
Αποδεδειγμένη πείρα και εμπειρία στην υπεράσπιση των ατομικών και
συλλογικών συμφερόντων του προσωπικού. Όπως, για παράδειγμα:

•  Ουσιαστική πρόοδος στην κοινοτική νομολογία:
- ηθική/χρηματοδοτική στήριξη συναδέλφων σε νομικές υποθέσεις: 

αναγνώριση δικαιωμάτων/έννομη προστασία.

•  Επί 40 έτη ηγετική δύναμη στη θέσπιση/διατήρηση δεσμευτικής 
μεθόδου για την προσαρμογή των αποδοχών/μισθών μας («la 
Méthode»). Αυτή μας προστατεύει από αυθαίρετες αποφάσεις 
του Συμβουλίου και αποτρέπει την ανάγκη διαπραγματεύσεων και 
συγκρούσεων κάθε χρόνο.

Προάσπιση των συμφερόντων όλου του προσωπικού.
Προστασία/βελτίωση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.
Εξασφάλιση πραγματικά ανεξάρτητης και μόνιμης ευρωπαϊκής 
δημόσιας διοίκησης χαρακτηριζόμενης από υψηλή ποιότητα.
Δίκαιες και ελκυστικές αποδοχές τόσο για την πρόσληψη όσο και 
τη διατήρηση προσωπικού υψηλής ποιότητας.
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Η UNION SYNDICALE σάς 
καλωσορίζει στη Γενική 
Γραμματεία του Συμβουλίου
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ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ :



 

 

Παροχή συμβουλών από ειδικούς σχετικά με:
- νομικά θέματα
- ατομικά δικαιώματα
- ασφάλιση υγείας
- βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολεία κ.λπ.
- προαγωγές
- συντάξεις & μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από
   προηγούμενη απασχόληση
- φορολογία
- μετακίνηση σε άλλη θέση
- προσαρμογή στη ζωή στο Βέλγιο 
- διαχείριση του χρόνου (Flexitime)

Η εγγραφή σας στην Union Syndicale βοηθά:

- στην προάσπιση των συμφερόντων του προσωπικού,
- στη διατήρηση αμερόληπτης και ικανότατης ευρωπαϊκής 
δημόσιας υπηρεσίας,
- στην προστασία και βελτίωση των καλών συνθηκών, του 
ωραρίου εργασίας, της ισότητας των ευκαιριών και των εξελίξεων 
σταδιοδρομίας του προσωπικού (προσλήψεις, αξιολογήσεις, 
προαγωγές κ.λπ.),
- στην ενίσχυση της συνδικαλιστικής ένωσής μας,
- στην παροχή υπηρεσιών στα μέλη μας, οι συνεισφορές των 
οποίων αποτελούν τη μοναδική μας πηγή εισοδήματος.

Η Union Syndicale είναι απολύτως ανεξάρτητη. Δεν έχουμε 
δεσμούς με πολιτικά κόμματα, κυβερνήσεις ή θρησκευτικά και 
φιλοσοφικά κινήματα.

Η Union Syndicale έχει σχεδόν 10 000 μέλη σε ευρωπαϊκές και 
διεθνείς δημόσιες υπηρεσίες/οργανισμούς. Είμαστε η μεγαλύτερη 
συνδικαλιστική ένωση του Συμβουλίου (περίπου το ένα τέταρτο του 
προσωπικού).
Είμαστε επίσης η παλαιότερη ένωση και προστατεύουμε τα 
συμφέροντα του προσωπικού στο Συμβούλιο και στα άλλα θεσμικά 
όργανα εδώ και πάνω από 40 χρόνια.

Χρησιμοποιούμε τις τακτικές και τις στρατηγικές κάθε σοβαρής 
συνδικαλιστικής οργάνωσης. Προτιμούμε μεν τη διαπραγμάτευση 
και τον διάλογο, αλλά προσφεύγουμε και σε άλλες μορφές δράσης 
- ακόμη και εργατικές κινητοποιήσεις - αν χρειαστεί.

