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ITUC και ETUC

• Περίπου 180,000,000 εργαζόμενοι-μέλη 
στο παγκόσμιο συνδικαλιστικό κίνημα

• ITUC – Διεθνής Συνδικαλιστική 
Συνομοσπονδία 

ETUC Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών• ETUC – Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών 
Συνδικάτων



ITUC και ETUC

• ETUC - αντιπροσωπεύει τους 
εργαζόμενους στον ευρωπαϊκό χώρο και 
ειδικότερα στην ΕΕ ως κοινωνικός εταίρος

• ITUC – πιο ενεργός ρόλος στον υπόλοιπο 
κόσμοκόσμο

ITUC

• ITUC – International Trade Union 
C f d tiConfederation

• Ιδρύθηκε το 2006 ως αποτέλεσμα 
συγχώνευσης της ICFTU (International 

Confederation of Free Trade Unions 1949-2006) και 
της WCL (World Confederations of Labour 1920-
2006)



ITUC

• Η κύρια αποστολή της ITUC είναι η προώθηση 
και προστασία των δικαιωμάτων καικαι προστασία των δικαιωμάτων και 
συμφερόντων των εργαζομένων 

• Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας είναι: 
– εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, 

– οικονομία, κοινωνία και ο χώρος εργασίας

Ισότητα και μη διάκριση– Ισότητα και μη-διάκριση

– διεθνής αλληλεγγύη

ITUC

• Η ITUC αντιπροσωπεύεται διεθνώς με 
περιφερειακές οργανώσεις:περιφερειακές οργανώσεις:
– ITUC-AP: Ασία και Ειρηνικός

– ITUC-AF: Αφρική

– TUCA: Αμερική

– και στη Ευρώπη συνεργάζεται με την ETUC όπως 
και μέσω του Πανευρωπαϊκού Περιφερειακούκαι μέσω του Πανευρωπαϊκού Περιφερειακού 
Συμβουλίου (PERC) 



ETUC

• Η ETUC – Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών 
συνδικάτων (ΣΕΣ) :συνδικάτων (ΣΕΣ) :
– Ιδρύθηκε το 1973 για να εκπροσωπεί τους 
εργαζόμενους και τις εθνικές τους οργανώσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο

– Ο ρόλος της αναβαθμίστηκε καθώς η Ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση έχει επεκτείνει την επιρροή της ΕΕ σε 
θέ ί όλ ήθέματα οικονομίας, απασχόλησης και κοινωνικής 
πολιτικής μέσω των 28 Κρατών-Μελών

ETUC

• Η ΣΕΣ αποτελείται από:
85 εθνικές συνομοσπονδίες σε 36 Ευρωπαϊκές χώρες– 85 εθνικές συνομοσπονδίες σε 36 Ευρωπαϊκές χώρες

– 10 Ευρωπαϊκές κλαδικές Ομοσπονδίες

– Άλλες οργανώσεις, όπως:
• EUROCADRES: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Διευθυντών και 
Επαγγελματιών)

• EFREP/FERPA: Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνταξιούχων και 
ΗλικιωμένωνΗλικιωμένων 



ETUC

• Η ΣΕΣ έχει ως στόχο να καταστήσει την 
Κοινωνική Ευρώπη ως βασική προτεραιότηταΚοινωνική Ευρώπη ως βασική προτεραιότητα 
της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Η ETUC εργάζεται 
για μια Ευρώπη με ισχυρή κοινωνική διάσταση, 
η οποία επικεντρώνεται στα συμφέροντα των 
εργαζομένων και την ευημερία. Προωθεί το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, που επέτρεψε ρ μ , ρ ψ
στην Ευρώπη να γίνει μια ευημερούσα και 
ανταγωνιστική περιοχή. 

ETUC

• Πιο συγκεκριμένοι στόχοι:
Το δικαίωμα σε ποιοτική εργασία– Το δικαίωμα σε ποιοτική εργασία

– Το δικαίωμα σε υψηλού επιπέδου κοινωνική 
προστασία

– Ισότητα των φύλων

– Ίσες ευκαιρίες για όλους

– Κοινωνική συνοχή και ένταξηή χή ξη

– Α&Υ στη εργασία

…/..



ETUC

• Πιο συγκεκριμένοι στόχοι:
– Το δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνηση των– Το δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνηση των 
Ευρωπαίων εργαζομένων με ίση μεταχείριση και 
κοινωνική προστασία (όχι κοινωνικό ντάμπινγκ)

– Το δικαίωμα σε υπηρεσίες δημοσίας ωφελείας που να 
είναι προσβάσιμες από όλους

– Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εναρμόνιση των εθνικών 
κοινωνικών πολικών προς τα πάνω

– Προληπτικές πολικές για το περιβάλλον
– Προώθηση των αρχών του Ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου σε άλλες περιοχές του πλανήτη

ETUC

• Ο ρόλος στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι:
Η ΣΕΣ είναι ο αναγνωρισμένος κοινωνικός εταίρος σε– Η ΣΕΣ είναι ο αναγνωρισμένος κοινωνικός εταίρος σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο που εκπροσωπεί τους 
εργαζόμενους σε συνεργασία με την

– BusinessEurope και την 

– Ευρωπαϊκή Επιτροπή



ETUC

• Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος:
1985 1991 αρχικά στάδια: Val Duchesse– 1985-1991 αρχικά στάδια: Val Duchesse

– 1992-1999 2ο στάδιο και Πρωτόκολλο Κοινωνικής 
Πολιτικής (Συνθήκη του Άμστερνταμ)

– 1999-2005 3ο στάδιο με την κοινή προσέγγιση των 
Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων

– Σήμερα και το Μέλλον….

ETUC

• Άλλες δράσεις και ο δρόμος προς το μέλλον



Σας Ευχαριστώ !Σας Ευχαριστώ !


