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ΔΙΚΤΥΟ  ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ 
 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ   

 

Κατά την διάρκεια της Συνδιάσκεψης του Δικτύου των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών 

πρωτευουσών (ECTUN) που έλαβε χώρα στο Βίλνιους από 8-10 Σεπτεμβρίου 2014, 

τα συνδικάτα που συμμετείχαν, συμφώνησαν στο ακόλουθο κείμενο συναντίληψης 

αναφορικά με την λειτουργία του δικτύου: 

 

Το  ECTUN (Δίκτυο Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών) είναι το άτυπο 

δίκτυο των συνδικαλιστικών οργανώσεων που εδρεύουν στις Ευρωπαϊκές 

Πρωτεύουσες και τις περιφέρειές τους.  

Οι βασικοί  στόχοι  του δικτύου  είναι να ενισχύσει την τακτική ανταλλαγή 

πληροφοριών, επαφών και καλών πρακτικών και την εδραίωση διαλόγου μεταξύ των 

συνδικάτων των πρωτευουσών και των περιφερειών τους: 

 Να προάγουν και να υπερασπίζονται την αλληλεγγύη, τα δικαιώματα των 

εργαζομένων, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην εργασία και την 

κοινωνική πρόνοια, τον αγώνα ενάντια στην κοινωνική έκπτωση και τις 

ανισότητες κλπ. 

 Να αναπτύσσουν δράσεις και/η πρωτοβουλίες για την προαγωγή της 

αξιοπρέπειας των εργαζομένων και επίσης να συμβάλλουν γενικά στην 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων στις περιοχές των  

πρωτευουσών.  

 

Οι εκπρόσωποι των συνδικάτων συναντώνται στην ετήσια μόνιμη Συνδιάσκεψη που 

συντονίζεται από μια οργανωτική επιτροπή  που αποτελείται από το/τα συνδικάτο/α 

που έχουν την έδρα τους στην πρωτεύουσα που φιλοξενεί  την συνδιάσκεψη κατά το 

τρέχον,  το προηγούμενο και το επόμενο έτος.  Οι συμμετέχοντες στη Συνδιάσκεψη 

αποφασίζουν τον τόπο και τα θέματα της επόμενης Συνδιάσκεψης.  Το ECTUN και η 
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οργανωτική επιτροπή δεσμεύονται να απηχούν την ποικιλότητα των συνδικάτων που 

συμμετέχουν στο δίκτυο.  

Όλα τα συνδικάτα  που εδρεύουν σε μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα των οποίων η 

εθνική Συνομοσπονδία είναι μέλος της Συνομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων 

(ΣΕΣ) και/ή του Πανευρωπαϊκού Περιφερειακού Συμβουλίου (PERC), μπορεί να 

συμμετάσχει στις συνδιασκέψεις του δικτύου ECTUN και να γίνει μέλος αφού έχει 

συμμετάσχει τουλάχιστον σε μία Συνδιάσκεψη.  

Στη Συνδιάσκεψη κάθε φορά μπορούν να προσκαλούνται ως παρατηρητές, συνδικάτα 

από χώρες της Ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας.  
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