Εβδομαδιαία ενημέρωση
Κοινωνικό Πολύκεντρο — ΑΔΕΔΥ
Υπεύθυνη: Μαρία Φιλιοπούλου
Κοινωνικό Πολύκεντρο, Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου, 2103310080
www.kpolykentro.gr

Τεύχος 203

15 Μαρτίου 2018

Η Ποιότητα των ΔΥ αποτελεί κλειδί για την εμπιστοσύνη
των πολιτών στους θεσμούς τους
Στις 8 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για
τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και
Εργασίας (Eurofound) και η Ευρωπαϊκή
Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή,
διοργάνωσαν συνδιάσκεψη εκπροσώπων
των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, των
ευρωπαϊκών θεσμών, εθνικών και τοπικών
εκπροσώπων, ακαδημαϊκών, κ.ά. όπου
έγινε διάλογος πάνω στα κεντρικά
συμπεράσματα της έρευνας του Eurofound
για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη το
2016.

Η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών
αποτελεί παράγοντα κλειδί για τις
αποκλίσεις στο βαθμό εμπιστοσύνης που
έχουν οι ευρωπαίοι/ες πολίτες στους
θεσμούς τους, υπογραμμίζει η EPSU στο
κείμενο που δημοσιεύει με τις εκτιμήσεις
της με βάση τα στοιχεία της έρευνας.
Η σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο
δεικτών (εμπιστοσύνη στους θεσμούς και
ποιότητα ΔΥ) αποτελεί ένα από τα ευρήματα
της έρευνας που παρουσιάστηκε στο πάνελ
με θέμα ‘Πρόσβαση και ποιότητα των ΔΥ
στην ΕΕ - Διάλογος για την βελτίωση της
ποιότητας ζωής’. Τα στοιχεία που δίνει η
έρευνα - περίπου 30,000 απάντησαν το
ερωτηματολόγιο - αν και απαιτούν προσοχή
στην εξαγωγή συμπερασμάτων,
υποδεικνύουν πολλούς από τους λόγους για
τους οποίους η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει
να αποκτήσουν μια πιο προοδευτική και
ενεργητική αντίληψη για τις δημόσιες
υπηρεσίες τους η οποία πρέπει να
συνδυάζεται με επιπλέον ερευνητικά
ευρήματα.
Δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες που να

υποδεικνύουν τρόπους μέτρησης / ορισμού
της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών.
Αυτό που υπάρχει είναι η συνάρτηση της
ποιότητας τους με οικονομικούς δείκτες
(ιδιαίτερα στις περιπτώσεις χαμηλών
προϋπολογισμών) ενώ άλλοι παράγοντες
παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο .
Η EPSU εμμένει στη θέση της ότι οι αξίες
που διαπνέουν τις δημόσιες υπηρεσίες,
όπως η αλληλεγγύη, η ισότητα στην
πρόσβαση και στην αντιμετώπιση, η
οικονομική προσιτότητα και η βιωσιμότητα,
η δημοκρατικότητα τους, είναι σημαντικές
σε κάθε αξιολόγηση ποιότητας όπως είναι
και η ποιότητα των εργασιακών συνθηκών
εκείνων που παρέχουν τις υπηρεσίες.
Επιπλέον, οι υπηρεσίες πρέπει να ειδωθούν
τόσο μέσα από το πρίσμα της
διαφοροποίησης τους ανάλογα με τον
πληθυσμό στον οποίο στοχεύουν, όσο και ως
αλληλένδετες στο βαθμό που η ποιότητα της
μιας επηρεάζει και εξαρτάται από την
λειτουργία μιας άλλης. (Για παράδειγμα
οι υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών
σχετίζονται με την περαιτέρω ανάπτυξή τους
και γι’ αυτό πρέπει να περιλαμβάνουν την
στήριξη προς τις οικογένειες, όπως και η
υπηρεσίες φροντίδας των ηλικιωμένων
πρέπει να συμπληρώνονται με τις άδειες
από την εργασία ).
Οι δημόσιες υπηρεσίες που στοχεύουν σε
φτωχούς πληθυσμούς πολύ συχνά γίνονται
φτωχές δημόσιες υπηρεσίες γι’ αυτό το λόγο
είναι απαραίτητη η συνοχή και κοινωνική
πολυμορφία τους για την διατήρηση της
ποιότητας τους. Η κοινωνική /οικονομική
ποικιλότητα των πληθυσμών που
εξυπηρετούν οι δημόσιες υπηρεσίες είναι
σημαντική για το καλό όλων και για την
κοινωνική και οικονομική συνοχή
γενικότερα. Κανείς δεν θέλει μια ιατρική
φροντίδα που δεν του χρειάζεται και όμως
στα συστήματα υγείας που λειτουργούν με
κριτήρια οικονομικού οφέλους την λαμβάνει.
Γι αυτό το λόγο οι ΔΥ είναι πιο ανθεκτικές σε
περιόδους ύφεσης.
Από την άλλη, οι πιέσεις στα δημόσια

