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Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΟΠΟΥ
ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
κατάστασης έκτακτης ανάγκης,
κατά τη διάρκεια των έξι μηνών,
π ροφυλακίσθηκαν 41.326
άτομα και απολύθηκαν πάνω
από 100.000 δημόσιοι
υπάλληλοι.
Έκλεισαν,
ακόμη,
155 μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΙΟ. ΘΑ
ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ
ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΦΑΣΙΣΜΟΥ!

Αλληλεγγύη στους απεργούς
πείνας στην Τουρκία
Ανακοίνωση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την
Τουρκική Κυβέρνηση για τις
συνεχιζόμενες διώξεις σε βάρος
πολιτών της Τουρκίας. Μετά την
εξαγγελία της εφαρμογής της

Η NURİYE GÜLMEN, καθηγήτρια
του Πανεπιστημίου της Άγκυρας
αντιστάθηκε από την πρώτη
στιγμή στις απολύσεις
συναδέλφων της και γενικότερα
Δημοσίων Υπαλλήλων της
Τουρκίας.
Η καθηγήτρια NURİYE GÜLMEN
και ο δάσκαλος SEMİH ÖZAKÇA
συνεχίζουν την απεργία πείνας
που ξεκίνησαν στις 9 Μαρτίου
2017. Ήδη διανύουν την 68η
ημέρα της απεργίας πείνας και

Στις 17 Μαΐου, Διεθνή Ημέρα ενάντια στην
Ομοφοβία, η Διεθνής Εκπαιδευτικών σε κοινή
ανακοίνωσή της με την PSI και την ITUC
επανέλαβε την δέσμευση για πραγμάτωση όλων
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για προώθηση
της ισότητας και της αλληλεγγύης μέσα στα
συνδικάτα και στην κοινωνία συνολικά.

Τα μέλη των συνδικάτων εργάζονται από
κοινού για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΔΑ: Η
Διεθνής Δημοσίων Υπηρεσιών (PSI) και η
Διεθνής εκπαιδευτικών (EI) έχουν
πρωτοστατήσει στον αγώνα για να
εξασφαλίσουν, προστατέψουν και να
προωθήσουν τα δικαιώματα αυτά και να
δώσουν ένα τέλος στην κακοποίηση και
βία στους χώρους εργασίας όπου πολύ

έχουν γίνει σύμβολα της αντίστασης
των απολυμένων δημοσίων
υπαλλήλων κατά της κατάστασης
έκτακτης ανάγκης. Τον αγώνα τους
στηρίζουν απολυμένοι δημόσιοι
υπάλληλοι, φοιτητές, εργάτες,
καλλιτέχνες, διανοούμενοι και
βουλευτές.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. απαιτεί από την Τουρκική
Κυβέρνηση να εκπληρώσει άμεσα
τα αιτήματα των απεργών πείνας:
του 70χρονου KEMAL GUN, που
από τις 23/2/2017 διεκδικεί να
παραδοθούν οι σοροί των 11
ανταρτών στους γονείς τους.
της NURİYE GÜLMEN και του
SEMİH ÖZAKÇA που από τις
9/3/2017 διεκδικούν να
επιστρέψουν οι απολυμένοι με τα
μέτρα έκτακτης ανάγκης Δημόσιοι
Υπάλληλοι.
Πηγή adedy.gr

συχνά γίνονται θύματα τα άτομα ΛΟΑΔΔΑ.
Ήδη από την πρώτη κοινή έκδοση τους η EI
και η PSI με τον τίτλο Οι συνδικαλιστές/
τριες για τα δικαιώματα των Λεσβιών και
Gay - η πρώτη το 1999 και η επόμενη το
2007 - προσπάθησαν να αναδείξουν τα
ζητήματα που επηρεάζουν τους/τις
εργαζόμενες με διαφορετικό σεξουαλικό
προσανατολισμό λειτουργώντας ως ένα
εργαλείο ανταλλαγής καλών πρακτικών, για
την συνδικαλιστική συμμετοχή και
κινητοποίηση των λεσβιών και gay ατόμων.
Τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΔΑ στην ατζέντα
των συνδικάτων: όλο και περισσότερες
συνδικαλιστικές ομοσπονδίες θέτουν ως
προτεραιότητα τα δικαιώματα στους
χώρους εργασίας των ΛΟΑΔΑ (λεσβιών,
ομοφυλόφιλων,
αμφιφυλόφιλων,
διεμφυλικών και διαφυλικών ατόμων) με το
να περιλαμβάνουν και να ενσωματώνουν
τα δικαιώματα τους στις συλλογικές
διαπραγματεύσεις και να εγκαθιδρύουν
ειδικές επιτροπές και προγράμματα μέσα
στα συνδικάτα για την προώθηση των

