PEDMEDE NEWSLETTER -Flash January 28
PEDMEDE NEWSLETTER -Flash December 03
PEDMEDE NEWSLETTER -Flash November 26
PEDMEDE NEWSLETTER -Flash November 12
PEDMEDE NEWSLETTER -October 29
PEDMEDE NEWSLETTER -Flash October 22
PEDMEDE NEWSLETTER -Flash October 01
PEDMEDE NEWSLETTER -Flash June 25
PEDMEDE NEWSLETTER -Flash April 23
PEDMEDE NEWSLETTER -Flash April 09
PEDMEDE NEWSLETTER -Flash April 02
PEDMEDE NEWSLETTER -Flash March 12
PEDMEDE Instagram page post : Η ΠΕΔΜΕΔΕ αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κοινωνικού Διαλόγου για τη βιώσιμη
ανάπτυξη του Κατασκευαστικού Κλάδου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SUSODCO.
Δείτε το βίντεο του έργου για τον κοινωνικό διάλογο ▶
️
https://bit.ly/3I32wih
#socialdialogue #construction
PEDMEDE Instagram page post : Η διεξαγωγή του Κοινωνικού Διαλόγου πραγματοποιείται σε διμερές και τριμερές
επίπεδο.
@susodco
PEDMEDE Instagram page post : Η σύσταση ενός ανταποδοτικού ταμείου κοινής διαχείρισης στον Κατασκευαστικό
κλάδο μπορεί να συμβάλει στους τομείς:
• Υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
• Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
• Συμπληρωματικής συνταξιοδότησης

28.01.2022
3.12.2021
26.11.2021
12.11.2021
29.10.2021
22.10.2021
1.10.2022
25.06.2021
23.04.2021
9.04.2021
2.04.2021
12.03.2021

https://mailchi.mp/2c80378d3725/ha9v14qdb8-10906586
https://mailchi.mp/dff025faea27/ha9v14qdb8-10906550
https://mailchi.mp/132e47985ba1/ha9v14qdb8-10906534
https://mailchi.mp/3750530fb61b/ha9v14qdb8-10906538
https://mailchi.mp/dbd88fdd4555/ha9v14qdb8-10906530
https://mailchi.mp/45691216e78a/ha9v14qdb8-10906526
https://mailchi.mp/0e9679890a05/ha9v14qdb8-10906514
https://mailchi.mp/b0177126f5a5/ha9v14qdb8-10906470
https://mailchi.mp/c4acd77c15d9/ha9v14qdb8-10906434
https://mailchi.mp/9a68d9ddcd49/ha9v14qdb8-10906426
https://mailchi.mp/e9ac94c786b6/ha9v14qdb8-10906240
https://mailchi.mp/a2f64d034350/ha9v14qdb8-10901288

31.01.2022 https://www.instagram.com/p/CZZNGwwLLQ2/?utm_source=ig_web_copy_link

28.01.2022 https://www.instagram.com/p/CZRCI0NODqe/?utm_source=ig_web_copy_link

19.01.2022 https://www.instagram.com/p/CY5y26MIA6p/?utm_source=ig_web_copy_link

PEDMEDE Instagram page post : Ο ταχύς ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμού του κατασκευαστικού κλάδου
καθιστούν αυτό το θέμα στην ατζέντα του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
@susodco

17.01.2022 https://www.instagram.com/p/CY0qyERKdlL/?utm_source=ig_web_copy_link

PEDMEDE Instagram page post : Οι συνεχείς εξελίξεις στον κλάδο όπως είναι η Πράσινη Ανάπτυξη, οι νέες τεχνολογίες
αλλά και η γήρανση του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού δημιουργούν νέες ανάγκες σε δεξιότητες του εργατικού
δυναμικού.