οικονομικά ειδικά σε τοπικό επίπεδο
εξακολουθούν να εντείνονται. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προωθεί τα ΣΔΙΤ και τους
‘καινοτόμους’ μηχανισμούς χρηματοδότησης
με την ταμπέλα των ‘νέων’ πηγών άντλησης
κεφαλαίου για να παρακάμψει έτσι την
έλλειψη δημόσιας χρηματοδότησης. Βέβαια
στην πραγματικότητα αυτά τα μοντέλα
εξεύρεσης πόρων καταλήγουν να αντλούν
περισσότερο δημόσιο χρήμα αντί να
προσθέτουν.
Επιπλέον παράγοντας για την ποιότητα των
ΔΥ, είναι η βιωσιμότητά τους
μακροπρόθεσμα. Πρέπει να δώσουμε
έμφαση στη θέση μας ότι οι συλλογικές
πηγές χρηματοδότησης αποτελούν
απαραίτητη βάση για τις ΔΥ (δηλαδή μέσω
των φόρων, της κοινωνικής ασφάλισης,
όπως επίσης και μέσω των οργανισμών
κοινωνικής οικονομίας). Η ΕΕ θα έπρεπε να
υποστηρίζει τα κράτη μέλη σε αυτή την
κατεύθυνση, με τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται ότι το κάθε ευρώ από τα
χρήματα των φορολογούμενων δαπανάται
με δίκαιο τρόπο. Διότι σε κάθε περίπτωση οι
ΔΥ ωφελούν τόσο τον δημόσιο όσο και τον
ιδιωτικό τομέα.
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να
ενεργήσουν δραστήρια για στο σχεδιασμό
των μελλοντικών ΔΥ. Οι νέες και
αυξανόμενες ανάγκες που συνδέονται με
τις τεχνολογικές εξελίξεις όπως και οι
μεγαλύτερες προσδοκίες των χρηστών των
ΔΥ, απαιτούν ακριβώς αυτό. Οι υπεύθυνοι/
ες χάραξης πολιτικής πρέπει να φανούν
ειλικρινείς λέγοντας ότι ο δίκαιος χειρισμός
αυτών των θεμάτων απαιτεί ένα πλαίσιο
που θα συνδυάζει την ανάληψη των
κινδύνων με την αλληλεγγύη μεταξύ των
πολιτών, με τρόπο που να εγγυάται την
ποιότητα των ΔΥ για όλους και που θα
σέβεται τα ατομικά δικαιώματα.
Εν κατακλείδι, το μέλλον των ΔΥ εμπεριέχει
τόσο ευοίωνες όσο και δυσοίωνες
προοπτικές. Σίγουρα υπάρχουν λόγοι να
είμαστε αισιόδοξοι.
Πηγή: EPSU
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Συναντήσεις του προεδρείου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με ευρωπαϊκά Συνδικάτα και Φορείς στις Βρυξέλλες
(5 - 6 Μαρτίου 2018)
Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ,
Κατά τη δεύτερη μέρα της
12/3/2018)
ε π ί σ κ ε ψ η ς ,
Αντιπροσωπεία του Προεδρείου της
πραγματοποιήθηκαν
Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποτελούμενη
συναντήσεις
με
τον
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
από τους Γ. Πάιδα (Πρόεδρο), Στ.
Κουτσιουμπέλη
(Γενικό
Οικονομικής
και
Γραμματέα),
Δ.
Μ π ρ ά τη
Κοινωνικής
Επιτροπής
(Αντιπρόεδρο,
Υπεύθυνο
(ΕΟΚΕ), Γιώργο Ντάση και
Οργανωτικού και Νομαρχιακών
την Πρόεδρο της Ομάδας
Τμημάτων) και Γ. Πετρόπουλο
Εργαζομένων της ΕΟΚΕ,
(Αντιπρόεδρο, Υπεύθυνο Τύπου
Gaby Bischof.
Στις συναντήσεις αυτές
και
Δημοσίων
Σχέσεων)
επισκέφθηκε,
κατόπιν
παρουσιάστηκαν
η
