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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ EFISTU

Το πρόγραμμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στις 
δημόσιες υπηρεσίες- αποτελεσματική παρέμβασης κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
(EFISTU) διήρκησε από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Δεκέμβριο του 2019 
υπό τον συντονισμό της EPSU (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων 
Υπηρεσιών) σε συνεργασία με οργανισμούς εταίρους – Πανεπιστήμιο του 
Νόττινχαμ και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Παρατηρητήριο (OSE)- υπό την αιγίδα της 
ETUCE (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατάρτισης των Εργαζομένων). Το πρόγραμμα 
χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, κοινωνικών 
υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (VS/2017/0436).



Εισαγωγή

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - η ετήσια διαδικασία συντονισμού της οικονομικής και κοινωνικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης - έχει εγείρει σημαντικές προκλήσεις για τις συνδικαλι-
στικές οργανώσεις των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες από την έναρξη του το 2011. 
Η αρχική επικέντρωση στη δημοσιονομική εξυγίανση έχει μετατοπιστεί, αλλά η «δημοσιο-
νομική ευθύνη» και οι αυστηροί περιορισμοί του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
παραμένουν στο επίκεντρο, με σημαντικές επιπτώσεις στις δημόσιες επενδύσεις και τα δη-
μόσια οικονομικά.

Το ερώτημα επομένως που τίθεται είναι με ποιον τρόπο το συνδικαλιστικό κίνημα, τόσο σε ευ-
ρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να διασφαλίσει ότι η φωνή των εργαζομένων του 
δημόσιου τομέα ακούγεται και εισακούγεται κατά τη διαδικασία αυτή. Δεν πρόκειται μόνο για 
την επιρροή που ασκεί η συνδικαλιστική οργάνωση και η συμμετοχή της στο Εξάμηνο, αλλά 
και για τη σχέση ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τις δημόσιες 
υπηρεσίες και της εθνικές συνομοσπονδίες τους καθώς και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Συνδικάτων, τα οποία αποτελούν τους βασικούς συμμετέχοντες στη διαδικασία.

Για να μπορέσουν να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, η EPSU - η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών - η ETUCE (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατάρτισης των 
Εργαζομένων), το Πανεπιστήμιο του Νόττινχαμ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Παρατηρητήριο 
(OSE) υπέβαλλαν με επιτυχία αίτηση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
την υλοποίηση διετούς προγράμματος: αποτελεσματική παρέμβαση κατά το ευρωπαϊκό 
εξάμηνο.
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Συνδικαλιστικές οργανώσεις 
των εργαζομένων στις δημόσιες 
υπηρεσίες- αποτελεσματική 
παρέμβαση κατά το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο

Η τελική έκθεση του προγράμματος παρέχει μια εις εμπεριστατωμένη ανάλυση των δύο κύ-
κλων του ευρωπαϊκού εξαμήνου από το 2017 έως το 2019 – βασιζόμενη σε πέντε περιπτω-
σιακές μελέτες και έρευνα τεκμηρίωσης. Μπορεί κανείς από αυτή να διαπιστώσει πόσο η 
εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη ειδικότερα, αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες, ευρύ-
τερα παρουσιάζονται ως κεντρικά θέματα. Ως εκ τούτου, συνιστά μία μεγάλη πρόκληση για 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες σε σχέση με οποιοδήποτε άμεσο 
ρόλο έχουν στη διαδικασία ή οποιαδήποτε έμμεση επιρροή επιδιώκουν να επιτύχουν μέσω 
των εθνικών συνομοσπονδιών τους ή / και των ευρωπαϊκών τομεακών ομοσπονδιών.

Η μελέτη αποδεικνύει την ύπαρξη μιας συνεχόμενης τάσης προς ένα πιο «κοινωνικοποιημέ-
νο» Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, όσον αφορά τόσο τα μηνύματα που απορρέουν από το Εξάμηνο 
όσο και το άνοιγμα προς τους κοινωνικούς φορείς. Ταυτόχρονα, αυτός ο τύπος έρευνας δεν 
πρέπει να αφορά απλώς μια απλή καταμέτρηση των αποκαλούμενων «κοινωνικών» συστά-
σεων ανά χώρα (ΣΑΧ), αλλά πρέπει να βασίζεται στη λεπτομερή ανάλυση τόσο του περιε-
χομένου των ΣΑΧ όσο και το γενικότερο οικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου βρίσκονται.

