Ι∆ΡΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Στη Χαλκιδική σήµερα, 30-09-2006 ηµέρα Σάββατο οι υπογράφοντες την παρούσα,
εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων της ενέργειας, συνήλθαµε,
συσκεφθήκαµε και αποφασίσαµε τη συγχώνευση των ήδη υπαρχόντων δικτύων και
την ίδρυση ∆ικτύου µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Π∆ΣΕΝΑΕ ) » που περιλαµβάνει
Συνδικάτα στον τοµέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Πετρελαίου, του Φυσικού
Αερίου, των Ανανεώσιµων και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας, των Μεταλλευµάτων
και των Χηµικών Ουσιών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και εγκρίναµε το καταστατικό
του.
Το
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
∆ΙΚΤΥΟ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ :
1.

ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αγωνίζεται για τη διαφύλαξη της Ειρήνης, συµβάλλει στην ανάπτυξη
της φιλίας και συνεργασίας µεταξύ των λαών και των κρατών της
Νοτιανατολικής Ευρώπης .
2. Είναι πάντα κατά των ρατσιστικών, θρησκευτικών, φυλετικών και
οποιαδήποτε άλλης µορφής διακρίσεων .
3. Στρατηγικός στόχος του Περιφερειακού ∆ικτύου είναι η προστασία
των συµφερόντων των εργαζοµένων και των πλουτοπαραγωγικών
πηγών της Νοτιανατολικής Ευρώπης.
4. Σηµαντικός στόχος και καθήκον του Περιφερειακού ∆ικτύου
Συνδικάτων
Ενέργειας
Νοτιανατολικής
Ευρώπης
είναι
να
αναγορευθεί ισότιµος εταίρος στο διάλογο µε το Υπουργικό
Συµβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας και σεβαστός συνοµιλητής
µε την αρµόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Προτείνει στο Υπουργικό Συµβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας την
υπογραφή Περιφερειακής Συλλογικής Σύµβασης που θα δεσµεύει τις
κυβερνήσεις των αντιστοίχων χωρών της Νοτιανατολικής Ευρώπης .
6. Αγωνίζεται µε συνέπεια εναντίον της διάλυσης των ∆ηµοσίων
Οργανισµών και της ιδιωτικοποίησης των επιχειρήσεων κοινής
ωφέλειας.
7. Απαιτεί από την εργοδοσία και τις κυβερνήσεις την εφαρµογή και
τον σεβασµό των ∆ιεθνών Συµβάσεων Εργασίας που αφορούν τα
δικαιώµατα
των
εργαζοµένων
και
των
συνδικαλιστικών
οργανώσεων.
8. Μεσολαβεί
και
παρεµβαίνει
στις
διαφορές
µεταξύ
των
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων µελών του ∆ικτύου και των
Κυβερνήσεων των χωρών της περιοχής µας.
9. Παρακολουθεί, µελετά και αντιδρά έγκαιρα και δυναµικά στις
Ευρωπαϊκές και παγκόσµιες εξελίξεις στον τοµέα της Ενέργειας .
10. Συνεργάζεται µε την PSI, ICEM, EPSU, EMCEF και άλλες Ευρωπαϊκές
και διεθνείς Συνδικαλιστικές Οργανώσεις .
11. Προωθεί τη συνεργασία των Συνδικάτων στους τοµείς του
πολιτισµού, αθλητισµού, οικολογίας, ανθρώπινων δικαιωµάτων και
ισότητας ανδρών και γυναικών.

