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Διατλαντική Συμφωνία TTIP:  Ρήτρες για την εξαίρεση των δημόσιων υπηρεσιών από τις εταιρικές 
σχέσεις εμπορίου & επενδύσεων  

Όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στη 

νέα έκθεση που δημοσιεύει η 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσίων 

Υπηρεσιών (EPSU) για την εξαίρεση των 

δημόσιων υπηρεσιών από τις 

συμφωνίες εμπορίου & επενδύσεων τα 

βασικά σημεία στο ισχύον ευρωπαϊκό 

μοντέλο προστασίας των δημόσιων 

υπηρεσιών είναι: 

- η εξαίρεση από τις εταιρικές σχέσεις 

εμπορίου & επενδύσεων των υπηρεσιών 

που «παρέχονται στο πλαίσιο της 

άσκησης κυβερνητικής εξουσίας», όπως 

ορίζει η Γενική Συμφωνία για τις 

Συναλλαγές στον Τομέα των Υπηρεσιών 

(GATS) του ΠΟΕ  

- ο περιορισμός των δεσμεύσεων σε 

συγκεκριμένους τομείς: (υποκατηγορίες 

τομέων δημόσιας ευθύνης) π.χ πόσιμο 

νερό. υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας 

που χρηματοδοτούνται από το κράτος. 

- η ρήτρα για τις επιχειρήσεις κοινής 

ωφέλειας. 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι στο υφιστάμενο 

ευρωπαϊκό μοντέλο προστασίας;  

Καταρχήν, η διευκρίνιση και 

περιορισμός στις υπηρεσίες που 

«παρέχονται στο πλαίσιο της άσκησης 

κυβερνητικής εξουσίας» γίνεται 

αντιληπτός με τη στενή έννοια και 

καλύπτει με βάση τα συμφωνηθέντα 

τις υπηρεσίες που δεν παρέχονται σε 

εμπορευματική βάση και δεν 

βρίσκονται σε ανταγωνισμό με έναν ή 

περισσότερους παρόχους. Έτσι έχει 

καταλήξει να περιορίζεται μόνο στις 

κυβερνητικές υπηρεσίες που εμπίπτουν 

στη σφαίρα των λειτουργιών εθνικής 

κυριαρχίας.   

Επιπλέον, η προστασία των δημόσιων 

υπηρεσιών περιορίζεται στην εμπορική 

και επενδυτική απελευθέρωση: δεν 

καλύπτει την προστασία από 

επενδύσεις και η ορολογία που 

χρησιμοποιείται είναι ασαφής και 

αφήνει κενά.: 

Σε ότι αφορά τον όρο δημόσιες 

υπηρεσίες η ασάφεια με τα χρόνια 

γίνεται όλο και μεγαλύτερη, ιδιαίτερα 

όταν αυτές ορίζονται όλο και πιο συχνά 

από το είδος της χρηματοδότησης που 

λαμβάνουν ενώ νέες μορφές  

χρηματοδότησης εμφανίζονται όλο και 

πιο τακτικά και ολοένα και 

περισσότερες υπηρεσίες λαμβάνουν 

ταυτόχρονα χρηματοδότηση από το 

κράτος και από τους καταναλωτές τους.  

Σύμφωνα με την έκθεση το βασικό 

πρόβλημα που προκύπτει εδώ είναι ότι 

η προστασία ορίζεται με περιορισμούς 

στο εμπόριο και στην επένδυση ενώ 

αφήνει κενά για την προστασία από τις  

επεκτατικές συμφωνίες «νέας γενιάς» 

και από πιο «βελτιωμένες τεχνικές 

απελευθέρωσης τους» 

- ένα άλλο εξίσου σημαντικό πρόβλημα 

με το υπάρχον νομικό πλαίσιο είναι ότι 

δημιουργεί διαφορετικά επίπεδα 

προστασίας για διαφορετικές 

υπηρεσίες. 

