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Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EPSU)
σε κοινές δράσεις στις 23 Μαρτίου στις Βρυξέλλες
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό στις 22
Μαρτίου, η Epsu καλεί τα μέλη της, ομοσπονδίες από όλη
την Ευρώπη να αναλάβουν δράσεις προάσπισης του
δημόσιου χαρακτήρα και της δημόσιας διαχείρισης των
υδάτινων πόρων τους.
Κρίνοντας την ανταπόκρισή της
Ευρωπαϊκής επιτροπής ως ανεπαρκή στην
πρώτη
επιτυχημένη
Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία Πολιτών Δικαίωμα στο Νερό
στην οποία συγκεντρώθηκαν και
παραδόθηκαν στην επιτροπή στις
13/12/2013 πάνω από 1,9 εκατομμύρια
υπογραφές, η EPSU καλεί τα μέλη της σε
όλη την Ευρώπη να συνεχίσουν τις πιέσεις
προκειμένου οι προτάσεις να γίνουν
συγκεκριμένα μέτρα.
Τι ζητά η πρωτοβουλία για το νερό από την
επιτροπή:
- Την εξασφάλιση καθαρού πόσιμου νερού για οικιακή χρήση
να αποτελέσει προτεραιότητα με στόχο την πρόσβαση όσων το
στερούνται.
- Την υποστήριξη των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους για την εξασφάλιση όλων στο δικαίωμα στο
νερό και στην αποχέτευση.
- Να μπει ως στόχος η 100% κάλυψη της πρόσβασης σε
καθαρό πόσιμο νερό και υπηρεσίες αποχέτευσης για όλα τα

κράτη μέλη της ΕΕ μέχρι το 2016.
- Τον καθορισμό κυρώσεων για τα κράτη-μέλη σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης.
- Να οριστούν οι εναλλακτικές για τις περιπτώσεις όπου δεν
υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης σε κεντρικό
δίκτυο (κάτοικοι απομονωμένων περιοχών)
και οι τρόποι εξασφάλισης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε αυτές τις περιπτώσεις.
Η
περιφερειακή
διαρθρωτική
χρηματοδότηση να γίνεται αποκλειστικά με
βάση τις αρχές των δημοκρατικών και
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι με τους νόμους
της αγοράς.
- Η καθιέρωση μιας συνεκτικής διαδικασίας
για όλες τις νομοθετικές ενέργειες που
αφορούν το νερό και τους υδάτινους πόρους.
Με βάση τις πιο πάνω θέσεις η EPSU καλεί
τους εταίρους της σε δράσεις, σε πανευρωπαϊκό ή τοπικό
επίπεδο οι οποίες μπορεί να γίνουν είτε με συμμετοχή
εκπροσώπων στην κινητοποίηση που θα γίνει στις Βρυξέλλες
είτε με στοχευμένες δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα για το Νερό στις 22 Μαρτίου.
Περισσότερα εδώ και εδώ

Το ερευνητικό τμήμα της Διεθνούς Δημοσίων Υπηρεσιών (PSIRU) αποκαλύπτει τους μύθους γύρω από τα ΣΔΙΤ:
Οι συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) δεν είναι η καλύτερη απάντηση στους δημοσιονομικούς περιορισμούς.
Το ερευνητικό τμήμα της Διεθνούς Δημοσίων Υπηρεσιών
(PSIRU) σε μια ενημερωμένη έκθεση για τις συμπράξεις
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) αναδεικνύει τα σοβαρά
οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα που έχουν ανακύψει με
κάποιες από τις πιο γνωστές απ’ αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και υπενθυμίζει ότι δεν είναι η καλύτερη απάντηση στους
δημοσιονομικούς περιορισμούς που έχουν να
αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις.
Οι πληροφορίες που αντλεί προέρχονται από
ένα ευρύ φάσμα μελετών, και παρέχουν
συγκεκριμένα στοιχεία ακόμη και από
κοινοβουλευτικούς ελέγχους σε ΣΔΙΤ όπως
για παράδειγμα στην Μ.Β, τη χώρα με τη
μεγαλύτερη εμπειρία και το μεγαλύτερο
ποσοστό ΣΔΙΤ στην Ευρώπη .
Η έκθεση ξεσκεπάζει σε 11 προτάσεις τους μύθους σχετικά με τα
ΣΔΙΤ:
1. Ο ιδιωτικός τομέας δεν αναλαμβάνει τον κίνδυνο.
2. Οι συμπράξεις δεν εγγυώνται καλύτερη απόδοση της
επένδυσης .

