
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινωνικός Διάλογος στον Τομέα Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής 

(DIAL) 
 

Για να διασφαλιστεί μια συνεχή ανάπτυξη στον τομέα της Φυσικής Δραστηριότητας (Εκγύμναση 

και υπαίθρια δραστηριότητα), καθίσταται σημαντικό να εγκαθιδρυθούν αξιόπιστες σχέσεις μεταξύ 

των εργαζομένων και των εργοδοτών. Επιπλέον, καθίσταται απαραίτητο να προωθηθεί η γενική 

συναίνεση και η γενική συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων δρώντων στο τομέα της εγασίας 

διαμέσω ενός προγράμματος γνωστού ως «Κονωνικός διάλογος». Η εμπειρία των τελευταίων 

πενήντα χρόνων ανέδειξε ότι ο κοινωνικός διάλογος σε Ευρωπαικό επίπεδο μπόρει να παίξει 

καθοριστικό ρόλο στην προσόδωση κερδών τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες 

αλλά και για την οικονομία και την κοινωνία.  

Η Ευρωπαική Επιτροπή χρηματοδοτεί την εξέλιξη του εργου αυτού, ώστε να καταστήσει εφικτές τις 

συζητήσεις, τις διαβουλεύσεις, τις κοινές δράσεις μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών 

διαμέσω ενός νέου προγράμματος «Κονωνικός διαλόγος στον Τομέα Φυσικής Δραστηριότητας και 

Αναψυχής». 

Οι άμεσοι στόχοι για το 2014 είναι να ενημερωθούν οι εργοδότες για τη σπουδαιότητα του 

κοινωνικού διαλόγου και να εντοπίσουν τους καθοριστικούς παράγοντες της βιομηχανίας τόσο σε 

εθνικό όσο και σε ευρωπαικό επίπεδο. 

Οι τομείς αυτοί, για παράδειγμα, συμπεριλαμβάνουν τις διατάξεις της πληρωμής και της 

απασχόλησης μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε διάφορα επίπεδα, την παρουσιάση 

απόψεων στις κυβερνήσεις και σε άλλες δημοσιες αρχές διαμέσω διαβουλεύσεων (υποβοηθώντας  

στην εξέλιξη του δικαίου και των πολιτικών σε τομείς όπως η απαχόληση), την από κοινού διαχειρίση 

και την επιτήρηση σε τομείς όπως η κοινωνική ασφάλεια, η εκπαίδευση και τα προσόντα, η  υγεία 

και η ασφάλεια, την απλή συζήτηση των ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.  

Στον Τομέα Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται 80,000 

επιχειρήσεις και 500,000 εργαζόμενοι, και δεδομένου του μεγεθους του τομέα,  είναι απροσδόκητο 

να βλέπει κανείς σε τι σημείο είναι κατακερματισμένος ο τομέας αυτός και ότι δεν εκπροσωπείται 

επαρκώς τόσο από τους οργανισμούς των εργοδότων όσο και των εργαζομένων και ότι υφίσταται 

ελάχιστη δραστηριότητα στις μεταξύ των σχέσεις.  

Το πρόγραμμα «Κονωνικός διάλογος στον Τομέα Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής», το οποίο 

διαχειρίζεται ο «Ευρωπαικός Συναιτερισμός Υγέιας και Φυσικής δραστηριότητας» θα αποτελέσει το 

έναυσμα για την ενίσχυση, την ισχυροποίηση και την επέκταση του κοινωνικού διαλόγου σε μια 

αποτελεσματική δύναμη για τον «Τομέα Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής». 



 

Τι προκειται να συμβεί; 
Ο κύριος στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εγκαθιδρύσει  την αναγνώριση και την 

κατανοήση μεταξύ των εργοδοτών και των αντιπροσωπευτικων τους ομάδων το οποίο ονομάζεται 

‘’Ανάπτυξη των ικανοτήτων’’ σε τουλάχιστον 14 διαφορετικά κράτη μέλη*. Ως το τέλος του 

προγράμματος «Κονωνικός διάλογος στον Τομέα Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής», ο 

Ευρωπαικός Συναιτερισμός Υγέιας και Φυσικής δραστηριότητας θα έχει δημιουργήσει μια βάση 

έρευνας απο την την οποία θα έχει συγκεντρωσει τους εργοδότες, εκεινους που κατανοούν την 

έννοια του και την σπουδαιότητα του κοινωνικού διαλόγου, με στόχο την εγκαθίδρυση εθνικών 

δράσεων και τομέων άμεσου ενδιαφέροντος για τις σχέσεις της βιομηχανίας. Η “Ανάπτυξη 

ικανοτήτων’’ είναι βασικής σπουδαιότητας επειδή ο «Τομέας Φυσικής Δραστηριότητας και 

Αναψυχής» ειναι τόσο κατάκερματισμένος και κατά συνέπεια η διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ 

των εργοδοτών θα συντελέσει στην δημιουρία δομής και στην μελλοντικη ενσωματωση του στο 

πλαίσιο των Ευρωπαικών πολιτικών.   

Εν έτει 2012, ο «Ευρωπαικός Συναιτερισμός Υγέιας και Φυσικής δραστηριότητας» επιβεβαίωσε την 

αποδοχή του «Κοινωνκού Διαλόγου» ως καίριο και αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος του και 

κατα συνέπεια υποστήριξε τη σύσταση ενός καινούριου, μη κερδοφόρου οργανισμού, με την 

επωνυμία «Εργοδότες του Ευρωπαικού Συναιτερισμού Υγέιας και Φυσικής δραστηριότητας». Ο 

σκοπός του νέου μη κυβερνητικού οργανισμου είναι να εκπροσωπεί τους εργοδότες σε εθνικό όσο 

και Ευρωπαικό επίπεδο. Ο «Ευρωπαικός Συναιτερισμός Υγέιας και Φυσικής δραστηριότητας» θα 

συνεργάζεται με  την Ευρωπαική Συνομοσπονδία Εργοδοτών Υπαίθριας Δραστηριότητας ωστε να 

αναπτύξουν και να πετύχουν τους στόχους του προγράμματος «Κονωνικός διάλογος στον Τομέα 

Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής». 

 

*Οι εμπλεκόμενες χώρες του προγράμματος ειναι: το Βελγιο, η Δανία, η Εσθονία, η Ισπανία, η 

Φινλανδία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Λάτβια, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο.  Οι εργοδότες από τις τπόλοιπες χώρες μπορουν να συμμετάσχουν στις προσεχείς 

συναντησεις, οι οποιές θα αναρτηθόυν στον ιστότοπο μας.  
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