11.01.2022 https://www.instagram.com/p/CYlKrlesog1/?utm_source=ig_web_copy_link

PEDMEDE Instagram page post : Οι κοινωνικοί εταίροι στον κλάδο των κατασκευών στην Ελλάδα – @pedmede και
ΟΜΤΣΙΜ αναγνωρίζουν:
· την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού
· τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κατασκευαστικού κλάδου και
· τη δημιουργία ενός κοινωνικού ανταποδοτικού ταμείου κοινής διαχείρισης ως θέματα προτεραιότητας όσον αφορά
τον κοινωνικό διάλογο στον Κατασκευαστικό κλάδο

13.12.2021 https://www.instagram.com/p/CXa9M0QKm0U/?utm_source=ig_web_copy_link

PEDMEDE Instagram page post : Δείτε τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα κοινωνικού διαλόγου στον Κατασκευαστικό κλάδο
που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου SUSODCO. Η πλατφόρμα παρουσιάζει πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές σε
θέματα κοινωνικού διαλόγου σε χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Περιηγηθείτε στη νέα πλατφόρμα https://susodco.eu/
PEDMEDE Instagram page post : Οι εξελίξεις και νέες προκλήσεις στον Κατασκευαστικό κλάδο καθιστούν τον κοινωνικό
διάλογο απαραίτητο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. #SUSODCO
PEDMEDE Instagram page post :Λάβετε μέρος στην 4η διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του
έργου #SUSODCO με θέμα “Δεξιότητες που Υποστηρίζουν την Επίτευξη του Κοινωνικού Διαλόγου”, στις 2 και 3
Νοεμβρίου 2021!
#socialdialogue #construction
Πληροφορίες για την εκδήλωση και εγγραφή εδώ
👉 https://bit.ly/3b3pR50

3.12.2021 https://www.instagram.com/p/CXBX-_lqNz7/?utm_source=ig_web_copy_link
27.11.2021 https://www.instagram.com/p/CWyVAljq4GX/?utm_source=ig_web_copy_link

22.10.2021 https://www.instagram.com/p/CVVFmP6lVU3/?utm_source=ig_web_copy_link

PEDMEDE Instagram page post : 3η Διακρατική Συνάντηση για το Ευρωπαϊκό έργο SUSODCO στο οποίο συμμετέχει η
@pedmede
Περισσότερα ➡
️https://bit.ly/3oxfbUe

PEDMEDE Instagram page post : Λάβετε μέρος στην 3η διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια
του έργου #SUSODCO όπου εταίρος είναι η @pedmede με θέμα “Ψηφιοποίηση και ψηφιακές ικανότητες στον
Κοινωνικό Διάλογο”, στις 28 και 29 Ιουνίου!
#socialdialogue #construction
Πληροφορίες για την εκδήλωση και εγγραφή μπορείτε να βρείτε στο https://bit.ly/3gQFdO2
PEDMEDE Instagram page post : Νέα συνάντηση στα πλαίσια του έργου SUSODCO για την προετοιμασία των εθνικών
στρατηγικών επικοινωνίας του κοινωνικού διαλόγου.
Περισσότερες πληροφορίες➡ https://bit.ly/3sMzyLC
PEDMEDE Instagram page post : Λάβετε μέρος στη 2η διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του
έργου #SUSODCO με θέμα τον σχεδιασμό μίας επικοινωνιακής στρατηγικής για έναν αποτελεσματικό Κοινωνικό
Διάλογο, στις 15 Απριλίου!
Πληροφορίες για την εκδήλωση και εγγραφή➡ https://bit.ly/39EwTNs
PEDMEDE Instagram page post : Ενημερωτικό Φυλλάδιο του έργου SUSODCO για τον κοινωνικό διάλογο στο οποίο
συμμετέχει η @pedmede ως εταίρος. Περισσότερα στο site μας: https://bit.ly/3rFSmww