3. Συνήθως εκ προοιμίου αποκλείουν την επιλογή του Δημόσιου
τομέα
4 Δεν εγγυώνται πάντα την ολοκλήρωση μέσα στους χρόνους ή
εντός των χρηματοδοτικών πλαισίων
5. Δεν διασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια και συχνά συμβάλουν στη
διαφθορά
6. Ο ανταγωνισμός των διαγωνισμών δεν
εγγυάται πάντα την εξοικονόμηση.
7. Δεν εξασφαλίζουν σχεδιαστική καινοτομία
8. Ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι αναγκαστικά
πιο αποτελεσματικός στην παροχή υπηρεσιών
9. Ο ιδιωτικός τομέας δεν συγκεντρώνει
χρήματα φθηνότερα από ό, τι οι κυβερνήσεις
10.Στρεβλώνουν τις προτεραιότητες του
δημοσίου φορτώνοντας άλλες υπηρεσίες με πολιτικές λιτότητας
11.Δεν λύνουν το πρόβλημα των χωρών που βρίσκονται σε
οικονομική ύφεση. Περισσότερα εδώ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Τι λέει ο ILO για την ανθρωπιστική κρίση σε σχέση με την ανεργία της χώρας...
Αν και αποτέλεσαν βήμα προς τη σωστή
κατεύθυνση, οι πρωτοβουλίες για την
αντιστάθμιση των κοινωνικών συνεπειών
της κρίσης, και ειδικά αυτές που αφορούν
στους ανέργους, δεν κατάφεραν να
αντεπεξέλθουν στο μέγεθος των
προκλήσεων.

η συντριπτική πλειοψηφία των
Ελλήνων που είναι εγγεγραμμένοι
στα μητρώα του ΟΑΕΔ δεν
λαμβάνουν κανένα επίδομα
ανεργίας.

μακροχρόνιας ανεργίας χαλάρωσαν, με
αποτέλεσμα να βελτιωθεί η κάλυψη το
2013 (εκτιμώμενος αριθμός 28.000
ατόμων ή 5% του συνόλου των
μακροχρόνια ανέργων). Επίσης, οι
αυτοαπασχολούμενοι συχνά δεν
καταφέρνουν να καταβάλλουν τις
ασφαλιστικές τους εισφορές, με
αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να
μένουν εκτός κάλυψης.

Ακόμα και με τα μέτρα για την
επέκταση της υγειονομικής κάλυψης
στους ανασφάλιστους, οι πιο
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του
ευάλωτοι μένουν ακάλυπτοι.
ΟΑΕΔ, το Μάρτιο του 2014 μόνο 105.694
άτομα
από
τους
1.054.626
εγγεγραμμένους του ΟΑΕΔ,
έλαβαν
επιδόματα ανεργίας. Ως αποτέλεσμα
αυτού, το ποσοστό κάλυψης ήταν 10%
των εγγεγραμμένων αναζητούντων
εργασία το Μάρτιο του 2014, έναντι 35 %
το πρώτο τρίμηνο του 2010 και 28,8 % το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 .

…Ως συνέπεια της μείωσης του
διαθέσιμου εισοδήματος, ένα αυξημένο
ποσοστό νοικοκυριών έχει βρεθεί κάτω
από το όριο της φτώχειας, το οποίο
ορίζεται ως το 60% του διάμεσου
ισοδύναμου εισοδήματος των
νοικοκυριών. Μεταξύ του 2008 και του
2013, η αύξηση του ποσοστού αυτού
ξεπέρασε τις τρεις ποσοστιαίες μονάδες,
καθώς αυξήθηκε από το 20,1 % στο 23,1%
του πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό
αντιστοιχεί σε μία από τις μεγαλύτερες
αυξήσεις φτώχειας μεταξύ ευρωπαϊκών
κρατών.
Το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε
συνθήκες φτώχειας το 2013 στις 27
χώρες της ΕΕ δεν αυξήθηκε παρά
ελάχιστα, από 16,5 % το 2008 σε 16,6 %
το 2013. Επιπλέον, οι δείκτες φτώχειας
σε απόλυτους όρους (δηλ. με βάση το
όριο της φτώχειας που ορίστηκε το 2008)
δείχνουν ότι η φτώχεια έχει αυξηθεί
δραματικά στην Ελλάδα, από 20,1 τοις
εκατό το 2008 σε 44,3 % το 2013.

Ακόμα και όταν οι άνεργοι αναζητούντες
εργασία καλύπτονται και λαμβάνουν
επιδόματα, σε αρκετές περιπτώσεις το
εισόδημά τους παραμένει κάτω από το
εθνικό όριο της φτώχειας. Το 2012, το
όριο της φτώχειας στην Ελλάδα ορίστηκε
στα 5.708 ευρώ ετησίως ανά άτομο, ή
στα 11.986 ευρώ ετησίως ανά τετραμελή
οικογένεια, 111 ή 476 και 999 ευρώ
μηνιαίως αντίστοιχα. Ωστόσο, το
επίδομα για τους μακροχρόνια Πηγή: ILO
άνεργους, δεν ξεπερνά τα 200 ευρώ το Κατεβάστε την έκθεση εδώ
μήνα.

