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Στήριξη στον αγώνα των απολυμένων συνδικαλιστών και ΔΥ στην Τουρκία :
Δελτίο Τύπου της PSI και ανακοίνωση της Τουρκικής SES
Τουλάχιστον 40 συνδικαλιστές από το χώρο της Υγείας και
των Κοινωνικών Υπηρεσιών (SES) ήταν μέχρι και τις πρώτες
μέρες του Αυγούστου ο απολογισμός των παράνομων,
προσωρινών παύσεων από την εργασία
που επέβαλε η κυβέρνηση Ερντογάν σε
μια πρωτοφανή εξαπόλυση βίας ενάντια
σε εκπροσώπους εργαζομένων στο
Δημόσιο. Η Διεθνής Δημοσίων
Υπηρεσιών δημοσιεύει σε σχετική
ανακοίνωση της, την 4η Αυγούστου το
ΔΤ της SES για την κατάσταση στην
Τουρκία το οποίο κάνει λόγο για
ξεκάθαρη και πρωτοφανή παραβίαση
εργατικών και συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων και καταγγέλλει το AKP
(Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν) ότι με
αυτές τις πραξικοπηματικές ενέργειες στοχεύει να
μετατρέψει την πολιτική κρίση σε μια ευκαιρία
αποσταθεροποίησης του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις
δικές του πολιτικές σκοπιμότητες.
Όπως αναφέρουν συγκεκριμένα οι εκπρόσωποι της SES:
“Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στον
πρωθυπουργό και στο υπουργικό του συμβούλιο να
αποφασίζουν με διατάγματα παρακάμπτοντας το
Κοινοβούλιο.
Τα
μέτρα
έκτακτης
ανάγκης,
χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται για την επιβολή
αυθαίρετων περιορισμών στην ελευθερία του λόγου στο
δικαίωμα συγκέντρωσης και διαμαρτυρίας ενώ
κατήργησαν το δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων να
προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για αναστολή των
απολύσεων τους. Από τις 15 Ιούλη πάνω από 50.000
δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τεθεί σε καθεστώς
προσωρινής παύσης από την εργασία τους.
Η SES από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης της έχει πέσει
συχνά θύμα των μιλιταριστικών ιδεολογιών ενώ η ίδια
έχει ταχθεί ανοιχτά ενάντια σε πραξικοπήματα και
καθεστώτα έκτακτης ανάγκης, και όποτε και αν
προέκυπταν έχουμε ταχθεί ενάντια σε αντιδημοκρατικές
μεθόδους. Επιπλέον, η SES θεωρεί ότι όλοι οι ένοχοι θα
πρέπει να κριθούν δίκαια και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης
που λαμβάνονται θα πρέπει να τηρούν το πλαίσιο των
διεθνών συμβάσεων και υποχρεώσεων της Τουρκίας,
δηλαδή να μην καταστρατηγούν ανθρώπινα δικαιώματα
και ελευθερίες που έχουν κερδηθεί πολύ σκληρά στο
παρελθόν.

