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Το έργο SUSODCO αποσκοπεί: 
Στην ενίσχυση της ικανότητας  των εθνικών κλαδικών κοινωνικών εταίρων, 
με σκοπό την ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή τους στον Κοινωνικό 
Διάλογο. Βασικό σημείο αναφοράς  θα αποτελέσει  το προσεχές πολυετές 
πρόγραμμα εργασίας για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο στην Κατα-
σκευαστική Βιομηχανία (2020-2023), καθώς και οι προτεραιότητες  που 
έχουν τεθεί σε Εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη ΚΔ στον κλάδο. 

SUSODCO 
SUPPORT OF SOCIAL  DIALOGUE FOR AN  EFFECTIVE FUTURE  CONSTRUCTION   

Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος (SD) αναφέρεται σε συζητήσεις, 
διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις και κοινές δράσεις στις οποίες 
συμμετέχουν οργανώσεις που εκπροσωπούν τους κοινωνικούς εταί-
ρους (εργοδότες και εργαζόμενοι). Ο κοινωνικός διάλογος σε όλα τα 
επίπεδα αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της κοινωνικής οι-
κονομίας της αγοράς της Ευρώπης και ζωτικής σημασίας για την προ-
ώθηση τόσο της ανταγωνιστικότητας όσο και της δικαιοσύνης. Ο Κα-
τασκευαστικός κλάδος είναι το θεμέλιο της οικονομίας στις περισσό-
τερες από τις χώρες μας. Ο Κατασκευαστικός τομέας παρέχει 14,8 
εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας και συμβάλλει σε περίπου 9% 
του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Δημιουργεί επίσης νέες θέσεις εργασίας, οδηγεί 
την οικονομική ανάπτυξη και παρέχει λύσεις για κοινωνικές, κλιματι-
κές και ενεργειακές προκλήσεις . 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ 

Οι εταίροι του κοινωνικού διαλόγου στον Κατασκευαστικό κλάδο από 
την Κεντρική, Νοτιοανατολική και Νότια Ευρώπη (CCIS, SDGD, SGH, 
EVOSZ, EFEDOSZSZ, ITPIO, BCC, FCIW PODKREPA, OSEOK, PEDEMEDE, 
EFBWW- σε επίπεδο ΕΕ) ένωσαν τις προσπάθειές τους σε ένα κοινό 
πρόγραμμα εργασίας 2 ετών, μετά την προκαταρκτική έρευνα η οποί-
α αποκάλυψε κοινές και προκλήσεις στις συμμετέχουσες χώρες. Το 
έργο  SUSODCO επικεντρώνεται  στην ανάπτυξη ικανοτήτων, την προ-
ώθηση, την προβολή και την αμοιβαία αναγνώριση και αμοιβαία 
εμπιστοσύνη των εταίρων του κοινωνικού διαλόγου στον Κατασκευα-
στικό κλάδο από τα κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώ-
πης και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί 
μέσω μιας σειράς εκδηλώσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων, οι ο-
ποίες θα εξοπλίσουν τους εταίρους του κοινωνικού διαλόγου με κρί-
σιμες ικανότητες για τη στήριξη των εργασιακών σχέσεων στις χώρες 
τους. 
Δεδομένης της υστέρησης σε σχέση με τις δυτικές και βόρειες χώρες 
της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τον αποτελεσματικό και επιτυχημένο κοι-
νωνικό διάλογο στον κλάδο, αποφάσισαν να σχεδιάσουν μια νέα 
διαδικτυακή πλατφόρμα κοινωνικού διαλόγου (ΚΔ) στον Κατασκευα-
στικό κλάδο. Η ευέλικτη διαδικτυακή πλατφόρμα ΚΔ θα παρουσιάσει 
πρωτοβουλίες και έργα της ΕΕ σχετικά με την ανάδειξη του ΚΔ. Η 
πλατφόρμα θα εξοπλίσει τους συμμετέχοντες κοινωνικούς εταίρους 
και τις ομάδες-στόχους με πολύτιμες γνώσεις σχετικά με διάφορες 
πρακτικές κοινωνικού διαλόγου, προσφέροντας πρόσβαση σε καλές 
πρακτικές. 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
 Οι εταίροι ξεκίνησαν με επιτυχία το έργο τον Μάρτιο του 2020, ακρι-
βώς όταν ξεκίνησε η πανδημία COVID-19 στην Ευρώπη. Η εναρκτήρια 

