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Μήνυμα συμπαράστασης της EPSU στον αγώνα των ελλήνων εργαζομένων και πολιτών ενάντια στο νέο 

μνημόνιο 

Με μήνυμα της η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU), στο δελτίο τύπου της στις 15/7 ημέρα της 

απεργιακής κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ, δηλώνει την αντίθεσή της στη νέα συμφωνία-μνημόνιο που επιβάλλεται 

στην Ελλάδα από τους Θεσμούς και δηλώνει την πλήρη συμπαράστασή της στον αγώνα των εργαζομένων και 

πολιτών για ανατροπή των πολιτικών λιτότητας 

και των αντεργατικών μέτρων που επιβάλλει.  

 «Η ΑΔΕΔΥ αρνείται τα μέτρα διαρκούς 

λιτότητας που επιβάλλονται στην Ελλάδα και 

απορρίπτει την ιδιωτικοποίηση δημόσιων 

υπηρεσιών και επιχειρήσεων. Τα συνδικάτα δεν 

θέλουν να συνεχίσει η χώρα να βρίσκεται σε 

καθεστώς επιτήρησης. 

 

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας είναι ξεκάθαρες, 

το ίδιο και η έκταση των αλλαγών που θέλει να 

επιβάλλει στην Ελλάδα το Eurogroup. Οι 

σημαντικότερες περιλαμβάνουν αναδιάρθρωση της αγοράς 

εργασίας και ιδιωτικοποιήσεις υπό την επίβλεψη των 

ευρωπαϊκών θεσμών. 

Οι κλαδικές συμβάσεις έχουν ήδη περισταλεί από τους 

εργοδότες. Ο κατώτατος μισθός έχει κοπεί. Τώρα το Eurogroup 

θέλει να καταστεί ευκολότερο για τους εργοδότες να 

προχωρούν σε μαζικές απολύσεις. Η συμφωνία προβλέπει 

περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης. Κανένα από τα 

μέτρα αυτά δεν εξυπηρετούν την έξοδο της Ελλάδας από τη 

βαθιά ύφεση ούτε αποτελούν πρόοδο προς την ανάπτυξη.» 

 

Η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να ιδιωτικοποιήσει πολλές δημόσιες 

υπηρεσίες της, ενώ η ελάφρυνση του χρέους θα έρθει πολύ 

αργότερα, γράφει το δελτίο τύπου της epsu με θέμα την 

επίτευξη επαχθούς συμφωνίας για την Ελλάδα. 

 

Δύο μέρες πριν ο Γενικός Γραμματέας της EPSU, Jan Willem Goudriaan δήλωσε: «Θα βοηθήσουμε τα ελληνικά 

συνδικάτα να αντισταθούν στις άδικες μεταρρυθμίσεις που επιβάλλονται στην αγοράς εργασίας. Θα  

συμπαρασταθούμε στους συναδέλφους μας στον αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών 

τους. Το αίτημά μας για μια άλλη Ευρώπη με οριστικό τέλος στη λιτότητα και  επένδυση στις δημόσιες υπηρεσίες 

είναι η μόνη εναλλακτική λύση. " 

 

Πριν από τη σύνοδο κορυφής, η ETUC απέστειλε ανοικτή επιστολή προς τους επικεφαλής των θεσμικών οργάνων 

και τους αρχηγούς κρατών της ΕΕ απαιτώντας να γίνει σεβαστή η φωνή του ελληνικού λαού για τερματισμό της 

λιτότητας. Την επιστολή συνυπέγραψαν οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

 

Μετά τη σύνοδο κορυφής η Γενική Γραμματέας της ETUC Bernadette Ségol δήλωσε ότι ενώ η ΕΕ απέφυγε την 

καταστροφή ενός Grexit, «επιφυλάσσει σκληρό τίμημα για τον ελληνικό λαό. Η επιμονή στις μεταρρυθμίσεις στην 

αγορά εργασίας δείχνουν ότι είναι και πάλι οι μισθωτοί που θα πληρώσουν το τίμημα». 

 

Περισσότερα εδώ  

http://www.kpolykentro.gr/
http://www.epsu.org/
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Στην Ευρώπη των 28, οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία με βάση τα στοιχεία για το 2013 στο 19,6% 

του ΑΕΠ και στο 40,2% των συνολικών δαπανών. Η πιο σημαντικές δαπάνες στην κατηγορία ‘δαπάνες 

για την κοινωνική προστασία’ παρέμειναν οι συνταξιοδοτικές με ποσοστό 10,4% του ΑΕΠ.  

