“Η ανάκαμψη της εργασίας από την πανδημία και οι εξελίξεις στις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες»
20η Συνδιάσκεψη 23 και 24 Φεβρουαρίου 2021
(Διαδικτυακή))he d(διαδικτυακή)
y
Τρίτη 23 Φεβρουαρίου
08.45

Τεχνικός έλεγχος

09.30

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου
09:30

“Το μέλλον δεν μπορεί να είναι το ίδιο: τι πρέπει
να αλλάξει στις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες”

Χριστίνα Θεοχάρη, Πρόεδρος ECTUN
Vera Dos Santos Costa, Διευθύντρια Εκπαιδευτικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού
Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου ( ΕTUI).
10.05

10.30






Liberio Dominges, Γενικός Γραμματέας USL/CGTP
Τρίλεπτες (3’) εισαγωγικές τοποθετήσεις των συμμετεχόντων
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11.00

10.45

Τρίλεπτες (3’) εισαγωγικές τοποθετήσεις των συμμετεχόντων

12.00

Luca Visentini, Γενικός Γραμματέας Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
(ETUC )
12.30

11:30

“Η ευρωπαϊκή διάσταση της κρίσης και οι επιπτώσεις στον κόσμο της εργασίας..
Προκλήσεις και στρατηγική για έκτακτες συνθήκες. Πανδημία και δημοκρατία:
ένας κρυμμένοι κίνδυνος;”
12:30
13:00

Συμπεράσματα από τους συντονιστές των υποομάδων
Συζήτηση
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ



13.00

Ποιο είναι το όραμά μας;
Ποιες οι προτεραιότητές μας;
Ποιες οι προτάσεις μας;
Ποιες κοινές δράσεις μπορούν να αναληφθούν
στο πλαίσιο του δικτύου ECTUN?
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ



Συζήτηση
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τελικές παρατηρήσεις από την Vera Dos Santos
Costa, ETUI
Τελικά σχόλια από τον Luca Visentini, ETUC
Κλείσιμο από την Χριστίνα Θεοχάρη , ECTUN
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14.00

1ο
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
«Κατάσταση και συνέπειες για τους εργαζομένους στις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες»
 Αναφορικά με την κατάσταση που δημιουργήθηκε στις πρωτεύουσές σας
λόγω πανδημίας, ποια είναι τα πιο κρίσιμα προβλήματα;
 Πώς η πανδημία επηρέασε τα δικαιώματα των εργαζομένων, την
απασχόληση, τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις;
 Πώς αντιμετωπίζεται ο αντίκτυπος στο εισόδημα εργασίας, η εκτεταμένη
φτώχεια και η εμβάθυνση των ανισοτήτων;
 Ποιος είναι ο αντίκτυπος στους επισφαλείς εργαζόμενους, στην οικονομία
των Gig και στους αυτοαπασχολούμενους;
 Πως ανταποκρίθηκαν τα συνδικάτα στην επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση, την
τηλεργασία αναφορικά μ ε τα εργασιακά δικαιώματα, την οδηγία της Ε.Ε.
και την εφαρμογή του κώδικα εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, το
δικαίωμα στην αποσύνδεση κλπ
 Ποιος είναι ο αντίκτυπος στις δημόσιες υπηρεσίες: υγεία, μεταφορές,
διανομή και προμήθεια, καθαρισμός κλπ;
 Πώς αντιμετωπίζουν τα συνδικάτα όλες αυτές τις προκλήσεις;

15:30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
15.45 Συμπεράσματα από τους συντονιστές των υποομάδων
16.30

“Το σχέδιο ανάκαμψης της Ε.Ε. και το Οικονομικό πλαίσιο 2021-2027.
Η εκστρατεία της ΣΕΣ και οι ανάγκες των Πρωτευουσών” Liina Carr,
Ομοσπονδιακή Γραμματέας ETUC

16.50 Q&A - Συζήτηση
17:30

Τέλος εργασιών της 1ης ημέρας

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο (ΕTUI) υποστηρίζεται οικονομικά από την Ε.Ε.

13:30

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ





15.00

Ανανέωση της Μόνιμης Επιτροπής
Επόμενες Συνδιασκέψεις (Βελιγράδι 2022 και
Μαδρίτη 2023)
Σύνοψη και κλείσιμο από την Χριστίνα Θεοχάρη

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