Ταμείο αλληλεγγύης στα
τουρκικά συνδικάτα από την
PSI. Το ταμείο στοχεύει στην
οικονομική βοήθεια των

οργανώσεων που
χτυπήθηκαν περισσότερο
από τις διώξεις και
απολύσεις που ακολούθησαν
το καθεστώς εκτάκτου
ανάγκης. Αποσκοπεί κυρίως
στη νομική υποστήριξη των
διωκόμενων αγωνιστών/
τριών και στην συνέχιση της
δράσης τους στον
ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

δικαιωμάτων τους. Μπορούμε να κάνουμε
περισσότερα.
Στην
παρούσα
κοινωνικοπολιτική κατάσταση,
όπου σε
πάρα πολλές χώρες τα ανθρώπινα
δικαιώματα των ΛΟΑΔΑ αμφισβητούνται τα
συνδικάτα πρέπει να συνεχίσουν να δείχνουν
σαφή και αποφασιστική ηγετική δράση για
την προστασία και την ανάπτυξη τους.
“Πολλά από τα συνδικάτα μέλη μας
εργάζονται επάξια και ο ρόλος τους πρέπει
να αναγνωριστεί» τόνισε ο
Fred Van
Leeuwen, ΓΓ της Διεθνούς Εκπαιδευτικών. Η
Rosa Pavanelli, ΓΓ της PSI είπε σχετικά: “Το
συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να αναπτύξει
δράσεις συνεργασίας για την καταπολέμηση
των διακρίσεων και της βίας στους χώρους
εργασίας λόγω διαφορετικών σεξουαλικών
προσανατολισμών και των διακρίσεων με
βάση το φύλο. Το επόμενο φόρουμ για τα
ζητήματα των ΛΟΑΔΔΑ στην εργασία θα γίνει
πριν το 30ο παγκόσμιο συνέδριο της PSI στη
Γενεύη στις 30 Οκτωβρίου. Διαβάστε εδώ
ολόκληρη την ανακοίνωση
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Τι περιμένει η ETUC από τις συστάσεις της ΕΕ για τους μισθούς, τη δημόσια χρηματοδότηση και την
επισφαλή εργασία.
Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 22/5

Ο σχεδιασμός της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής – το
’Ευρωπαϊκό εξάμηνο’ - ολοκληρώνεται με τις ετήσιες κατά
χώρα συστάσεις οι οποίες αναμένεται να δημοσιευθούν
σήμερα (22/5) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) είναι
σύμφωνη με την κατεύθυνση της Επιτροπής να δώσει
έμφαση στην αντιμετώπιση της ανισότητας και προσδοκεί
ότι «Οι ειδικές κατά χώρα συστάσεις», θα δώσουν
συγκεκριμένες προτάσεις επί
του θέματος.
Ειδικότερα, η ETUC περιμένει
από την Επιτροπή να
καταρτίσει συγκεκριμένες
συστάσεις για τα εξής:
1.

Να ενθαρρύνει τις
μισθολογικές
αυξήσεις ώστε να δρομολογηθεί η οικονομική
ανάκαμψη στην Ευρώπη:



Στηρίζοντας και βοηθώντας στην επέκταση του
αριθμού των εργαζομένων που καλύπτονται από
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ
συνδικάτων και εργοδοτών. Τέτοιου είδους
συστάσεις είναι που χρειάζονται κυρίως η Ιταλία, η
Ισπανία, η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Ουγγαρία, η
Κροατία, η Λιθουανία, η Εσθονία και η Κύπρος.



Προωθώντας τις αυξήσεις στους μισθούς. Οι
συστάσεις αυτές απαιτούνται ώστε οι μισθοί να
μπορέσουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη σε
χώρες όπως η Ισπανία, το ΗΒ, την Πορτογαλία, την
Φιλανδία και την Κύπρο. Ενώ οι ίδιες συστάσεις
είναι απαραίτητες για μεγαλύτερη συνεισφορά των
μισθών στην ανάπτυξη σε χώρες όπως η Γερμανία,
η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η
Τσεχία, η Σλοβακία και η Σλοβενία.

