργασίας, η δυνατότητα εύρεσης
εναλλακτικών πηγών απασχόλησης είναι περιορισμένη. 
Ωστόσο, το Κέντρο προβλέπεται να είναι σε θέση να υποστηρίξει
και εργαζόμενους με αντίστοιχα προβλήματα από άλλες
γεωγραφικές περιοχές, όπως θα φανεί στα ακόλουθα.
Από πλευράς μεθοδολογίας, στόχος είναι η επίτευξη συμμετοχικής
αντιμετώπισης της υποστήριξης του παραπάνω δυναμικού, με
συνεισφορά από την πλευρά των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών
εκπροσώπων των εργαζομένων, αναπτυξιακών φορέων, των
υπηρεσιών απασχόλησης (π.χ. ΚΠΑ-ΟΑΕΔ), κ.λ.π., υπό την αιγίδα
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ως του μείζονος εκπροσώπου της
κρατικής διοίκησης στην περιοχή. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ
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Με βάση την προσέγγιση αυτή, το Κέντρο αντιπροσωπεύει
μια καινοτόμα εξειδικευμένη συμφωνία των κοινωνικών
εταίρων σε κοινωνικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση του
συγκεκριμένου προβλήματος και την προώθηση της
εργασιακής κινητικότητας.Η ανάπτυξη και πιλοτική
λειτουργία του Κέντρου θα σχεδιασθεί και υποστηριχθεί στο
οργανωτικό επίπεδο από την ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ, φορέα με
πολύχρονη γνώση των προβλημάτων του κλάδου.Η Δράση
θέτει τα θεμέλια της δημιουργίας, οργάνωσης και
λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης & Προσαρμογής του
Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς διαμορφώνει τη γενική
στρατηγική, τον χαρακτήρα, τους ειδικούς στόχους και το
πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας του Κέντρου. Επίσης, 
στο αντικείμενο της Δράσης περιλαμβάνεται ο συνεχής
συντονισμός και η υποστήριξη σε διοικητική τεχνογνωσία
του Κέντρου, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του.



-ΕΡΓΟΣΤ. 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ
ΣΥΡΟΥ

-ΚΕΚ-
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

-ΑΝΕΤΚΥ ΑΕ

Στη βάση του σχεδιασμού και των μεθοδολογιών των
Δράσεων 16 και 17, η Δράση περιλαμβάνει τη Φάση
Λειτουργίας και Παροχή των Υπηρεσιών σε
Εξυπηρετούμενους όπου όλα τα εργαλεία των
προηγούμενων δύο Δράσεων μπαίνουν σε πλήρη
εφαρμογή. Το Κέντρο πέρα από τις υποστηρικτικές του
υπηρεσίες κατά την φάση αυτή συντονίζει τις πιλοτικές, 
στοχευμένες ενέργειες υποστήριξης απασχόλησης, 
καταγράφει πληροφορίες – εμπειρίες και συνεργάζεται
στενά με όλους τους εταίρους των συναφών Δράσεων
(Δράσεις 16, 17, 19 και 20). 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

18

ΝΕΩΡΙΟΝ
ΚΕΚ Μ. ΕΠΕ

Με βάση το σχεδιασμό του Κέντρου υποστήριξης που
υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 16, η Δράση αφορά
στην ανάπτυξη επιστημονικής μεθοδολογίας και εργαλείων
των στοχευμένων ενεργειών του Κέντρου, από το Νεώριον
ΚΕΚ. Το περιεχόμενο των στοχευμένων ενεργειών θα
αφορά σε ενέργειες συμβουλευτικής και επαγγελματικού
προσανατολισμού, όπως και σε ενέργειες προώθησης
στην κατάρτιση, στην απασχόληση ή/και στη δημιουργία
μικρών υπεργολαβικών επιχειρήσεων (υποστήριξη
επιχειρηματικότητας) σε αντικείμενα του κλάδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

17

ΕΤΑΙΡΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΔΡΑΣΗ



ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ Ν. 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Η Δράση περιλαμβάνει τη φάση συνεργασίας –
δικτύωσης του Κέντρου υποστήριξης όπου ο
υπεύθυνος εταίρος (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Ν. Κυκλάδων) φροντίζει να κάνει γνωστή τη
λειτουργία του Κέντρου σε άλλους οργανισμούς
στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αποσκοπώντας στη δημιουργία μίας κοινότητας
οργανισμών που υποστηρίζουν την
προσαρμογή. 
Η ισχυρή δικτύωση του Κέντρου και η
υποστήριξη της λειτουργίας του από τα
ναυπηγεία αποτελεί κρίσιμο σημείο στην
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του, 
ιδιαίτερα όσον αφορά στη διασύνδεσή του με
την ενδοεπιχειρησιακή δομή επικοινωνίας που
θα αναπτυχθεί στο ναυπηγείο του Νεωρίου
(Δράση 6), καθώς και με τις συμπληρωματικές
υφιστάμενες δομές συμβουλευτικής και στήριξης
της απασχόλησης στις περιοχές ενδιαφέροντος
(Σύρος και Δυτ. Αττική). 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ –
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Δράση αφορά στη συνεχή διαδικασία
καταγραφής και αποτίμησης της λειτουργίας του
Κέντρου και των αποτελεσμάτων της. Από τη
διαδικασία αυτή προκύπτουν συμπεράσματα τα
οποία τα στελέχη του Κέντρου ενσωματώνουν
στο Σχέδιο Λειτουργίας του, με σκοπό τη βέλτιστη
λειτουργία του και την αποτελεσματικότερη
εξυπηρέτηση, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν και τα
βασικά δεδομένα για το σχεδιασμό της ευρύτερης
εφαρμογής και μόνιμης λειτουργίας του, πέραν
του πλαισίου της ΚΠ EQUAL (Μελέτη
Βιωσιμότητας). Στόχος είναι ο κύκλος ζωής του
Κέντρου να επεκταθεί πέραν του χρόνου
υλοποίησης του έργου ή/και πέραν του πεδίου
των εργαζομένων της ναυπηγικής, μέσω της
ενσωμάτωσής του σε υφιστάμενες
δομές/υπηρεσίες στήριξης της απασχόλησης ή
της αυτόνομης λειτουργίας του ως παροχέας
σχετικών υπηρεσιών.   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
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-ΝΑΒΙΕΣ ΑΕ

-ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

-ΑΝΕΤΚΥ ΑΕ

-ΝΕΩΡΙΟΝ ΚΕΚ

-ΕΜΠ – ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ-ΣΧ. ΝΑΥΠ.-
ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧ.

-ΕΡΓΟΣΤ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ

-ΣΕΝΕ

-ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. 
ΑΙΓΑΙΟΥ

-ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

- ΑΝΕΤΚΥ ΑΕ

Με τον τίτλο “EQUAL LIGHTHOUSE” η διακρατική
εταιρική σχέση με την Ιρλανδική Α.Σ. “EQUAL 
IRELAND Life-Long Learning [Community & 
Workplace] Project” δραστηριοποιείται στα ακόλουθα
θεματικά αντικείμενα, εισφέροντας σημαντική
προστιθέμενη αξία στις αντίστοιχες δράσεις του εθνικού
σκέλους: 

-Συντονισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση της
Δ.Σ. 
-Μεταφορά καλής πρακτικής στη διαχείριση της
οργανωσιακής κουλτούρας.
-Κοινή ανάπτυξη ενοτήτων σπονδυλωτής εκπαίδευσης. 
-Ανταλλαγή επιμορφωτών για την υποστήριξη του
απειλούμενου ανθρώπινου δυναμικού. 
-Ενέργειες Διάδοσης και ενσωμάτωσης
αποτελεσμάτων της Δ.Σ.

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ –
EQUAL 
LIGHTHOUSE
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ΝΑΥΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΧ. 
ΣΥΡΟΥ ΑΕ

Η Δράση αφορά στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την
ενημέρωση και την υποστήριξη της ιστοσελίδας της ΑΣ
και του εθνικού έργου της στο διαδίκτυο. 
Θεωρείται δεδομένο πλέον ότι η ιστοσελίδα ενός έργου
όπως το υπό υλοποίηση, αποτελεί μείζον εργαλείο
δικτύωσης, προβολής και προώθησης. Η ποιοτική
διαφοροποίηση μεταξύ των χιλιάδων τέτοιων
ιστοσελίδων που υπάρχουν σήμερα, εντοπίζεται αφενός
στο εύρος και στην εγκυρότητα του ουσιαστικού
περιεχομένου που παρουσιάζουν και αφετέρου, στο
δυναμικό ή στατικό χαρακτήρα τους, δηλαδή στο κατά
πόσο μία ιστοσελίδα ενημερώνεται και επικαιροποιείται
σε σχέση με την εξέλιξη του έργου το οποίο προβάλλει.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΕΡΓΟΥ
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- ΝΑΥΠ. & ΒΙΟΜ. 
ΕΠΙΧ. ΣΥΡΟΥ ΑΕ

- ΝΑΥΠ. & ΒΙΟΜ. 
ΕΠΙΧ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΕ

- ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

- ΑΝΕΤΚΥ ΑΕ

- ΝΕΩΡΙΟΝ ΚΕΚ Μ. 
ΕΠΕ

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. 
ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Δράση αυτή, σε συνδυασμό με τις συναφείς δράσεις 15
και 22, αφορά στην υλοποίηση των ενεργειών διάδοσης και
δημοσιότητας του έργου της Α.Σ. Βάση της υλοποίησης των
ενεργειών αυτών αποτελεί το ολοκληρωμένο Σχέδιο
Δημοσιότητας, το οποίο αποτυπώνει τη φιλοσοφία, τη
στρατηγική, τους στόχους και τη μεθοδολογία υλοποίησης
που περιγράφονται αναλυτικά στα ακόλουθα.
Στόχος της Δράσης είναι η μέγιστη αξιοποίηση του
προϋπολογισμού δημοσιότητας των εταίρων, για την
επίτευξη βέλτιστης αποτελεσματικότητας και αντίκτυπου
από την προβολή του έργου, με τήρηση ενιαίων ποιοτικών
προδιαγραφών και χωρίς επικαλύψεις μεταξύ των
διαφόρων ενεργειών δημοσιότητας από τους εταίρους της
ΑΣ.  
Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι αν και το
Σχέδιο αποτυπώνει τη συνολική φιλοσοφία και στρατηγική
της Α.Σ. για τη δημοσιότητα, οι ενέργειες που εντάσσονται
στην παρούσα Δράση στοχεύουν κυρίως στην «εξωτερική»
«δημοσιότητα του έργου, καθώς η κρίσιμη παράμετρος της
«εσωτερικής» επικοινωνίας και δημοσιότητας καλύπτεται
από σημαντικό αριθμό αντίστοιχων εργασιών στο πλαίσιο
των υπόλοιπων Δράσεων.
Πιο συγκεκριμένα, η Δράση περιλαμβάνει όλες τις
δραστηριότητες σχεδιασμού, παραγωγής, έκδοσης και
προώθησης έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού δημοσιότητας
της Ενέργειας ΙΙ του έργου.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ & 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΓΟΥ
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