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Κοινή ανακοίνωση των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για τη CETA,
ενόψει της ψήφισης της από την ολομέλεια του ΕΚ στις 15/2

Οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες υπογράφουν ενάντια στη CETA

Σε κοινή ανακοίνωση
προέβησαν οι ομοσπονδίες των
ευρωπαϊκών συνδικάτων
ζητώντας την μη επικύρωση από
το Ευρωκοινοβούλιο της CETA
(της Συνολικής οικονομικής και
εμπορικής συμφωνίας μεταξύ
Καναδά και ΕΕ και των κρατών
μελών της) , ενώ εκφράζουν τις
ανησυχίες τους για την πρόταση
έτσι όπως κατατίθεται στην
ολομέλεια
μετά
τις
τροποποιήσεις στις 14/1/17
(βλ. εδώ) Οι κύριες ανησυχίες
των συνδικάτων συνοψίζονται

στα εξής:
Οι Δημόσιες Υπηρεσίες δεν
εξαιρούνται από την CETA.
Το ΕΚ έδωσε πρόσφατα σαφείς
συστάσεις στην Επιτροπή για
εξαίρεση των ΔΥ συνολικά από
κάθε διμερή και διεθνή
εμπορ ική συμφωνία κα ι
ανεξάρτητα από τον τρόπο
χρηματοδότησης
και
οργάνωσης των υπηρεσιών
αυτών. Η ανομοιομορφία και
ποικιλία των περιορισμών που
δίνει η CETA για τις ΔΥ δεν
εξασφαλίζουν μια ολιστική και
ξεκάθαρη προστασία των
τρεχουσών και μελλοντικών
υπηρεσιών.
Ενώ
τα
παραρτήματα της συμφωνίας
περιλαμβάνουν περιορισμούς
για τη δημόσια υγεία, την
εκπαίδευση και άλλους τομείς
δημόσιων αγαθών, αποτελούν
ευάλωτη ασπίδα προστασίας
διότι
προσδιορίζονται
περιοριστικά υπό τον όρο

«δημόσια χρηματοδοτούμενες»
υπηρεσίες, ο οποίος δεν είναι καν
δόκιμος στις διατάξεις της
Συνθήκης της ΕΕ. Επιπλέον:
Η CETA είναι η πρώτη συμφωνία
της ΕΕ που εισάγει τη μέθοδο
εξαίρεσης υπηρεσιών με «αρνητικό
κατάλογο». Αυτό σημαίνει ότι κάθε
υπηρεσία υπόκειται σε
απελευθέρωση εκτός κι αν
εξαιρεθεί ρητά. Η προσέγγιση αυτή
είναι αντίθετη προς τους «θετικούς
κ α τ α λ ό γ ο υ ς »
π ο υ
χρησιμοποιούνται έως σήμερα στις
εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, οι
οποίοι περιλαμβάνουν μόνο όσες
υπηρεσίες απαριθμούνται. Ο
αρνητικός κατάλογος διευρύνει το
πεδίο εφαρμογής μια εμπορικής
συμφωνίας, αφού τα κράτη
δεσμεύονται σε τομείς τους
οποίους ίσως ούτε καν
συνειδητοποιούν, όπως νέες
υπηρεσίες που θα εμφανιστούν
στο μέλλον. Ολόκληρη η
ανακοίνωση εδώ

Διαβάστε σχετικά:
 ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗ .
Συνοπτική παρουσίαση των
ε π ι π τ ώ σε ω ν
τ ω ν
υπερατλαντικών συμφωνιών
για τα δημόσια αγαθά και την
εργασία. Κατεβάστε εδώ
 Ενημέρωση για τις εξελίξεις
των διεθνών εμπορικών
συμφωνιών της ΕΕ Από την
Ελληνική Πρωτοβουλία STOP
TTIP CETA TiSA . Εδώ
 Ανακοίνωση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ εδώ
και εδώ

Η ανακοίνωση της CGT για την κινητοποίηση στο Στρασβούργο ενάντια στη CETA
Στις 15/2 το ευρωκοινοβούλιο
θα προχωρήσει στην ψήφιση ή
στην απόρριψη, όπως
ελπίζουμε, της CETA, το σχέδιο
συμφωνίας
ελεύθερης
ανταλλαγής μεταξύ ΕΕ και
Καναδά. Οι συλλογικότητες
ενάντια στην TTIP και την CETA
στη Γαλλία (η εθνική
πρωτοβουλία Σταματήστε την
TAFTA) οργανώνουν την ίδια
ημέρα κινητοποιήσεις για να
διαδηλώσουν την άρνησή τους
σε αυτού του είδους τις
συμφωνίες. Οι εργαζόμενοι/
ες,οι συνδικαλιστές/ριες, και οι

πολίτες είμαστε όλοι/ες
ανήσυχοι/ες για την παράδοσή
μας στις πολυεθνικές. Η
εμπειρία προηγούμενων
συμφωνιών ελεύθερης
ανταλλαγής είναι διαφωτιστική
σε ότι αφορά τις επιπτώσεις
τους. Στην εργασία, η συμφωνία
NAFTA (μεταξύ Καναδά, ΗΠΑ
και
Μεξικού,
1994)
κατ έστρ εψ ε εκατ οντ ά δες
χιλιάδες θέσεις εργασίας και
στις 3 χώρες, μέσω του
κοινωνικού ντάμπινγκ και των
συγχωνεύσεων
και
μετεγκαταστάσεων που

