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ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΕ 

ΕΝΑΝ ΙΧΤΡΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΤΛΩΝΑ» 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

 
 Ηκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο UNI-EUROPA θαη ησλ 
Ειιεληθψλ πλδηθάησλ – κειψλ ηεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα. 
 
 Η Ηκεξίδα κε ζέκα «Ο Επξσπατθφο Κνηλσληθφο Ππιψλαο, ε Κνηλσληθή Επξψπε 
θαη νη εζληθέο νηθνλνκίεο ζε θξίζε – ε απάληεζε ησλ πλδηθάησλ» πξαγκαηνπνηήζεθε 
ακέζσο κεηά ηε ζχλνδν θνξπθήο ηνπ Γθέηεκπνξγθ κε ζέκα ηνλ Επξσπατθφ Κνηλσληθφ 
Ππιψλα. 
 
 Τηο εξγαζίεο ηεο εκεξίδαο ραηξέηηζε ν Πξφεδξνο ηεο ΓΕΕ Γηάλλεο 
Παλαγφπνπινο, ελώ θεληξηθφο νκηιεηήο ήηαλ ν Γελ.Γξακκαηέαο ηεο UNI - Europa  
Oliver Roethig. 
 
 ηελ εκεξίδα, ζπκκεηείραλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ, ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε ηνπ 
Ιδησηηθνύ Τνκέα από ΓΑΛΛΘΑ, ΘΣΑΛΘΑ, ΠΟΡΣΟΓΑΛΘΑ θαη ΚΤΠΡΟ. 
 

Με ηε ιήμε ηεο εκεξίδαο ηελ Παξαζθεπή 1/11, εθδόζεθε θνηλό ςήθηζκα ησλ ειιεληθώλ 
ζπλδηθάησλ- κειώλ ηεο UNI EUROPA: OTOE, ΟΑΕ, OIYE, OME OTE, ΠΟΣ θαη ΠΟΠ 
ΕΡΣ, ην νπνίν αθνινπζεί: 
 

Ο «Επξσπατθφο Ππιψλαο ησλ Κνηλσληθψλ Δηθαησκάησλ», ζα κπνξνχζε λα 
απνηειέζεη επθαηξία γηα ηελ Επξσπατθή Έλσζε λα πάξεη ζηξνθή θαη λα απνδείμεη φηη, 
ε θχξηα πξνηεξαηφηεηά ηεο είλαη ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ θαη κηαο 
θαιχηεξεο δσήο γηα ηνπο επξσπαίνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο πνιίηεο. 
 
 Η απόδεημε γηα ην παξαπάλσ ζα είλαη, ζε κεγάιν βαζκό, ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα 
πινπνηεζεί ν ππιώλαο, κεηαμύ άιισλ, ζε εζληθό επίπεδν. 
 
 Σηηο 17 Ννεκβξίνπ ζην Γθέηεκπνξγθ ηεο Σνπεδίαο, νη εγέηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
«δηαθήξπμαλ» ηνλ πνιπζπδεηεκέλν θνηλσληθό ππιώλα. 
 
 Απηό είλαη ην δηθό καο κήλπκα πξνο απηνύο: 
 
 Ο ρξφλνο γηα ηελ Επξσπατθή Έλσζε, ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνπο εξγαδφκελνπο, 
εμαληιείηαη. 
 
 Καηά ηελ άπνςή καο, ν επξσπατθφο ππιψλαο, απνηειεί έλαλ ππιψλα – βάζε, 
γηα ηελ νηθνδφκεζε κεγαιχηεξεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, κέζσ αζθαιψλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο θαη δίθαησλ ακνηβψλ, θνηλσληθψλ επελδχζεσλ θαη ινγηθήο ηζνξξνπίαο 
κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο, επηηξέπνληαο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη 
ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο λα δνπλ κε αμηνπξέπεηα, ρσξίο ηε ζηαζεξή απεηιή θηψρεηαο θαη 
ζηεξήζεσλ. 
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 Δελ πξέπεη λα γίλεη ζε θακία πεξίπησζε έλα πεξίβιεκα γηα ηηο ππάξρνπζεο 
λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 
 
 Πηζηεύνπκε όηη, ν θνηλσληθόο ππιώλαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθέξεη 
πξαγκαηηθά νθέιε, αιιά κφλν εάλ εθαξκνζηεί φπσο πξέπεη. 
 
 Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ηα ζπλδηθάηα δεηνύλ έλα ζρέδην δξάζεο κε έλα 
λνκνζεηηθό πξόγξακκα, πνπ ζα μεθηλήζεη ζύληνκα. 
 
 Πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί από ηα επξύηεξα όξγαλα παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο 
ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πξόνδνο ηνπ, πξνο ηελ 
θαηεύζπλζε κεγαιύηεξεο ζπλνρήο κεηαμύ ησλ θξαηώλ – κειώλ, θαηαξγώληαο ην 
θαηαζηξεπηηθό κηζζνινγηθό ράζκα κεηαμύ αλαηνιηθώλ θαη δπηηθώλ ρσξώλ κεηαμύ Βνξξά θαη 
Νόηνπ, πνπ ηξνθνδνηεί ην θνηλσληθό ληάκπηλγθ. 
 
 Γεδνκέλνπ όηη, πνιιά από ηα κέηξα πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ ζε εζληθό επίπεδν, 
ππάξρεη πξαγκαηηθόο θίλδπλνο νη θπβεξλήζεηο, λα κελ εθαξκόζνπλ απηό πνπ ζπκθσλήζεθε. 
 
 Είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα ζηακαηήζεη απηφ! 
 
 Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθά ηα κέηξα ηνπ θνηλσληθνχ ππιψλα, πξέπεη λα 
ππνζηεξηρζνχλ θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε. 
 
 Ζεηνχκε αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, απμάλνληαο ην κεξίδην ηνπ 
Επξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ ζην 30% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Επξσπατθήο 
Έλσζεο γηα ηε ζπλνρή. 
 
 Ο θνηλσληθόο ππιώλαο ρξεηάδεηαη ελεξγφ ζηήξημε απφ φια ηα θξάηε κέιε, ηνπο 
θνηλσληθνχο εηαίξνπο – ζπλδηθάηα θαη εξγνδφηεο – θαη απφ φια ηα φξγαλα ηεο 
Επξσπατθήο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο θαη ηνπ 
Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ. 
 
 Η Επξσπατθή Έλσζε ζα πξέπεη λα πξνσζήζεη ελεξγά ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν 
ζε όια ηα θξάηε κέιε, ώζηε λα κπνξέζνπλ νη εξγνδόηεο θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο λα 
δηαπξαγκαηεπηνύλ θαη λα εθαξκόζνπλ ζπκθσλίεο. 
 
ηελ Ειιάδα δεηνχκε:  

 θαιχηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν θνηλσληθφ δηάινγν κε ηε Κπβέξλεζε,  

 ζεβαζκφ ζην ζεζκφ ησλ πλδηθάησλ θαη  

 ζεζκνζέηεζε ηεο ελίζρπζεο θαη επέθηαζεο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, 
πνπ απνηειεί ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηα δηθαηψκαηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

  
 Η δηαθήξπμε ηνπ Δπξσπατθνύ Ππιώλα ησλ Κνηλσληθώλ Γηθαησκάησλ, είλαη κόλν ε 
αξρή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
 Ο ρξόλνο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ώζηε λα πξνζθέξεη ζηνπο εξγαδόκελνπο, 
εμαληιείηαη. 
 
 

ΣΟ ΓΡΑΦΕΘΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΟΣΟΕ 


