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SUSODCO: Ο Κοινωνικός Διάλογος- Η ευρωπαϊκή και εθνική διάσταση του κοινωνικού 

διαλόγου στο Κατασκευαστικό Κλάδο 

Στην προσπάθεια ανάδειξης του κοινωνικού διαλόγου στον Κατασκευαστικό κλάδο στην 

Ελλάδα, η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SUSODCO. Το έργο SUSODCO 

επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων, την προώθηση, την προβολή και την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων του κοινωνικού διαλόγου στον 

Κατασκευαστικό κλάδο από τα κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και τη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος στον Κατασκευαστικό κλάδο πραγματοποιείται μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC) από την από την πλευρά των 

εργοδοτών και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Ξυλουργών (EFBWW) από την 

πλευρά των εργαζομένων. Η συμβολή τους έχει βασικό αντίκτυπό στην ευρωπαϊκή κοινωνική 

πολιτική. 

Στα κράτη μέλη της ΕΕ, ο κοινωνικός διάλογος πραγματοποιείται σε διμερές επίπεδο μεταξύ 

ενώσεων εργαζομένων και εργοδοτών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων ή σε 

τριμερές επίπεδο με τη συμμετοχή του κράτους για την αντιμετώπιση στρατηγικών θεμάτων 

του κράτους και της εξέλιξης της κοινωνίας. 

Αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε διμερές επίπεδο ενδεικτικά αποτελεί: 

• Το εισόδημα των εργαζομένων, 

• Η ύπαρξη και το επίπεδο των ειδικών παροχών, 

• Η διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, 

• Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία, 

• Η οργάνωση της διαδικασίας εργασίας. 

Ενώ σε εθνικό τριμερές επίπεδο, αντικείμενο διαπραγμάτευσης συχνά αποτελεί: 

• Δικαιώματα σύμβασης εργασίας, καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από τη 

σχέση εργασίας. 

• Προστασία ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων 

• Επιβολή και προστασία δικαιωμάτων, καθηκόντων και ευθυνών που απορρέουν 

από τη σχέση εργασίας 

Για την πληρέστερη κατανόηση της σκοπιμότητας του Κοινωνικού διαλόγου η σύμπραξη του 

έργου SUSODCO ετοίμασε βίντεο στο οποίο προβάλλεται ο ρόλος και η σημασία του 

Κοινωνικού Διαλόγου για την Κατασκευαστική βιομηχανία. 

Ο Κατασκευαστικός κλάδος εξελίσσεται ταχύτατα στα πλαίσια της μετάβασής του σε μία 

ψηφιακή, κυκλική και ενεργειακά αποδοτική οικονομία. Στα πλαίσια των προσκλήσεων 

αυτών, οι κύριες προτεραιότητες του κοινωνικού διαλόγου που αναδεικνύονται από τους 

κοινωνικούς εταίρους του κλάδου ΠΕΔΜΕΔΕ- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ- ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι η αναγκαιότητα κατάρτισης του εργατικού δυναμικού στους 

άξονες: Ψηφιοποίηση, κυκλική οικονομία και ενεργειακή απόδοση, η ψηφιοποίηση της 

κατασκευαστικής βιομηχανίας και η προοπτική της δημιουργίας ενός κοινωνικού 

ανταποδοτικού ταμείου κοινής διαχείρισης στον κατασκευαστικό κλάδο. 

https://www.youtube.com/watch?v=U8HTMQtSqPg&t=3s
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Το έργο SUSODCO υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη στήριξη του Κοινωνικού 

διαλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συγκεκριμένα: Ενίσχυση Κοινωνικού Διαλόγου, DG 

Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

ΠΕΔΜΕΔΕ | Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων Ασκληπιού 23 – 106 80 Αθήνα 

E: info@pedmede.gr | T: +30 2103614978 | W: www.pedmede.gr 
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