3.10.2021 https://www.instagram.com/p/CUjxJn5gFNw/?utm_source=ig_web_copy_link

23.06.2021 https://www.instagram.com/p/CQdyYbGrcnZ/?utm_source=ig_web_copy_link

24.04.2021 https://www.instagram.com/p/COCmx8urxAF/?utm_source=ig_web_copy_link

3.04.2021 https://www.instagram.com/p/CNMh2VVrYQM/?utm_source=ig_web_copy_link

12.03.2021 https://www.instagram.com/p/CMUksrJAjRM/?utm_source=ig_web_copy_link

PEDMEDE LinkedIN page post : Η PEDMEDE GR αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κοινωνικού Διαλόγου για τη βιώσιμη
ανάπτυξη του Κατασκευαστικού Κλάδου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο #SUSODCO . Δείτε το βίντεο του έργου για τον
κοινωνικό διάλογο.
Δείτε το βίντεο του έργου εδώ ➡
https://bit.ly/3I32wih
#socialdialogue #construction

31.01.2022 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6893891217482948608

PEDMEDE LinkedIN page post : Ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να διεξάγεται απευθείας από τους ίδιους τους
κοινωνικούς εταίρους («διμερείς») ή με τη συμμετοχή και κυβερνητικών/δημόσιων αρχών.
#SuSoDCo #socialdialogue #construction

28.01.2022 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6892736504389537792

PEDMEDE LinkedIN page post : Η σύσταση ενός ανταποδοτικού ταμείου κοινής διαχείρισης στον Κατασκευαστικό κλάδο
μπορεί να συμβάλει στους τομείς:
• Υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
• Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
• Συμπληρωματικής συνταξιοδότησης
Ας μιλήσουμε για τα ανταποδοτικά ταμεία! Δείτε τι συμβαίνει στην Ευρώπη και ας ξεκινήσουμε το διάλογο.. #SUSODCO
https://lnkd.in/esJ-uH7y

19.01.2022 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6889465618093936640

PEDMEDE LinkedIN page post : Ο Κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους κλάδους με την υψηλότερη ένταση
εργασίας, ενώ συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για μία πράσινη και ενεργειακά αποδοτική
οικονομία. Οι συνεχείς εξελίξεις στον κλάδο στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης και του ψηφιακού
μετασχηματισμού, αλλά και η γήρανση του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και
ανάγκες για νέες ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. #SUSODCO

17.01.2022 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6888744106609176576

PEDMEDE LinkedIN page post : Ο ταχύς ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμού του κατασκευαστικού κλάδου
καθιστούν αυτό το θέμα στην ατζέντα του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
#SuSoDCo

PEDMEDE LinkedIN page post : Δείτε τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα κοινωνικού διαλόγου στον Κατασκευαστικό κλάδο
που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου SUSODCO. Η πλατφόρμα παρουσιάζει πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές σε
θέματα κοινωνικού διαλόγου σε χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Περιηγηθείτε στη νέα πλατφόρμα https://susodco.eu/

PEDMEDE LinkedIN page post : Λάβετε μέρος στην 4η διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του
έργου #SUSODCO με θέμα “Δεξιότητες που Υποστηρίζουν την Επίτευξη του Κοινωνικού Διαλόγου”, στις 2 και 3
Νοεμβρίου 2021!
#socialdialogue #construction
Πληροφορίες για την εκδήλωση και εγγραφή
👉 https://bit.ly/3b3pR50
PEDMEDE LinkedIN page post : 3η Διακρατική Συνάντηση για το Ευρωπαϊκό έργο SUSODCO στο οποίο συμμετέχει η
PEDMEDE GR
Περισσότερα https://bit.ly/3oxfbUe
#project #euproject #susodco

11.01.2022 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6886563159688192000

3.12.2021 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6872568441568575488

22.10.2021 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6857279975041589248

3.10.2021 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6850338978319613952

PEDMEDE LinkedIN page post : Λάβετε μέρος στην 3η διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του
έργου #SUSODCO όπου εταίρος είναι η PEDMEDE GR με θέμα “Ψηφιοποίηση και ψηφιακές ικανότητες στον Κοινωνικό
Διάλογο”, στις 28 και 29 Ιουνίου!
Πληροφορίες για την εκδήλωση και εγγραφή μπορείτε να βρείτε στο https://bit.ly/3gQFdO2 #construction
#socialdialogue

23.06.2021 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6813452086794170368

PEDMEDE LinkedIN page post : Ευχαριστούμε 🙏🏻την FIEC EU για τη συμμετοχή της με ομιλία από την Christine Le
Forestier 👏 στο webinar 💻 του ευρωπαϊκού προγράμματος #SuSodCo για τον #κοινωνικοδιαλογο όπου partner είναι
& η PEDMEDE GR !!
Διαβάστε περισσότερα και στο newsletter της FIEC EU !