προκάλεσε. Η CETA σύμφωνα με
στοιχεία πρόσφατης έρευνας θα
οδηγήσει στην καταστροφή 200
χιλ. θέσεων εργασίας στην ΕΕ, 45
χιλ. από αυτές μόνο στη Γαλλία. Οι
βασικοί κανόνες σε θέματα
μόλυνσης του περιβάλλοντος
υγείας και ασφάλειας στην
ερ γα σ ία θα π ε ρι ορ ι στ ού ν
δραστικά. Διότι η CETA δεν
αναγνωρίζει την αρχή της
πρόληψης και ακυρώνει πολιτικές
ενάντια στην κλιματική αλλαγή
όπου αυτές αντιτίθενται στα
συμφέροντα των πολυεθνικών.
Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ

Η CGT συμμετέχει και
καλεί στις κινητοποιήσεις
ενάντια στην CETA που
θα ξεκινήσουν από το
Στρασβούργο στις 15/2
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Στοιχεία της Eurostat για την καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών στην ΕΕ:

Πάνω από το 1/4 της
συνολικής δαπάνης των
νοικοκυριών στην ΕΕ
είναι για στέγαση. Το
ποσοστό που
δαπάνησαν τα
νοικοκυριά στην Ελλάδα
είναι 20,6%, πέντε
ποσοστιαίες μονάδες
κάτω από την
ευρωπαϊκή δαπάνη
(24,4%).

Τα στοιχεία για τα ποσά που
δαπανούν τα νοικοκυριά στις
χώρες της ΕΕ κατά κατηγορία
δαπάνης αφορούν στοιχεία
του 2015 και παρουσιάζονται
ως % της συνολικής δαπάνης.
Το μεγαλύτερο ποσοστό στη
συνολική δαπάνη των
νοικοκυριών είχε η κατοικία
περίπου το 1/4, (μαζί με τα

έξοδα ηλεκτρισμού, ύδρευσης
και άλλων ενεργειακών πόρων)
Η Ελλάδα είχε το 2015 τη
μεγαλύτερη δαπάνη για
μετακινήσεις με 6% στη
σ υ ν ο λ ι κ ή δα π ά ν η τ ω ν
νοικοκυριών. Η κατηγορία
περιλαμβάνει τα έξοδα για
μετακινήσεις
οδικές,
αεροπορικές, με τραίνο, πλοίο,

Δαπάνη των νοικοκυριών για μετακινήσεις (%
συνολικής δαπάνης 2015)
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και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη
μετακίνησης. Επιπλέον η
Ελλάδα με ποσοστό στη
συνολική δαπάνη 15,7 είχε 6
ποσοστιαίες μονάδες πάνω
από την ευρωπαϊκή δαπάνη
για τρόφιμα (ΕΕ, 11%).
Πηγή eurostat

Η Ελλάδα είχε το 2015 τη
μεγαλύτερη δαπάνη για
μετακινήσεις με 6% στη
συνολική δαπάνη των
νοικοκυριών

Στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για την ανεργία, τον Νοέμβριο 2016

Το Νοέμβριο του
2016 το 46% των
ανέργων ήταν
15-24 και το 30%
25-34 ετών.

Με βάση την ανακοίνωση
της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, στις 9/2/17,οι
άνεργοι /ες στην Ελλάδα
ή τ αν τ ον Ν ο έμ βρ ι ο
1.100.118 άτομα και το
ποσοστό της ανεργίας
23%. Συγκριτικά με τον
Νοέμβριο του 2015
(24,5%) η ανεργία
Σελίδα 2

παρουσιάζει μείωση, ενώ οι
απασχολούμενοι/ες
αυξήθηκαν κατά 49.141
άτομα .
Η ανεργία των γυναικών
ήταν 27,5% και των
αντρών
19,4%,
η
μεγαλύτερη διαφορά στα
ποσοστά ανεργίας των δύο
φύλων από το 2011. η

Ήπειρος
και
Δυτ
Μακεδονία με ποσοστό
27,2% είχαν τη μεγαλύτερη
ανεργία κατά περιφέρεια
και τη χαμηλότερη το
Αιγαίο με 15,8%.
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ

Εβδομαδιαία ενημέρωση
Κοινωνικό Πολύκεντρο — ΑΔΕΔΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ & ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ
ΔΤ
της
Διδασκαλικής
Ομοσπονδίας, ΔΟΕ, 9/2/17:
Αποτελεί αδιαμφισβήτητο
γεγονός το ότι οι λειτουργικές
δαπάνες των σχολείων, εδώ και
χρόνια έχουν μειωθεί πάνω από
50%, από τις πολιτικές που
εφαρμόζουν οι μνημονιακές
κυβερνήσεις, υποβαθμίζοντας με
αυτόν τον τρόπο ακόμα
περισσότερο τη λειτουργία του
δημόσιου σχολείου.
Συχνά, κάτω από αυτές τις
συνθήκες πολλοί δήμοι δεν
αποδίδουν τις λειτουργικές
δαπάνες όπως οφείλουν ή
κ ινού νται μ ε αδιαφανείς
διαδικασίες επιβαρύνοντας
ακόμα περισσότερο την ήδη
επιβαρυμένη λειτουργία των

