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Μήνυμα αλληλεγγύης από την EPSU στην απεργία των εργαζομένων σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ
Τη Δευτέρα 26/9 οι εργαζόμενοι των εταιριών ύδρευσης
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη διέκοψαν την εργασία τους. Ο
λόγος είναι η συμμετοχή τους
στην 24ωρη απεργία που
κήρυξαν τα σωματεία στις δύο
πόλεις
ενάντια
στην
ιδιωτικοποίηση των εταιριών
ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.
Η ελληνική κυβέρνηση υπό
την πίεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του ΔΝΤ και της
ΕΚΤ
συμπεριέλαβε
το
ξεπούλημα των μετοχών των
δύο εταιριών στο μνημόνιο
που υπέγραψε τον Αύγουστο
του 2015.
Η EPSU στέλνει μήνυμα συμπαράστασης και στήριξης στον
αγώνα των εργαζομένων για να παραμείνει το νερό σε

δημόσια χέρια, βασική εγγύηση ότι οι άνθρωποι μπαίνουν
μπροστά από τα κέρδη.
Η EPSU έχει τονίσει πολλές
φορές ότι οι Συμπράξεις
Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ) δεν προσφέρουν τα
οφέλη που υποτίθεται ότι
παρέχουν.
Τα
ελληνικά
συνδικάτα στέλνουν ηχηρό
μήνυμα
στο
ελληνικό
κοινοβούλιο
στις
27
Σεπτεμβρίου
ημέρα
συζήτησης του νομοσχεδίου
για την ιδιωτικοποίηση των
ΔΕΚΟ. Πηγή: epsu.org
Διαβάστε εδώ το ΔΤ της ΕΥΑΘ
για τις επιπτώσεις της
ιδιωτικοποίησης της εταιρίας και εδώ την ανακοίνωση της
ΕΥΔΑΠ.

Η Εκπαίδευση με μια ματιά το 2016: η έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση
Στη νέα έκθεση που δημοσιοποιεί ο ΟΟΣΑ για τις εξελίξεις
στην εκπαίδευση στις 35 χώρες μέλη του (στη Ρωσία και
Βραζιλία και σε άλλες 9 χώρες που δεν συμμετέχουν στους
δείκτες Συστημάτων Εκπαίδευσης INES), οι κύριες τάσεις
που καταγράφονται στη σύνοψη συμπερασμάτων της
έκδοσης, είναι:
- Με πιο πρόσφατο έτος αναφοράς το
2013, οι μέσες δαπάνες (δημόσιες και
ιδιωτικές μαζί) των χωρών του ΟΟΣΑ για τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα και των τριών
βαθμίδων, ανέρχονται στο 5,2% του ΑΕΠ
τους. Στο διάστημα 2010 - 2013 η αύξηση
στο ΑΕΠ που είχαν οι περισσότερες
χώρες, με εξαίρεση τις χώρες του
ευρωπαϊκού νότου (Ελλάδα, Ιταλία,
Ισπανία και Πορτογαλία) σε συνδυασμό
με την στασιμότητα του ποσοστού
χρηματοδότησης της εκπαίδευσης στην
πλειονότητα των χωρών είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση
(3%) στη χρηματοδότηση ως ποσοστό του ΑΕΠ.
- πολλές χώρες προκειμένου να μετριάσουν τις επιπτώσεις