συνεδρίαση της κοινοπραξίας πραγματοποιήθηκε στα τέλη  Μαρτίου 
του  2020. Ακολούθησαν τρεις ακόμα διαδικτυακές συναντήσεις ερ-
γασίας (16 Ιουνίου, 23 Σεπτεμβρίου και 7 Οκτωβρίου) για την πορεία 
εξέλιξης του έργου. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, εξετάσαμε 
τα αποτελέσματα και θέσαμε προθεσμίες για τα ορόσημα του έργου 
που έχουν προγραμματιστεί για το 2020. Από τον Μάρτιο έως τον 
Νοέμβριο του 2020 όλοι οι εταίροι συνέβαλαν σε 4 κοινές  έρευνες  – 
1 επιτόπια έρευνα και 3 έρευνες γραφείου, οι οποίες έχουν ως απο-
τέλεσμα τέσσερις εκθέσεις που αφορούν τις ικανότητες κοινωνικού 
διαλόγου. Με βάση τα αποτελέσματα αυτών των μελετών, οι εταίροι 
του SUSODCO οικοδομούν την ημερήσια διάταξη των Εκδηλώσεων 
Ανάπτυξης Ικανοτήτων, με στόχο την αντιμετώπιση των κενών δεξιο-
τήτων στην εφαρμογή του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο. 

