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20η Συνδιάσκεψη 23 και  24 Φεβρουαρίου 2021 

                     (Διαδικτυακή) (διαδικτυακή)  

 

Έναρξη εργασιών από την Πρόεδρο του Δικτύου Χριστίνα Θεοχάρη  

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

Καλώς ορίσατε στην 20η  Συνδιάσκεψη του Δικτύου  ECTUN με θέμα:  

«Ανάκαμψη της εργασίας από την πανδημία και εξελίξεις στις ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες» 

Είναι μεγάλη χαρά και ανακούφιση ταυτόχρονα που είμαστε όλοι παρόντες και  

υγιείς. Η παρούσα Συνδιάσκεψη υποστηρίζεται από το ETUI, την ETUC και 

τεχνικά από την ICG (Ολοκληρωμένη Συμβουλευτική Ομάδα).  

Καλωσορίζω και ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα της  Συνομοσπονδίας των 

Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) Luca Visentini για την παρουσία του όσο και 

για την  σταθερή υποστήριξη προς το Δίκτυό μας, καθώς και την  Vera  Dos 

Santos Costa,  Διευθύντρια  Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού 

Ινστιτούτου (ETUI).  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Πέρυσι τέτοιες μέρες όταν μετά το πέρας της Συνδιάσκεψης στο Ελσίνκι 

φεύγαμε με ένα σημαντικό αποτέλεσμα στις αποσκευές μας, με ένα πρόγραμμα 

δράσης με τίτλο: «Δράση για την αλλαγή του κλίματος και την δίκαιη 

μετάβαση», με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα, δεν 

φανταζόμασταν ποτέ τι θα ακολουθούσε.  
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Το ραντεβού στο Βελιγράδι για εφέτος ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας, η οποία 

προκάλεσε έκτοτε εκατομμύρια απωλειών σε όλο τον κόσμο, και η οποία 

εξακολουθεί να στοιχειώνει τις ζωές μας.  

Εκτός από την απειλή για την δημόσια υγεία, η οικονομική και κοινωνική κρίση 

απειλούν άμεσα αλλά και μεσο-μακροπρόθεσμα την διαβίωση και την ευημερία 

εκατομμυρίων ανθρώπων. Ξεπερασμένοι όροι, όπως η καραντίνα επέστρεψαν 

στο λεξιλόγιό μας, μαζί με την φυσική απόσταση, τις μάσκες κ.λπ.  

Μια ασύμμετρη απειλή γονάτισε κυριολεκτικά τον κόσμο της εργασίας, ο οποίος 

επηρεάζεται βαθιά. Προφανώς, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις 

οικογένειες των θυμάτων οπουδήποτε κι αν βρίσκονται.  

Ωστόσο, σε αυτόν τον εφιάλτη δόθηκε μια ελπίδα από την επιστήμη, την έρευνα 

και χιλιάδες εθελοντές παγκοσμίως, οι οποίοι συνέβαλαν στο να έχουμε σε 

σύντομο χρονικό διάστημα τα απαραίτητα όπλα για την καταπολέμηση της 

νόσου, τα εμβόλια που δίνουν την δυνατότητα να βγούμε από το τούνελ της 

απελπισίας.  

Δεδομένης αυτής της κατάστασης, το θέμα της Συνδιάσκεψης δεν θα μπορούσε 

να είναι άλλο από τον αντίκτυπο της πανδημίας στην εργασία στις πρωτεύουσές 

μας και τον τρόπο αντιμετώπισης από τα συνδικάτα.  

 

Οι στόχοι της Συνδιάσκεψης είναι:  

 Να διερευνήσουμε την κατάσταση στις πρωτεύουσές μας ένα χρόνο μετά 

την έναρξη της υγειονομικής κρίσης. 

 Να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία με έμφαση στην 

εργασία. 

 Να επεξεργασθούμε προτάσεις, πρωτοβουλίες και κοινές δράσεις των 

Συνδικάτων των Πρωτευουσών.  

 

Αυτό θα επιτευχθεί με τις συνεισφορές των διακεκριμένων ομιλητών μας καθώς  

επίσης με την συμβολή όλων μας κατά την διάρκεια των συνεδριών και των 

εργαστηρίων.  
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Στο πρόγραμμα έχουμε την έναρξη των εργασιών από την υποφαινόμενη, το 

καλωσόρισμα από  τον Liberio Dominges, Γενικό Γραμματέα της CGTP 

Λισαβόνας και την Vera Dos Santos Costa, Διευθύντρια Εκπαίδευσης ETUI. Θα 

ακολουθήσουν οι ομιλίες του Luca Visentini, Γενικού Γραμματέα της ETUC και 

της  Liina Carr, Συνομοσπονδιακής Γραμματέως της ETUC.  

 

Θα υπάρξουν δύο εργαστήρια με θέματα αφιερωμένα, το πρώτο στην παρούσα 

κατάσταση ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και το πλήθος των 

επιπτώσεων στους εργαζομένους στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και το δεύτερο 

αφιερωμένο στην μετά την πανδημία εποχή με προτάσεις, προτεραιότητες και 

κοινές δράσεις ECTUN. 

 

Φιλοδοξία μας είναι να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο κοινών δράσεων που θα 

εφαρμοστεί μέχρι το επόμενο συνέδριο στο Βελιγράδι.  

 

Ελπίζοντας ότι θα έχουμε μια γόνιμη συνεργασία όπως πάντα, που αναδεικνύει  

τον ρόλο του Δικτύου μας είτε σε περιφερειακό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σας 

ευχαριστώ.  


