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Αξηζ. Πξωη. 320 

Αζήλα, 08/11/2019 

 
Θέμα: Ομιλία ηοσ Προέδροσ ηης ΟΣΕΤΕΕ, Ανδρέα Σηοϊμενίδη, ως εκπροζώποσ ηης ΓΣΕΕ  

ζηο διεθνές Σσνέδριο ETUC- ΓΣΕΕ για ηην Κλιμαηική Αλλαγή. 

 

Με επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γξαθείν ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Αζήλα, ην  

δηήκεξν πλέδξην γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη ηηο Επηπηώζεηο ηεο ζηελ Εξγαζία, πνπ          

ζπλδηνξγάλωζαλ ε πλνκνζπνλδία ηωλ Επξωπαϊθώλ πλδηθάηωλ (ETUC) κε ηελ ΓΕΕ. 

Σελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ θήξπμαλ ν Πξόεδξνο ηεο ΓΕΕ, Γηάλλεο Παλαγόπνπινο θαη ν         

πλνκνζπνλδηαθόο Γξακκαηέαο ηωλ Επξωπαϊθώλ πλδηθάηωλ Loudovic Voet.  

Ο Πξόεδξνο ηεο ΟΕΣΕΕ Αλδξέαο ηνϊκελίδεο, αληαπνθξίζεθε ζηελ ηηκεηηθή πξόζθιεζε ηνπ 

ETUC θαη εθπξνζωπώληαο ηελ ΓΕΕ αλέιπζε ζηελ νκηιία ηνπ ηηο Επηπηώζεηο ηεο Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο ζηνπο Έιιελεο Εξγαδόκελνπο πξνηείλνληαο θαη αληίζηνηρεο ιύζεηο γηα ηελ                 

αληηκεηώπηζή ηνπο. Εζηίαζε ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηωλ Καηαζθεπώλ, ηεο Αγξνηηθήο Παξαγωγήο, 

ηνπ Σνπξηζκνύ θαη ηωλ Μεηαθνξώλ.   

ην πλέδξην από πιεπξάο ΟΕΣΕΕ παξαβξέζεθε ν Αληηπξόεδξνο Υξήζηνο Λέηζηνο, ελώ ηνλ 

ΣΤΕ εθπξνζώπεζαλ ηα κέιε ηνπ Δ, Υξηζηίλα Μαξηδάθε θαη Γηάλλεο Δεκεηξίνπ θαη ε         

Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Εξγαδνκέλωλ ηεο ΕΡΓΑ ΟΕ ΑΕ, Μαξία Καπαλίξε. 

ην πεξηζώξην ηνπ πλεδξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε αληηπξνζωπεία ηεο Γαιιηθήο 

Οκνζπνλδίαο ηωλ Εξγαδνκέλωλ ζηνλ Καηαζθεπαζηηθό Κιάδν CFDT, κε επηθεθαιήο ηνλ Γεληθό 

ηεο Γξακκαηέα Jean-Marc Candille. ηε ζπλάληεζε ηέζεθαλ θιαδηθά δεηήκαηα, αληαιιάγεζαλ 

πιεξνθνξίεο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

Η ΟΕΣΕΕ ζα ζπλερίζεη ηηο πξωηνβνπιίεο ηεο ζε δηεζλέο θαη εζληθό επίπεδν θαη ηδηαίηεξα κε ηελ 

ζπκκεηνρή ηωλ εξγαδνκέλωλ ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη κε ηε ζπλεξγαζία όιωλ ηωλ Οκνζπνλδηώλ θαη 

ηωλ Εξγαηηθώλ Κέληξωλ γηα ηελ αλάδεημε θαη αληηκεηώπηζε ηωλ δεηεκάηωλ Τγείαο θαη          

Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία. 

Παξαηίζεηαη ζπλνπηηθό κείμενο ζσμπεραζμάηων ηωλ Επηπηώζεωλ ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

ζηελ Εξγαζία θαη θωηογραθικό σλικό από ηελ εθδήιωζε. 

 

Το ΔΣ ηης ΟΣΕΤΕΕ 
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