Η συνεχής κοινωνικοποίηση του Εξαμήνου σίγουρα συνέβαλε στην ενσωμάτωση του 
Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων στον πυρήνα του Εξαμήνου. Από ορι-
σμένες απόψεις, αυτό υπογραμμίζει τη δυναμική φύση της διαδικασίας και τις δυνατότητες 
για περαιτέρω επέκταση της κοινωνικής και οικολογικής της διάστασης. Το κατά πόσον αυτό 
μπορεί να πραγματοποιηθεί εξαρτάται κατά πολύ από την ουσιαστική συμμετοχή των συν-
δικαλιστικών οργανώσεων σε ουσιαστικό διάλογο σε σχέση με τα ζητήματα του εξαμήνου.

Επίσης, εξαρτάται από την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών να 
διαμορφώσουν τις προτεραιότητες τους και να επιτρέψουν την εξισορρόπηση των οικονομι-
κών και κοινωνικών πολιτικών και να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην αυστηρή τήρηση 
των δημοσιονομικών κανόνων.

Όσον αφορά των κοινωνικό διάλογο, τα στοιχεία του προγράμματος της EFISTU αποδει-
κνύουν ότι ο δρόμος είναι ακόμα πολύ μακρύς, με τόσες συνδικαλιστικές οργανώσεις να 
εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την έκταση του κοινωνικού διαλόγου και της ενη-
μέρωσης και διαβούλευσης κατά το Εξάμηνο. Πολύ συχνά, ακόμα και όταν διεξάγεται ο διά-
λογος, τα στοιχεία φαίνονται επιφανειακά και συμβολικά. Η έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου 
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σε ορισμένες χώρες απαιτεί ισχυρότερη ευρωπαϊκή καθοδήγηση (συμπεριλαμβανομένης 
της πιθανής νομοθεσίας) που θα ζητά από τις εθνικές κυβερνήσεις να διεξάγουν μια σωστή 
διαδικασία κοινωνικού διαλόγου μέσα στο εξάμηνο.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες ορθές πρακτικές και βελτιώσεις σε ορισμένες χώρες, παρόλο 
που τα προβλήματα αφορούν κυρίως το χρόνο - την ανάγκη για άμεση απάντηση σε αναλυ-
τική τεκμηρίωση- και για ορισμένα συνδικάτα τους περιορισμένους πόρους που διατίθενται 
για την παραγωγή τεκμηριωμένων πληροφοριών.

Ορισμένες προκλήσεις παρουσιάζονται σε εθνικό επίπεδο με τις συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις να αναζητούν βελτιωμένη διαβούλευση με τις εθνικές κυβερνήσεις ή/και τα ειδικά 
υπουργεία. Σε άλλες περιπτώσεις, πρόκειται για την διασφάλιση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ακούει το μήνυμα, όπου η συμβολή στις ετήσιες ανά χώρα εκθέσεις μπορεί να είναι καθορι-
στική. Αυτό μπορεί πάλι να αφορά το χρόνο και τους πόρους για την εξασφάλιση της αποτε-
λεσματικής παρέμβασης. Εντούτοις, ορισμένα συνδικάτα έχουν παρατηρήσει πως επιτυγχά-
νεται ο συντονισμός με άλλα συνδικάτα - και μάλιστα με την κοινωνία των πολιτών – και πως 
μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση των επιχειρημάτων τους και στην παρουσίαση μιας πιο 
πειστικής επιχειρηματολογίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τόσο οι υπάλληλοι του ευρωπαϊ-
κού εξαμήνου όσο και οι υπάλληλοι των γραφείων συνδέσεως των ευρωπαϊκών συνδικαλι-
στικών οργανώσεων διαπιστώθηκε ότι διαδραματίζουν καίριο ενδιάμεσο ρόλο.