της υποχρηματοδότησης μετέθεσαν την οικονομική
επιβάρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το κράτος
στα νοικοκυριά. Κατά μέσο όρο, το 30% των δαπανών για
τα τριτοβάθμια ιδρύματα προέρχεται από ιδιωτικές πηγές
και τα δύο τρίτα αυτής της χρηματοδότησης προέρχονται
από τα νοικοκυριά υπό τη μορφή
διδάκτρων.
- Γήρανση του εκπαιδευτικού προσωπικού
στις περισσότερες χώρες. Το ποσοστό των
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ηλικίας 50 ετών ή
περισσότερο αυξήθηκε μεταξύ του 2005
και του 2014 σε 16 από τις 24 χώρες του
ΟΟΣΑ με διαθέσιμα στοιχεία. Στην Ιταλία
και την Πορτογαλία λιγότεροι από το 3%
των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας
είναι νεότεροι από 30 ετών. Στην Ελλάδα
το 48% των δασκάλων (πρωτοβάθμια
εκπαίδευση) ήταν το 2013 μεταξύ 40– 49 ετών.
Κατεβάστε την έκθεση εδώ
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Αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων που απασχολούνται Κυριακή (Στοιχεία της EWCS, Eurofound)
Μία δεκαετία πριν, τα στοιχεία της
Παρόλα αυτά, όπως δείχνουν τα πιο
και το 2010, 28%.
Έρευνας του Eurofound για τις
νέα στοιχεία μεταξύ 2010 και 2015 τα
επιπλέον ώρες εργασίας που
ποσοστά των εργαζομένων που
- Επίσης το 2015, πάνω από 10% των
απασχολούν το προσωπικό τους οι
εργάστηκαν Κυριακές αυξήθηκαν στις
ευρωπαίων εργαζομένων εργάστηκαν
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και
περισσότερες χώρες.
τουλάχιστον τρις Κυριακές στη
συγκεκριμένα τα στοιχεία για την
διάρκεια ενός μήνα.
περίοδο 2004-2005, έδειχναν ότι το
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 6ης
25%
των
Ποσοστά εργαζομένων στην ΕΕ που εργάστηκαν Κυριακή (κατά αριθμό ημερών)
επιχειρήσεων της
τότε ΕΕ των 21
χ ω ρ ώ ν
απαιτούσε
τουλάχιστον το
20%
των
εργαζομένων
τους
να
απασχολούνται
και το Σάββατο,
ενώ ένα εξίσου
σημαντικό 15%
ζητούσε από το
προσωπικό τους
να
εργάζονται
τακτικά και τις
Κυριακές.
ή περισσότερες Κυριακές

Η
ανάλυση
εκείνων των στοιχείων κατά κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας, έδειχνε
ότι η εργασία τα Σαββατοκύριακα
ήταν πιο διαδεδομένη στις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και στις
επιχειρήσεις εστίασης συνολικά,
καθώς και στην «υγεία και τις
κοινωνικές υπηρεσίες» και στις
«Λοιπές δημοτικές και κοινωνικές
υπηρεσίες».
Έκτοτε, τα περισσότερα ευρωπαϊκά
κράτη μέλη έχουν προβλέψει με νόμο
τη ρύθμιση των επιτρεπτών ωρών
λειτουργίας για καταστήματα και
επιχειρήσεις τις Κυριακές. Επιπλέον
υπάρχουν κράτη μέλη, όπου
εισήγαγαν σημαντικούς νομοθετικούς
περιορισμούς στην κυριακάτικη
εργασία.

ευρωπαϊκής έρευνας του Eurofound
για τις συνθήκες εργασίας :
- To 54% των ευρωπαίων
εργαζόμενων απασχολούνται μηνιαία
τουλάχιστον
μια
μέρα
του
σαββατοκύριακου.
- Το 2015, 52% των εργαζομένων στην
Ευρώπη εργάστηκαν τουλάχιστον ένα
Σάββατο και 23% είχαν εργαστεί
τουλάχιστον τρία Σάββατα στη
διάρκεια ενός μήνα .
- Παρά τη γενική μείωση στα ποσοστά
των εργαζομένων που εργάζονται
Κυριακές, η οποία καταγράφεται
σταθερά από το 1995, το 2015 30%
των ευρωπαίων εργαζόμενων
απάντησαν
ότι
εργάζονται
τουλάχιστον μία Κυριακή το μήνα. Το
αντίστοιχο ποσοστό το 2005 ήταν 27%