2. Να στηρίξει την αύξηση στις δημόσιες δαπάνες
τουλάχιστον κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, στη Γερμανία,
την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Τσεχία, τη
Σλοβακία και Λετονία. Επιπλέον να προβλέψει μέτρα για
την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε χώρες όπως η
Ιταλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και
η Λετονία.
3. Να αποθαρρύνει την επισφαλή απασχόληση σε όλη την

Ευρώπη προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και
να αντιμετωπιστεί η εργασιακή ανισότητα, με
συγκεκριμένη στόχευση κατά χώρα: τον περιορισμό των
προσωρινών συμβάσεων στη Γερμανία, Ισπανία και
Ολλανδία και των πολύ χαμηλά αμειβόμενων μερικά
απασχολούμενων στη Γαλλία και στη Γερμανία. Ειδικές
συστάσεις απαιτούνται για την εργασία χαμηλών ή
σποραδικών ωρών στη Βρετανία και την Ιρλανδία. Το
ζήτημα της επισφαλούς απασχόλησης θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί
με
συστάσεις στην Ιταλία,
την Πολωνία και την
Κύπρο.
Το Δελτίο καταλήγει με
τη
δήλωση
της
Αναπληρώτριας ΓΓ της
ETUC, Katja LehtoKomulainen:
“Η ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική πρέπει να δώσει ώθηση
στην οικονομική ανάκαμψη πιέζοντας για αυξήσεις στις
αμοιβές των εργαζομένων και για αύξηση των δημόσιων
και ιδιωτικών επενδύσεων’. . “ο καλύτερος τρόπος για την
επίτευξη δίκαιων μισθολογικών αυξήσεων είναι μέσα από
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η ευρωπαϊκή οικονομική
πολιτική πρέπει να στηρίξει τις συλλογικές
διαπραγματεύσεις και να δώσει κίνητρο για επέκταση των
θετικών κεκτημένων των συλλογικών συμβάσεων σε
περισσότερους/ες εργαζόμενους/ες.
“Τα κέρδη συνεχίζουν να αυξάνονται από το 2009 ενώ οι
επενδύσεις παραμένουν στα χαμηλότερα ποσοστά του
ΑΕΠ, πριν ακόμη την κρίση, ενώ οι δημόσιες δαπάνες
είναι σε ακόμη χειρότερα επίπεδα.
“Οι ανά χώρα Εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν στις αρχές
του έτους και προηγούνται των Συστάσεων, δείχνουν
καθαρά τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν για την
παραγωγικότητα οι επισφαλείς σχέσεις εργασίας όπως η
προσωρινή απασχόληση’.
Πηγή: ETUC
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Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απαντά με απεργία στη στοχοποίηση που δέχονται οι
εργαζόμενοι στην ΤΑ
Δελτίο Τύπου 18/5
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απαντά με σειρά κινητοποιήσεων στη
στοχοποίηση που δέχονται οι εργαζόμενοι στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση από τα μέτρα του 4ου μνημονίου που
αποφάσισε η συγκυβέρνηση με τους δανειστές, αλλά και τις
μονομερής κυβερνητικές αποφάσεις, όπως αυτή του Υπουργού
Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου για την υποχρεωτική ένταξη των
προνηπίων στα Νηπιαγωγεία, που οδηγεί στο κλείσιμο των
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και στην ανεργία τους
εργαζόμενους σε αυτούς.
Σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία, η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.ΑΝ.ΕΛ. κάνει επίθεση στους
εργαζόμενους
της
Τοπικής
Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς ,
«στραγγαλίζοντας» το Δημόσιο
και Κοινωνικό της χαρακτήρα,
αλλά και επιχειρώντας να
παραδώσει ολόκληρες υπηρεσίες
στα ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτός
είναι ο απώτερος στόχος μίας
σειράς αποφάσεων, κόντρα στις
«δεσμεύσεις»
αρμοδίων
Υπουργών.
Χαρακτηριστικά
παραδείγματα
είναι
οι
δεσμεύσεις της συγκυβέρνησης
για οριστική επίλυση νομοθετικά της εργασιακής υπόστασης
των Συμβασιούχων-Παρατασιούχων, για τους οποίους τώρα
έρχεται το Ελεγκτικό Συμβούλιο να κρίνει ως «παράνομα»
απασχολούμενους και να τους ζητήσει και τους μισθούς πίσω,
όπως διέρρευσε η απόφαση της Ολομέλειας. Κάτι τέτοιο βάζει
σε κίνδυνο και υπό καθεστώς απόλυσης 15.000
Συμβασιούχους των Δήμων, που καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες. Η αιφνιδιαστική και μονομερής απόφαση
του Υπουργού Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου για ένταξη
υποχρεωτικά των προνηπίων στα Νηπιαγωγεία συνιστά επίσης
«χτύπημα» κάτω από τη ζώνη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
πριμοδοτώντας, αν υλοποιηθεί, τα ιδιωτικά συμφέροντα στο
χώρο της Παιδείας. Σε αντίθεση οι εργαζόμενοι, Παιδαγωγικό,
Τεχνικό και Βοηθητικό προσωπικό που είτε δουλεύουν ως
τακτικό προσωπικό, είτε μέσω Ε.Σ.Π.Α. για πολλά χρόνια
στους Δήμους και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, θα
αντιμετωπίσουν και αυτοί το φάσμα της απόλυσης. Την ίδια
στιγμή, η συγκυβέρνηση προκαλεί «ασφυξία» στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, καθώς συνεχίζει να μην κάνει προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού, οδηγώντας έτσι σε απαξίωση ολόκληρες
υπηρεσίες και τομείς των Δήμων. Είναι μία τακτική που
εφάρμοσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις για να
παρουσιάσουν στη συνέχεια ως «σωτήρες» και μόνη «λύση»
τους ιδιώτες. Κι όλα αυτά με την συγκυβέρνηση να καταθέτει
προς ψήφιση στην Βουλή το 4ο μνημόνιο που περιλαμβάνει
μειώσεις μισθών και συντάξεων, μείωση αφορολογήτου,