15.04.2021 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6788505871606394880

PEDMEDE LinkedIN page post : Λάβετε μέρος στη 2η διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του
έργου #SUSODCO με θέμα τον σχεδιασμό μίας επικοινωνιακής στρατηγικής για έναν αποτελεσματικό Κοινωνικό
Διάλογο, στις 15 Απριλίου!
#socialdialogue #construction
Πληροφορίες για την εκδήλωση και εγγραφή
https://bit.ly/39EwTNs

3.04.2021 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6784018504384299009

PEDMEDE LinkedIN page post : Ενημερωτικό Φυλλάδιο του έργου SUSODCO για τον κοινωνικό διάλογο στο οποίο
συμμετέχει η PEDMEDE GR ως εταίρος. Περισσότερα στο https://bit.ly/3rFSmww

PEDMEDE Twitter page post : Η @pedmede αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κοινωνικού Διαλόγου για τη βιώσιμη
ανάπτυξη του Κατασκευαστικού Κλάδου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SUSODCO . Δείτε το βίντεο του έργου για τον
κοινωνικό διάλογο.

12.03.2021 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6776141625124110336

31.01.2022 https://twitter.com/pedmede/status/1488125999002832896

PEDMEDE Twitter page post :Ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να διεξάγεται απευθείας από τους ίδιους τους κοινωνικούς
εταίρους («διμερείς») ή με τη συμμετοχή και κυβερνητικών/δημόσιων αρχών.
PEDMEDE Twitter page post : Η σύσταση ενός ανταποδοτικού ταμείου κοινής διαχείρισης στον Κατασκευαστικό κλάδο
μπορεί να συμβάλει στους τομείς:
•Υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
•Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
•Συμπληρωματικής συνταξιοδότησης
Ας μιλήσουμε για τα ανταποδοτικά ταμεία!

28.01.2021 https://twitter.com/pedmede/status/1486970644147449858

19.01.2022 https://twitter.com/pedmede/status/1483700294177464321/analytics

PEDMEDE Twitter page post :Ο ταχύς ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμού του κατασκευαστικού κλάδου καθιστούν
αυτό το θέμα στην ατζέντα του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

17.01.2022 https://twitter.com/pedmede/status/1482977911212814339

PEDMEDE Twitter page post : Ο Κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους κλάδους με την υψηλότερη ένταση
εργασίας, ενώ συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για μία πράσινη και ενεργειακά αποδοτική
οικονομία. Οι συνεχείς εξελίξεις στον κλάδο στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης και του
ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και η γήρανση του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού δημιουργούν νέες θέσεις
εργασίας και ανάγκες για νέες ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

11.01.2022 https://twitter.com/pedmede/status/1480797067278753797

PEDMEDE Twitter page post : Δείτε τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα κοινωνικού διαλόγου στον Κατασκευαστικό κλάδο
που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου SUSODCO. Η πλατφόρμα παρουσιάζει πρωτοβουλίες & καλές πρακτικές σε
θέματα κοινωνικού διαλόγου στην ΕΕ
Περιηγηθείτε στη πλατφόρμα https://susodco.eu

PEDMEDE Twitter page post : Οι εξελίξεις και νέες προκλήσεις στον Kατασκευαστικό κλάδο στα πλαίσια της μετάβασής
του σε μία ψηφιακή, κυκλική και ενεργειακά αποδοτική οικονομία καθιστούν τον κοινωνικό διάλογο απαραίτητο για τη
βιώσιμη ανάπτυξή του.