Από τη συνάντηση με τον Γ.Γ. και την Ευρωμεσογειακή Ομάδα της EPSU
προσκλήσεως του Γ.Γ. της EPSU
λειτουργία της ΕΟΚΕ και οι
(Ευρωπαϊκά Συνδικάτα Δημοσίων
παρεμβάσεις της Ομάδας
Υπηρεσιών), Jan Willem Goudriaan, τις συνομοσπονδιών, τόσο οργανωτικά, όσο Εργαζομένων σε αυτήν και διερευνήθηκαν
Βρυξέλλες.
και στη διαδικασία διαμόρφωσης θέσεων, τρόποι περαιτέρω συνεργασίας και προβολής
αλλά και η εν γένει στενότερη συνεργασία των θέσεων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ενώ έγινε και
Κατά την πρώτη μέρα της επίσκεψης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τις διεθνείς ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούν
Δευτέρα 5/3, πραγματοποιήθηκαν αρχικά πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν το τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
συναντήσεις με τον Γ.Γ. της EPSU και τα επόμενο διάστημα.
Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί
μέλη της Ευρωμεσογειακής
Ομάδας, Fátima Aguado (από
της
αντιπροσωπείας,
την Ισπανική Συνομοσπονδία
συναντήθηκαν με την Susan
CCOO) και τον Enzo Bernardo
Flocken, Γ.Γ. της ETUCE
(από
την
Ιταλική
(Ευρωπαϊκά Συνδικάτα της
Συνομοσπονδία FP CGIL), ενώ
Εκπαίδευσης),
όπου
στη συνέχεια, τα μέλη της
ενημερώθηκαν
για
τις
δ
ρ
α
σ
τ
η
ρ
ι
ό
τ
η
τ
έ
ς
τ
ης
α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ί α ς
συναντήθηκαν με τον Γ.Γ. της
(εκπαίδευση μεταναστών και
ETUC Luca Visentini.
προσφύγων, εισαγωγή νέων
τεχνολογιών
στην
Κατά
τη
διάρκεια
των
εκπαίδευση, προστασία των
συναντήσεων,
η
εργασιακών
αλλά
και
αντιπροσωπεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
κοινωνικών και πολιτικών
δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών,
εξέθεσε αναλυτικά τα προβλήματα
που έχουν προκαλέσει οι πολυετείς
με έμφαση στην περίπτωση της
πολιτικές
λιτότητας
στους
Τουρκίας), ενώ ζητήθηκε η
εργαζόμενους στο Δημόσιο και στην
συμμετοχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σε
ελληνική κοινωνία γενικότερα.
πανευρωπαϊκές δράσεις, από
κοινού
με
τις
άλλες
Παρουσιάστηκε το πλαίσιο των
συνομοσπονδίες.
αγωνιστικών διεκδικήσεων και
Από
την
πλευρά
της
ζητήθηκε η συνδρομή των Ευρωπαϊκών
αντιπροσωπείας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Συνδικάτων στην ανάδειξή τους με
παρουσιάστηκαν τα οξυμένα
προβλήματα, που αφορούν στην
συγκεκριμένες δράσεις, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κάτι που
εκπαίδευση και ειδικότερα στην
με προθυμία έγινε αποδεκτό.
υποστελέχωση και στις κτηριακές
Συζητήθηκε, παράλληλα, η ενεργή
υποδομές.
συμμετοχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην
οργανωτική προετοιμασία των
Πηγή: adedy.gr
επερχόμενων συνεδρίων των δύο
Από τη συνάντηση με τη Susan Flocken, Γ.Γ. της ETUCE

