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Τα βασικό στοιχεία της
έκθεσης* «Η κρίση της υγείας
στην Ελλάδα, από την λιτότητα
στον αποκλεισµό »
•

Η φαρµακευτική δαπάνη
µειώθηκε από τα 4,37 δις
το 2010 στα 2,88 δις το
2012 για να πέσει κάτω
από τα 2 δις το 2014.

•

Οι αγροτικές περιοχές αντιµετωπίζουν τις µεγαλύτερες ελλείψεις σε φάρµακα
και ιατρικό εξοπλισµό

•

Με

βάση

τα

ευρήµατα

έρευνας που είχε διενεργηθεί στην περιοχή της
Αχαΐας

,

το

ερωτηθέντων

70%

των

δήλωσαν

ανεπαρκή εισοδήµατα για
την κάλυψη των συνταγογραφηµένων

φαρµά-

κων τους
•

Η κατακόρυφη αύξηση της
ανεργίας από το 2009 ,
οδήγησε στην αύξηση του
αριθµού των ανασφάλιστων ατόµων. Εκτιµάται
ότι πάνω 800 000 δυνητικούς δικαιούχους δεν
λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας και δεν έχουν καµία
ιατροφαρµακευτική κάλυψη

•

Η EPSU ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία
∆ηµοσίων Υπηρεσιών (EPSU)
χαιρετίζει και εκφράζει την
στήριξή της στους χιλιάδες
εργαζόµενους των ελληνικών
νοσοκοµείων που συµµετέχουν στις απεργιακές
κινητοποιήσεις για
την υπεράσπιση
των υπηρεσιών
υγείας. Με ένα
∆ελτίο Τύπου και
την αναδηµοσίευση
µιας έκθεσης για
την κατάσταση των
υπηρεσιών υγείας
στην Ελλάδα, εξηγεί πως οι
τρέχουσες µεταρρυθµίσεις
οδηγούν σε περαιτέρω υποβάθµιση και ιδιωτικοποιήσεις.
«Οι υπηρεσίες υγείας
στην Ελλάδα κατά τα τελευταία έξι χρόνια τελούν
υπό συνεχή υποβάθµιση,
καθώς οι πολιτικές της Τρόι-

κα συνεχίζουν τις µαζικές
περικοπές στην χρηµατοδότηση, βάζοντας ως όριο το
6% επί του ΑΕΠ, σε µια εποχή που η οικονοµία έχει
συρρικνωθεί κατά 25%.»

υπογραµµίζει στο δελτίο της
η EPSU.
Και συνεχίζει: «οι εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία
εργάζονται υπερβολικά
πολλές ώρες προκειµένου
να ανταποκριθούν στις
περικοπές που έχουν
υποστεί τα ελληνικά νοσοκοµεία σε προσωπικό

κα χρηµατοδότηση .»
Τα πέντε χρόνια λιτότητας
άφησαν βαθιές πληγές στην
ελληνική κοινωνία.
Οι εργαζόµενοι στην
υγεία έχουν βιώσει περισσότερο από όλους
και έχουν πιο άµεση
εµπειρία για το που
οδήγησαν οι περικοπές
σε µισθούς και δηµόσια
αγαθά και πως επηρέασαν τη δηµόσια υγεία.
Οι εργαζόµενοι στέκονται στο ύψος των περιστάσεων για την υπεράσπιση του δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών
και τους ανθρώπους που
τις πλαισιώνουν.

.

Έκθεση του 2012 των
Ηνωµένων Εθνών αποκάλυψε ότι «στην Ελλάδα
δεν τηρείται πλέον για
όλα τα παιδιά το δικαίωµα

Η Α∆Ε∆Υ στήριξε την απεργία των υγειονοµικών µε Παναττική Στάση Εργασίας
12:00 µε λήξη ωραρίου
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7 Οκτωβρίου Παγκόσµια µέρα για αξιοπρεπή εργασία: εργασιακή και
κλιµατική δικαιοσύνη

7 Οκτωβρίου :
Παγκόσµια Ηµέρα
Αξιοπρεπούς
Εργασίας (WDDW),
µια µέρα
κινητοποιήσεων για
τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις σε όλο
τον κόσµο, ενάντια
στην επισφάλεια
στην ανισότητα και
την υποβάθµιση της
εργασίας και της
ζωής.

Από το 2008 η ∆ιεθνής Συνδικαλιστική Οµοσπονδία
(ITUC) διοργανώνει κάθε
χρόνο στις 7 Οκτωβρίου την
Παγκόσµια Ηµέρα Αξιοπρεπούς Εργασίας (WDDW), ως µια
µέρα κινητοποιήσεων ενάντια
στην επισφάλεια, στην ανισότητα και στην υποβάθµιση της
εργασίας και της ζωής.
Φέτος η παγκόσµια ηµέρα για
Αξιοπρέπεια στην Εργασία
είναι επιφορτισµένη µε το
αίτηµα για βιώσιµη ανάπτυξη
και προστασία των ανθρώπων
και της φύσης από τις κλιµατικές αλλαγές . Όπως τονίζεται
στο σχετικό δελτίο, «οι καταστροφές που προκαλούν τα
ακραία καιρικά φαινόµενα