Το αντίδοτο σε όλα τα πραξικοπήματα είναι η επέκταση
των ελευθεριών και η διασφάλιση ουσιαστικών
δημοκρατικών πλαισίων σε όλους τους τομείς.
Ο πραγματικός υπεύθυνος για τη
σημερινή διαφθορά στις δημόσιες
υπηρεσίες είναι το AKP και οι
υποστηρικτές
τους,
τα
φιλοκυβερνητικά σωματεία τα
οποία σχεδιάζουν τις πολιτικές
διεύθυνσης προσωπικού στις ΔΥ
ανάλογα με τις προσωπικές τους
προτεραιότητες και επιλογές, οι
οποίες αντιτίθενται στο δημόσιο
συμφέρον.
Υποστηρικτές
του
κυβερνητικού
κόμματος
που
βρέθηκαν σε κρίσιμες θέσεις για πολλά χρόνια χωρίς να
έχουν καν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, καταστάσεις
δηλαδή τις οποίες η SES πολλές φορές κατήγγειλε και
προσπάθησε να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης.
Η επιστολή της SES καταλήγει με τον απολογισμό της
κατάστασης στο Diyarbakır όπου 83 συνδικαλιστικά
στελέχη (εργαζόμενοι στο Υπουργείο Οικογένειας και
Κοινωνικής Πολιτικής) είχαν τεθεί σε προσωρινή παύση
από την εργασία τους, όπου τελικά με παρέμβαση της
Ομοσπονδίας κατάφεραν να επιστρέψουν στις θέσεις τους.
Στη συνάντηση που είχαν την 1η Αυγούστου, η ΓΓ της PSI,
Rosa Pavanelli και ο ΓΓ της Διεθνούς Εκπαιδευτικών Fred
Van Leeuwen, με τον Γενικό Διευθυντή της ΔΟΕ, Guy
Ryder, είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις των
δύο οργανώσεων για τις συνεχιζόμενες και ευρείας
κλίμακας παραβιάσεις βασικών εργατικών δικαιωμάτων
και προτύπων της ΔΟΕ που λαμβάνουν χώρα στην
Τουρκία., όπου κατά τις τελευταίες εβδομάδες, χιλιάδες
δημόσιοι υπάλληλοι, δάσκαλοι και πανεπιστημιακοί έχουν
απομακρυνθεί από τις θέσεις τους.
Στη συνάντηση κατήγγειλαν ως ανυπόστατους και
εσκεμμένους τους ισχυρισμούς της τουρκικής κυβέρνησης
για υποτιθέμενη εμπλοκή των συνδικαλιστών σε
παράνομες δραστηριότητες - και τόνισαν την εκτίμηση
εκπροσώπων της ΕΙ και της PSI στην Τουρκία ότι η
απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου
ήταν ένα πρόσχημα για στοχευμένη επίθεση σε ομάδες και
άτομα που είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στις
πολιτικές Ερντογάν.
Περισσότερα εδώ
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Ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις στις διατλαντικές συμφωνίες εμπορίου και
επενδύσεων, CETA, TTIP και TISA
Με αφορμή την γνωμοδότηση του
Ευρωκοινοβουλίου
για προσωρινή
εφαρμογή της CETA (Ολοκληρωμένη
Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ
- Καναδά) και τις αντιδράσεις που
πυροδότησε
από
μια
σειρά
οργανώσεων και φορέων για την
προστασία των κοινωνικών και
ατομικών
δικαιωμάτων
που
απειλούνται μέσω της απόφασης,
παραθέτουμε σημεία από τις
τελευταίες ενημερώσεις που
κοινοποίησε η Ευρωπαϊκή
Ο μ ο σπο ν δ ία
Δ ημ ό σιω ν
Υπηρεσιών (EPSU) σχετικά με
το θέμα. To κύριο επιχείρημα
ενάντια
στην
απόφαση
προσωρινής εφαρμογής της
CETA είναι ότι ανοίγει ο
δρόμος να τεθεί αυτόματα σε ισχύ,
πριν την επικύρωσή της από τα εθνικά
κοινοβούλια και ότι στη διάρκεια αυτής
της προσωρινής περιόδου θα ισχύει ο
μηχανισμός διαιτησίας για την επίλυση
διαφορών μεταξύ επενδυτή - κράτους
γνωστός ως Ι.S.D.S. (αναμορφωμένος
πλέον με το όνομα ICS).
(Κύρια σημεία της ενημέρωσης της
EPSU):
Οι διαπραγματεύσεις για την CETA
ουσιαστικά ολοκληρώθηκαν τον
Αύγουστο του 2014, όμως οι συζητήσεις
συνεχίστηκαν μέχρι και τις 5 Ιουλίου
2016, ημέρα όπου η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πρότεινε επισήμως στο
Συμβούλιο της ΕΕ την υπογραφή της
CETA ως «μεικτής» συμφωνίας, «ώστε
να καταστεί δυνατή η ταχεία υπογραφή
και προσωρινή εφαρμογή της» (βλ.
εδώ).
Με την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου (η οποία αναμένεται τον
Σεπτέμβριο) θα είναι δυνατόν για τα
κράτη μέλη να εφαρμόσουν προσωρινά
τη CETA. Η πλήρης έναρξη ισχύος της θα
ενεργοποιηθεί μετά από απόφαση του
Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του
Ευρωκοινοβουλίου, καθώς και με τη
συναίνεση από όλα τα κράτη μέλη μέσω
των σχετικών εθνικών διαδικασιών
κύρωσης της συμφωνίας.
Η EPSU σε συνεργασία με τις
Οργανώσεις οι Φίλοι της Γης, και το

Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Φτώχειας,
σε κοινό Δελτίο Τύπου που
δημοσιεύθηκε μέσα στον Ιούλιο
καταγγείλαμε το γεγονός ότι η
απόφαση εφαρμόζεται πριν ακόμη
τοποθετηθούν τα μέλη των εθνικών
κοινοβουλίων. Και οι τρεις οργανώσεις
εκφράσαμε τις ανησυχίες μας για τις
αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει η
συμφωνία για τους εργαζόμενους, τα

νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, για
τα κοινωνικά δικαιώματα και το
περιβάλλον. Ιδιαίτερη ανησυχία
προκαλεί η ένταξη του Συστήματος
Δικαστηρίου Επενδύσεων (ICS) στη
συμφωνία. Το ICS είναι μια
ανανεωμένη έκδοση του μηχανισμού
διαιτησίας για την επίλυση διαφορών
μεταξύ επενδυτή - κράτους γνωστό και
ως Ι.S.D.S., η οποία διατηρεί την βασική
του φιλοσοφία: οι μεγάλοι επενδυτές
θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν
ενισχυμένα προνόμια σε σχέση με
άλλες κοινωνικές ομάδες κυρίως σε ότι
αφορά τη δυνατότητα να μηνύουν τις
κυβερνήσεις για πολιτικές που
απειλούν τα κέρδη τους.
Το δικαίωμα αυτό θα ισχύει για πολλές
εταιρείες των ΗΠΑ που έχουν
δραστηριότητες στον Καναδά. Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι περισσότερες από
40.000 εταιρείες των ΗΠΑ θα
μπορούσαν ήδη να μηνύσουν
ε υρ ωπ α ϊ κέ ς κ υ βε ρ ν ή σε ι ς
για
οποιονδήποτε νόμο ή ρύθμιση που
μπορεί να βλάψει τα αναμενόμενα
κέρδη από τις επενδύσεις τους όπως πχ
νόμοι προστασίας και τήρησης
περιβαλλοντικών όρων.
Η CETA περιλαμβάνει στο πλαίσιο των
εμπορικών συμφωνιών και τις δημόσιες
υπηρεσίες. Ειδικότερα στον ευαίσθητο

τομέα της Υγείας και της περίθαλψης
δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια να
ληφθούν μέτρα προστασίας της
υγειονομικής περίθαλψης και της
μακροχρόνιας φροντίδας απέναντι σε
στρατηγικές
εκποίησης
των
περιουσιακών στοιχείων από τους
οικονομικούς επενδυτές, (παρόμοιες με
εκείνες που οδήγησαν στην κατάρρευση
της Southern Cross στο Ηνωμένο
Βασίλειο.)
Και παρόλο που η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή καθησυχάζει ότι το
Εθνικό Σύστημα Υγείας κάθε
χώρας δεν είναι προς συζήτηση,
όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο
υπουργός
Εμπορίου
του
Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και
δημοσιεύματα
του
Τύπου,
γνωρίζουμε ότι και αυτό συζητείται.
Η CETA είναι η πρώτη ευρωπαϊκή
συμφωνία εμπορίου που εφαρμόζει τη
μέθοδο της «αρνητικής λίστας» για την
εξαίρεση υπηρεσιών από τις
διαπραγματεύσεις: μόνο όσες
υπηρεσίες δηλώνονται ρητά στη λίστα
θα εξαιρούνται από την απελευθέρωση,
όσες δεν αναφέρονται θα μπορούν να
γίνουν εμπορεύσιμες.
Η CETA είναι ελλιπής και αφήνει κενά
κάλυψης σε ότι αφορά τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τα εργασιακά
κεκτημένα. Δεν είναι μόνο ότι το τελικό
κείμενο της CETA δεν περιέχει καμία
ρήτρα, όπως είχε ζητηθεί, στην οποία να
αναφέρεται ρητά ότι ο σεβασμός των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί
ουσιαστικό στοιχείο κάθε εμπορικής
συμφωνίας που συνάπτεται. Συγχρόνως
δεν περιλαμβάνει καμιά δεσμευτική και
εφαρμόσιμη ρήτρα σύμφωνα με τα
βασικά πρότυπα για την εργασία που
θέτει η ΔΟΕ, ιδιαίτερα στο κεφάλαιο για
την αειφόρο ανάπτυξη. Επιπλέον, οι
διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις
δεν περιλαμβάνουν την υποχρέωση να
σέ βον ται τα ε ρ γ ασιακά και
περιβαλλοντικά πρότυπα, ούτε την
προώθηση της χρήσης των κοινωνικών
και περιβαλλοντικών κριτηρίων σε
δημόσιους διαγωνισμούς.
Περισσότερα εδώ και εδώ
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Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει απόλυση εργαζομένου στην καθαριότητα του Νοσοκομείου «Σωτηρία»

Δελτίο

Τύπου

και

καταγγελία

της

ΑΔΕΔΥ

για

τρομοκρατικές απολύσεις εργαζομένων (19/8/2016)

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

επικοινώνησαν με τα γραφεία του

Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας από
την πρώτη στιγμή της απόλυσης και ενημέρωσαν,

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την εκδικητική και άνευ

ζητώντας ταυτόχρονα συνάντηση με τους Υπουργούς.

