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Σε αυτή την έκδοση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας
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της υιοθέτησης της ψηφιοποίησης της οικονομίας και της κοινωνίας
παράλληλα με την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων λόγω της
τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, 
της ανταπόκρισης στον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας και
στις δημογραφικές αλλαγές, 
νέων θέσεων εργασίας για νεοεισερχόμενους, αναδυόμενα προφίλ,
δημιουργία θέσεων εργασίας και αντιστοίχιση θέσεων εργασίας με
βάση τις νέες πολιτικές και στρατηγικές της ΕΕ για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της παγκοσμιοποίησης
κ.λπ.

Ο κοινωνικός διάλογος, συγκεντρώνοντας εργαζόμενους και εργοδότες,
έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο τμήμα
της κοινωνίας- από κοινού μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία οι
προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Οι κοινωνικοί εταίροι θεωρούνται
βασικοί παράγοντες μεταρρύθμισης και  εκσυγχρονισμού των
κοινωνιών και των οικονομιών.

Ο τομεακός κοινωνικός διάλογος μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο
στην προετοιμασία για τις προκλήσεις του Κατασκευαστικού κλάδου,
μέσω: 

“Ταξίδι” μέσω 4
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ

Μαθήματα μέσω
εμπειρογνωμόνων
PR/MEDIA

Κοινή έρευνα
SUSODCO

Συνέδρια του
SUSODCO

https://susodco.eu/


Κοινή έρευνα SUSODCO

1η έκθεση - Επισκόπηση της
κατάστασης του κοινωνικού
διαλόγου στον Κατασκευαστικό
κλάδο στην περιοχή της
Νοτιοανατολικής ΕΕ

2η έκθεση - Στόχοι και
επισκόπηση των βασικών
πρωτοβουλιών και έργων
σχετικά με τον κοινωνικό
διάλογο στις κατασκευές στην ΕΕ
κατά την περίοδο 2010-2020

3η έκθεση - Επισκόπηση της
εσωτερικής και εξωτερικής
επικοινωνίας των ενώσεων
εργοδοτών και των ενώσεων
εργαζομένων στις κατασκευές
στην περιοχή της
Νοτιοανατολικής ΕΕ

4η έκθεση - Ικανότητες των
οργανώσεων των κοινωνικών
εταίρων για την εφαρμογή του
κοινωνικού διαλόγου στην
Κατασκευαστική βιομηχανία στη
νοτιοανατολική περιοχή της ΕΕ

https://susodco.eu/wp-content/uploads/2021/08/report-1.pdf
https://susodco.eu/wp-content/uploads/2021/08/report-2.pdf
https://susodco.eu/wp-content/uploads/2021/08/report-3.pdf


Τελική έκθεση
Στην τελική έκθεση μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα για τις 4 ερευνητικές
εκθέσεις μας, τις 4 εκδηλώσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων, το έργο της
κοινοπραξίας με τους εμπειρογνώμονες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τη
νέα θεματική διαδικτυακή πλατφόρμα και πολλά άλλα. Αλλά  Εκτός αυτού
μπορείται να παρακολουθήσετε και τους αμέτρητους κωδικούς QR που θα
σας μεταφέρουν στα animation, τα βίντεο και άλλους εικονικούς χώρους
μας. 

Στην έκθεση θα βρείτε επίσης σημειώσεις πολιτικής, δυνατότητες για
μελλοντική συνεργασία, βασικά μηνύματα του SUSODCO κ.λπ.

Η τελική έκθεση έχει επίσης ένα παράρτημα: Εμπειρίες από τη διαδικασία
διαπραγμάτευσης του κοινωνικού διαλόγου (κατά τη διαδικασία συλλογικών
διαπραγματεύσεων για μια συλλογική σύμβαση).

Διαβάστε περισσότερα εδώ

«Ταξίδι» μέσω 4 κοινών δράσεων:
Περιφερειακές εκδηλώσεις για την
ανάπτυξη ικανοτήτων
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου SUSODCO, οι εταίροι διοργάνωσαν 4 αλληλένδετες
περιφερειακές εκδηλώσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων (CBEs) με στόχο να εξοπλίσουν τους εταίρους του
κοινωνικού διαλόγου στις συμμετέχουσες χώρες με την κρίσιμη ικανότητα υποστήριξης των εργασιακών
σχέσεων στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Κάθε εκδήλωση του SUSODCO προσέλκυσε πρακτικά 60 έως 90 συμμετέχοντες από περισσότερες από
δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες. Όλα τα CBE ακολούθησαν την ίδια δομή, χωρισμένα σε δύο ενότητες - σεμινάρια
και εργαστήρια. Στα σεμινάρια, διακεκριμένοι ομιλητές εξήγησαν τις τελευταίες τάσεις στον ευρωπαϊκό
κοινωνικό διάλογο και ελκυστικοί εκπαιδευτές βελτίωσαν τις επικοινωνιακές και ψηφιακές δεξιότητες των
συμμετεχόντων. Στα εργαστήρια, οι συμμετέχοντες συναντήθηκαν σε διαδραστικές συνεδρίες, παιχνίδια
ρόλων και ελκυστικά σενάρια για να εξασκήσουν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις τους.