σχολείων. Μέρος της
οικονομικής ενίσχυσης των
σχολείων, αποτελούν τα έσοδα
από
την εκμίσθωση των
κυλικείων (από τους μαθητές και
τους γονείς τους δηλαδή) που
είναι εξαιρετικά μειωμένα λόγω
της οικονομικής δυσχέρειας των
οικογενειών.
Όμως με νέα εγκύκλιο της
Ανεξάρτητης αρχής δημοσίων
εσόδων τα έσοδα αυτά
θα φορολογούνται ως
εισόδημα από …επιχειρηματική
δραστηριότητα με συντελεστή
29% και μάλιστα αναδρομικά!!
Οι συνέπειες της εφαρμογής
αυτής της εγκυκλίου θα είναι
εξαιρετικά αρνητικές για τη
λειτουργία των σχολείων, αφού

αφενός θα μειωθούν τα έσοδα
από τις, πενιχρές, λειτουργικές
δαπάνες, αφετέρου η
προσπάθεια να μεταφερθεί το
κόστος στα κυλικεία θα
αναγκάσει πολλά από αυτά να
κλείσουν. Απαιτούμε:
Την άμεση απόσυρση της
εγκυκλίου
Την άμεση παρέμβαση των
συναρμόδιων Υπουργείων και
ιδιαίτερα του Υπουργείου
Παιδείας.
Διεκ δικ ού με Α ύξ ηση των
δαπανών για την παιδεία και την
πλήρη κάλυψη των αναγκών
λειτουργίας των σχολείων, στην
κατεύθυνση της έμπρακτης
στήριξης του δημόσιου σχολείου.

ΔΟΕ: Άμεση απόσυρση της
εγκυκλίου για τη
φορολόγηση εσόδων από
την εκμίσθωση των
κυλικείων

‘Απαιτούμε, να
Η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ εκφράζει την Αλληλεγγύη της στον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη
Η ΕΕ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. απαιτεί
να σταματήσει τώρα η δίωξη
του Δημάρχου Πατρέων,
Κώστα Πελετίδη, ο οποίος
παραπέμπεται σε δίκη στις
13 Φεβρουαρίου ύστερα
από μήνυση τέως βουλευτή
της Χρυσής Αυγής με την
κατηγορία της παράβασης
καθήκοντος. Δικάζεται γιατί,
υλοποιώντας και αντίστοιχες
αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου Πάτρας δεν
διευκόλυνε τη δράση της
Χρυσής Αυγής.
Όπως
αναφέρεται
χαρακτηριστικά σε μια από
αυτές, την υπ. αρίθμ.
400/2015 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου:
«Όσον αφορά το αν υπάρχει
ή όχι δικαστική απόφαση για
το χαρακτηρισμό ως
εγκληματικής οργάνωσης
της Χρυσής Αυγής, υπάρχει
κάτι πιο ισχυρό. Η ιστορία

του λαού μας, που πλήρωσε με
φόρο αίματος το φασισμό. (…)
Ο
εγκληματικός
της
χαρακτήρας εκπορεύεται από
τη ναζιστική της ιδεολογία, που
ποτέ δεν έκρυψε. (…)».
Η ΕΕ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επισημαίνει
ότι η εγκληματική δράση της
Χρυσής Αυγής περιγράφεται
α ν α λ υ τ ι κ ά
κ α ι
εμπεριστατωμένα στο με
αριθμό
215/2015
παραπεμπτικό βούλευμα του
Συμβουλίου Εφετών Αθήνας, με
το οποίο παραπέμφθηκαν οι
βουλευτές – ηγέτες της, μεταξύ
των οποίων και ο μηνυτής, σε
δίκη που είναι ήδη σε εξέλιξη,
για τα κακουργήματα της
ένταξης και διεύθυνσης
εγκληματικής οργάνωσης,
καθώς και μια σειρά άλλων
εγκλημάτων, τα οποία
διέπραξαν, μέσω των ταγμάτων
εφόδου που έχουν συγκροτήσει.

σταματήσει τώρα η
δίωξη του

συνολικά για το λαό.
Απαιτούμε, με βάση τα
παραπάνω να σταματήσει
τώρα η δίωξη του Δημάρχου
Πατρέων και να αναλάβουν
προς αυτή την κατεύθυνση
ανάλογες πρωτοβουλίες η
κυβέρνηση
και
οι
αντίστοιχες κρατικές
υπηρεσίες.

Δημάρχου Πατρέων
και να αναλάβουν
προς αυτή την
κατεύθυνση
ανάλογες
πρωτοβουλίες η
κυβέρνηση και οι
αντίστοιχες
κρατικές
υπηρεσίες.’

Αυτή η εξέλιξη είναι επικίνδυνη,
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