Η επιτροπή εμμένει στο επιχείρημα ότι 

για 20 χρόνια το υπάρχον μοντέλο 

προστασίας των δημόσιων υπηρεσιών 

λειτούργησε σωστά. «Όμως οι 

εξαιρέσεις που έθετε η συμφωνία GATS    

στη δεκαετία του 90  σήμερα μοιάζουν 

με «κάστρο στην άμμο.» Η επίθεση για 

απελευθέρωση των δημόσιων 

υπηρεσιών έχει ξεκινήσει εδώ και 

χρόνια και σήμερα οι περισσότερες 

κοινωνικές υπηρεσίες, η υγεία,  η 

εκπαίδευση (σε όλα τα επίπεδα), τα 

ταχυδρομεία, οι τηλεπικοινωνίες, οι 

συγκοινωνίες, η ενέργεια, το νερό, οι 

περιβαλλοντικές και πολιτιστικές 

υπηρεσίες είναι όλα στο τραπέζι 

διαπραγμάτευσης της απελευθέρωσης  

συναλλαγών μεταξύ  ΕΕ και ΗΠΑ. 

Η ρήτρα για τις επιχειρήσεις κοινής 

ωφέλειας που ορίζει ότι  οι υπηρεσίες 

που θεωρούνται  κοινής ωφελείας σε 

εθνικό ή τοπικό επίπεδο μπορεί να 

αποτελούν αντικείμενο κρατικών 

μονοπωλίων ή αποκλειστικών 

δικαιωμάτων που χορηγούνται σε 

ιδιωτικούς φορείς».  Έτσι τα κράτη μέλη 

διατηρούν το δικαίωμα τους να ιδρύουν 

ή να διατηρούν την αποκλειστικότητα 

της παροχής των υπηρεσιών αυτών ή να 

χορηγούν  δικαιώματα παροχής σε 

ιδιώτες και επομένως εξαιρούνται από 

της απαγόρευσης από μονοπωλιακή 

παροχή. Η συγκεκριμένη ρήτρα που 

χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1994 

(στη συμφωνία GATS) αργότερα (στη 

συμφωνία CETA με τον Καναδά) 

εμπλουτίστηκε με την επεξηγηματική 

σημείωση ότι: «Δεδομένου ότι 

επιχειρήσεις  κοινής ωφέλειας 

λειτουργούν συνήθως και σε επίπεδα 

κατώτερα του κεντρικού, δεν εξυπηρετεί 

η αναλυτική και εξαντλητική 

απαρίθμησή τους κατά τομέα. Για τη 

διευκόλυνση επισημαίνονται, ενδεικτικά 

και όχι εξαντλητικά, οι τομείς εκείνοι 

στους οποίους οι επιχειρήσεις κοινής 

ωφέλειας κατέχουν σημαντικό ρόλο.» 

Ακολουθώντας αυτή την κατεύθυνση  

πολλοί τομείς και υποκατηγορίες 

τομέων που απαριθμούνται στον 

κατάλογο συγκεκριμένων δεσμεύσεων  

περιλαμβάνουν υποσημείωση η οποία 

αναφέρει ότι στην περίπτωση τους 

εφαρμόζεται οριζόντια η ρήτρα των 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Στις 

περισσότερες των περιπτώσεων οι 

υπηρεσίες που καταγράφονται εδώ 

είναι οι μεταφορές, η ενέργεια οι 

υπηρεσίες υγείας ενώ όπως αναφέρεται 

προκλητικά απούσα από τη λίστα είναι η 

εκπαίδευση.  

Κατεβάστε την έκθεση της Epsu εδώ 

Σχετικά με το ίδιο θέμα, η έκθεση για 

την ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ στα 

ελληνικά, εδώ 

 

http://www.kpolykentro.gr/
http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Study%20M%20Krajewski_Model%20clauses%20for%20the%20exclusion%20of%20public%20services_2016.pdf
http://rosalux.gr/sites/default/files/publications/rosa_final_gr_updated_edition_apr2016_web.pdf
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Με βάση τα τελευταία στοιχεία της απογραφής  τον Φεβρουάριο του 2016, το σύνολο του τακτικού προσωπικού ήταν 566.888, 

μειωμένο κατά 7.915 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (το Φεβρουάριο του 2015 ήταν 574.803) 

Με βάση τα ίδια στοιχεία το σύνολο του έκτακτου προσωπικού (οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου και οι 

ωρομίσθιοι) εκτός των μετακλητών τον Φεβρουάριο του 2016 ήταν 68.350, αυξημένο κατά 5095 σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 

2015 (63.255). Σε ότι αφορά την ανάλυση του μεγεθών του τακτικού προσωπικού στο βάθος της εξαετίας της ύφεσης από το 2009 

μέχρι και το τέλος του 2015, η μείωση ανήρθε σε 125.994  

 

 

 

 

 

