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Προτάσεις βιώσιμης & δίκαιης χρηματοδότησης της ΤΑ
Κείμενο εργασίας της PSI

Η
Διεθνής
Δημόσιων
Υπηρεσιών (PSI) δημοσίευσε
ενημερωτικό σημείωμα με
θέμα
τις
επιλογές
χρηματοδότησης των τοπικών
και περιφερειακών διοικήσεων
για ποιοτικές και βιώσιμες
υπηρεσίες, ικανές να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις
της συνεχούς αστικοποίησης και
των οικονομικών πιέσεων που
δέχεται η ΤΑ μέσω συμπιεσμένων
προϋπολογισμών,
της
φοροδιαφυγής των μεγάλων
εταιριών και του αυξανόμενου
φορολογικού ανταγωνισμού. Το
σημείωμα συνοψίζει τα βασικά
θέματα του κειμένου συζήτησης,
το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό
για σχολιασμό και συμπληρώσεις
μέχρι το τέλος Μαΐου.
‘Οι τοπικές & περιφερειακές
διοικήσεις πιέζονται ολοένα και

περισσότερο να παρέχουν
περισσότερα με λιγότερους
πόρους. Και ενώ βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή των
τοπικών και αστικών πολιτικών
ανάπτυξης— είναι αυτές που
αναλαμβάνουν την εφαρμογή
διεθνών πλαισίων όπως το
Πρωτόκολλο του Σεντάι για την
ετοιμότητα στην αντιμετώπιση
καταστροφών, την Ατζέντα για
Αξιοπρεπή Εργασία, τη
συμφωνία για την κλιματική
αλλαγή, για την βιώσιμη
ανάπτυξη και πιο πρόσφατα την
Νέα Ατζέντα για το Αστικό
Περιβάλλον — .όταν πρέπει να
εγκρίνουν τους πόρους για όλα
αυτά, έρχονται αντιμέτωπες με
μέτρα λιτότητας φοροδιαφυγή,
διεθνείς όρους δανειοδότησης
κοκ.
Πώς μπορ ούν οι τοπικές
και οι περιφερειακές
διοικήσεις
και
οι
εργαζόμενοι τους να
παρέχουν
υπηρεσίες
ποιότητας στο πλαίσιο
α υτών τ ων περ ιορισμώ ν;
Μεγάλο μέρος της συζήτησης
που οδήγησε στη «Νέα Ατζέντα
για το αστικό περιβάλλον», και

‘ Σ την πραγ ματικότητα, οι τοπικές
και δημοτικές αρχές , των χωρών
που πιέστηκαν περισσότερο στην
εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής
λιτότητας
ήταν
αυτές
που
βρέθηκαν
στο
προσκήνιο
εφαρμογής αυτών των πολ ιτικών
π ριν ακόμη το ξέσπασμα της
παγκόσμιας κρίσης . Κυρίως μέσω
μειώσεων της χρηματοδότησης από
την ΚΔ και την ευθυγ ράμμιση στις
επιταγές της αγοράς.
Οι πόλεις και οι δήμοι σε αυτές τις
χώρες έγιναν τα θύματα και οι

στην πολιτική καθοδήγηση του ΟΗΕ
για την αστική πολιτική για τα
επόμενα 20 χρόνια επικεντρώνει
στον διαδημοτικό φορολογικό
ανταγωνισμό, στα ΣΔΙΤ, στη
δανειοδότηση κεφαλαίων στο
χρηματιστήριο, στις χρεώσεις των
χρηστών των υπηρεσιών κοκ.
Η PSI δεν συμφωνεί με αυτές τις
λύσεις ούτε πιστεύει ότι μπορούν να
είναι βιώσιμες και να είναι
κοινωνικά δίκαιες για όλους και
όλες. Επιπλέον δεν μπορούν να
οδηγήσουν σε δημιουργία θέσεων
αξιοπρεπούς εργασίας και σε
κοινωνική συνοχή. Γι’ αυτό το λόγο
εμμένει στη θέση της για
φορολογική ισότητα και για
προοδευτικά δημοτικά φορολογικά
συστήματα.
Η καναδική CUPE και η
αυστραλιανή ASU έχουν
ενεργοποιηθεί στην ανάπτυξη
π ο λ ιτ ι κ ών γ ι α π ρο ο δ ε υτ ικ ή
χρηματοδότηση της Τ.Α Το παρόν
ερευνητικό δελτίο της PSI χτίζει
πάνω σε αυτές τις προσπάθειες και
παρέχει εναλλακτικές πολιτικές
προτάσεις που μπορούν να
αντιπροτείνουν τα συνδικάτα στα
μέτρα λιτότητας και στην ιδιωτική
χρηματοδότηση’ . Πηγή: PSI