1Η ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Η πρώτη Εκδήλωση Ανάπτυξης Ικανοτήτων (CBE) του έργου χωρίζεται 
σε δύο συνεδρίες – ένα σεμινάριο και ένα εργαστήριο. Το σεμινάριο 
έχει προγραμματιστεί για τις  09 Δεκεμβρίου 2020 από τις 9:00 π.μ. 
έως τις 12:00 μ.μ. (CET), και το εργαστήριο- για τις  16 Δεκ 2020 από 
τις 9:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. (CET). Οι εκδηλώσεις θα γίνουν διαδι-
κτυακά λόγω της πανδημίας. 
Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στα βασικά ευρήματα της ερευνητικής 
φάσης του έργου SuSodCo,  αποκαλύπτοντας τις προκλήσεις κοινωνι-
κού διαλόγου που αντιμετωπίζει ο Κατασκευαστικός κλάδος σε Βουλ-
γαρία, Κροατία, Κύπρο, Ελλάδα, Ουγγαρία και Σλοβενία. Εξέχοντες 
κεντρικοί ομιλητές από το Βέλγιο, τη Νορβηγία και τη Φινλανδία θα 
εξηγήσουν τι απαιτείται για τον επιτυχή ΚΔ και πώς μπορεί ο ΚΔ να 
υποστηρίξει τον κλάδο και να ενδυναμώσει όλους τους ενδιαφερόμε-
νους φορείς.  Στην εκδήλωση θα εμπλακούν εκπρόσωποι των εργο-
δοτών και των εργαζομένων σε μια διαδραστική συνεδρίαση, εξετά-
ζοντας τους διάφορους τρόπους ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού 
πλαισίου κοινωνικού διαλόγου στα εθνικά πολυετή προγράμματα 
κοινωνικού διαλόγου. 
Για συμμετοχή στην εκδήλωση πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://susodco.gzs.si/vsebina/EN/News 
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ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ 
4 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 
Έκθεση σχετικά με την εθνική κατάσταση ΚΔ στις 6 συμμετέχουσες 
χώρες, σχετικά με τα τρέχοντα θέματα, και τις τάσεις του κλαδικού 
ΚΔ , συγκριτικά με το τομεακό πολυετές σχέδιο δράσης ΚΔ 
Η έκθεση βασίζεται σε έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε τον 
Απρίλιο - Ιούνιο του 2020.  Στόχος είναι η απόκτηση πληροφοριών 
σχετικά με την κατάσταση ΚΔ και τις εθνικές πρωτοβουλίες και δρα-
στηριότητες ΚΔ στις 6 εμπλεκόμενες χώρες.  
Τα βασικά συμπεράσματα και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν 
μέσω της προαναφερθείσας έρευνας, ανέδειξαν συγκεκριμένα τομε-
ακά θέματα ΚΔ ως βασικές ανάγκες στην ημερήσια διάταξη των εθνι-
κών διαπραγματεύσεων, βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν 
στον αποτελεσματικό ΚΔ και τις βασικές θεματικές προτεραιότητες 
ΚΔ σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα δράσης για το τομεακό ευ-
ρωπαϊκό ΚΔ της Κατασκευαστικής βιομηχανίας.  
Η έκθεση επικεντρώνεται στη δομή ΚΔ στις συμμετέχουσες χώρες – 
σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό επίπεδο και σε κλαδικό επίπεδο. Καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι οι κλαδικοί κοινωνικοί εταίροι στον Κατασκευα-
στικό κλάδο χρειάζονται ενίσχυση για τη δημιουργία αποτελεσματι-
κού ΚΔ σε εθνικό επίπεδο, καθώς και για την παρακολούθηση της 
εξέλιξής του σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Έκθεση σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία των 
Ενώσεων Εργοδοτών και των Ενώσεων Εργαζομένων στις 6 συμμε-
τέχουσες 6 της ΕΕ 
Η έκθεση βασίζεται στα δεδομένα που συλλέγονται μέσω έρευνας 
πεδίου που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 
2020. Στόχος ήταν η ενημέρωση σχετικά με την εσωτερική και εξωτε-
ρική επικοινωνία των ενώσεων εργοδοτών και εργαζομένων στον 
Κατασκευαστικό κλάδο στις 6 χώρες του έργου. 
Η συνοπτική έκθεση μας δίνει μια μεγάλη εικόνα της διαδικασίας 
επικοινωνίας και επικεντρώνεται στις 7 ομάδες θεμάτων που έχουν 
προσδιοριστεί για κάθε οργανισμό-εταίρο: Προβολή, πρακτικές επι-
κοινωνίας και επιτυχημένη εκστρατεία επικοινωνίας, εξωτερικό σχέ-
διο επικοινωνίας, δίαυλοι επικοινωνίας για εξωτερική επικοινωνία· 
και άλλα θέματα. 
Έκθεση σχετικά με τις ικανότητες των κοινωνικών εταίρων για κοι-
νωνικό διάλογο  
Πρόκειται για μια έκθεση σχετικά με τα πορίσματα της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2020 σχετικά με 
την ικανότητα των κοινωνικών εταίρων για ΚΔ στον Κατασκευαστικό 
κλάδο. Τα αποτελέσματα σχετίζονται με 5 διαφορετικές δεξιότητες, 
συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, της διαχείρισης, της ψηφια-
κής, του δικτύου και της υποστήριξης, και της αντιμετώπισης της κρί-
σης.  Η έκθεση παρέχει μια πλήρη εικόνα για κάθε χώρα, η οποία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της διαδρομής κατάρτι-
σης που θα σχεδιαστεί και στη συνέχεια θα υλοποιηθεί σε κάθε συμ-
μετέχουσα χώρα. Συμπερασματικά, κάθε χώρα έχει διαφορετικό προ-
φίλ και συγκεκριμένες ανάγκες δεξιοτήτων. 
Έκθεση σχετικά με τις προηγούμενες και τρέχουσες εργασιακές σχέ-
σεις, τις τομεακές πρωτοβουλίες και έργα που χρηματοδοτούνται 
από την ΕΕ  
Η έκθεση βασίζεται σε έρευνα πεδίου η οποία διεξήχθη τον Σεπτέμ-
βριο και τον Οκτώβριο του 2020, με σκοπό την απόκτηση πληροφο-
ριών από τους εταίρους του έργου σχετικά με το παρελθόν ή/και τα 
τρέχοντα βασικά έργα και πρωτοβουλίες ΚΔ στον Κατασκευαστικό 
κλάδο.  Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ο μεγαλύτερος 
αριθμός έργων – συνολικά 29 – αφορά στον τομέα της ΕΕΚ και της 
Νεολαίας στον κοινωνικό τομέα, ενώ ακολουθούν 20 έργα στην υπο-
κατηγορία απασχόλησης στον κοινωνικό τομέα και πάλι.  Μόνο 5 

