
SUPPORT OF SOCIAL
DIALOGUE FOR AN

EFFECTIVE FUTURE
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ΠΡΟΣΤΙΘEΜΕΝΗ ΑΞIΑ ΚΑΙ
ΑΝΤIΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ EΡΓΟΥ
- Βελτίωση της ικανότητας και ενίσχυση του ρόλου των
κοινωνικών εταίρων στον Κατασκευαστικό κλάδο
- Ποιοτική συμβολή σε θέματα ευρωπαϊκού διαλόγου
και κοινωνικού διαλόγου στον Κατασκευαστικό κλάδο
σε επίπεδο ΕΕ
- Αποτελεσματικότερη περιφερειακή και εθνική
διαχείριση του κοινωνικού διαλόγου στον
Κατασκευαστικό κλάδο
- Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου με σκοπό την
προσαρμογή στις αλλαγές της απασχόλησης και στις
προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

ΠΕΔΜΕΔΕ | Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Ασκληπιού 23 – 106 80 Αθήνα
E: info@pedmede.gr | T: +30 2103614978 | W: www.pedmede.gr

Θα δημιουργηθεί επιπλέον μια ψηφιακή πλατφόρμα
η οποία θα λειτουργεί ως μέσο ανάπτυξης
Κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο και θα συγκεντρώνει αποτελέσματα
δράσεων, πρωτοβουλιών, καλών πρακτικών, έργων
που έχουν διενεργηθεί στα πλαίσια του Κοινωνικού
Διαλόγου.
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Δεκέμβριος 2020: Εθνικό σχέδιο
πολυετούς κοινωνικού διαλόγου.

Απρίλιος 2021: Η σημασία της
επικοινωνιακής στρατηγικής για
αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο.

Ιούνιος 2021: Η ψηφιοποίηση της
οικονομίας στο πλαίσιο του
θεματολογίου κοινωνικού διαλόγου και
των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Σεπτέμβριος 2021: Η ουσία των
επικοινωνιακών δεξιοτήτων που
χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του
κοινωνικού διαλόγου.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

1η ομάδα στόχου: Κλαδικοί κοινωνικοί εταίροι της
κατασκευαστικής βιομηχανίας των
ενδιαφερόμενων χωρώνs 

2η ομάδα στόχου: Εκπρόσωποι χωρών της
επιτροπής κοινωνικού διαλόγου για τον
Κατασκευαστικό κλάδο
3η ομάδα στόχου: Οργανώσεις κοινωνικών
εταίρων που εκπροσωπούν υπηρεσίες,

ευρωπαϊκές οργανώσεις.

Έκθεση No.1: Έκθεση σχετικά με την εθνική
κατάσταση ΚΔ στις 6 συμμετέχουσες χώρες
(Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Κύπρος, Ουγγαρία,

Σλοβενία) σχετικά με τα τρέχοντα θέματα, και τις
τάσεις του κλαδικού ΚΔ , συγκριτικά με το
τομεακό πολυετές σχέδιο δράσης ΚΔ

Έκθεση No.2: Επισκόπηση βασικών
πρωτοβουλιών και έργων που αφορούν τον
κοινωνικό διάλογο στον τομέα των κατασκευών
στην ΕΕ κατά την περίοδο 2010-2020

Έκθεση No.3: Επισκόπηση της Εσωτερικής και
Εξωτερικής Επικοινωνίας Των Οργανώσεων
Εργοδοτών και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
στις Κατασκευές στη Νοτιοανατολική Περιοχή της
ΕΕ (Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα,

Ουγγαρία, Σλοβενία)

Έκθεση No.4: Ικανότητες των Κοινωνικών
Εταίρων για την Εφαρμογή του Κοινωνικού
Διαλόγου στον Κατασκευαστικό Κλάδο στη
Νοτιοανατολική Περιοχή της ΕΕ (Βουλγαρία,

Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Ουγγαρία, Σλοβενία)

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
SUSODCO

Η ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών κλαδικών
κοινωνικών εταίρων, με σκοπό την ενεργή και
αποτελεσματική συμμετοχή τους στον Κοινωνικό
Διάλογο. Βασικό σημείο αναφοράς θα αποτελέσει
το προσεχές πολυετές πρόγραμμα εργασίας για
τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο στην
Κατασκευαστική Βιομηχανία (2020-2023), καθώς
και οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε Εθνικό
επίπεδο για την ανάπτυξη Κοινωνικού Διαλόγου
στον κλάδο.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ STAKEHOLDERS CAN
BENEFIT FROM OUR
PROJECT
Κατά τη διάρκεια του έργου θα διοργανωθούν
τέσσερις (4) εκδηλώσεις ανάπτυξης ικανοτήτων.

Μέσω αυτών οι κοινωνικοί εταίροι από την
Ανατολική, Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη
θα εξοπλιστούν με σημαντικές ικανότητες για
αποτελεσματικές και αποδοτικές εργασιακές
σχέσεις. Οι διήμερες εκδηλώσεις θα
επικεντρωθούν στα ακόλουθα θέματα:


