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Ερωτήσεις προς συζήτηση σε ομάδες εργασίας 

 

Η απογευματινή σύνοδος της συνδιάσκεψης θα ξεκινήσει με συζητήσεις σε 
ομάδες εργασίας, ώστε να δοθεί στους συμμετέχοντες η ευκαιρία για μια πιο 
ανοικτή και ευέλικτη ανταλλαγή απόψεων. Στόχος θα είναι να δημιουργηθούν 
ιδέες για το πώς οι τρεις ομοσπονδίες μας και τα συνδικάτα-μέλη τους μπορούν 
να συνεχίσουν τον αγώνα για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα τόσο σε εθνικό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε να συζητήσετε όλα τα 
σημεία λεπτομερειακά και δεν θα υπάρξει πρόβλημα εάν η ομάδα εργασίας σας 
θέλει να επικεντρωθεί σε ένα ή δύο συγκεκριμένα σημεία.  
 
 

Εθνικό επίπεδο 
 

• Μπορείτε να προσδιορίσετε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία όπου το συνδικάτο 

σας κατάφερε να προστατεύσει ή/και να προωθήσει τα συνδικαλιστικά 

δικαιώματα μέσω εκστρατειών, πιέσεων ή διαπραγματεύσεων και μπορείτε να 

περιγράψετε πώς το πραγματοποιήσατε αυτό; Εργάστηκε το συνδικάτο σας 

μόνο του ή σε συνασπισμό με άλλα συνδικάτα, συνομοσπονδίες, την κοινωνία 

των πολιτών ή πολιτικούς; 

 

• Είχατε κάποια ιδιαίτερη επιτυχία στον τομέα της δημιουργίας ευρείας 

υποστήριξης από κάποιον από τους ακόλουθους φορείς: το ευρύ κοινό, τα μέσα 

ενημέρωσης, το ευρύτερο συνδικαλιστικό κίνημα, εργοδότες, πολιτικούς και 

κυβερνήσεις;  

 

• Αποτελεί το ζήτημα του ειδικού καθεστώτος για ορισμένες κατηγορίες 

εργαζομένων μέρος της συζήτησης στο συνδικάτο σας σχετικά με τη 

διασφάλιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων; 

Σε επίπεδο ΕΕ και Συμβουλίου της Ευρώπης 
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• Υπάρχουν στοιχεία και πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε και να 

μάθουμε από τις εθνικές επιτυχίες ώστε να βελτιώσουμε τις πιέσεις, τις 

εκστρατείες και τις διαπραγματεύσεις μας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η πάγια θέση μας είναι πως ΟΛΟΙ οι δημόσιοι υπάλληλοι, 

συμπεριλαμβανομένων των ενόπλων και των αστυνομικών δυνάμεων, θα 

πρέπει να δικαιούνται τα ίδια ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα της ΕΕ με όλους τους 

άλλους εργαζόμενους);  