Εβδομαδιαία ενημέρωση
Κοινωνικό Πολύκεντρο — ΑΔΕΔΥ

Για την πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας
στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δ Τ της Ε Ε της ΑΔΕΔΥ
2. Ζητήθηκε η κατάργηση της τροπολογίας του άρθρου 36 του
Ν.4489/17 -με την οποία τιμωρείται όποιος συμμετέχει σε
νόμιμη απεργιακή κινητοποίηση- και παραδόθηκε το υπόμνημα,
υπ’ αριθμ. πρωτ. 365/18-09-2017, της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. το οποίο
περιλαμβάνει τα 14 σημεία – θέσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την
αξιολόγηση.
Από την πλευρά της η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Όλγα Γεροβασίλη, έδωσε τις εξής απαντήσεις:
1. Πρότεινε ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του
διαλόγου την 5η Απριλίου 2018 και δεσμεύτηκε ότι σήμερα θα
εκδοθεί εγκύκλιος η οποία θα αναστέλλει ως τότε τις
Την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο

διαδικασίες αξιολόγησης.

Διοικητικής Ανασυγκρότησης η πρώτη συνεδρίαση της κοινής

2.

ομάδας εργασίας για τη Δημόσια Διοίκηση.

κατέθεσε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με τα δεκατέσσερα σημεία, δήλωσε πως θα

Η αντιπροσωπεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που συμμετείχε στη συνάντηση,

το μελετήσει και θα δώσει αναλυτικές και συγκεκριμένες

έθεσε, από την πλευρά της, τα παρακάτω θέματα:

απαντήσεις, μέσα στις επόμενες μέρες, τόσο για την τροπολογία,

1. Προϋπόθεση συμμετοχής σε οποιαδήποτε συζήτηση στην
ομάδα εργασίας αποτελεί η

αναστολή

της

Για την κατάργηση της τροπολογίας και το υπόμνημα που

όσο και για τα υπόλοιπα θέματα που περιλαμβάνει.

διαδικασίας

αξιολόγησης του 2018, που ήδη έχει ξεκινήσει σε ορισμένες

Πηγή: adedy.gr

υπηρεσίες του Δημοσίου, για όσο διαρκεί ο διάλογος.

ώστε να συντονίσουμε την
ιδιωτικοποίησης της εταιρείας.

Η Ομοσπονδία Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ καλεί σε
συγκέντρωση για Υπερταμείο και Συλλογική
Σύμβαση
(ΔΤ της ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ, 14/3)
Κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων και την ένταξη της ΕΥΔΑΠ
στο Υπερταμείο, βρισκόμαστε ίσως στην πιο κρίσιμη στιγμή
για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Εταιρείας.
Η ΟΜΕ αξιολογώντας την κρισιμότητα της κατάστασης,
αποφάσισε να προσκαλέσει όλους τους εργαζόμενους σε μια
ανοιχτή συνάντηση ώστε να ενημερωθούν όλοι για αυτό το
σοβαρό ζήτημα.
Είναι επιτακτική ανάγκη να παρευρεθούν όλοι οι συνάδελφοι

δράση

μας

κατά

της

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ σας καλεί
την Παρασκευή 16-3-2018 στις 11:30 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Περισσού για να σας ενημερώσει για τα εξής
θέματα :
1. Ένταξη της ΕΥΔΑΠ στο Υπερταμείο – Προσφυγή στο
Συμβούλιο Της Επικρατείας. Θα γίνει αναλυτική
ενημέρωση από τους Νομικούς Συμβούλους
2. Υπογραφή νέας ΣΣΕ.
3. Παρουσία αποστολής της ΟΜΕ στο Ευρωκοινοβούλιο και
επαφή με Έλληνες Ευρωβουλευτές.
4. Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού στις 22-3
-2018
5. Επόμενες δράσεις του Συνδικάτου
Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
Η απουσία του προσωπικού από την Υπηρεσία είναι
δικαιολογημένη
καθώς
θα
τηρηθεί
κατάσταση
παρουσιολογίου.
Περισσότερα εδώ
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