Διαβάστε περισσότερα για τις τέσσερις κοινές δράσεις στην τελική μας έκθεση. 

https://susodco.eu/content/library/
https://susodco.eu/content/library/
https://susodco.eu/events/cbe-no-1/
https://susodco.eu/events/cbe-no-2/
https://susodco.eu/events/cbe-no-3/
https://susodco.eu/events/cbe-no-4/


Συνεργασία του SUSODCO με
εμπειρογνώμονες δημοσίων σχέσεων/
μέσων ενημέρωσης
Η φάση αξιοποίησης αντανακλούσε συνεκτικές κοινές δράσεις των εταίρων του έργου με στόχο την
πολλαπλή αξιοποίηση, τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του έργου, καθώς και την
ενίσχυση του εθνικού κοινωνικού διαλόγου μέσω της εκτέλεσης στοχευμένων εθνικών εκστρατειών
επικοινωνίας.

Μέσω των ενισχυμένων συνεργειών, της δικτύωσης των εταίρων και της εντατικής εργασίας με
εμπειρογνώμονες PR/MEDIA, της μεταφοράς γνώσεων και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των
κοινωνικών εταίρων της ΕΕ και των εθνικών κοινωνικών εταίρων στον Κατασκευαστικό τομέα.

Εθνικά βίντεο για τις προτεραιότητες του ΚΔ - για εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης
(προσέλκυση νέων στον τομέα)

Κοινό διαφημιστικό επεξηγηματικό βίντεο για τον Ευρωπαικό και τον εθνικό
κοινωνικό διάλογο στον Κατασκευαστικό κλάδο

Αγγλικά
 

Σλοβενικά
 

Ουγγρικά
 

Ελληνικά
 

Κροατικά

https://www.sgh.hr/userfiles/files/susodco%20-pregovarajmo%20bolje(2).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=rBLfm1IB7kU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LDFyi-fVWmo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7bxb52ZhXhQ
https://www.sgh.hr/userfiles/files/susodco%20-pregovarajmo%20bolje(2).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=JEh43D6b7Nk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uxbbSjroTzQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rBLfm1IB7kU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MrsTkllWYf8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=7bxb52ZhXhQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qv1Js4Cp_Kg
https://www.youtube.com/watch?v=BN6eqecF6qY
https://www.youtube.com/watch?v=JEh43D6b7Nk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=U8HTMQtSqPg
https://www.youtube.com/watch?v=WdqwYYXPTYM
https://www.youtube.com/watch?v=v0yfkcojjy8
https://www.youtube.com/watch?v=g7DsdbIMmys
https://www.facebook.com/watch/?v=354282949661345&ref=sharing


Νέα θεματική διαδικτυακή πλατφόρμα
SUSODCO

Η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα SUSODCO, σχεδιασμένη ως μηχανή αναζήτησης, παρουσιάζει τις
δραστηριότητες κοινωνικού διαλόγου στον Κατασκευαστικό τομέα στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης και παρουσιάζει καλές πρακτικές και εμπειρίες από ήδη υλοποιημένες και εν εξελίξει πρωτοβουλίες. 

Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουμε την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων ως συμπληρωματικού πόρου για τη
διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου. Η πλατφόρμα SUSODCO προωθεί τη χρήση και την ενσωμάτωση των
σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων στις δραστηριότητες κοινωνικού διαλόγου και στις διαδικασίες
διαπραγμάτευσης.

Μια πηγή λύσεων και εμπνεύσεων για τον κοινωνικό
διάλογο

Τελική διάσκεψη της ΕΕ
Οι εταίροι του έργου SUSODCO και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικοδόμων και Ξυλουργών διοργάνωσαν την
τελική διάσκεψη στο πλαίσιο του έργου SUSODCO, η οποία πραγματοποιήθηκε σε (περιορισμένη) υβριδική
μορφή στην αίθουσα συνεδριάσεων της EFBWW στις Βρυξέλλες στις 16 Μαρτίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της Τελικής Διάσκεψης, οι εταίροι του έργου παρουσίασαν τα αποτελέσματα των εθνικών
εκστρατειών του έργου και τις πιθανές μελλοντικές τάσεις για τον Κοινωνικό Διάλογο. Οι Ευρωπαίοι εταίροι
μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η πλατφόρμα
SUSODCO εγκαινιάστηκε επίσημα. Προσπαθήσαμε επίσης να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα
προχωρήσουμε στο μέλλον με τον Κοινωνικό Διάλογο. 

