
ΣουσόντΚο 

Συνεργάτηs 

  
 
 
 

 

SUSODCO – SUpport of SOcial Dialogue for an effective 
future Construction 

«Ενίσχυση του Κοινωνικού Διαλόγου για τη διασφάλιση 
της βιώσιμης ανάπτυξης του Κατασκευαστικού Κλάδου» 

 
 

Πρόσκληση 
SuSodCo 2η Διαδραστική Εκδήλωση Ανάπτυξης Ικανοτήτων 

Ημερίδα (15 Απριλίου 2021) και Workshop (21 Απριλίου 2021) 
 
 

Αγαπητή κυρία/κύριε, 

Η κοινοπραξία SUSODCO είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσει στη δεύτερη Διαδραστική 

Εκδήλωση Ανάπτυξης Ικανοτήτων με θέμα: "Επικοινωνιακή στρατηγική για έναν αποτελεσματικό 

κοινωνικό διάλογο", η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, ως μέρος του έργου SuSodCo. Την 

πρωτοβουλία φιλοξενεί η Εθνική Ένωση Ούγγρων Εργολάβων Κτιρίων (ÉVOSZ). 

Η Εκδήλωση χωρίζεται σε δύο μέρη – Ημερίδα και workshop. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 

15 Απριλίου 2021 από τις 10:00 π.μ. έως τις 13:20 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Εξέχοντες ομιλητές από 

ουγγρικές και ευρωπαϊκές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων θα παρουσιάσουν βασικές 

πτυχές των στρατηγικών επικοινωνίας στον Κατασκευαστικό κλάδο από εθνική και διεθνή προοπτική. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη θεματολογία της εκδήλωσης (ημερίδα και workshop), 

μπορείτε να δείτε τη συνημμένη agenda. 

Το workshop, που έχει προγραμματιστεί για τις 21 Απριλίου 2021 από τις 10:00 π.μ. έως τις 13:00 

π.μ. (ώρα Ελλάδος), θα περιλαμβάνει εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων σε διαδραστική 

συνεδρία. Μετά από σύντομη κατάρτιση σχετικά με τις βασικές συνιστώσες της επικοινωνιακής 

στρατηγικής, οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ομάδες για να καταρτίσουν τις εθνικές στρατηγικές 

επικοινωνίας τους, με βάση τα σχέδια κοινωνικού διαλόγου τους, με την υποστήριξη εξωτερικών 

εμπειρογνωμόνων δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. 

Και οι δύο εκδηλώσεις θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας Zoom. Παρακαλώ εγγραφείτε εδώ και 

θα λάβετε τους αντίστοιχους συνδέσμους για την πρόσβαση μέσω ZOOM. Η επίσημη γλώσσα του 

σεμιναρίου και του εργαστηρίου είναι η αγγλική. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μετάφραση 

βουλγαρικής, κροατικής, ελληνικής ή σλοβενικής μετάφρασης, παρακαλείσθε να αναφέρετε τις 

προτιμήσεις διερμηνείας στο σύνδεσμο εγγραφής το αργότερο έως την 1η Απριλίου. 

Ανυπομονούμε να σας δούμε στην επικείμενη 2η Διαδραστική Εκδήλωση Ανάπτυξης Ικανοτήτων του 

έργου SuSodCo. 

 

Με εκτίμηση 

Η κοινοπραξία SUSODCO  

www.susodco.eu 

 

https://www.evosz.hu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKf4yumqx38Y7F1n7XmgCWzdBH6LwBol1X68biVNm786lGqw/viewform?usp=sf_link
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