Για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε δημόσιες υπηρεσίες σε το-
μεακό επίπεδο, ο βασικός σύνδεσμος είναι η συνομοσπονδία. Ενώ αυτό συχνά λειτουργεί 
ορθά, υπάρχουν ενδείξεις αποτυχίας στην αποτελεσματική επικοινωνία. Οι βελτιώσεις αυτής 
της σχέσης είναι σημαντικές για τη διασφάλιση ότι τα συνδικάτα των δημόσιων υπηρεσιών 
περνούν το μήνυμα τους.

Κάποιες από τις κύριες συστάσεις που προκύπτουν από το πρόγραμμα EFISTU στοχεύουν σε 
διαφορετικούς παράγοντες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει:

• να διασφαλίσει ότι το εξάμηνο θα ενταχθεί στις διαδικασίες κοινωνικού 
διαλόγου, ιδίως σε σχέση με τον τομεακό κοινωνικό διάλογο, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της υποχρέωσης διαβούλευσης με 
κοινωνικούς εταίρους.

• να διανέμει εγκαίρως προσχέδια των εκθέσεων ανά χωρά προς ενημέρωση των 
κοινωνικών εταίρων

• να παρατείνει τη διαδικασία όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να δοθεί 
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις περισσότερος χρόνος, λαμβάνοντας υπόψη την 
πίεση που ασκείται τις περισσότερες φορές λόγω περιορισμένων πόρων και

• να εξετάσει πως μπορεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την υποστήριξη της 
κατάρτισης και την ανάγκη των συνδικαλιστικών οργανώσεων για ενημέρωση
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Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει:

• να εξασφαλίσουν ουσιαστική διαβούλευση στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων και ότι αυτό αποτελεί την κατάλληλη απάντηση στα ζητήματα 
που προκύπτουν από την έκθεση ανά χώρα και τις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) και 
όχι απλώς στην επαναδιατυπώσουν την κυβερνητική πολιτική.

• να επιτρέπουν την άμεση επαφή με τα σχετικά υπουργεία για την αντιμετώπιση 
κύριων ζητημάτων και

• να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα προωθήσουν τον δημόσιο διάλογο 
για μείζονα ζητήματα της Έκθεσης ανά Χώρα και των Εθνικών Προγραμμάτων 
Μεταρρυθμίσεων

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις- οι τομεακές ομοσπονδίες και οι εθνικές συνομοσπονδίες- 
πρέπει να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τα εξής:

• να εξασφαλίσουν ότι οι συνομοσπονδίες συνδικάτων αντικατοπτρίζουν τις βασικές 
ανησυχίες των συνεργαζόμενων δημόσιων υπηρεσιών τους και/ή οι ομοσπονδίες 
συμμετέχουν στη διαδικασία διαβούλευσης

• να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά στα σημαντικά στάδια σύνταξης της Έκθεσης 
ανά Χώρα

• να ακολουθήσουν μία πιο στρατηγική προσέγγιση και να διατυπώσουν βασικά 
αιτήματα και να μην ενεργούν τυχαία σε ότι λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ή τις εθνικές κυβερνήσεις

• να μην αφήνουν ανεκμετάλλευτα ζητήματα και επιχειρήματα που θέτει η 
Ευρωπαική Επιτροπή, τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα για τα πολιτικά 
επιχειρήματα σε εθνικό επίπεδο (ακόμη και αν κάποιες χώρες έχουν εκλάβει το 
Εξάμηνο ως «εισβολή» σε εσωτερικές υποθέσεις, και

• να προσπαθήσουν να ενσωματώσουν την εργασία του εξαμήνου με άλλη εργασία 
και εκστρατείες και να μην τα διαχωρίζουν

• να προσπαθήσουν να ανοίξουν τη διαδικασία, όπου απαιτείται και είναι δυνατό- 
χρησιμοποιώντας θέματα όπως η υγεία ή η στέγαση που μπορούν να συσχετιστούν 
με το δημόσιο, και

• να συνεργαστούν με άλλους οργανισμούς- κοινωνία των πολιτών- όσον αφορά 
κοινά ζητήματα καθώς αυτό βοηθάει στην αύξηση της θετικής επιρροής στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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