Στο γράφημα που ακολουθεί
φαίνονται κατά χώρα τα ποσοστά των
εργαζομένων που εργάστηκαν
Κυριακές, στα 28 κράτη μέλη και στη
Νορβηγία.
Περισσότερα εδώ
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΑΔΕΔΥ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ - Κάλεσμα σε παλλαϊκό συλλαλητήριο
(ΔΤ της ΑΔΕΔΥ)

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με το πολυνομοσχέδιο
που σχεδιάζει να ψηφίσει στη Βουλή Τρίτη 27
Σεπτεμβρίου 2016, μεταφέρει έξι μεγάλες ΔΕΚΟ
ανεκτίμητης εθνικής, οικονομικής και κοινωνικής
σημασίας
και
συγκεκριμένα την
ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ,
τη ΔΕΗ, το ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ, την ΕΛΒΟ
και τις Κτιριακές
Υποδομές,
στην
Εταιρεία Δημοσίων
Συμμετοχών
(ΕΔΗΣ).
Η
ΕΔΗΣ
θα
λειτουργεί υπό την
«ομπρέλα»
του
γνωστού Υπερταμείου για τις ιδιωτικοποιήσεις, το
οποίο ουσιαστικά θα διευθύνεται από τους πιστωτές
και στο οποίο σταδιακά θα κατευθυνθεί προς
εκποίηση όλη η εθνική περιουσία.
Σκοπός της μεταφοράς των 6 ΔΕΚΟ στο Υπερταμείο
και της ψήφισης με συνοπτικές διαδικασίες του
σχετικού νομοσχεδίου, είναι το fast track,
ξεπούλημα όλων αυτών των ΔΕΚΟ οι οποίες θα
κατευθυνθούν, όπως είναι προφανές, σε ντόπιο και
ξένο κεφάλαιο.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταβίβαση αξιών
και το μεγαλύτερο ξεπούλημα εθνικού πλούτου στα
χρονικά της χώρας μας, το οποίο, μάλιστα,
κατευθύνει τους πιο στρατηγικούς και ζωτικούς
τομείς-κλειδιά του τόπου στους ιδιώτες!
Δυστυχώς, οι πιστωτές παίρνουν στα χέρια τους,
μέσω του Υπερταμείου, τις ΔΕΚΟ προκειμένου από το
ξεπούλημα τους να εξοφληθεί ένα μέρος του
παράνομου και επονείδιστου χρέους, που υποτίθεται
έχει και πρέπει να αποπληρώσει η χώρα.
Η Ελλάδα, έτσι, μεταφέροντας το οξυγόνο με το
οποίο αναπνέει σε ξένα ιδιωτικά συμφέροντα χάνει
οριστικά κάθε ίχνος κυριαρχίας και ανεξαρτησίας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στηρίζει τον
αγώνα των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ για να
αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση. Ο αγώνας για να
ακυρωθούν τα σχέδια Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ. – κεφαλαίου –
κυβέρνησης μας αφορά όλους: εργαζόμενους,
συνταξιούχους, ανέργους, νέους και νέες.
Καλούμε όλους
και όλες , Τρίτη
27 Σεπτεμβρίου
2016 και ώρα
6:00μμ
στη
Βουλή,
στο
Π α λ λ α ϊ κ ό
Συλλαλητήριο
υπεράσπισης των
δ η μ ο σ ί ω ν
κοινωνικών
αγαθών και της
λ α ϊ κ ή ς
περιουσίας.
ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, του έργου και
των υπηρεσιών σημαντικών φορέων του Δημοσίου.
ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ το αποικιακό Υπερταμείο.
ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ παλαιά και νέα μνημόνια.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ του χρέους τώρα.
Υγεία, Παιδεία, Ρεύμα και Νερό δεν
εμπορεύματα ανήκουν στο Λαό.
Πηγή: adedy.gr

είναι