Το 2013 ήταν το έτος με τις μεγαλύτερες απώλειες (-29.907 υπάλληλοι σε σχέση με το προηγούμενο έτος). Οι συνταξιοδοτήσεις - 

αποχωρήσεις λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας ή ανώτατου ορίου ηλικίας - είναι ο βασικός λόγος των 

αποχωρήσεων σε όλη τη διάρκεια του 2013. Αντίστοιχα για το 2014, παρουσιάζεται αύξηση του αριθμού των αποχωρήσεων από τον 

μήνα Απρίλιο που μεταφράζεται στη λήξη διαθεσιμότητας.  Το 2015 δεν παρατηρείται αύξηση αποχωρήσεων γεγονός που μπορεί να 

ερμηνευτεί από την μείωση πλέον του προσωπικού που αποχωρεί αυτοδίκαια λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας. (βλ. έκθεση του 

ΥΔΜΗΔ εδώ) 

Σε ότι αφορά το είδος της εργασιακής σχέσης η εξέλιξη των μεγεθών του προσωπικού στο διάστημα 2009 -2015 με βάση τα 

στοιχεία του μητρώου της απογραφής παρουσιάζονται σε δύο χρονικές περιόδους: Από το τέλος του 2009 μέχρι και τη 

συμπλήρωση του 2013, όπου δίνονται αναλυτικά στοιχεία για το είδος της εργασιακής σχέσης στο έκτατο προσωπικό και την 

αμέσως επόμενη περίοδο μέχρι και τα συνολικά στοιχεία του 2015 όπου στο έκτατο προσωπικό περιλαμβάνονται και οι 

μισθοδοτούμενοι/ες που προσλαμβάνονται στο  πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  

Εξέλιξη τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα (31.12.2009 - 31.12.2015) 

31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

692.907 667.374 646.657 629.114 599.207 576.856 566.913 

  31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

μεταβολή 
2009-2013 

Τακτικό Προσωπικό- Στενός δημόσιος τομέας 692.907 667.374 646.657 629.114 599.207 -93.700 

Τακτικό Προσωπικό- Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου ΝΠΙΔ εντός γενικής 
κυβέρνησης  37.327 33.588 27.355 25.667 19.365 -17.962 

Τακτικό Προσωπικό  υπόλοιπων ΝΠΙΔ εντός 
δημοσίου τομέα  25.364 22.761 18.570 17.938 13.734 -11.630 

 

 
31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

μεταβολή 
2009-2013 

Έκτακτο  Προσωπικό (στενός δημόσιος τομέας 148.634 105.961 54.590 38.807 12.196 -136.438 

έκτακτο  Προσωπικό ΝΠΙΔ εντός γενικής 
κυβέρνησης  4.453 4.007 3.263 3.062 2.310 -2.143 

Έκτακτο Προσωπικό υπόλοιπων ΝΠΙΔ εντός 
δημοσίου τομέα  6.530 5.916 4.797 4.149 3.042 -3.488 

Προσωπικό σε συγχρηματοδοτούμενα ΕΣΠΑ, 
αυτοχρηματοδοτούμενα& ανταποδοτικού 
χαρακτήρα προγράμματα-Στενός δημόσιος 
τομέας 7.894 7.894 10.244 15.343 44.659 36.765 

Προσωπικό σε συγχρηματοδοτούμενα ΕΣΠΑ, 
αυτοχρηματοδοτούμενα &ανταποδοτικού 
χαρακτήρα προγράμματα ΝΠΙΔ 13.989 12.638 10.267 9.184 6.817 -7.172 

 

http://www.minadmin.gov.gr/?p=15034
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Αλληλεγγύη στους έλληνες/ιδες εργαζόμενους /ες στο 

δημόσιο 

 

Σας γράφω εκ μέρους της Διεθνούς Δημόσιων Υπηρεσιών 

και των 20 εκατομμυρίων μελών από όλο τον κόσμο που 

εκπροσωπούμε στο Δημόσιο 

Τομέα, για να εκφράσουμε τη 

συμπαράστασή μας στην 48ωρη 

πανελλαδική απεργία που κάλεσε 

η ΑΔΕΔΥ στις 6 και 7 Μαΐου.  

 

Η Διεθνής Δημόσιων Υπηρεσιών 

για άλλη μια φορά εκφράζει την 

στήριξη στις θέσεις και στον 

αγώνα σας ενάντια στη μονομερή  

α π ό φ ασ η  τη ς  ε λ λ η ν ι κή ς 

κυβέρνησης να εφαρμόσει ένα νέο πακέτο μέτρων 

λιτότητας  - αυτή τη φορά με τη μορφή ενός 

αντιασφαλιστικού νόμου -   

– σε βάρος των εργαζομένων και του λαού γενικότερα. .  

