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Μέσα από μια καινοτόμα μεθοδολογία κατάρτισης, το
πρόγραμμα OSTESA ΕΕ στηρίζει τις εταιρείες στην
προώθηση ενός θετικού οργανωτικού κλίματος και την
αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων.

Το έργο OSTESA ΕΕ - Organizational Success through Employee Satisfaction, το
οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015, είναι μια τριετής πρωτοβουλία που
σχεδιάστηκε για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των εργαζομένων
για τη βελτίωσή τους, προκειμένου να οικοδομηθεί ένα θετικό οργανωτικό
κλίμα, το οποίο επηρεάζει σημαντικά το κίνητρο και τη συμπεριφορά των
εργαζομένων.





SME owners/general manager/line managers
SME employees
Trainers and consultants





Ιδιοκτήτες ΜΜΕ/γενικοί διευθυντές/διαχειριστές
Εργαζόμενοι ΜΜΕ
Εκπαιδευτές και Σύμβουλοι

INDIRECT / ΕΜΜΕΣΗ ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ




OBJECTIVES/ ΣΤΟΧΟΙ
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Improving the organizational climate in SMEs, motivation and
engagement of employees;



Increasing the availability of the tools for improving an
organizational climate through developing competencies



Improving the capacity of employers and HR manager to
understand the need to work on better organizational climate in
enterprises;



Improving the capacity of trainers and HR departments.



Η βελτίωση του οργανωτικού κλίματος των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, κίνητρο και δέσμευση υπαλλήλων



Η αύξηση της διαθεσιμότητας των εργαλείων για τη βελτίωση
ενός οργανωτικού κλίματος μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων



Η βελτίωση της δυνατότητας των εργοδοτών και των διευθυντών
Ανθρώπινου Δυναμικού να κατανοήσουν την ανάγκη να
δουλέψουν σε καλύτερο οργανωτικό κλίμα στις επιχειρήσεις



Η βελτίωση της ικανότητας των εκπαιδευτών και των τμημάτων
Ανθρώπινου Δυναμικού.
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Vocational Education and Training Organisations and training
providers
Companies, their HR departments and their trainers/consultants
Employer associations, chambers, etc.
Οργανισμοί που παρέχουν Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση
Επιχειρήσεις, τμήματα ανθρώπινου δυναμικού και εκπαιδευτές /
συμβούλοι τους
εργοδοτικές οργανώσεις, επιμελητήρια, κ.λπ.
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Research Analysis Report / Organizational Climate Assessment Tool
Programme Toolkit / Guide for SMEs owners, general managers and line managers
Train-the-Trainer Package (TTT Package)

Έκθεση Έρευνας Ανάλυσης / οργανωτικό εργαλείο αξιολόγησης κλίματος
Πρόγραμμα Εργαλείων / Οδηγός για τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ, γενικοί διευθυντές και
διαχειριστές / Πακέτο Εκπαιδεύοντας τον Εκπαιδευτή (ΤΤΤ Πακέτο)
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RESULTS / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

The OSTESA EU project – Organizational Success through Employee Satisfaction,
which started in September 2015, is a 3-year long initiative designed for
developing the soft skills of managers to improve in order to build a positive
organizational climate, which is assumed to be a major force in influencing
employee’s motivation and behaviour.
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TARGET GROUPS/ ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ
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