π ρώιμοι εισαγωγείς των μέτρων
λιτότητας .
Έχοντας
υποχρεωθεί
να
υιοθετήσουν
επιχειρηματικά
μοντέλα
διακυβέρνησης,
π ροσανατολ ισμένο
στην αγ ορά ,
(είτε μέσω περικοπών των τοπικών
ΔΥ, ή με την επιβολή αντιστροφής
προοδευτικής
φορολόγησης,
ιδιωτικοποιήσεων δημόσιων αγαθών
κλπ..) οι μεταρρυθμίσεις αυτές στα
δημοσιονομικά των δήμων όχι
μόνον
απομάκρυναν
τις
προτεραιότητες
τους
από
την

Διαβάστε σχετικά:
 Δημοσιονομική πολιτική και
Τοπικές
Δημόσιες
Υπηρεσίες: Γεφυρώνοντας
τη Φορολογική Δικαιοσύνη
και τις χωρίς αποκλεισμούς
πόλεις για ένα νέο αστικό
περιβάλλον -Κείμενο
εργασίας της PSI για την ΤΑ
 Χ τ ί ζ ο ν τ ας κα λ ύ τ ε ρ ε ς
κοινότητες . Οδηγός της
Καναδικής Ομοσπονδίας
Δημοσίων Υπαλλήλων για
δίκαιη χρηματοδότηση των
πόλεων
 Η Διάσκεψη του Habitat
III για την εφαρμογή της
Νέας Αστικής Ατζέντας:
Ανακοίνωση της PSI για την
συμμετοχή των συνδικάτων
και την συμπερίληψη των
αιτημάτων για αξιοπρεπή
εργασία

πολιτική π ρονοιακών και ποιοτικών
δημόσιων
παροχών
προς
την
κατεύθυνση προσέλκυσης επενδύσεων
με μείωση των εσόδων αλ λά και της
δημόσιας χρηματοδότησης συγχρόνως
συνοδεύονταν με απ οδυνάμωση των
τοπικών δημοκρατικών διαδικασιών ,
είτε με άμεση εμπλοκή μη εκλεγέντων
παραγόντων
στην
οικονομική
διαχείριση είτε με τη συγκέντρωση
εξουσίας σε άτυπα πολιτικά δίκτυα
τοπικών ελίτ
και επιχειρηματικών
συμφερόντων’ PSI, 2017
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Στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση της Υγείας:

31,8% μειώθηκαν οι
δαπάνες υγείας στο
διάστημα 20102015 (από 21,6 δις.
σε 14,7 δις. ευρώ)
39% των δαπανών
από ιδιωτική
χρηματοδότηση,
30% από το κράτος,
29% από
ασφαλιστικά ταμεία

Τα στοιχεία από το Σύστημα
Λογαριασμών Υγείας της
ΕΛ.ΣΤΑΤ (με τελευταίο έτος
αναφοράς το 2015) δείχνουν
ότι η συνολική χρηματοδότηση
για τις δαπάνες υγείας ως
προς το ΑΕΠ, το 2015 ήταν
8,38%, έναντι 7,94% του
έτους 2014.
Η συνολική
δημόσια
χρηματοδότηση για δαπάνες
υγείας παρουσίασε αύξηση

