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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος αφορά συζητήσεις, διαβουλεύ-
σεις, διαπραγματεύσεις και κοινές δράσεις στις οποίες συμμετέχουν 
Οργανώσεις που εκπροσωπούν τη Βιομηχανία (εργοδότες και εργα-
ζόμενους). Ο κοινωνικός διάλογος σε όλα τα επίπεδα αποτελεί προϋ-
πόθεση για τη λειτουργία της κοινωνικής οικονομίας, της αγοράς της 
Ευρώπης και είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση τόσο της 
ανταγωνιστικότητας όσο και της ισονομίας. 
Ο Κατασκευαστικός τομέας παρέχει 14,8 εκατομμύρια άμεσες θέ-
σεις εργασίας και συμβάλλει στο 9% περίπου του ΑΕΠΠ της ΕΕ. 
Δημιουργεί επίσης νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλει στην οικονομική 
ανάπτυξη και παρέχει λύσεις για κοινωνικές, κλιματικές και ενερ-
γειακές προκλήσεις. 
 
SUSODCO περιεχόμενο και περιγραφή έργου  
Στο έργο αυτό συμμετέχουν εταίροι Κοινωνικού Διαλόγου (ΚΔ) του Κα-
τασκευαστικού κλάδου που προέρχονται από την Κεντρική Ευρώπη 
(Σλοβενία, Ουγγαρία), τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Κροατία, Βουλγαρία) 
και τη Νότια Ευρώπη (Κύπρος, Ελλάδα). Οι εταίροι  του έργου, δεσμεύτη-
καν από κοινού να συνεργαστούν προκειμένου να ανταποκριθούν σε κοινές 
προκλήσεις και ζητήματα που αφορούν στην ενίσχυση του Κοινωνικού 
Διαλόγου σε εθνικό επίπεδο, όπως αυτά διαγνώστηκαν μετά από προκαταρ-
κτική έρευνα που είχε διεξαχθεί.  
Το έργο SuSodCo εστιάζει στην ανάπτυξη ικανοτήτων, την προώθηση, την 
προβολή και την αμοιβαία αναγνώριση και εμπιστοσύνη των κοινωνικών 
εταίρων, για την ανάπτυξη Κοινωνικού Διαλόγου στον Κατασκευαστικό 
κλάδο από τα κράτη μέλη της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο βασικός στόχος του έργου SuSodCo είναι 
να ενισχύσει την ικανότητα των εθνικών κλαδικών κοινωνικών εταίρων 
ώστε να συμμετάσχουν πιο ενεργά και ουσιαστικά στον τομεακό κοινωνικό 
διάλογο. 

ΣΚΟΠΟΣ 
Το έργο SUSODCO αποσκοπεί: 
Στην ενίσχυση της ικανότητας  των εθνικών κλαδικών 
κοινωνικών εταίρων, με σκοπό την ενεργή και αποτελε-
σματική συμμετοχή τους στον Κοινωνικό Διάλογο. Βα-
σικό σημείο αναφοράς  θα αποτελέσει  το προσεχές 
πολυετές πρόγραμμα εργασίας για τον Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Διάλογο στην Κατασκευαστική Βιομηχανία 
(2020-2023), καθώς και οι προτεραιότητες  που έχουν 
τεθεί σε Εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη Κοινωνικού 
Διαλόγου στον κλάδο. 

Σχετικά με το έργο 
 
Σκοπός 
  
Αναμενόμενα αποτελέσματα 
 
Προστιθέμενη αξία 
 
Νέα 
 
Επόμενα βήματα 
 
Μελλοντικές ενέργειες 
 
Ποιοι είμαστε 

SUSODCO 
 
SUPPORT OF  
SOCIAL  
DIALOGUE FOR AN  
EFFECTIVE FUTURE  
CONSTRUCTION   
 
Ενίσχυση του Κοινωνικού Διαλόγου για 
τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης 
του Κατασκευαστικού Κλάδου 
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ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥ-
ΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Σκοπεύουμε να σχεδιάσουμε μια νέα, ελεύθερης 
πρόσβασης, πλατφόρμα προσαρμοσμένη στον ΚΔ 

στον Κατασκευαστικό κλάδο, η οποία θα περιέχει 

μια παρουσίαση των βασικών πρωτοβουλιών ΚΔ και 
των έργων της ΕΕ για περαιτέρω διάδοση και εκμε-

τάλλευση των εννοιών, των χρησιμοποιημένων μεθο-
δολογιών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων 
που επιτυγχάνονται στην ΕΕ.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές δραστηριότητες 
κοινωνικού διαλόγου απαιτούν την υποστήριξη εμπει-
ρογνωμόνων και περιλαμβάνουν τις βέλτιστες πρα-

κτικές ΚΔ, καθώς και καθοδήγηση για χρηματοδοτι-
κά εργαλεία της ΕΕ κ.λπ., το  έργο SUSODCO στο-

χεύει στη συλλογή όλων των παραπάνω χαρακτηρι-
στικών και αποτελεσμάτων σε ένα συνεκτικό και ενη-

μερωμένο από άποψη περιεχομένου υποστηρικτικό 
εργαλείο, μία  διαδικτυακή πλατφόρμα, ειδικά δια-

μορφωμένη για τον κοινωνικό διάλογο στον Κατα-

σκευαστικό κλάδο. Η νέα πλατφόρμα θα συγκεντρώ-
νει παρελθούσες και τρέχουσες τομεακές δράσεις και 
πρωτοβουλίες της ΕΕ σχετικά με τον ΚΔ στον Κατα-

σκευαστικό τομέα και θα ενισχύει τον ΚΔ σε κοινοτι-
κό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, η πλατφόρμα θα 

διευκολύνει τις εθνικές τομεακές οργανώσεις ΚΔ να 
συνεργάζονται αποτελεσματικότερα στον κοινωνικό 

διάλογο, να ευαισθητοποιηθούν σε καίρια θέματα του 
κλάδου, να προωθήσουν την κατάρτιση, να προσελ-
κύσουν μέλη, να επενδύσουν στην ανάπτυξη ικανοτή-

των, να δημιουργούν συνέργειες και εντέλει θα προω-
θήσει τη μελλοντική ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου. 

