
  
 

Πρόσκληση 
SuSodCo 1η Διαδραστική Εκδήλωση Ανάπτυξης Ικανοτήτων 

Σεμινάριο (09 Δεκ 2020) και Webinar (16 Δεκ 2020) 
Αγαπητή/έ κυρία/κύριε, 

Η κοινοπραξία SUSODCO είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσει στην πρώτη διαδραστική 

Εκδήλωση Ανάπτυξης Ικανοτήτων η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, ως μέρος του έργου SuSodCo, 

το οποίο έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους εταίρους του κοινωνικού διαλόγου με κρίσιμες ικανότητες για τη 

διευκόλυνση των αποτελεσματικών και αποδοτικών εργασιακών σχέσεων στην Κεντρική και Νοτιοανατολική 

Ευρώπη. Την πρωτοβουλία φιλοξενεί το Συνδικάτο Κατασκευαστικής Βιομηχανίας της Κροατίας (SGH).  

Η πρώτη εκδήλωση ανάπτυξης ικανοτήτων του έργου χωρίζεται σε δύο συνεδρίες – σεμινάριο και 

εργαστήριο.  

Το σεμινάριο, που έχει προγραμματιστεί για τις 09 Δεκεμβρίου 2020 από τις 9:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ. 

(CET), θα επικεντρωθεί στα βασικά ευρήματα της ερευνητικής φάσης του έργου SuSodCo, αποκαλύπτοντας 

τις προκλήσεις κοινωνικού διαλόγου που αντιμετωπίζει ο Κατασκευαστικός  κλάδος στη Βουλγαρία, την 

Κροατία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία. Εξέχοντες ομιλητές από  φημισμένα 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα  θα παρουσιάσουν το διεθνές πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου καθώς και τις 

πρόσφατες εξελίξεις στην ψηφιοποίηση του Κατασκευαστικού κλάδου, την παραγωγικότητα του χώρου 

εργασίας και τα οφέλη του κοινωνικού διαλόγου για τον Κατασκευαστικό κλάδο. Για περισσότερες 

λεπτομέρειες σχετικά με τους ομιλητές και τα θέματα παρουσίασης, μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της 

εκδήλωσης. 

Το εργαστήριο, που έχει προγραμματιστεί για τις 16 Δεκεμβρίου 2020 από τις 9:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. 

θα περιλαμβάνει εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων σε μια διαδραστική συνεδρίαση, εξετάζοντας 

τους διάφορους τρόπους ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού πλαισίου κοινωνικού διαλόγου στα δικά τους 

εθνικά πολυετή προγράμματα κοινωνικού διαλόγου. Το online εργαλείο συνεργασίας  (Miro) θα διευκολύνει 

την εικονική ομαδική εργασία. Θα υπάρξει ένας προσανατολισμός  και σύντομη online εκπαίδευση για τη 

χρήση του εργαλείου Miro πριν από το εργαστήριο. 

Παρακαλούμε εγγραφείτε για συμμετοχή και στις δύο εκδηλώσεις στους συνδέσμους εγγραφής  που 

παρέχονται στην ημερήσια διάταξη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης 

Zoom και θα λάβετε τους αντίστοιχους  συνδέσμους κατά την εγγραφή σας στις συνεδρίες. Η επίσημη γλώσσα 

του σεμιναρίου και του εργαστηρίου είναι τα αγγλικά. Θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε  μετάφραση για 

το σεμινάριο κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας. 

Ανυπομονούμε να σας δούμε στην πρώτη εκδήλωση ανάπτυξης ικανοτήτων SuSodCo, ώστε να ανταλλάξουμε 

ιδέες για το πώς να συνεργαστούμε για την επίτευξη των κοινών στόχων κοινωνικού διαλόγου μας σε εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Με εκτίμηση, 

Η κοινοπραξία SUSODCO 

  susodco.eu 

https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Projekti-GZS-ZGIGM/SUSODCO-Podpora-socialnema-dialogu-za-u%C4%8Dinkovito-gradbeni%C5%A1tvo-v-prihodnosti
http://www.susodco.eu/