6,2% το 2015 σε σχέση με τις
δαπάνες του έτους 2014.
Επίσης η συνολική ιδιωτική
χρηματοδότηση της υγείας
παρουσίασε αύξηση κατά
0,5% το έτος 2015 ως προς
το 2014.
Ως προς την συμβολή του
δημόσιου τομέα στην συνολική
χρηματοδότηση για δαπάνες
υγείας, παρατηρείται αύξηση

από 58,0% το έτος 2014 σε
59,1% το έτος 2015.
Σε αντίθεση, η συμβολή του
ιδιωτικού τομέα στη συνολική
χρηματοδότηση για δαπάνες
υγείας μειώθηκε από 40,6% το
έτος 2014 σε 39,1% το έτος
2015 .
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ

Μεταβολή κατ’ έτος της χρηματοδότησης της
υγείας (όλοι οι φορείς

Στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για την συνολική χρηματοδότηση δαπανών υγείας σε εκατ. ευρώ

Κατά μέσο όρο στις χώρες του
ΟΟΣΑ, το 20% περίπου των
δα πα ν ώ ν υγε ί α ς κα τ αβά λλ ε τ αι
απευθείας από τους ασθενείς. Το
ποσοστό αυτό κυμαίνεται από κάτω
του 10% στη Γαλλία και το ΗΒ έως
πάνω από 35% στο Μεξικό, την
Κορέα, τη Χιλή και την Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, το μερίδιο των
δαπανών για την υγεία που
καταβάλλονται απευθείας από τα
νοικοκυριά έχει αυξηθεί κατά 4
εκατοστιαίες μονάδες από το 2009
λόγω της μείωσης των δημόσιων
δαπανών. Πηγή ΟΟΣΑ (2017)

Οι άμεσες ιδιωτικές
δαπάνες περίθαλψης
παραμένουν εμπόδιο
στην πρόσβαση στη
φροντίδα υγείας
Όλες οι χώρες του
ΟΟΣΑ
διαθέτουν
κα θ ολι κ ή
κ ά λυ ψ η
υγείας για μια βασική
δ έσ μ η
υ πη ρε σι ώ ν
υγείας, με εξαίρεση την
Ελλάδα, τις Ηνωμένες

Πολιτείες και
την
Πολωνία. Στην Ελλάδα η
οικονομική
κρίση
οδήγησε στην απώλεια
της
ασφαλιστικής
κάλυψης υγείας των
μακροχρόνια ανέργων
κ α ι
π ο λ λ ώ ν
αυτοαπασχολούμενων.
Πηγή: Η Υγεία με μια
ματιά 2015
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ & ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ
Μεγαλώνει ο μαύρος κατάλογος ατυχημάτων - δυστηχημάτων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση — Σύλλογος Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ν. Χανίων
Μεγαλώνει ο μαύρος κατάλογος
των ανθρώπινων ζωών που
αφήνουν την τελευταία τους
πνοή εν ώρα εργασίας στον
κλάδο των εργαζομένων στους
Δήμους.
Αιτίες, τις περισσότερες φορές, η
υπερεντατικοποίηση της
εργασίας από την έλλειψη
προσωπικού και η ανυπαρξία
κατάλληλων και ασφαλών
συνθηκών εργασίας, που αν η
πολιτεία και οι αιρετοί της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
συνεχίσουν να τα απαξιώνουν, οι
εργαζόμενοι στους Δήμους θα
συνεχίσουμε να μετράμε
θύματα.

Νεκρός ανασύρθηκε από το
απορριμματοφόρο που
ανατράπηκε στη Νέα Εθνική
Οδό Χανίων-Κισσάμου, στο
ύψος της Αγίας Μαρίνας, ο
οδηγός, ενώ τραυματίστηκε ο
συνοδηγός.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο
πριν τις 10 το πρωί της
περασμένης Τρίτης, όταν κάτω
από αδιευκρίνιστες συνθήκες
χάθηκε ο έλεγχος του οχήματος,
που εν συνεχεία συγκρούστηκε
με
άλλο
αυτοκίνητο,
ανατράπηκε και σύρθηκε για
αρκετά μέτρα.
Στο απορριμματοφόρο του
Δήμου Πλατανιά εγκλωβίστηκε ο