λόγω των κλιµατικών αλλαγών
έχουν στοιχίσει εκατοµµύρια
ανθρώπινες ζωές καθώς και τα
βασικά µέσα επιβίωσης άλλων
τόσων ανθρώπων σε όλο τον
κόσµο. Παρόλα αυτά οι πολιτικοί ηγέτες εξακολουθούν να
κωφεύουν και δεν προχωρούν
σε µια παγκόσµια συµφωνία
για το κλίµα . Η προστασία της
εργασίας και των εργαζόµενων
καθώς και η εξασφάλιση ενός
βιώσιµου µέλλοντος για τις
επόµενες γενιές είναι δεύτερης
σηµασίας για πολλές κυβερνήσεις στον κόσµο. Και συνεχίζει
η ανακοίνωση: «Το κυρίαρχο
παγκόσµιο οικονοµικό µοντέλο
δεν καταστρέφει µόνο θέσεις
εργασίας αλλά και τον πλανή-

τη. Αποδυναµώνει τη δηµοκρατία και υπονοµεύει τη δικαιοσύνη για όλους. Οι Συνδικαλιστικές
οργανώσεις είναι η πιο ισχυρή
δύναµη στην υπεράσπιση της
δηµοκρατίας στον αγώνα για
δικαιοσύνη και για ένα βιώσιµο
µέλλον.»
Στις 7 Οκτωβρίου τα συνδικάτα
σε όλο τον κόσµο θα απαντήσουν µε διαδηλώσεις, δράσεις στους χώρους δουλειάς και άλλες
πρωτοβουλίες οι οποίες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο που
έχει αφιερώσει η Παγκόσµια
Συνοµοσπονδία γι’ αυτή την
ηµέρα: http://2014.wddw.org/

Έκθεση του ∆ικτύου Ευρυδίκη για τους µισθούς των εκπαιδευτικών στην
Ευρώπη : σταθερή αυξητική τάση για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
40% η συνολική µείωση για τους έλληνες εκπαιδευτικούς από το 2009
Η δηµοσίευση της ετήσιας
έκθεσης του δικτύου Ευρυδίκη
που συνέπεσε µε την παγκόσµια
ηµέρα των εκπαιδευτικών (5
Οκτωβρίου) περιέχει συγκριτική επισκόπηση των µισθών των
εκπαιδευτικών και διευθυντών
των σχολείων πλήρους απασχόλησης , στην προσχολική, πρωτοβάθµια, κατώτερη δευτεροβάθµια και ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Από τη

σύγκριση των µισθών στο
διάστηµα 2009 -2014, σε
πραγµατικές τιµές, φαίνεται
ότι οι κατώτατοι µισθοί των
εκπαιδευτικών επλήγησαν
άµεσα από την οικονοµική
ύφεση στις περισσότερες
χώρες. Συγκεκριµένα από
το 2009 στο 2014, µισθοί
των εκπαιδευτικών στη Λιθουανία, στο Λουξεµβούργο,

αύξηση
µείωση
πάγωµα
Μη διαθέσιµα στοιχεία

την Αυστρία, τη
Φινλανδία και την
Ιταλία είχαν µείωση
κάτω του 3%.
Η Κύπρος, η Ιταλία,
η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ρουµανία
και το Ηνωµένο
Βασίλειο σηµείωσαν
µείωση µεταξύ 5 και
10%. Στην Ιρλανδία,
την Ισπανία, τη Ρουµανία, τη Σλοβενία
και την Ισλανδία, η
µείωση ήταν µεταξύ
13 και 17%.
Στην Ελλάδα η
µείωση έφτασε το
40%.

Χωρίς σηµαντική µεταβολή

Μεταβολές των νόµιµων αποδοχών των εκπαιδευτικών σε απόλυτες τιµές στον δηµόσιο τοµέα
την περίοδο 2013/14 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος

Το 2013-2014 συγκριτικά µε το
2012/13, οι µισθοί
των εκπαιδευτικών
αυξήθηκαν σε 16
χώρες, κυρίως ως
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Μείωση του δείκτη µισθών στο σύνολο της οικονοµίας

αποτέλεσµα της τιµαριθµικής αναπροσαρµογής

Ετήσια µεταβολή (%) του ∆είκτη Μισθών στους κλάδους Β-Σ, το
Β τρίµ 2014 στην ΕΕ,
Με διόρθωση εργάσιµων ηµερών και χωρίς εποχική διόρθωση

8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0

Στην Πορτογαλία, λόγω των
εκτεταµένων προγραµµάτων
λιτότητας, οι εκπαιδευτικοί
υπέστησαν µείωση όπως όλοι
οι δηµόσιοι υπάλληλοι , η
οποία όµως από τον Ιούνιο
του 2014, ανεστάλη µε απόφαση του Συνταγµατικού
∆ικαστηρίου.
Στην Ελλάδα η µείωση των
µισθών των εκπαιδευτικών
ακολουθεί τη µείωση του
συνολικού δείκτη µισθών
(στο σύνολο της οικονοµίας)
η οποία συνεχίστηκε και το
β’ τρίµηνο του 2014.
Με βάση τα στοιχεία που
δηµοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή ο δείκτη έπεσε
κατά 1,2% συγκριτικά µε το
αντίστοιχο τρίµηνο του 2013.

-1,2

-4,0
-6,0

Στην Κύπρο, η µείωση που
επιβλήθηκε (από το 2013 )
ξεπέρασε το 10%,

7,4

-4,5
ΕΕ(28)
Βέλγιο
Βουλγαρία
Τσεχία
∆ανία
Γερµανία
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Ισπανία
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Λουξεµβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα*
Ολλανδία
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουµανία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία*
Σουηδία
HΒ

Συγκεκριµένα σε 13 χώρες η
αύξηση ήταν µικρότερη από
1%.. Από αυτές, ορισµένες
εφαρµόζουν πάγωµα µισθών
(Τσεχία, Ιρλανδία, Ιταλία,
Λιθουανία, Ολλανδία και
Λιχτενστάιν. Η Ελλάδα, η
Κύπρος και η Πορτογαλία
κατέγραψαν µείωση άνω του
1% .