 

Η Διεθνής Δημοσίων Υπηρεσιών αποδοκιμάζει το νέο νόμο, 

που θα απογυμνώσει τους / τις εργαζόμενους/ες  από  ένα 

ακόμη θεμελιώδες δικαίωμα και θα δυσχεράνει επιπλέον τις 

εργασιακές και βιοτικές συνθήκες εκατομμυρίων στη χώρα,     

και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να υποχωρήσει και να 

σεβαστεί τις ευρωπαϊκές αξίες της δικαιοσύνης και 

δημοκρατίας. 

 

Επαναλαμβάνοντας την πλήρη 

συμπαράσταση στη 48ωρη 

γενική απεργία, η PSI θα 

συνεχίσει να παρακολουθεί από 

κοντά την κατάσταση στη χώρα 

τις επόμενες μέρες και δεν θα 

διστάσει να υποβάλλει  ένσταση 

κατά της ελληνικής κυβέρνησης .  

 

Με αλληλέγγυους χαιρετισμούς 

Η ΓΓ της PSI  

 

Rosa Pavanelli 

 

Πηγή: world-psi.org 

Τ ο  μ ή ν υ μ α  α λ λ η λ ε γ γ ύ η ς  τ η ς  P S I  σ τ η ν  4 8 ω ρ η  α π ε ρ γ ί α  τ η ς  Α Δ Ε Δ Υ  

Ομιλία του μέλους της Ε.Ε., Γρηγόρη Καλομοίρη, στην απεργιακή συγκέντρωση ΑΔΕΔΥ (06.05.2016) 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 06/05/2016  

(απόσπασμα της ομιλίας, ολόκληρο το κείμενο εδώ) 

Με μια κατάπτυστη απόφασή της η συγκυβέρνηση 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. επέλεξε την 8η Μαΐου — μέρα που τα 

Συνδικάτα τιμούν τα 130 χρόνια από τους αγώνες της 

Πρωτομαγιάς, του Σικάγο 

του 1886 - να ψηφίσει στη 

Βουλή το νομοσχέδιο που 

σαρώνει ότι απέμεινε όρθιο 

από την Κοινωνική 

Ασφάλιση στη χώρα μας 

κ α ι  ε ξαπ ο λ ύε ι  νέ α 

φορολογική επιδρομή 

εναντίον των πλατιών 

λαϊκών στρωμάτων. 

  

Μετά τις αιφνιδιαστικές 

πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και την επιβολή μέτρων 

με κατεπείγουσες διαδικασίες, τώρα προχωρά και σε 

κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, επιβεβαιώνοντας, για άλλη 

μια φορά, ότι στη χώρα μας δεν λειτουργούν οι 

δημοκρατικοί θεσμοί. 

Η Εργατική Πρωτομαγιά, που φέτος γιορτάζεται 

αγωνιστικά από τα εργατικά συνδικάτα με απεργία και 

συγκεντρώσεις την Κυριακή, 8 Μαΐου 2016, είναι μέρα 

μνήμης και τιμής στους αγώνες της εργατικής τάξης, για 

τη διεκδίκηση του 8ωρου, αγώνες που συνεχίζονται 

α κ α τ ά π α υ σ τ α  μ έ χ ρ ι 

σήμερα ενάντια στην 

κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή 

εκμετάλλευση, στην κάθε 

είδους καταπίεση, στον 

π ό λ ε μ ο  κ α ι  τ ο ν 

ιμπεριαλισμό. 

 

Αυτή την περίοδο στη χώρα 

μας οι εργαζόμενοι, οι νέοι 

και οι νέες, οι συνταξιούχοι, 

ο ι  μ ι κ ρ ο μ ε σ α ί ο ι 

επαγγελματίες αγρότες και επιστήμονες, η συντριπτική 

πλειοψηφία του λαού δέχονται μια πρωτοφανή επίθεση 

από την Κυβέρνηση, τους δανειστές (ΕΕ και ΔΝΤ) και το 

κεφάλαιο. 

Πηγή: adedy.gr 

http://www.world-psi.org/en/48-hour-general-strike-greece
http://adedy.gr/omiliagkalomoiri652016/

