
λεισμό των κοινωνικών εταί-

ρων από την ενημέρωση και 

διαβούλευση των θέσεων-  

είναι ότι: 

Θα περιορίσει το ρόλο των 

εθνικών κρατών στην παροχή 

υπηρεσιών. 

Θα ‘ξεφορτωθεί’ ρυθμίσεις που 

είναι «ενοχλητικές» για την 

πλήρη απελευθέρωση των 

υπηρεσιών: πχ σε εργασιακά, 

περιβαλλοντικά θέματα. 

Θα απαγορεύσει στις κυβερνή-

σεις να επανκρατικοποιούν 

ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες 

που απέτυχαν τόσο στους οι-

κονομικούς όσο και στους ποι-

οτικούς στόχους τους.   

Εθνικές νομοθεσίες όπως για 

την προστασία του περιβάλ-

λοντος, των καταναλωτών και 

των εργαζομένων θα καταργο-

ύνται αυτομάτως, εάν θεωρη-

θεί ότι εμποδίζουν την ελεύθε-

ρη αγορά και τον ανταγωνισ-

μό.   Ολόκληρη η έκθεση εδώ 

Όπως μας ενημερώνει στο 

εισαγωγικό της έκθεσης η  

Ellen Gould-νομικός σύμβο-

υλος σε θέματα διεθνών εμ-

πορικών συμβάσεων και 

συγγραφέας της έκθεσης - οι 

συνομιλίες της TISA ξεκίνη-

σαν το 2012 σε κλίμα απόλυ-

της μυστικότητας, από εκ-

προσώπους διακρατικών 

εταιρικών συμφερόντων, 

που απογοητευμένοι από 

τους χαμηλούς ρυθμούς απο-

ρύθμισης και δυνατοτήτων 

ιδιωτικοποίησης που άφησε 

η  Γενική Συμφωνία Εμπορί-

ου  (GATS) και το παράγωγό 

τους, ο Παγκόσμιος  Οργανισμός  

Εμπορίου.. Οι συμμετέχοντες 

στις συνομιλίες,  οι οποίοι 

υιοθέτησαν τον οξύμωρο 

τίτλο «Πραγματικά Καλοί 

Φίλοι των Υπηρεσιών», είναι 

ένα κλειστό κλαμπ εταιρικών 

εκπροσώπων 21 χωρών (με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση με-

ταξύ αυτών να μετράει ως 

μια), όλες μέλη του Παγκόσ-

μιου Οργανισμού Εμπορίου, 

και αντιπροσωπεύουν τα 2/3 

του παγκόσμιου εμπορίου.  

Σύμφωνα με την έκθεση οι 

μεγαλύτεροι κίνδυνοι που 

ελλοχεύουν στην TISA -πέρα 

από την μυστικότητα των 

συναντήσεων και των διαπ-

ραγματεύσεων και τον αποκ-

Έκθεση της PSI για τις μυστικές διαπραγματεύσεις της συμφωνίας για το Διεθνές 

Εμπόριο και τις Υπηρεσίες (TISA)  

Έκθεση της ETUC για τις δυνατότητες προσβολής των μέτρων λιτότητας 

ενώπιον υπερεθνικών δικαστηρίων: Οι περιπτώσεις της Ελλάδας και της 

Πορτογαλίας 

Η εργασία αξιολογεί το εύρος 

και τον βαθμό στον οποίο μπο-

ρούν να προσβληθούν ενώπιον 

υπερεθνικών δικαστικών αρ-

χών τα μέτρα λιτότητας , συνο-

λικά και μέσω συγκεκριμένων 

εξειδικεύσεων που εισήγαγαν 

τα μνημόνια, τα οποία υιοθε-

τήθηκαν στα κράτη μέλη της 

ΕΕ στο πλαίσιο των προγραμ-

μάτων διαρθρωτικής προσαρ-

μογής . 

Μεταξύ των παραδειγμάτων 

πιθανών πεδίων προσφυγής 

που δίνει η έκθεση και συγκεκ-

ριμένα  σε ότι αφορά τις πα-

ρεμβάσεις που έγιναν στο δη-

μόσιο τομέα, είναι η εργασια-

κή εφεδρεία και οι παραβιάσε-

ις στα συστήματα συλλογικών 

διαπραγματεύσεων τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στην Πορτο-

γαλία. 