Δείτε το βίντεο και διαβάστε περισσότερα εδώ

Βασικοί θεματικοί τομείς
Κοινωνικός (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

& Νεολαία, Απασχόληση & Υγεία & Ασφάλεια)
Οικονομία και Δίκαιο

Ανάπτυξη ικανοτήτων

https://susodcoplatform.gzs.si/
https://susodco.eu/final-eu-conference/


Δείτε περισσότερα εδώ
Οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ιδίως στην αναδιάρθρωση στο πλαίσιο της
ψηφιοποίησης. Για το λόγο αυτό, ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του έργου SUSODCO
επικεντρώθηκε στην εκμάθηση των νέων τάσεων, όπως η ψηφιοποίηση, η οποία εισέρχεται στον τομέα,
και των προκλήσεων και ευκαιριών που συνδέονται με αυτήν. Μέσω των δραστηριοτήτων και των
αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν, μπορούμε να παράσχουμε ένα στιγμιότυπο του κοινωνικού διαλόγου
με ορισμένα κοινά προβλήματα και λύσεις για τις αντίστοιχες 6 χώρες της ΕΕ, το οποίο μπορείτε να
βρείτε στο CEE.

This publication has been prepared in the framework of the project »SUSODCO - SUPPORT OF SOCIAL DIALOGUE FOR AN EFFECTIVE FUTURE CONSTRUCTION, no. VS/2020/0046«, co-funded by the European
Union. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot

be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Τελικά Εθνικά Συνέδρια
Το εθνικό συνέδριο της Σλοβενίας
πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου 2022 από
τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ. στο MEGRA  στην Gornja
Radgona, Pomurski sejem, Hall 1.Το συνέδριο
έκλεισε με την υπόσχεση να συνεχίσουμε να
είμαστε ενεργοί και αφοσιωμένοι στα μέλη μας,
στα κοινά μας συμφέροντα και στο μέλλον του
κατασκευαστικού κλάδου.

Σλοβενία
Στις 18 Μαρτίου 2022, στις εγκαταστάσεις της
Εργατικής Εστίας στο Ζάγκρεμπ, ο Πρόεδρος του
Συνδικάτου Οικοδόμων, Jasenka Vukšić, και ο
Γενικός Γραμματέας, Domagoj Ferdebar,
πραγματοποίησαν συνέντευξη τύπου και εθνική
συνέντευξη για το έργο SUSODCO, όπου
παρουσίασαν όλες τις κύριες δραστηριότητες και τα
εργαστήρια των εταίρων του έργου.

Κροατία

Στις 27 Απριλίου 2022, το Βουλγαρικό
Επιμελητήριο Κατασκευών πραγματοποίησε το
εθνικό ενημερωτικό συνέδριο στις εγκαταστάσεις
του μεγαλύτερου εθνικού πρακτορείου ειδήσεων
- Bulgarian News Agency. Η διάσκεψη
μεταδόθηκε απευθείας από το κανάλι του
πρακτορείου. Διαπίστωσαν επίσης πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον για το θέμα - Κοινωνικός διάλογος
στις κατασκευές. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 7
εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης.

Βουλγαρία
Η ÉVOSZ και η ÉFÉDOSZSZ πραγματοποίησαν το
εθνικό τους συνέδριο στις 18 Μαΐου 2022 στα
κεντρικά γραφεία της ÉVOSZ. Οι ηγέτες της ÉVOSZ
και της ÉFÉDOSZSZ έδωσαν εναρκτήριες ομιλίες.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν το έργο SUSODCO
και τα αποτελέσματά του, συμπεριλαμβανομένου
ενός βίντεο  animation και δύο βίντεο που
παρήχθησαν από την ÉVOSZ και την πλατφόρμα
πρωτοβουλίας SUSODCO. Η εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις και απαντήσεις και μια
καταπληκτική τούρτα SUSODCO.

Ουγγαρία

Διαβάστε και δείτε
περισσότερα εδώ

Η ΟΣΕΟΚ πραγματοποίησε το εθνικό συνέδριο
SUSODCO την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 στο Vino
Cultura. Παρουσίασαν όσα πέτυχε η κοινοπραξία
κατά τη διάρκεια του έργου που διήρκεσε 27 μήνες.
Παρουσιάστηκαν και οι τέσσερις κοινές ερευνητικές
εκθέσεις, η κριτική μας επιτροπή μέσα από 4 κοινές
δράσεις, τα αποτελέσματα της εργασίας μας με
ειδικούς σε θέματα δημοσίων σχέσεων/μέσων
μαζικής ενημέρωσης και η νέα θεματική διαδικτυακή
πλατφόρμα SUSODCO.

Κύπρος

https://susodco.eu/final-conferences/