Η κάλυψη ήταν ιδιαίτερα χαμηλή στους
μακροχρόνια
άνεργους:
ένας
εκτιμώμενος αριθμός 1.850 μακροχρόνια
ανέργων έλαβε βοήθημα το 2010, ενώ ο
αντίστοιχος αριθμός το 2011 ήταν 3.000.
η φτώχεια έχει αυξηθεί, ειδικά για
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα
όσους βρίσκονται εκτός αγοράς
κριτήρια για την είσπραξη επιδομάτων

εργασίας

Αναζητούντες εργασία και λήψη επιδομάτων ανεργίας (2010 – 2014)
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Δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων για τις
λειτουργικές δαπάνες των Νοσοκομείων
Δυσλειτουργία στα Νοσοκομεία εξαιτίας της περικοπής 51% της τακτικής επιχορήγησης
Οι λειτουργικές δαπάνες των Νοσοκομείων με στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Υγείας τα τέσσερα τελευταία
Μνημονιακά έτη μειώθηκαν 60%.
Τα Νοσοκομεία αδυνατούσαν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους να προμηθευτούν βασικά είδη και
απαραίτητο υγειονομικό, φαρμακευτικό υλικό.
Επανειλημμένως η ΠΟΕΔΗΝ επισήμανε την υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των Νοσοκομείων εξαιτίας της ανεπαρκούς χρηματοδότησης.
Μας κατήγγειλαν εργαζόμενοι ότι αναγκάζονται να αγοράσουν υγειονομικό υλικό σε ιδιωτικά φαρμακεία
με δικά τους χρήματα για λόγους υγιεινής και ασφάλειας.
Καταγγείλαμε την απελθούσα κυβέρνηση για τη νέα μείωση των λειτουργικών δαπανών των Νοσοκομείων
στο προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους κατά 20%.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη στο προϋπολογισμό του έτους 2014 ήταν 1.618.000.000€ και στον εφετινό
1.388.587.994€.
Βασικό αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ είναι η αύξηση
της χρηματοδότησης των Νοσοκομείων. Μάλιστα στη
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
πρώτη συνάντηση θέσαμε το θέμα στο νέο Υπουργό
Υγείας κ. Π. Κουρουμπλή.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Εξαιτίας των προβλημάτων που προέκυΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ψαν για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών
PANHELLENIC FEDERATION OF PUBLIC HOSτης χώρας η κυβέρνηση επιλέγει την δραστική περιPITALS WORKERS
κοπή των κοινωνικών δαπανών.
Πρώτο δείγμα των περικοπών αποφάσισε να
είναι η χρηματοδότηση των Νοσοκομείων της Χώρας.
Με εντολή του Υπουργού Υγείας κατόπιν σχετική εντολής του Υπουργείου Οικονομικών, περικόπτονται το Μάρτιο
51% οι μηνιαίοι προϋπολογισμοί τους.
Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων κατόπιν σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες του Μαρτίου με το 49% του ποσού των πιστώσεων που χορηγήθηκαν αντίστοιχα τον
μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015.
Εξαιτίας της μειωμένης χρηματοδότησης τα Νοσοκομεία θα βάλουν λουκέτο σε υφιστάμενες δραστηριότητες.
Με την ανάληψη των καθηκόντων ο νέος Υπουργός Υγείας ζήτησε με επείγον έγγραφο από τις Διοικήσεις
των Νοσοκομείων την καταγραφή των ελλείψεων σε υλικά.
Οι ελλείψεις υλικών όμως δεν εμφανίζονται τους δύο πρώτους μήνες του έτους. Επρόκειτο για επικοινωνιακή κίνηση η οποία επιβεβαιώθηκε με την απόφαση για περικοπή 51% των εγκεκριμένων πιστώσεων του Μάρτη, από τους ήδη κουτσουρεμένους προϋπολογισμούς.
Το Υγειονομικό Κίνημα απορρίπτει τέτοιες αποφάσεις που συνεχίζουν τις μνημονιακές πολιτικές της περασμένης περιόδου. Πολιτικές που συνεχίζουν την απαξίωση και την συρρίκνωση των Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας.
Η εμμονή της κυβέρνησης στη συνέχιση τέτοιων πολιτικών, που πρόσφατα καταδικάστηκαν από την πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού θα απαντηθούν με δυναμικές κινητοποιήσεις. Κινητοποιήσεις με αίτημα την επαρκή
χρηματοδότηση των Δημόσιων Μονάδων Υγείας, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν δωρεάν και ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες.