 

Οι δαπάνες πρόνοιας που αφορούν την κάλυψη ασθένειας ή αναπηρίας αντιστοιχούσαν στο 2,8% για την 

οικογένεια και τα παιδιά, στο 1,7% και για την ανεργία στο 1,6% του ΑΕΠ. Τα υψηλότερα ποσά δαπανών 

ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγράφηκαν  στη Δανία (25,1%), στη Φινλανδία (24,9%) και στη Γαλλία (24,5%) 

ενώ αντίστοιχα τα χαμηλότερα: στη Λετονία (11,3%), στη Λιθουανία (11,4%), στη Ρουμανία (11,5%) στην 

Κύπρο (11,9%) και στη Ισλανδία (10,2%). Στην Ελλάδα οι δαπάνες κυμάνθηκαν στο 19,2% του ΑΕΠ και 

στο 32,4% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης. Με βάση την ανάλυση κατά κωδικό, από 

αυτές το 14,4% του ΑΕΠ και το 24,3% των συνολικών δαπανών αφορούν τις δαπάνες για την τρίτη ηλικί-

α, όπως ονομάζεται συγκεκριμένα ο κωδικός,. μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι οι συντάξεις.  

 

Όπως φαίνεται και στο γράφημα κατά χώρα, οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία για το 2013 (ή τα 

πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία) στο σύνολο των δαπανών της γενικής κυβέρνησης, ήταν υψηλότερες 

στο Λουξεμβούργο, στη Δανία, Φινλανδία και Γαλλία. Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά χαμηλά στο δείκτη, 

περίπου 10 μονάδες κάτω από το ποσοστό των 28 ευρωπαϊκών χωρών και της ευρωζώνης. 

 

 

Πηγή: Eurostat, 7/2015 
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Εκπαίδευση εκπροσώπων - εργαζομένων στο δημόσιο στην ενότητα σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών 

στην Ξάνθη— σχολιασμός από τον επιμορφωτή  κ. Στέφανο Οικονόμου 

Στις 9 Ιουλίου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων στο θεματικό αντικείμενο 

“Εκπαίδευση σε σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών εκπροσώπων - εργαζομένων στο δημόσιο” που 

πραγματοποίησε από 3 Ιουνίου έως και 9 Ιουλίου το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ στην Ξάνθη. 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή στις έννοιες και στα θέματα που αφορούν στις φυσικές και 

τεχνολογικές καταστροφές, η ανάδειξη της σημασίας του σχεδιασμού για τη μείωση του κινδύνου των 

καταστροφών, καθώς και η εξοικείωση με τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας.   

 

Οι ενότητες που παρουσιάστηκαν ήταν: καταστροφές – Πολιτική Προστασία, σεισμοί, κατολισθητικά 

φαινόμενα, πλημμυρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές, ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις των καταστροφών, 

τεχνολογικά ατυχήματα, σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης, αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης και 

μέτρα αποκατάστασης – ανασυγκρότησης. 

Στο πλαίσιο των δια ζώσης συναντήσεων παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι βασικές έννοιες για τα 

φυσικά φαινόμενα, τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, η ορολογία που αφορά στα θέματα 

κινδύνων και καταστροφών, το σχετικό θεσμικό πλαίσιο της χώρας και τι ισχύει αντίστοιχα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τους άξονες δράσης της Πολιτείας που αφορούν στη μείωση 

του κινδύνου των καταστροφών και έγινε προσπάθεια βελτίωσης των δεξιοτήτων στη λήψη μέτρων 

προστασίας σε ατομικό, οικογενειακό και εργασιακό επίπεδο. Η κατάρτιση των συμμετεχόντων θα 

συνεχιστεί και από την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning) που δημιουργήθηκε για αυτό το 

σκοπό. 

 

Τέλος όλοι οι συμμετέχοντες με το πέρας των συναντήσεων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την 

πληρότητα και το επίπεδο των εκπαιδευτικών συναντήσεων καθώς και για την οργανωτική αρτιότητα του 

προγράμματος από το Κοινωνικό Πολύκεντρο.  

  