οδηγός, ο οποίος ανασύρθηκε
λίγη ώρα αργότερα.
Το ΔΣ τ ου Συ λλό γου
Εργαζομένων στην ΤΑ του Ν.
Χανίων εκφράζει τα θερμά
του συλλυπητήρια στην
οικογένεια του συναδέλφου
μας Στέφανου Μαυρεδάκη,
που βρήκε τραγικό θάνατο
σήμερα σε τροχαίο ατύχημα
εν ώρα εργασίας.
Ο αιφνίδιος και πρόωρος χαμός
του γεμίζει θλίψη την κοινότητα
όλων των συναδέλφων των
Δήμων του Νομού Χανίων και
ιδιαιτέρως αυτών του Δήμου
Πλατανιά όπου εργαζόταν.

Η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ καλεί στην αντιφασιστική συγκέντρωση στις 8/4
Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει τη
βάρβαρη επίθεση των
νεοναζιστών της Χρυσής
Αυγής που οδήγησε στο
σοβαρό τραυματισμό του
φοιτητή, Αλέξη Λάζαρη.

με τη δίκη της Χρυσής Αυγής,
γιατί η Κυβέρνηση επιμένει να
αντιμετωπίζει τη Χρυσή Αυγή ως
«νόμιμο κόμμα», γιατί οι
β ο υ λ ε υ τ έ ς
τ η ς
φωτογραφίζονται με τον
Κασιδιάρη.

H δολοφονική επίθεση
τάγματος εφόδου της
Χρυσής Αυγής κατά του
φοιτητή
προσβάλλει
βάναυσα τις δημοκρατικές
ευαισθησίες
της
συντριπτικής πλειοψηφίας
της κοινωνίας. Ένας
μετακλητός υπάλληλος στα
γραφεία της Χρυσής Αυγής
πρωτοστάτησε σε αυτή την
επίθεση που μπορούσε να
είχε οδηγήσει σε ανθρώπινη
τραγωδία με απώλεια ζωής.

Υψώνουμε τη φωνή μας για να
μπει τέλος στις φασιστικές και
ρατσιστικές επιθέσεις των
νεοναζί.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
φέρει ευθύνη για το ότι
αποθρασύνονται
οι
φασίστες. Γιατί είναι
απαράδεκτη η καθυστέρηση

Για την πλήρη διάλυση των
ταγμάτων εφόδου της Χρυσής
Αυγής, με άμεσο κλείσιμο των
Γραφείων-ορμητηρίων.
Για να συνεχιστεί η δίκη με
όλους τους υπόδικους στη
φυλακή, αφού έχουν
παραβιάσει απροκάλυπτα τους
περιοριστικούς όρους που τους
επεβλήθησαν.

στη δράση του ναζιστικού
μορφώματος.
Την άμεση και πλήρη
κατάργηση
της
χρηματοδότησης από το
κράτος, διότι δεν συνιστά
πολιτικό κόμμα αλλά
εγκληματική οργάνωση.
Να σταματήσει η ΕΡΤ να
προβάλει τα κηρύγματα
μίσους και τις ναζιστικές
φιέστες.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους
εργαζόμενους στο Δημόσιο
να δώσουν το «παρών» στο
Αντιφασιστικό Συλλαλητήριο
το Σάββατο, 8 Απριλίου
2017 και ώρα 2:00μμ, Λ.
Αλεξάνδρας και Κηφισίας.
Πηγή: adedy.gr

‘Απαιτούμε
την πλήρη
διακοπή κάθε
διευκόλυνσης από
τη Βουλή, την
Ευρωβουλή και το
κράτος στη δράση
του ναζιστικού
μορφώματος.
Την άμεση και
πλήρη κατάργηση
της
χρηματοδότησης
από το κράτος,
διότι δεν συνιστά
πολιτικό κόμμα

Απαιτούμε:

αλλά εγκληματική

Την πλήρη διακοπή κάθε
διευκόλυνσης από τη Βουλή,
την Ευρωβουλή και το κράτος

οργάνωση’
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