αιτιολόγησης απόλυση εργαζομένου στην καθαριότητα

Από πλευράς του Υπουργείου τηρείται, μέχρι στιγμής,

του Νοσοκομείου «Σωτηρία», στην οποία προέβη η

«σιγή ιχθύος».

εργολαβική

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, να

εταιρεία

«Αριάνθη»,

την

Πέμπτη

18

Αυγούστου 2016.

παρέμβει ώστε να ανακληθεί η τρομοκρατική απόλυση

Καταγγέλλει, επίσης, τη στάση του Διοικητή του

του εργαζομένου.

Νοσοκομείου,

που

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι ευθύνες για την ασυδοσία

πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του με εκπροσώπους

των εργολάβων θα βαρύνουν τους Υπουργούς και τα

της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν., του Ε.Κ.Α. και του

«μεγάλα λόγια» του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας για

σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου, όπου του

τον «πόλεμο κατά των εργολάβων που πίνουν το αίμα

ζητήθηκε να παρέμβει στην εργολαβική εταιρεία για

των

ανάκληση της απόλυσης, αρνήθηκε κατηγορηματικά

Υπουργείου ότι «αποτελεί αμετάκλητη πολιτική επιλογή

οποιαδήποτε παρέμβαση.

της

Ο Διοικητής ισχυρίστηκε μάλιστα «αναρμόδιος» να

δικαιωμάτων των εργαζομένων» θα αποδειχθούν έπεα

παρέμβει στην εταιρεία, αποποιούμενος έτσι τον

πτερόεντα.

θεσμικό αλλά και τον πολιτικό του ρόλο, αφού ο ίδιος

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. απαιτεί άμεσα την εκδίωξη των εργολάβων

είναι τοποθετημένος από την πολιτική ηγεσία του

από τα Νοσοκομεία, τη μετατροπή των συμβάσεων των

Υπουργείου.

εργαζομένων σε αορίστου χρόνου, την σύσταση

Με τη στάση αυτή, ο Διοικητής συγκαλύπτει την

οργανικών θέσεων στις υποστηρικτικές υπηρεσίες και

ασυδοσία και την τρομοκράτηση των εργαζομένων του

την κάλυψή τους με μόνιμο προσωπικό.

ο

οποίος

σε

συνάντηση

εργαζομένων»,
Κυβέρνησης

η

όπως

και

προάσπιση

οι

δηλώσεις

των

του

εργασιακών

Νοσοκομείου από τον συγκεκριμένο εργολάβο. Οι
πολιτικοί του προϊστάμενοι, άραγε, τον καλύπτουν;
Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της

Πρόσκληση – Σύγκληση Ετήσιας Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης 22-23 Σεπτεμβρίου από την ΑΔΕΔΥ

Σύγκληση Ετήσιας Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης

-

Αθήνα, Ξενοδοχείο Novotel, 22 – 23 Σεπτεμβρίου 2016

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τα προεδρεία των Νομαρχιακών Τμημάτων της

Συνάδελφοι,

- Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., υλοποιώντας την

Οι εργασίες της συνδιάσκεψης θα ξεκινήσουν στις 11:30,

απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2016,

στις 22 Σεπτεμβρίου και θα λήξουν στις 23 Σεπτεμβρίου

συγκαλεί, σύμφωνα με το άρθρο 31α του καταστατικού

στις 15:00.

της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., την Ετήσια Πανελλήνια Συνδιάσκεψη στην

***Η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη.

Αθήνα και στο ξενοδοχείο Novotel (Μιχαήλ Βόδα 4), στις
22 και στις 23 Σεπτεμβρίου 2016, με θέμα:
«Διαμόρφωση της πολιτικο-συνδικαλιστικής δράσης της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τη νέα συνδικαλιστική χρονιά»
Στη συνδιάσκεψη συμμετέχουν:
- Τα προεδρεία των Ομοσπονδιών – Μελών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

