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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 κοινωνικών δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη βελτίωση τους, 

προκειμένου να οικοδομηθεί ένα θετικό οργανωτικό κλίμα, το οποίο επηρεάζει σημαντικά το κίνητρο και τη συμπεριφορά των 

εργαζομένων. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ενημερωτικό  Δελτίο  Τεύχος 1  

OSTESA EU 

www.ostesa.eu  

Η Έκθεση Ανάλυσης Έρευνας είναι σχεδόν έτοιμη...  

συνοψίζει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της τέχνης. Οι 

εταίροι συλλέγουν και αναλύουν σχετικά δεδομένα σε διεθνές όσο και σε εθνικό 

επίπεδο, σχετικά με τις διαστάσεις του οργανωτικού κλίματος και τις 

επιπτώσεις του στυλ ηγεσίας σε αυτό. Η παρούσα έκθεση θα επικεντρωθεί 

επίσης στις ανάγκες κατάρτισης των εργοδοτών και των διευθυντών 

ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με εργαλεία και μεθόδους για τη 

βελτίωση του οργανωτικού κλίματος που δεν συνοδεύεται από τις υπάρχουσες 

προσφορές κατάρτισης. Οι εταίροι εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι τα 

αποτελέσματα του έργου OSTESA ΕU θα είναι χρήσιμα σε εσάς. 
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Για να σας κρατήσουμε ενήμερους σχετικά με τις 

δραστηριότητές μας…  

Τα διαφημιστικά υλικά του έργου είναι ήδη διαθέσιμα. Μπορείτε να βρείτε 

περισσότερα στην ιστοσελίδα μας και να κατεβάσετε το πρώτο φυλλάδιο με 

βασικές πληροφορίες για το Έργο OSTESA ΕU και τους εταίρους, τους στόχους, 

τις ομάδες-στόχους και τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα. Μπορείτε επίσης 

να αποκτήσετε πρόσβαση στο προφίλ μας στο Facebook και να έχετε συνεχή 

ενημέρωση της προόδου του έργου. Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο και να 

βρείτε περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου που λαμβάνουν 

χώρα στην Ευρώπη και στη χώρα σας. Οι εταίροι του OSTESA ΕU είναι από 

Κύπρο, Τσεχία, Ιταλία, Πολωνία και Πορτογαλία. 

Οι εταίροι του OSTESA ΕU συναντήθηκαν στο Lublin 

(Πολωνία)...  

στις αρχές του Οκτωβρίου 2015, για την εναρκτήρια συνάντηση του έργου. Η συνάντηση 

φιλοξενήθηκε από το Ίδρυμα OIC της Πολωνίας, που είναι ο συντονιστής του έργου. Η 

συνάντηση αυτή επικεντρώθηκε στην εισαγωγή σε όλους τους εταίρους των 

προηγούμενων σχεδίων (COMTAL – Competence and Talent Assessment in SMEs & 

COMPM – Competences Framework for European Project Manager), στα οποία βασίζεται  
 

το έργο OSTESA ΕU, και για την τελειοποίηση των ευθυνών για τους επόμενους μήνες. 

* Έναρξη OSTESA EU  * 1η συνάντηση * ‘Εκθεση Ανάλυσης Έρευνας 

Είμαστε εδώ  
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