Σύμφωνα με την έκθεση στην 

πρώτη περίπτωση της εργασιακής 

εφεδρείας, μπορεί να υποστηριχ-

θεί ότι τα κριτήρια που εισήχθη-

σαν στη νομοθεσία για την εφαρ-

μογή του μέτρου στους εργαζόμε-

νους του δημόσιου τομέα αντίκε-

ινται σε μια σειρά διατάξεων της 
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Οι κύριες επιταγές της TISA  

Μελλοντική θωράκιση και μη αντισ-

τρεψιμότητα των δεσμεύσεων:  «η 

παροχή χωρίς δεσμεύσεις οποιωνδή-

ποτε, δυνάμει εμπορεύσιμων, νέων 

υπηρεσιών προκύπτουν στο μέλλον 

ως αποτέλεσμα τεχνολογικής καινο-

τομίας.» Πρακτικά σημαίνει αυτό-

ματη απελευθέρωση των μελλοντι-

κών υπηρεσιών και αδυναμία των 

κεντρικών και τοπικών εθνικών 

αρχών να αποφασίσουν αν θα παρέ-

χουν οι ίδιες τις υπηρεσίες αυτές ή 

ακόμη και την απαγόρευση τους.    

Εφαρμογή της προσέγγισης «εκ των 

άνω προς τα κάτω» (top-down ap-

proach) στην ίση μεταχείριση ξένων 

επενδύσεων στις υπηρεσίες με τις 

εθνικές (National Treatment) και 

επιβολή ίδιων όρων ανταγωνισμού  : 

οι χώρες που υπογράφουν πρέπει να 

δηλώσουν εξαρχής τις υπηρεσίες 

που θέλουν να εξαιρέσουν από τον 

κανόνα ίσης μεταχείρισης, δηλαδή 

υπηρεσίες που επιθυμούν να προσ-

τατέψουν, διαφορετικά χάνουν το 

δικαίωμα εξαίρεσής τους στο μέλ-

λον.  

Περιορίζουν το δικαίωμα των κυ-

βερνήσεων να ρυθμίζουν τους κανό-

νες της αγοράς: ένα καλό παράδειγ-

μα πάνω σε αυτή την επιταγή της 

TISA είναι ο περιορισμός των δυνα-

τοτήτων της εγχώριας νομοθεσίας 

να ρυθμίζει το μέγεθος, τα ωράρια 

λειτουργίας και την γεωγραφική 

εγκατάσταση’ καταστημάτων ακυ-

ρώνοντας συν τοις άλλοις τη δικαιο-

δοσία της τοπικής αρχής σε θέματα 

περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας 

του εμπορίου. 

Κίνδυνος για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων: Ένα ση-

μαντικό στοιχείο που έθεσαν οι 

ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις είναι 

να περιορίσουν την εθνική δικαιοδο-

σία για εντοπιότητα στην αποθήκευ-

ση προσωπικών δεδομένων και πε-

ριορισμό στις διασυνοριακές ροές 

και στην επεξεργασία των δεδομέ-

νων. 
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«Οι πραγματικά καλοί φίλοι της 

Διατλαντικής Εταιρικής Συμφωνί-

ας» είναι οι εχθροί των δημόσι-

ων υπηρεσιών, έκθεση της PSI 

και του δικτύου OWINFS  

http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/report_tisa_eng_lr.pdf
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.kpolykentro.gr/
http://www.world-psi.org/
http://www.ourworldisnotforsale.org/


ΕΕ. Στο βαθμό που χρησιμο-

ποιείται το κριτήριο της εγγύ-

τητας προς τη συνταξιοδότηση 

(από πλευράς χρόνου), το μέτ-

ρο αντίκειται στην οδηγία 

2000/78/EΕ του Συμβουλίου, 

η οποία απαγορεύει τις διακρί-

σεις κατά των εργαζόμενων 

μεγαλύτερης ηλικίας. Επιπλέ-

ον, το μέτρο της εργασιακής 

εφεδρείας είναι αναμφίβολα 

αντίθετο προς την οδηγία 

98/59/ΕΕ του Συμβουλίου και 

την οδηγία 2002/23/ΕΕ του 

Συμβουλίου στο βαθμό που 

εφαρμόζεται σε εργαζόμενους 

οργανισμών που έχουν καταρ-

γηθεί, συγχωνευθεί ή πάψει να 

λειτουργούν 

Επιπλέον, οι μισθολογικές 

αυξήσεις μέσω συλλογικών 

συμβάσεων έχουν απαγο-

ρευτεί στον δημόσιο τομέα 

στην Ελλάδα.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η αναγ-

νώριση του θεμελιώδους 

δικαιώματος διαπραγμάτε-

υσης και συλλογικών δρά-

σεων στο άρθρο 28 του 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαι-

ωμάτων της ΕΕ είναι ση-

μαντική.  

