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Δείκτης κόστους εργασίας στην ΕΕ - στο σύνολο της οικονομίας και στη Δημόσια Διοίκηση
Eurostat , ΕΛΣΤΑΤ (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2ο τριμ.2016)
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Τα στοιχεία της Eurostat για το δείκτη κόστους εργασίας τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη Ρουμανία Κροατία και
στην ΕΕ το 2ο
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κατά 1,4% . Στο σύνολο των 28 χωρών η αύξηση για δείχνουν ότι το κόστος για μισθούς στο σύνολο της
μισθούς και ημερομίσθια ήταν 1,3% και για το μη οικονομίας με εποχική διόρθωση , το 2ο τρίμηνο του 2016
μισθολογικό κόστος 1,6%.
παρουσίασε αύξηση 4,1% συγκριτικά με το 2 τρίμηνο του
Η ανάλυση κατά οικονομική δραστηριότητα δείχνει ότι τη 2015.
μεγαλύτερη αύξηση είχε ο κλάδος των κατασκευών. Η Πηγές:Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ
Δημόσια Διοίκηση είχε αύξηση 1,9 στην ΕΕ και 1,6 στην
Ευρωζώνη. Η σύγκριση κατά χώρα (βλ. γράφημα) δείχνει

Με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η απαγόρευση διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου
Η χρήση διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την
κάλυψη μόνιμων αναγκών στον τομέα της υγείας είναι
αντίθετη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, σύμφωνα με την
πρόσφατη απόφαση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
στις 14/9. Την απόφαση του ΕΔ προκάλεσε η υπόθεση μιας
νοσηλεύτριας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μαδρίτης
η οποία προσλήφθηκε στο νοσοκομείο το 2009 για την κάλυψη
προσωρινών αναγκών και έκτοτε η σύμβασή της ανανεώθηκε 7
φορές με την ίδια ακριβώς περιγραφή . Λίγο πριν την λήξη της
τελευταίας της σύμβασης και ενώ είχε ενημερωθεί από τη
Διοίκηση ότι θα την καλούσαν για επαναπρόσληψη
ειδοποιήθηκε ότι το νοσοκομείο αποφάσισε να λήξει τη σχέση
εργασίας. Η νοσηλεύτρια προσέφυγε στην ισπανική
δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι οι διαδοχικές προσλήψεις της
κάλυπταν μόνιμες ανάγκες. Το ισπανικό δικαστήριο απεύθυνε
ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το εάν η ισπανική
νομοθεσία η οποία επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων
ορισμένου χρόνου στον τομέα της υγείας παραβιάζει τη

συμφωνία-πλαίσιο της ΕΕ για την εργασία ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να εισάγουν
μέτρα για την πρόληψη των καταχρήσεων που προκύπτουν
από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων .
Το ΕΔ αποφάνθηκε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει
στις εθνικές νομοθεσίες να επιτρέπουν την ανανέωση
συμβάσεων ορισμένου χρόνου για κάλυψη πάγιων αναγκών.
Η συμφωνία-πλαίσιο απαιτεί από τα κράτη μέλη να εισάγουν
νομοθετικές προβλέψεις για την πρόληψη των
καταχρηστικής σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου,
μέσω: (1) της διερεύνησης των αντικειμενικών λόγων για
τους οποίους η ανανέωση της σύμβασης εργασίας ορισμένου
χρόνου μπορεί να αιτιολογηθεί νόμιμα, (2) τον ακριβή
προσδιορισμό της μέγιστης συνολικής διάρκειας διαδοχικών
συμβάσεων και (3) τον μέγιστο αριθμό ανανεώσεων τέτοιων
συμβάσεων.
Πηγή: epsu.org
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Φορείς της κοινωνίας των πολιτών καλούν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να απορρίψουν την CETA
Φορείς και ομάδες πολιτών, ενώσεις
καταναλωτών και συνδικαλιστικές
οργανώσεις απαιτούν από τους
ευρωπαίους υπουργούς εμπορίου να
μπλοκάρουν την προσχώρηση των
χωρών τους στην CETA (την
Ολοκληρωμένη Οικονομική και
Εμπορική Συμφωνία ΕΕ - Καναδά). Οι
υπουργοί εμπορίου συναντώνται στις
22 και 23/9 στη Μπρατισλάβα με
σκοπό
την
επικύρωση
της
συμφωνίας.
Όπως υπογραμμίζει η EPSU σε σχετικό
ΔΤ, η συμφωνία έχει αφυπνίσει την
ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών,
όπου πάνω από 3 εκατομμύρια
πολίτες υπέγραψαν ενάντια στην
επικύρωση των CETA και TTIP (βλ.
εδώ) και περισσότεροι από 2000
ευρωπαϊκοί δήμοι ανακήρυξαν τις
κοινότητες τους ελεύθερες ζώνες από
τις δύο συμφωνίες.
Τα βασικά επιχειρήματα που
προβάλλονται είναι ο κίνδυνος για τις
δημόσιες πολιτικές και τις δημόσιες
υπηρεσίες μέσω του μηχανισμού
επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών

και
κυβερνήσεων
(το
ISDS,
περισσότερα για τον μηχανισμό εδώ)
Εκπρόσωπος της εκστρατείας των
Φίλων της Γης είπε: “οι διατάξεις για
τις επενδύσεις που προβλέπει η CETA
επιφυλάσσουν τεράστια κέδη για τους
ξένους επενδυτές ενώ συγχρόνως
απειλούν τη δυνατότητα των δημόσιων
πολιτικών να διασφαλίζουν το δημόσιο
συμφέρον. Διατάξεις προστατευτικές
για τις επενδύσεις και τους επενδυτές
έχουν χρησιμοποιηθεί
και στο
παρελθόν για να υπονομεύσουν
περιβαλλοντικούς όρους και έχουν
μεροληπτήσει ακόμη και με χρήση
της νομοθεσίας ενάντια στο
συμφέρον
των
ευρωπαίων
φορολογούμενων
με
κόστος
δισεκατομμυρίων για το δημόσιο. Η
CETA θα επεκτείνει αυτά τα προνόμια
των επενδυτών και αυτός από μόνος
του είναι λόγος να απορριφθεί από
τις κυβερνήσεις.»
Εκπρόσωπος της ETUC δήλωσε :
“Για την CETA οι εργαζόμενοι/ες είναι
πολίτες δεύτερης κατηγορίας
συγκριτικά με τους επενδυτές. Η

εργατική
και
περιβαλλοντική
νομοθεσία μπλοκάρεται ενώ την ίδια
στιγμή οι επενδυτές ενισχύουν τα
δικαιώματα τους μέσω ειδικών
νομικών μηχανισμών. Η συμφωνία ΕΕ
Καναδά δεν εγγυάται ούτε στο
ελάχιστο τη δημιουργία ποιοτικών
θέσεων εργασίας ενώ απειλεί
συγχρόνως τη δυνατότητα παροχής
ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών.»
Επιπλέον οι εκπρόσωποι των ενώσεων
προστασίας καταναλωτών τόνισαν
τους κινδύνους που επιφυλάσσει για
τους ευρωπαίους καταναλωτές
εφόσον υπονομεύει τις παρούσες και
μελλοντικές διατάξεις προστασίας
έναντι των συμφερόντων των
επενδυτών.
Ο Συνασπισμός των φορέων της
κοινωνίας των πολιτών και των
συνδικαλ ιστικ ών
ο ργα νώσεων
συναντώνται στην Μπρατισλάβα
παράλληλα με τη συνάντηση των
υπουργών εμπορίου (περισσότερα για
το πρόγραμμα της συνάντησης εδώ)

CGT, 27/9 Ημέρα κινητοποιήσεων για την υπεράσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών
Με το σύνθημα «Δεν υπάρχουν
κοινωνικά
επιτεύγματα
χωρίς
συνδικαλιστικές ελευθερίες» η CGT
ανακοίνωσε στις 27 Σεπτεμβρίου ημέρα
δράσεων για το σεβασμό των
συνδικαλιστικών ελευθεριών .
Με αφορμή την κλήτευση των 16
εργαζομένων της Air France στο
Ανώτατο Δικαστήριο της Bobigny με
κατηγορίες την άσκηση βίας και
πρόκληση βλάβης, η CGT καλεί στις
27/9 σε συγκεντρώσεις αλληλεγγύης
και προάσπισης των συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων τα οποία βάλλονται τόσο
από τη MEDEF (ένωση εργοδοτών
της Γαλλίας) όσο και από την
κυβέρνηση. Η CGT διεκδικεί την
ανάκληση των άδικων διώξεων των

εργαζομένων και την αμνηστία με νόμο
για όσους/ες έχουν ήδη καταδικαστεί

για συνδικαλιστική δράση. Σχετικά με
τα μέσα επίθεσης στα συνδικαλιστικά
δικαιώματα που έχει χρησιμοποιήσει
τον τελευταίο χρόνο η κυβέρνηση και οι
εργοδότες, ή CGT απαριθμεί:
- Παρεμπόδιση της ελεύθερης
άσκησης συνδικαλιστικής δράσης
- Παραβίαση της ελευθερίας
έκφρασης
- Κλείσιμο εργατικών κέντρων
- Παραβιάσεις στο απεργιακό
δικαίωμα
- Αδιαφανείς πειθαρχικές διώξεις
Δημόσια
δυσφήμηση
των
συνδικάτων από κυβέρνηση και
MEDEF .
Περισσότερα εδώ

Εβδομαδιαία ενημέρωση
Κοινωνικό Πολύκεντρο — ΑΔΕΔΥ

Σελίδα 3

Η ΕΕ της Α.Δ.Ε.ΔΥ. εκφράζει την αλληλεγγύη της στους διωκόμενους εκπαιδευτικούς της Τουρκίας