Η Union Syndicale είναι το συνδικάτο της κοινωνικής προόδου.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Union Syndicale – Συμβούλιο
τηλ.: 02 281 64 69 – Φαξ: 02 281 67 09
DOMUS>ORGANISATIONAL SERVICES>SOCIAL DIALOGUE>UNION SYNDICALE
ηλ. ταχ.: union.syndicale@consilium.europa.eu 

Union Syndicale – Βρυξέλλες
τηλ.: 02 733 98 00 – Φαξ: 02 733 05 33
www.unionsyndicale.eu
ηλ. ταχ.: us@unionsyndicale.eu

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σας 
απασχολεί, ακόμη και για θέματα της καθημερινότητάς σας.

• Η Union Syndicale έχει ισχυρή παρουσία σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
και άλλων διεθνών δημόσιων υπηρεσιών / οργανισμών, όπως το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, το Συμβούλιο 
της Ευρώπης, τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ο Eurocontrol κ.λπ.

• Τα παραρτήματα αυτά συναποτελούν την «Union Syndicale 
Fédérale», μακράν τη μεγαλύτερη συνομοσπονδία διεθνών 
συνδικαλιστικών ενώσεων του δημόσιου τομέα

• Η «Union Syndicale Fédérale» είναι η μόνη ένωση υπαλλήλων 
που είναι μέλος:

    -  της Διεθνούς των Δημόσιων Υπηρεσιών και της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (παράρτημα της 
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων). 
Υπό αυτήν την ιδιότητα, η Union Syndicale συνεργάζεται στενά 
με τα μεγαλύτερα εθνικά συνδικάτα από όλη την Ευρώπη και τον 
κόσμο. Η αλληλεγγύη δεν σταματά στην έξοδο του Συμβουλίου.

    - το Ευρωπαϊκό Κίνημα.
• Με την απόφαση του Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 1974 

(175/73) αναγνωρίσθηκε ότι η Union Syndicale εκπροσωπεί το 
σύνολο του προσωπικού, είτε πρόκειται για μέλη της είτε όχι

- ασφάλιση υψηλής ποιότητας με ιδιαίτερους όρους (π.χ. 
συμπληρωματική ασφάλιση υγείας)

- νομική συνδρομή (δωρεάν συμβουλές από τους δικηγόρους μας 
για θέματα που αφορούν τον επαγγελματικό ή ιδιωτικό βίο)

- μερική ή ολική κάλυψη του κόστους δικαστικών διαδικασιών (σε 
ορισμένες περιπτώσεις)

- μαθήματα προετοιμασίας για εσωτερικούς και δημόσιους 
διαγωνισμούς (δωρεάν/ιδιαίτερες τιμές) επίσης και για τα μέλη 
της οικογένειας

- ολική/μερική επιστροφή αποδοχών που παρακρατήθηκαν λόγω 
απεργιακών κινητοποιήσεων (υπό ορισμένες προϋποθέσεις)

- το δικαίωμα να καθορίζουμε τις πολιτικές μας μέσω 
συνελεύσεων/εκλογής αντιπροσώπων/καθόδου στις εκλογές

- προσκλήσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις

Την τελευταία δεκαπενταετία έχουν επιδεινωθεί οι συνθήκες
εργασίας μας. Τα κράτη μέλη (οι εργοδότες μας) έχουν
υπονομεύσει την ασφάλεια της απασχόλησης, περικόψει τον
αριθμό των μελών του προσωπικού και αυξήσει τις ώρες
εργασίας. Η ενότητα και η αλληλεγγύη του προσωπικού έχει
ύψιστη σημασία για την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής δημόσιας
διοίκησης και την εξασφαλισμένη τήρηση του κανονισμού
υπηρεσιακής κατάστασης. Από τις προηγούμενες συγκρούσεις
έχει καταφανεί ότι η ενότητα και η ισχυρή και αξιόπιστη
συνδικαλιστική ένωση, ικανή να κινητοποιήσει το προσωπικό μας
που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο ζήλο και αφοσίωση, είναι η
καλύτερη μορφή άμυνάς μας.

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΓΙΑΤΙ Η UNION SYNDICALE;

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ;

ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ:

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ


