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Τν 12
ν
 ζπλέδξην ηεο Σπλνκνζπνλδίαο Επξσπατθώλ Σπλδηθάησλ 

(ΣΕΣ) πξαγκαηνπνηείηαη  ζε κηα ζεκαληηθή ζηηγκή, όπνπ νη 

Επξσπαίνη εγέηεο απνθαζίδνπλ ην πεπξσκέλν ηεο Ειιάδαο, ηεο 

Πνξηνγαιίαο θαη άιισλ ρσξώλ πνπ βηώλνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. 

Τν ζπλέδξην ηεο ΣΕΣ είλαη ε επθαηξία, γηα ηελ νξγάλσζε πνπ 

εθπξνζσπεί εθαηνκκύξηα επξσπαίνπο εξγαδόκελνπο,  λα 

επηβεβαηώζεη ηελ απόξξηςε ηεο ιηηόηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή  Επηηξνπή 

θαη ην Σπκβνύιην. 

 

Πάλσ από 500 εθπξόζσπνη από  36 ρώξεο ζπγθεληξώλνληαη ζήκεξα 

ζηελ Αζήλα  γηα λα ζπδεηήζνπλ ηε ζηξαηεγηθή πνπ ην επξσπατθό 

ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα πξέπεη λα πινπνηήζεη αληηδξώληαο  ζηελ επξεία 

επίζεζε πνπ ζπλερίδεηαη ζηελ Επξώπε ελάληηα ζηα δηθαηώκαηα ησλ 

εξγαδόκελσλ θαη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. 

 

Οη κηζζνί θαη ε απηνλνκία ησλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ 

απεηινύληαη άκεζα  από ηνπο κεραληζκνύο «ηνπ πκθώλνπ γηα ην 

ΕΤΡΩ»: ην κνλαδηαίν θόζηνο εξγαζίαο πξόθεηηαη λα γίλεη ην νξόζεκν  

γηα ηελ θαζνδηθή πίεζε ησλ κηζζώλ θαη ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ησλ 

εξγαδόκελσλ. 

 

Η πίεζε γηα πεξηζζόηεξε επειημία γηα θαηάξγεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

κηζζνινγηθήο αλαπξνζαξκνγήο θαη ε κεηαηόπηζε ηεο δηαδηθαζίαο  

ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ   από εζληθό ζε επηρεηξεζηαθό επίπεδν 

νινθιεξώλνπλ ηελ αλεζπρεηηθή εηθόλα. 

 

Η Ε.Ε. πξέπεη λα θαηαπνιεκήζεη ηελ άλνδν ησλ επξσζθεπηηθηζηώλ  θαη 

ηεο εζληθηζηηθήο δεμηάο,  νη νπνίνη ζα θαηαζηξέςνπλ ηελ Ε.Ε. αλ πνηέ 

έιζνπλ ζηελ εμνπζία. Καη ζηηο δεκνθξαηίεο, απηό ζεκαίλεη όηη ε Ε.Ε. 

πξέπεη λα εξγαζηεί γηα ην ζπκθέξνλ ησλ εξγαδόκελσλ, θαη όρη κόλν λα 

κεηαθέξεη θαηαζηξνθηθέο εηδήζεηο θαη λα δεηά ζθιεξή πεηζαξρία.. 

 

Ο John  Monks, Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Ε, δήισζε « Σν ζπλέδξην 

ηεο Ε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ηέζζεξα ρξόληα είλαη έλα 

ζεκαληηθό ξαληεβνύ γηα ην επξσπατθό ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα. Οη 



εξγαδόκελνη από όιεο ηηο επξσπατθέο ρώξεο γλσξίδνπλ όηη ππάξρεη 

ελαιιαθηηθή ζηε ιηηόηεηα θαη ζηελ νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ηεο 

Επξσπατθήο Επηηξνπήο. Επηζπκνύκε λα δνύκε ηνπο επξσπαίνπο 

πνιηηηθνύο λα απνθαζίδνπλ ηειηθά λα απμήζνπλ ηνπο θόξνπο ζηνπο 

πινύζηνπο, λα εθδώζνπλ Επξσνκόινγα γηα λα βνεζήζνπλ θπξίσο ρώξεο 

κε πξνβιήκαηα εζληθνύ ρξένπο θαη λα πηνζεηήζνπλ έλα πξόγξακκα γηα 

ηελ απαζρόιεζε ησλ λέσλ. Μηα άιιε ζεκαληηθή δηεθδίθεζε ησλ 

ζπλδηθάησλ είλαη ε εηζαγσγή ελόο επξσπατθνύ θόξνπ ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζε απηό ην πιαίζην πξνεηδνπνηνύκε 

ηελ Επηηξνπή λα κελ αγλνήζεη ηηο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο απαληήζεηο ππέξ 

ελόο ηέηνηνπ θόξνπ,  ηηο νπνίεο  παξέιαβαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

δηαβνπιεύζεσλ  γηα ηε θνξνιόγεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ηνκέα. 

Απηέο πξόθεηηαη λα είλαη νη πξνηεξαηόηεηεο γηα ηε γξακκαηεία πνπ ζα 

εγεζεί ηεο Ε γηα ηα επόκελα ηέζζεξα ρξόληα». 