έργα αναφέρθηκαν στην κοινωνική υποκατηγορία ασφάλεια και υγεί-
α στην εργασία, 7 – στην κατηγορία Οικονομικά & Νομικά, και 9 – 
στην κατηγορία ανάπτυξης ικανοτήτων.  
  

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΔ 
Ορόσημο 1: Σχεδιασμός και δημιουργία ειδικής πλατφόρμας ΚΔ 
ΣΚΟΠΟΣ: Θα συγκεντρώσει προηγούμενες και εν εξελίξει τομεακές 
πρωτοβουλίες, δραστηριότητες και έργα της ΕΕ. Η πλατφόρμα θα 
προσφέρει ειδικά εργαλεία, δεδομένα, περιεχόμενο και κοινά στρα-
τηγικά έγγραφα που υποστηρίζουν τους ευρωπαίους και εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους ΚΔ. 
  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

Ορόσημο 2: Σχεδιασμός και υλοποίηση 6 εθνικών  
κλαδικών πρωτοβουλιών για τα μέσα ενημέρωσης 
(εκστρατεία) μία σε κάθε (6) σχέδιο Χώρες της ΕΕ 
ΣΚΟΠΟΣ: Ευαισθητοποίηση και προβολή των εθνικών 
κλαδικών ενώσεων ΚΔ. Οι εθνικές εκστρατείες ΚΔ θα 
σχεδιαστούν με βάση τα κενά και τις ανάγκες που εντοπίζονται μέσα 
από τις δράσεις του έργου. 
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ:  Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με μείζονα 
ζητήματα έναντι του κατασκευαστικού τομέα· Ανάπτυξη ικανοτήτων 
για την προσέλκυση νέων μελών· Διευκόλυνση της δημιουργίας συ-
νεργιών και Προώθηση του κοινωνικού διαλόγου. 
  

ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗ-
ΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ  
Κατά τη διάρκεια του 2021 θα διοργανώσουμε τρεις ακόμη  Εκδηλώ-
σεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων. Θα εξοπλίσουν τους κοινωνικούς εταί-
ρους από την Ανατολική, Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη με 
πολύτιμες και σημαντικές ικανότητες για αποτελεσματικές και απο-
δοτικές εργασιακές σχέσεις. Οι διήμερες εκδηλώσεις θα επικεντρω-
θούν στα ακόλουθα θέματα:    
- Απρίλιος 2021:Η σημασία της επικοινωνιακής στρατηγικής για τον 
αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο. 
- Ιούνιος 2021:Η ψηφιοποίηση της οικονομίας στο πλαίσιο της ατζέ-
ντας του κοινωνικού διαλόγου και των ψηφιακών δεξιοτήτων. 
- Σεπτέμβριος 2021: Η ουσία των επικοινωνιακών δεξιοτήτων που 
χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του κοινωνικού διαλόγου. 

  
ΩΦΕΛΟΥΔΙΑΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΝΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 
ΣΕ CBES 
1η  ομάδα-στόχος:  (τομεακοί)  κοινωνικοί  εταίροι της κατασκευαστι-
κής  βιομηχανίας των ενδιαφερόμενων χωρών 
2η  ομάδα-στόχος:  εκπρόσωποι  χωρών της επιτροπής  κοινωνικού 
διαλόγου για τον κατασκευαστικό  κλάδο 
3η  ομάδα-στόχος: οργανώσεις κοινωνικών εταίρων  που εκπροσω-
πούν επίσης υπηρεσίες, οργανώσεις-πλαίσια.   



Lead partner: 
 

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

 Partners:   

 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 

 Federation of the building contractors associations 
of Cyprus (OSEOK)  
CYPRUS 
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