Το άρθρο 28, όχι μόνο επεκτεί-

νει την ήδη υφιστάμενη διασ-

φάλιση αυτού του δικαιώματος 

από τους εθνικούς νόμους των 

κρατών μελών στο επίπεδο του 

δικαίου της ΕΕ, αλλά όταν 

διαβάζεται σε συνδυασμό με το 

άρθρο 52 του Χάρτη Θεμελιω-

δών Δικαιωμάτων της ΕΕ πα-

ρέχει μια βάση ερμηνείας του 

δικαιώματος σύμφωνα με την 

πρόσφατη νομολογία του Ευ-

ρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρω-

πίνων Δικαιωμάτων που αναγ-

νωρίζει ότι το δικαίωμα της 

ελευθερίας του συνέρχεσθαι 

και του συνεταιρίζεσθαι δυνά-

μει του άρθρου 11 του Ευρωπα-

ϊκού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικα-

ιωμάτων  υποδηλώνει το δικαί-

ωμα συλλογικής διαπραγμάτε-

υσης. 

Ολόκληρη η έκθεση εδώ 

«Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, κλειδί για την υπεράσπιση 

του  δικαιώματος διαπραγμάτευσης και των συλλογικών δράσεων»  

Ανακοινώθηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ οι δείκτες εισοδήματος και συνθηκών 

διαβίωσης των νοικοκυριών του έτους 2013 

έως και 64 ετών.  

Συγκεκριμένα το ποσοστό του 

πληθυσμού που αντιμετωπίζει 

οικονομικές δυσκολίες έφτασε 

το 20,3% το 2013, ενώ το 2012 

ήταν 19,5%, 15,2% το 2011, και 

11,6% το 2010. 

Κίνδυνος φτώχειας: 

Ο κίνδυνος φτώχειας για παι-

διά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική 

φτώχεια) ανέρχεται σε 28,8% 

και είναι υψηλότερος κατά 5,7 

ποσοστιαίες μονάδες από το 

αντίστοιχο ποσοστό του συνο-

λικού πληθυσμού. 

Σημαντική αύξηση της υλι-

κής στέρησης κατά τα έτη 

2010-2013 διαπιστώνει η 

έρευνα συνθηκών διαβίω-

σης της Ελληνικής Στατισ-

τικής Αρχής, στο σύνολο του 

πληθυσμού ενώ η αύξηση είναι 

μεγαλύτερη στα άτομα ηλικίας 
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«23,3% των 

παιδιών κάτω 

των 18 ετών  

στερείται 

βασικά αγαθά 

διαβίωσης» 

«29,4% του 

συνολικού 

πληθυσμού 

δηλώνει 

οικονομική 

αδυναμία για 

ικανοποιητική 

θέρμανση» 

Έκθεση της Δρ Α. 

Κουκιάδη του Πανε-

πιστήμιου Μάντσεστερ 

για λογαριασμό της 

ETUC 

http://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/austerity_greeceportugal_gr_2.pdf


Ο κίνδυνος φτώχειας για 

άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών 

ανέρχεται σε 15,1% και είναι 

μειωμένος κατά 2,1 ποσοστια-

ίες μονάδες σε σχέση με το 

2012. 

Ο πληθυσμός που διαβιεί σε 

νοικοκυριά που δεν εργάζεται 

κανένα μέλος ή εργάζεται λιγό-

τερο από 3 μήνες, συνολικά, το 

έτος, ανέρχεται σε 1.200.800 

άτομα (19.6% του πληθυσμού 

ηλικίας 18-59 ετών). 

Δεύτερη η Ελλάδα στην 

Ευρώπη σε Οικονομική 

ανισότητα: 

Τα στοιχεία του 2013 για την 

οικονομική ανισότητα, δείχνο-

υν ότι η  Ελλάδα είναι η δεύτε-

ρη χώρα με τις μεγαλύτερες 

ανισότητες στην Ευρώπη, τόσο 

με το συντελεστή Gini, όσο και 

με το δείκτη κατανομής εισο-

δήματος σε πεντημόρια (S80/

S20). 

Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ 

Οικονομική ανισότητα 
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