PEDMEDE Twitter page post : Εσείς κάνατε εγγραφή στην 4η διαδικτυακή εκδήλωση του έργου #SUSODCO με θέμα
“Δεξιότητες που Υποστηρίζουν την Επίτευξη του Κοινωνικού Διαλόγου”, στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2021;
Εάν όχι, μπείτε και βρείτε πληροφορίες για την εκδήλωση και εγγραφή εδώ..

PEDMEDE Twitter page post : Λάβετε μέρος στην 4η διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του
έργου #SUSODCO στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2021! #socialdialogue #construction
Πληροφορίες για την εκδήλωση και εγγραφή εδώ ..

PEDMEDE Twitter page post : 3η Διακρατική Συνάντηση για το Ευρωπαϊκό έργο SUSODCO στο οποίο συμμετέχει η
@pedmede
Περισσότερα Rightwards arrow https://bit.ly/3oxfbUe

3.12.2021 https://twitter.com/pedmede/status/1466754072288104450

27.11.2021 https://twitter.com/pedmede/status/1464634694264360960

29.10.2021 https://twitter.com/pedmede/status/1454012519517986821

22.10.2021 https://twitter.com/pedmede/status/1451512605621821449

3.10.2021 https://twitter.com/pedmede/status/1444571452657782784

PEDMEDE Twitter page post : Λάβετε μέρος στην 3η διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του
έργου #SUSODCO όπου εταίρος είναι η
@pedmede
με θέμα “Ψηφιοποίηση και ψηφιακές ικανότητες στον Κοινωνικό Διάλογο”, στις 28 και 29 Ιουνίου!
Πληροφορίες στο https://bit.ly/3gQFdO2
PEDMEDE Twitter page post : Νέα συνάντηση στα πλαίσια του έργου SUSODCO για την προετοιμασία των εθνικών
στρατηγικών επικοινωνίας του κοινωνικού διαλόγου.
Περισσότερες πληροφορίες➡ https://bit.ly/3sMzyLC
PEDMEDE Twitter page post : Λάβετε μέρος στη 2η διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του
έργου #SUSODCO με θέμα τον σχεδιασμό μίας επικοινωνιακής στρατηγικής για έναν αποτελεσματικό Κοινωνικό
Διάλογο, στις 15 Απριλίου!
Πληροφορίες για την εκδήλωση και εγγραφή➡ https://bit.ly/39EwTNs
PEDMEDE Twitter page post : Ενημερωτικό Φυλλάδιο του έργου SUSODCO για τον κοινωνικό διάλογο στο οποίο
συμμετέχει η
@pedmede
ως εταίρος. Περισσότερα στο https://bit.ly/3rFSmww

23.06.2021 https://twitter.com/pedmede/status/1407685770845069312

24.04.2021 https://twitter.com/pedmede/status/1385861538972639232

3.04.2021 https://twitter.com/pedmede/status/1378250505198178305

12.03.2021 https://twitter.com/pedmede/status/1370375361037537286

PEDMEDE Facebook page post : Η ΠΕΔΜΕΔΕ αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κοινωνικού Διαλόγου για τη βιώσιμη
ανάπτυξη του Κατασκευαστικού Κλάδου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο Susodco Project. Δείτε το βίντεο του έργου για
31/1/20222
τον κοινωνικό διάλογο.#socialdialogue #construction
Δείτε το βίντεο του έργου εδώ ➡
https://bit.ly/3I32wih
PEDMEDE Facebook page post : Ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να διεξάγεται απευθείας από τους ίδιους τους
κοινωνικούς εταίρους («διμερείς») ή με τη συμμετοχή και κυβερνητικών/δημόσιων αρχών.
Susodco Project #socialdialogue #construction
PEDMEDE Facebook page post : Η σύσταση ενός ανταποδοτικού ταμείου κοινής διαχείρισης στον Κατασκευαστικό κλάδο
μπορεί να συμβάλει στους τομείς:
• Υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
• Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
• Συμπληρωματικής συνταξιοδότησης
Ας μιλήσουμε για τα ανταποδοτικά ταμεία! Δείτε τι συμβαίνει στην Ευρώπη και ας ξεκινήσουμε το διάλογο..
Susodco Project #socialdialogue #construction
https://paritarian-funds-construction.eu/
PEDMEDE Facebook page post : Ο ταχύς ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμού του κατασκευαστικού κλάδου
καθιστούν αυτό το θέμα στην ατζέντα του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

PEDMEDE Facebook page post : Ο Κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους κλάδους με την υψηλότερη ένταση
εργασίας, ενώ συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για μία πράσινη και ενεργειακά αποδοτική
οικονομία. Οι συνεχείς εξελίξεις στον κλάδο στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης και του ψηφιακού
μετασχηματισμού, αλλά και η γήρανση του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και
ανάγκες για νέες ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.
PEDMEDE Facebook page post : Οι κοινωνικοί εταίροι στον κλάδο των κατασκευών στην Ελλάδα – ΠΕΔΜΕΔΕ και
ΟΜΤΣΙΜ αναγνωρίζουν:
· την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού
· τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κατασκευαστικού κλάδου και
· τη δημιουργία ενός κοινωνικού ανταποδοτικού ταμείου κοινής διαχείρισης ως θέματα προτεραιότητας όσον αφορά
τον κοινωνικό διάλογο στον Κατασκευαστικό κλάδο

28/1/20222

https://www.facebook.com/PEDMEDEGR/posts/4769533386466653

https://www.facebook.com/PEDMEDEGR/posts/4758842080869117

19.01.2022 https://www.facebook.com/PEDMEDEGR/posts/4718145624938763

17.01.2022 https://www.facebook.com/PEDMEDEGR/posts/4709288915824434

11.01.2022 https://www.facebook.com/PEDMEDEGR/posts/4685229454897047

13.12.2021 https://www.facebook.com/PEDMEDEGR/posts/4579782425441751

PEDMEDE Facebook page post : Δείτε τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα κοινωνικού διαλόγου στον Κατασκευαστικό κλάδο
που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου SUSODCO. Η πλατφόρμα παρουσιάζει πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές σε
θέματα κοινωνικού διαλόγου σε χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Περιηγηθείτε στη νέα πλατφόρμα https://susodco.eu/
PEDMEDE Facebook page post : Οι εξελίξεις και νέες προκλήσεις στον Kατασκευαστικό κλάδο στα πλαίσια της
μετάβασής του σε μία ψηφιακή, κυκλική και ενεργειακά αποδοτική οικονομία καθιστούν τον κοινωνικό διάλογο
απαραίτητο για τη βιώσιμη ανάπτυξή του.
PEDMEDE Facebook page post : Εσείς κάνατε εγγραφή στην 4η διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα
πλαίσια του έργου #SUSODCO με θέμα “Δεξιότητες που Υποστηρίζουν την Επίτευξη του Κοινωνικού Διαλόγου”, στις 2
και 3 Νοεμβρίου 2021;;
#socialdialogue #construction
Εάν όχι, μπείτε και βρείτε πληροφορίες για την εκδήλωση και εγγραφή εδώ
👉 https://bit.ly/3b3pR50
PEDMEDE Facebook page post : Λάβετε μέρος στην 4η διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του
έργου #SUSODCO με θέμα “Δεξιότητες που Υποστηρίζουν την Επίτευξη του Κοινωνικού Διαλόγου”, στις 2 και 3
Νοεμβρίου 2021!
#socialdialogue #construction
Πληροφορίες για την εκδήλωση και εγγραφή εδώ
👉 https://bit.ly/3b3pR50
PEDMEDE Facebook page post : 3η Διακρατική Συνάντηση για το Ευρωπαϊκό έργο SUSODCO στο οποίο συμμετέχει η
ΠΕΔΜΕΔΕ
Περισσότερα ➡
️https://bit.ly/3oxfbUe
PEDMEDE Facebook page post : Νέα συνάντηση στα πλαίσια του έργου SUSODCO για την προετοιμασία των εθνικών
στρατηγικών επικοινωνίας του κοινωνικού διαλόγου.
Περισσότερες πληροφορίες➡ https://bit.ly/3sMzyLC
PEDMEDE Facebook page post : Λάβετε μέρος στη 2η διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του
έργου #SUSODCO με θέμα τον σχεδιασμό μίας επικοινωνιακής στρατηγικής για έναν αποτελεσματικό Κοινωνικό
Διάλογο, στις 15 Απριλίου!
Πληροφορίες για την εκδήλωση και εγγραφή➡ https://bit.ly/39EwTNs
PEDMEDE Facebook page post : Ενημερωτικό Φυλλάδιο του έργου SUSODCO για τον κοινωνικό διάλογο στο οποίο
συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ ως εταίρος. Περισσότερα στο https://bit.ly/3rFSmww
PEDMEDE WEBSITE post: SUSODCO: Ο Κοινωνικός Διάλογος στο επίκεντρο του Κατασκευαστικού Κλάδου
PEDMEDE WEBSITE post: SUSODCO: Ο Κοινωνικός Διάλογος- Η ευρωπαϊκή και εθνική διάσταση του κοινωνικού
διαλόγου στο Κατασκευαστικό Κλάδο

3.12.2021 https://www.facebook.com/PEDMEDEGR/posts/4547800928639901

27.11.2021 https://www.facebook.com/PEDMEDEGR/posts/4528880010531993

29.10.2021 https://www.facebook.com/PEDMEDEGR/posts/4436668556419806

22.10.2021 https://www.facebook.com/PEDMEDEGR/posts/4415153195238009

3.10.2021 https://www.facebook.com/PEDMEDEGR/posts/4357090621044267

24.04.2021 https://www.facebook.com/PEDMEDEGR/posts/3882243841862283

3.04.2021 https://www.facebook.com/PEDMEDEGR/posts/3820186668068001

12.03.2021 https://www.facebook.com/PEDMEDEGR/posts/3755868571166478

28.01.2022 https://pedmede.gr/susodco-o-koinonikos-dialogos-sto-epikentro-toy-kataskeyastikoy-kladoy-2/
3.12.2021 https://pedmede.gr/susodco-o-koinonikos-dialogos-i-eyropaiki-kai-ethniki-diastasi-toy-koinonikoy-dialogoy-sto-kataskeyastiko-klado/

PEDMEDE WEBSITE post:SUSODCO: Ο Κοινωνικός Διάλογος στο επίκεντρο του Κατασκευαστικού Κλάδου

26.11.2021 https://pedmede.gr/susodco-o-koinonikos-dialogos-sto-epikentro-toy-kataskeyastikoy-kladoy/

PEDMEDE WEBSITE post:Κοινωνικοί εταίροι του Κατασκευαστικού κλάδου από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανέπτυξαν
τις δεξιότητές τους για την επίτευξη Κοινωνικού Διαλόγου σε workshop που πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Νοεμβρίου,
στα πλαίσια του έργου SUSODCO!

https://pedmede.gr/koinonikoi-etairoi-toy-kataskeyastikoy-kladoy-apo-ti-notioanatoliki-eyropi-aneptyxan-tis-dexiotites-toys-gia-tin12.11.2021 epiteyxi-koinonikoy-dialogoy-se-workshop-poy-pragmatopoiithike-stis-2-kai-3-noemvrioy-s/

PEDMEDE WEBSITE post: Λάβετε μέρος στην 4η διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου
SUSODCO με θέμα «Δεξιότητες που Υποστηρίζουν την Επίτευξη του Κοινωνικού Διαλόγου», στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2021!

https://pedmede.gr/lavete-meros-stin-4i-diadiktyaki-ekdilosi-poy-tha-pragmatopoiithei-sta-plaisia-toy-ergoy-susodco-me-thema22.10.2021 dexiotites-poy-ypostirizoyn-tin-epiteyxi-toy-koinonikoy-dialogoy-stis-2-kai-3-noemvrioy-2021/

PEDMEDE WEBSITE post: 3η Διακρατική Συνάντηση για το Ευρωπαϊκό έργο SUSODCO στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ

1.10.2021 https://pedmede.gr/3i-diakratiki-synantisi-gia-to-eyropaiko-ergo-susodco-sto-opoio-symmetechei-i-pedmede/

PEDMEDE WEBSITE post: Λάβετε μέρος στην 3η διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου
SUSODCO με θέμα «Ψηφιοποίηση και ψηφιακές ικανότητες στον Κοινωνικό Διάλογο», στις 28 και 29 Ιουνίου!
PEDMEDE WEBSITE post: Νέα συνάντηση στα πλαίσια του έργου SUSODCO για την προετοιμασία των εθνικών
στρατηγικών επικοινωνίας του κοινωνικού διαλόγου

https://pedmede.gr/lavete-meros-stin-3i-diadiktyaki-ekdilosi-poy-tha-pragmatopoiithei-sta-plaisia-toy-ergoy-susodco-me-thema23.06.2021 psifiopoiisi-kai-psifiakes-ikanotites-ston-koinoniko-dialogo-stis-28-kai-29-ioynioy/
https://pedmede.gr/oi-etairoi-toy-ergoy-susodco-synantithikan-gia-na-ergastoyn-pano-stin-proetoimasia-ton-ethnikon-stratigikon23.04.2021 epikoinonias/

PEDMEDE WEBSITE post: Λάβετε μέρος στη 2η διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου
SUSODCO με θέμα «Τον σχεδιασμό μίας επικοινωνιακής στρατηγικής για έναν αποτελεσματικό Κοινωνικό Διάλογο»,
στις 15 Απριλίου
PEDMEDE WEBSITE post:Ενημερωτικό Φυλλάδιο του έργου SUSODCO για τον κοινωνικό διάλογο στο οποίο συμμετέχει η
ΠΕΔΜΕΔΕ ως εταίρος
PEDMEDE WEBSITE post: SUSODCO – Κυκλοφορεί το 2ο Newsletter για το Eυρωπαϊκό πρόγραμμα για τον Κοινωνικό
Διάλογο που συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ
PEDMEDE WEBSITE post: SUSODCO – 1ο Δελτίο Τύπου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον Κοινωνικό Διάλογο που
συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ
BUILD -CONSTRUCTIVE NEWS ARTICLE : Ο Κοινωνικός Διάλογος στο επίκεντρο
του κατασκευαστικού κλάδου

12.03.2021 https://pedmede.gr/enimerotiko-fylladio-toy-ergoy-susodco-sto-opoio-symmetechei-i-pedmede/
https://pedmede.gr/susodco-kykloforei-to-2o-newsletter-gia-to-eyropaiko-programma-gia-ton-koinoniko-dialogo-poy-symmetechei-i4.12.2020 pedmede/

ECOTEC MAGAZINE SITE (www.ecotec.gr) ARTICLE : The social dialog of Construstion Sector for Circular Economy)

21/1/20222 https://www.ecotec.gr/susodco-koinonikos-dialogos-toy-kataskeyastikoy-kladoy-kai-gia-tin-kykliki-oikonomia/

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ MAGAZINE SITE (www.ergotaxiaka.gr) - Construction sector focus on social dialogue

17.01.2022

https://pedmede.gr/prosklisi-sti-2i-diadrastiki-ekdilosi-anaptyxis-ikanotiton-sta-plaisia-toy-ergoy-tis-pedmede-susodco-me-thema2.04.2021 epikoinoniaki-stratigiki-gia-enan-apotelesmatiko-koinoniko-dialogo-stis-15-kai-21-aprilioy/

15.05.2020 https://pedmede.gr/susodco-1o-deltio-typoy-gia-to-eyropaiko-programma-gia-ton-koinoniko-dialogo-poy-symmetechei-i-pedmede/
2.02.2022 https://build-constructive-news.s3.eu-west-2.amazonaws.com/Build_02_02_2022.pdf

https://www.ergotaxiaka.gr/susodco-o-koinonikos-dialogos-sto-epikentro-toy-kataskeyastikoy-kladoy/