ΝΕΑ– ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε με επιτυχία το Μάρτιο. Στο πλαίσιο αυτό πραγ-
ματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του έργου (kick off meeting) στις 30 και 31 
Μαρτίου 2020, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.  Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο 
συνάντησης και γνωριμίας των εταίρων της Σύμπραξης, και έθεσε τις βάσεις για 
μια εποικοδομητική μελλοντική συνεργασία. 

 Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάσαμε τις δραστηριότητες κοινωνικού δια-
λόγου σε εθνικό επίπεδο και ανταλλάξαμε  απόψεις. Σχεδιάσαμε τις μελλοντικές 
μας ενέργειες και ξεκινήσαμε τις προπαρασκευαστικές μας δραστηριότητες - εθνι-
κές έρευνες σχετικά με την ικανότητα ανάπτυξης κοινωνικού διαλόγου, καλύπτο-
ντας τρέχοντα θέματα και τάσεις στην ανάπτυξη τομεακού Κοινωνικού Διαλόγου, 
σε σύγκριση με το τομεακό πολυετές σχέδιο δράσης για τον Κοινωνικό Διάλογο. 
Θα πραγματοποιήσουμε 4 ανάλογες κοινές έρευνες - 3 έρευνες πεδίου και 1 πρω-
τογενή έρευνα, στη βάση 4 θεματικών εκθέσεων.  

 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
Στο τέλος του τρέχοντος έτους και στο πρώτο εξάμηνο του 2021 σχεδιάζουμε 4 

ΚΟΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΔ
(περιφερειακές / τοπικές εκδηλώσεις διάρκειας 2 ημερών) για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων που θα εξοπλίσουν τις Ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων των 6 
εμπλεκόμενων χωρών με τις απαιτούμενες ικανότητες για αποτελεσματικές και 
αποδοτικές εργασιακές σχέσεις στην Ανατολική, Κεντρική και Νοτιοανατολική 
Ευρώπη.  

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 
Διεξαγωγή 4 ερευνών και σύνταξη 4 εκθέσεων για τον Κοινωνικό Διάλογο που θα διεξαχθούν 
σε εθνικό επίπεδο: 

1. Έκθεση  για την κατάσταση του Κοινωνικού Διαλόγου (ΚΔ) σε εθνικό επίπεδο στις 6 εμπλε-
κόμενες χώρες, καλύπτοντας τα τρέχοντα ζητήματα και τις τάσεις στον κλαδικό ΚΔ  και συ-
γκριτικά με το τομεακό πολυετές σχέδιο δράσης για ΚΔ.  
2. Έκθεση για προηγούμενες και τρέχουσες εργασιακές σχέσεις και σχετικές, τομεακές πρωτο-
βουλίες, καθώς και για σχετικά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. 
3. Έκθεση σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία των Ενώσεων που εκπροσω-
πούν εργοδότες και εργαζόμενους στις 6 συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ. 
4. Έκθεση σχετικά με τις ικανότητες των κοινωνικών εταίρων για κοινωνικό διάλογο. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑ-
ΧΘΟΥΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΔ 

1η Ομάδα Στόχος: Κοινωνικοί εταίροι του Κατασκευαστικού κλάδου των ε-
μπλεκόμενων χωρών. 
2η Ομάδα Στόχος: Εκπρόσωποι επιτροπών κοινωνικού διαλόγου του Κατα-
σκευαστικού κλάδου των εμπλεκόμενων χωρών. 
3η Ομάδα Στόχος: Οργανώσεις  που εκπροσωπούν τους Κοινωνικούς εταίρους των 
εμπλεκόμενων χωρών. 

1η  εκδήλωση: ΚΡΟΑΤΙΑ      Δεκ 2020  
2η εκδήλωση: ΟΥΓΓΑΡΙΑ     Φεβ. 2021 
3η εκδήλωση: ΚΥΠΡΟΣ         Απρ. 2021 
4η εκδήλωση: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  Ιουν. 2021 



Συντονιστής εταίρος: 

 

Chamber of Construction and Building Materials 
Industry of Slovenia 
(CCIS CCBMIS) 
SLOVENIA 

  
Εταίροι: 

  

 

The European federation of building and woodwork-
ers (EFBWW) 
BELGIUM 

 

 

Federation of Building, Wood and Building Material 
Workers' Unions 
(EFEDOSZSZ)  
HUNGARY 

 

National Federation of Hungarian Building Contrac-
tors (EVOSZ)  
HUNGARY 

 

Trade union of construction industry of Croatia 
(SGH)  
CROATIA 
 

 

Trade union of construction workers of Slovenia 
(SDGD) 
SLOVENIA 

 

Institute for training of personnel in international 
organisations (ITPIO)  
BULGARIA 

 

Construction, Industry and Water Supply Feder-
ation (FCIW Podkrepa)  
BULGARIA 

 

Bulgarian construction chamber (BCC) 
BULGARIA 

 Panhellenic association of engineers contractors of 
public works (PEDMEDE) 
GREECE 
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Federation of the building contractors associations of 
Cyprus (OSEOK)  
CYPRUS 
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