(ΔΤ της ΑΔΕΔΥ)
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.ΔΥ. εκφράζει την
αλληλεγγύη των εργαζομένων στο Δημόσιο της χώρας
μας, στους εκπαιδευτικούς του Συνδικάτου Egitim Sen
απέναντι στις μαζικές διώξεις της τουρκικής κυβέρνησης
του Ερντογάν.
Τις τελευταίες ημέρες, η τουρκική κυβέρνηση προχωρά σε
ένα αληθινό κυνήγι μαγισσών, απολύοντας 11.200
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, μέλη του
Συνδικάτου Egitim Sen, με κατηγορίες για υποστήριξη στο
φιλοκουρδικό κόμμα PKK, το οποίο προσχηματικά
χαρακτηρίζει
τρομοκρατική
οργάνωση.
Στην
πραγματικότητα οι απολύσεις αυτές αποτελούν
μαζικές διώξεις από το κράτος του Ερντογάν και τους
κατασταλτικούς
μηχανισμούς,
ενάντια
στους
εργαζόμενους που αντιστέκονται στον ολοκληρωτισμό της
τουρκικής κυβέρνησης και
αγωνίζονται για τα δικαιώματα
τους, για Ειρήνη, Δικαιοσύνη
και Δημοκρατία, ενάντια στο
ρατσισμό, για ίσα δικαιώματα
όλων των πολιτών ανεξαρτήτως
έθνους, θρησκείας, φύλου και
φυλής!
Η επιχείρηση των χιλιάδων
απολύσεων αποτελεί ακραίο
αυταρχισμό,
ολοκληρωτισμό
και φασισμό, για να φιμώσουν
τους αγώνες και την αντίσταση, να φοβίσουν και να
υποτάξουν τους εργαζόμενους, τον τούρκικο και κουρδικό
λαό, στο όνομα των “εθνικών κινδύνων”! Με τον
δεκαπεντάλογο των κατηγοριών, με τις πιο γελοίες
δικαιολογίες, ονοματίζεται τρομοκράτης ο καθένας,
ακόμα και αυτός που πηγαίνει τους μαθητές του εκδρομή
στο βουνό, γιατί έτσι λέει, προετοιμάζει τα παιδιά για
ένταξη στο PKK!!! Αυτές τις ώρες στην Τουρκία, διώκονται
οι δάσκαλοι, ο ανθός της εκπαίδευσης γιατί αγωνίζονται
να μάθουν όλα τα παιδιά γράμματα, χωρίς να τα
διαχωρίζουν ανάλογα με τη θρησκεία και την εθνικότητά
τους, το φύλο και τη φυλή τους, γιατί στάθηκαν στο
πλευρό των μαθητών τους και δεν εγκατέλειψαν τις
θέσεις τους όταν οι βόμβες κατέστρεφαν σχολεία και
άπλωναν παντού πόνο και αίμα, γιατί τολμούν να
διαφωνούν με τον Ερντογάν, γιατί αγωνίζονται συλλογικά

για την Ειρήνη, τη Δημοκρατία και την Ελευθερία!
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εκπαιδευτικούς
του Συνδικάτου Egitim Sen στους λαούς της Τουρκίας, στο
δημοκρατικό, μαζικό και λαϊκό κίνημα, στην εργατική τάξη
και στους αγωνιστές του εργατικού κινήματος που
βρίσκονται αντιμέτωποι με μαζικές διώξεις, απολύσεις,
απαγορεύσεις εξόδου από τη χώρα και κατάσχεση
διαβατηρίων και συντασσόμαστε μαζί τους στο κάλεσμα
για ανάπτυξη της πάλης σε όλη την περιοχή, για τις λαϊκές
ελευθερίες,
τα
δημοκρατικά
δικαιώματα,
για
απελευθέρωση από τα δεσμά του σύγχρονου
ολοκληρωτισμού.
Δυναμώνουμε την πάλη μας ενάντια στον ιμπεριαλισμό
και τις δυνάμεις του στην περιοχή, ενάντια στους
πολέμους και τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις του ΝΑΤΟ στη Μέση
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική
και τη στρατιωτική εμπλοκή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ρωσίας στη Συρία.
Δυναμώνουμε την διεθνιστική
αλληλεγγύη και την κοινή πάλη
των λαών μας ενάντια σε κάθε
δυνάστη και εξουσία που
καταπιέζει τους εργαζόμενους
και τους λαούς. Δυναμώνουμε
την πάλη μας ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. και όλων αυτών που στηρίζουν το
τουρκικό καθεστώς με κάθε τρόπο, ενάντια στα
συμφέροντα των λαών της περιοχής!
Καλούμε τους εργαζόμενους στον τόπο μας, να δηλώσουν
τη συμπαράστασή τους υπογράφοντας ψηφίσματα
συμπαράστασης, και να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις
που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα.
Υποσχόμαστε στους συναδέλφους και συναγωνιστές μας
ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή θα σταθούμε στο πλευρό
τους με αλληλεγγύη και αγώνα!.
Πηγή: adedy.gr

