
 
 

Η PSI (Public Services International) είναι μια διεθνής συνομοσπονδία συνδικάτων που εκπροσωπεί 20 εκατομμύρια εργαζόμενους 
άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι προσφέρουν ζωτικής σημασίας δημόσιες υπηρεσίες σε 150 χώρες. Η PSI προασπίζεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, υπεραμύνεται της κοινωνικής δικαιοσύνης και προωθεί την καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές δημόσιες 
υπηρεσίες. Η PSI εργάζεται με το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και σε συνεργασία με οργανισμούς εργατικούς, της κοινωνίας 
των πολιτών και άλλους. 

Δίκτυο δράσης εκπροσώπων των PSI-EPSU 
4-8 Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα 

 
Η PSI (Public Services International) είναι μια διεθνής συνομοσπονδία συνδικάτων που εκπροσωπεί 20 
εκατομμύρια εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι προσφέρουν ζωτικής σημασίας δημόσιες 
υπηρεσίες σε 150 χώρες. Η PSI προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπεραμύνεται της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και προωθεί την καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες. Η PSI εργάζεται με το 
σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και σε συνεργασία με οργανισμούς εργατικούς, της κοινωνίας των πολιτών 
και άλλους. Η EPSU (European Federation of Public Service Unions-Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων 
Εργαζομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες) είναι ο τοπικός εκπρόσωπος της PSI στην Ευρώπη. 
 
Ομάδα ειδικών, στελεχωμένη από δημοσιογράφους και ομιλητές συνεργαζόμενων συνδικάτων από όλο τον 
κόσμο, αναμένεται να συγκεντρωθεί για την πρωτοβουλία Δίκτυο δράσης εκπροσώπων των PSI-EPSU στην 
Αθήνα από τις 4 έως τις 8 Νοεμβρίου. Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία των PSI και EPSU, σε συνεργασία με 
την ΑΔΕΔΥ και άλλους υποστηρικτές μας στην Ελλάδα. 
 
Στον απόηχο της οικονομικής κρίσης, τα συνεργαζόμενα με τις PSI-EPSU συνδικάτα στην Ελλάδα συνεχίζουν 
να προβάλλουν αιτήματα υπέρ της κοινωνικής αλλαγής που θα διασφαλίσει τα δικαιώματα των 
συνδικαλιζομένων και υπέρ ειρηνικών δημοκρατικών συστημάτων υποστηριζόμενων από ποιοτικές δημόσιες 
υπηρεσίες που ωφελούν όλους τους πολίτες. 
 

Στην εποχή της κυριαρχίας των ιδιωτικών ΜΜΕ, πιστεύουμε ότι η διαμόρφωση ενός δικτύου επικοινωνίας 
των συνδικάτων είναι αναγκαία προκειμένου να κατακτηθούν ουσιαστικά δικαιώματα στην ελευθερία 
έκφρασης και πληροφόρησης, να ενισχυθούν οι διαφορετικές φωνές στα μέσα και να προωθηθεί η 
διαφάνεια στη διακυβέρνηση.  
 
Η αλληλέγγυα δράση θα επιτρέψει στους συνεργαζόμενους με τις PSI και EPSU εκπροσώπους από άλλες 
χώρες να μάθουν περισσότερα σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι έλληνες συνδικαλιστές και να 
μοιραστούν τις γνώσεις τους αυτές με τα μέλη των δικών τους συνδικάτων και με κοινότητες ανά τον κόσμο. 
Τα κυριότερα ζητήματα είναι η ανεπαρκής χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας, η εναντίωση στην 
ιδιωτικοποίηση του νερού και του ηλεκτρικού ρεύματος, οι συνθήκες εργασίας στις φυλακές, η δίκαιη 
φορολόγηση, η ανάγκη για κρατικά ΜΜΕ και οι βιώσιμες και αειφόροι εναλλακτικές για το υπάρχον πλαίσιο.  
 

Με κέντρο την Αθήνα, η εκδήλωση αυτή θα θέσει την πρόκληση σε έμπειρους δημοσιογράφους και ομιλητές 
συνδικάτων να εφαρμόσουν τις δεξιότητές τους στην παραγωγή άρθρων και συνεντευξιακών προφίλ, 
φωτογραφικών δοκιμίων, βίντεο, δράσεων στα παραδοσιακά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενων αποστολών της PSI CAN στην Τυνησία (2011) και στο 
Ουισκόνσιν των ΗΠΑ (2012).  
 
Ήρθε η σειρά μας να μιλήσουμε. Μαζί μπορούμε να βρούμε συλλογικές λύσεις σε κοινές προκλήσεις και να 
διαμορφώσουμε ένα νέο μέλλον για τις οικογένειες και τις κοινότητές μας.  
 
www.psi-can-greece.org και www.world-psi.org 
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Public Services International is a global trade union federation representing 20 million working women and men who deliver vital public 
services in 150 countries. PSI champions human rights, advocates for social justice and promotes universal access to quality public 
services. PSI works with the United Nations system and in partnership with labour, civil society and other organisations. 

PSI-EPSU Communicators’ Action Network 
4-8 November 2013 in Athens, Greece 

 
Public Services International is a global trade union federation representing 20 million working women and 
men who deliver vital public services in 150 countries. PSI champions human rights, advocates for social 
justice and promotes universal access to quality public services. PSI works with the United Nations system and 
in partnership with labour, civil society and other organisations. The European Federation of Public Service 
Unions is the regional representative of PSI in Europe. 
 
An expert team of affiliate union journalists and communicators from around the world are gathering for the 
PSI-EPSU Communicators’ Action Network initiative in Athens, Greece from 4-8 November. This is a joint 
project of PSI and EPSU, together with our affiliate unions, ADEDY, and allies in Greece. 
 
In the wake of the financial crisis, PSI-EPSU affiliate unions in Greece continue to lead demands for social 
change that will deliver the trade union rights and peaceful democratic systems supported by quality public 
services that benefit all citizens.  
 

In this era of corporate media domination, we believe that building trade union communications capacity is 
necessary to achieve essential rights to freedom of expression and information, increase diversity in media 
voices, and promote transparency in governance.  
 
This solidarity exchange will enable PSI and EPSU affiliate communicators from other countries to learn more 
about the issues facing Greek trade unionists and share this understanding with their union members and 
communities around the world. Focus issues include the under-funding of health services, opposition to water 
and electricity privatization, working conditions in prisons, tax justice, the need for public media, and 
sustainable alternatives to the current paradigm.  
 

Centred in Athens, this event will challenge experienced union journalists and communicators to apply their 
skills in producing: Stories and interview profiles on-location; photo essays; videos; traditional and social 
media outreach.  
 

This initiative builds on previous successful PSI CAN missions held in Tunisia (2011) and Wisconsin, USA 
(2012).  
 
It’s our turn to tell our own stories. Together we can find collective solutions to common challenges, and write 
a new future for our families and communities.  
 
www.psi-can-greece.org and www.world-psi.org 
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