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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Υλοποίηση εκδήλωσης της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. 

στο πλαίσιο του προγράμματος Su.So.D.Co. 

(SUPPORT OF SOCIAL DIALOGUE FOR AN EFFECTIVE FUTURE CONSTRUCTION) 

στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2021 

 
 
Στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2021 υλοποιήθηκε, από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων 
Οικοδομών Κύπρου, υβριδική εκδήλωση, τέταρτη κατά σειρά, για τις εργοδοτικές οργανώσεις και 
τις συντεχνίες των εργαζομένων, στο πλαίσιο του προγράμματος Su.So.D.Co. (Support of the 
Social Dialogue for Future Construction) με  συμμετοχή όλων των εταίρων του προγράμματος από 
τις έξι χώρες της Κεντρικής, Νοτιοανατολικής και Νότιας Ευρώπης.  
 
Την εκδήλωση άνοιξε ο Αντιπρόεδρος της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., κ. Μαρκίδης, τονίζοντας πως η διαφύλαξη 
της ομαλής λειτουργίας του κατασκευαστικού τομέα, η ελαχιστοποίηση των εργατικών 
ατυχημάτων και η απόκτηση νέων ή/και αυξημένων δεξιοτήτων για τις ανάγκες της 
μεταβαλλόμενης οικονομίας, αποτελούν στόχους και προτεραιότητες για όλους μας. Στη συνέχεια 
χαιρετισμούς απηύθυναν οι κ. Στέλιος Τσιαπούτης, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας 
Οικοδόμων, Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων της ΣΕΚ και Στέλιος Ευστρατίου, Γενικός 
Γραμματέας της Δημοκρατικής Εργατικής Ένωσης Οικοδόμων και Ξυλουργών της ΔΕΟΚ δίνοντας 
τη δική τους οπτική για την σημαντικότητα του Κοινωνικού Διαλόγου σήμερα. 
 
Τον λόγο πήρε κατόπιν ο κ. Άντης Αποστόλου, Αναπληρωτής Διευθυντής, Διεύθυνση Εργασιακών 
Σχέσεων, Υπουργείο Εργασίας ο οποίος τόνισε πως η συνεργασία του Υπουργείου με τους 
κοινωνικούς εταίρους είναι δεδομένη και βεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσει να είναι στον ίδιο βαθμό για 
το καλό τόσο του κλάδου (εργοδοτών και εργοδοτουμένων), όσο και της οικονομίας του τόπου 
γενικότερα. 
 
Το σεμινάριο της πρώτης μέρας επικεντρώθηκε στις επικοινωνιακές δεξιότητες, στις 
αποτελεσματικές συλλογικές διαπραγματεύσεις, στην αντιμετώπιση κρίσεων, στην προσωπική 
φήμη και στις διοικητικές δεξιότητες αλλά και στους τρόπους επιτυχούς υποβολής αιτήσεων για 
χρηματοδότηση δράσεων κοινωνικού διαλόγου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια του 
εργαστηρίου της δεύτερης μέρας παρουσιάστηκαν ιδέες για κοινά ευρωπαϊκά έργα κοινωνικού 
διαλόγου, οι οποίες έχουν ήδη αναγνωριστεί ως εφαρμοστέες για χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης. Επιπρόσθετα υπήρξαν ομιλίες από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστικών Βιομηχανιών και το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο της Σλοβενίας. 
 
Συντονίστρια και εκπαιδεύτρια ήταν η κα Παγώνα Λίγγου, PR Expert και την Τεχνική διοργάνωση 
ανέλαβε η εταιρεία Grandad. 
 
Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) συμμετέχει στο πρόγραμμα 
Su.So.D.Co. ως κοινωνικός εταίρος μαζί με συναφείς Ομοσπονδίες από τη Βουλγαρία, την Κροατία, 
την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο SuSoDCo: https://susodco.eu 
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