μειώσεις φοροαπαλλαγών, κατάργηση του επιδόματος Β.Α.Ε.,
ξεπούλημα Δημόσιας περιουσίας, αναστολή Συλλογικών
Διαπραγματεύσεων,
πλήρης
εφαρμογή
ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών κ.λπ.
Προς απάντηση στη λαίλαπα των μέτρων και των αποφάσεων της
συγκυβέρνησης, το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που
συνεδρίασε την Τρίτη 16 Μαΐου 2017, αποφάσισε τις εξής
κινητοποιήσεις: 1. Να καλέσει το σύνολο των εργαζομένων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν στο Συλλαλητήριο
Διαμαρτυρίας ενάντια στην ψήφιση του 4ου Μνημονίου που θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18
Μαΐου 2017 στις 7.00 το απόγευμα
στην Πλατεία Συντάγματος. 2. Την
Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19
Μαΐου 2017, όλοι οι Σύλλογοι-Μέλη
της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
θα
πραγματοποιήσουν
Γενικές
Συνελεύσεις για την ενημέρωση του
συνόλου των εργαζομένων και τη
λήψη αποφάσεων. 3. Προκηρύσσει
Αποχή από κάθε εργασία για τους
εργαζόμενους
στην
Τοπική
Αυτοδιοίκηση το Σάββατο 20 και την

4.
Προκηρύσσει 48ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ για το
σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη
Δευτέρα 22 και Τρίτη 23 Μαΐου 2017. 5. Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 22
ΜΑΙΟΥ 2017, στις 11.00 το πρωί, οι εργαζόμενοι στους
Κυριακή

21

Μαΐου

2017.

Παιδικούς Σταθμούς, αλλά και το σύνολο των εργαζομένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πραγματοποιήσουν Συγκέντρωση
Διαμαρτυρίας στην Πλατεία Συντάγματος ενάντια στην απαξίωση
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 6. Την ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΙΟΥ

2017, στις 9.00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί
Συγκέντρωση
Διαμαρτυρίας
των
ΣυμβασιούχωνΠαρατασιούχων αλλά και του συνόλου των εργαζομένων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα γραφεία της Ομοσπονδίας
(Πλατεία Καραϊσκάκη-Καρόλου 24).
Αίτημα η άμεση επίλυση του αδιεξόδου που δημιουργεί η
απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου . Οι
εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αποφασισμένοι,
αγωνιστικά, ενωτικά και μαζικά, να αντιταχθούν στις απολύσεις,
στις ιδιωτικοποιήσεις, στην κατάργηση του Δημόσιου και
Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και στο
ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας, όπως επίσης και στην
εφαρμογή της πολιτικής των μνημονίων. Οι κινητοποιήσεις και ο
αγώνας είναι μονόδρομος.
Πηγή: ΠΟΕ-ΟΤΑ
Σελίδα 3

