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“Ο Κοινωνικός Διάλογος και το Μέλλον της Εργασίας"
Διεθνές Συνέδριο στην Αθήνα

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
(ILO), η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) και η
Διεθνής Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιτροπών και
Παρεμφερών
Οργανισμών
(AICESIS) συμμετέχουν στη Διεθνή
Διάσκεψη που γίνεται στην Αθήνα,
στις 23 - 24 Νοεμβρίου, με θέμα «Ο
Κοινωνικός Διάλογος και το Μέλλον
της Εργασίας».
Η
τριμερής
σύνθεση
της
διοργάνωσης (με τη συμμετοχή

Συνέντευξη του Προέδρου του ΚΠ,
Γιούλου Γ., στο νέο τεύχος του
newsletter του Τομέα Μάνατζμεντ
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
της ΕΕΔΕ με ειδικό θέμα το Ανθρώπινο
Δυναμικό στη Δημόσια Διοίκηση.

‘Αυτό που παρατηρεί κανείς, σήμερα, είναι
ότι η βασική ιδέα συγκρότησης, ανάπτυξης

κ υ β ερ ν ητ ι κώ ν εκ π ρ ο σ ώ π ω ν,
εκπροσώπων εργαζομένων, και
εργοδοτών) γίνεται στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε η
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας το
2015.
Στόχος της συνάντησης είναι ο
διάλογος πάνω στις πιο σημαντικές
τρέχουσες μεταβολές στον κόσμο
της εργασίας και ο προσδιορισμός
των μελλοντικών δράσεων, καθώς
και ζητήματα που αφορούν τον
κοινωνικό διάλογο.
Σύμφωνα
με
την
έκθεση
αναφοράς της ILO, (η οποία
βασίζεται στα αποτελέσματα
έ ρ ε υ ν α ς
τ ω ν
4 4
Οικονομικών και Κοινωνικών
Επ ι τρ ο π ών
κα ι
των
προτεραιοτήτων που βάζουν στη
διαχείρηση του μέλλοντος της
εργασίας) οι τέσσερις μεγάλες

κατευθύνσεις των αλλαγών που
μετασχηματίζουν θεμελιωδώς τον
κόσμο της εργασίας, είναι: οι
τεχνολογικές
εξελίξεις,
οι
δημογραφικές αλλαγές, η κλιματική
αλλαγή και οι επιταχυνόμενες
παγκοσμιοποιητικές τάσεις . Αναφέρει
επίσης στο κείμενο της έκθεσης «Ο
κοινωνικός διάλογος, με τη συμμετοχή
κυβερνήσεων και των οργανώσεων
εργοδοτών και εργαζομένων, πρέπει
να διαδραματίσει βασικό ρόλο στο
σχεδιασμό του μέλλοντος της
εργασίας, εξασφαλίζοντας ότι οι χώρες
θα ανα πτ ύξου ν ισορ ροπημ ένες
πολιτικές για την αντιμετώπιση αυτών
των δυνάμεων αλλαγής, οι οποίες θα
συμβάλλουν τόσο στη βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη όσο και στην
κοινωνική δικαιοσύνη .
Συνεχής ενημέρωση από τη συνάντηση
εδώ

αλλά και λειτουργίας των δομών του ελαχιστοποίησης του κόστους είναι ότι
δημοσίου τομέα είναι η οικονομία, με τη έχουμε μια διαρκή αναδιάρθρωση των
μορφή της ελαχιστοποίησης του κόστους δομών του δημοσίου είτε με το σχεδιασμό
λειτουργίας τους.
και την εφαρμογή «νέων» οργανογραμμάτων
Αυτή η λογική, η οποία αποτελεί μοντέρνα είτε με τη συγχώνευση υπηρεσιών, φορέων
προέκταση
της
και οργανισμών.
λογικής του κράτους ‘Μια γενική παρατήρηση είναι ότι Το αποτέλεσμα των
« ν υ χ τ ο φ ύ λ α κ α » , αλλάζουν σημαντικά οι εργασιακές διαδικασιών
αυτών
σχέσεις
στο
δημόσιο
τομέα.
οδηγεί τελικά, σε Παρατηρούμε όχι μόνο έναν περιορισμό παραμένει ένα μεγάλο
συρρίκνωση
της των θέσεων μονίμων υπαλλήλων αλλά ερωτηματικό, καθώς
παρέμβασης
του και μια μετάβαση από μια κατάσταση σε πολλές περιπτώσεις
δημόσιου τομέα και στην οποία κυριαρχούσε η μόνιμη και οι αναδιαρθρώσεις και
ρυθμισμένη μισθωτή εργασία σε μια νέα
σε
περιορισμό κατάσταση όπου εισέρχονται δυναμικά σ υ γ χ ω ν ε ύ σ ε ι ς
παροχής δημόσιων και στο δημόσιο οι επισφαλείς και συνοδεύτηκαν
με
ευέλικτες μορφές εργασίας’
αγαθών.
μεγάλα λειτουργικά και
Μια
δεύτερη
ο ρ γ α ν ω τ ι κ ά
παρατήρηση που μπορεί να κάνει κανείς και προβλήματα και από μια, σχετική έστω,
η οποία σχετίζεται τόσο με την εφαρμογή αδυναμία παροχής του σχετικού δημόσιου
των προγραμμάτων προσαρμογής όσο και αγαθού. ‘
με την προαναφερόμενη λογική της Διαβάστε την συνέντευξη εδώ.
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Χωρίς Δημόσιες Επενδύσεις δεν υπάρχει κοινωνικό περιεχόμενο
Η ανακοίνωση της EPSU για την Ετήσια Επισκόπηση της Επιτροπής

Στις 22 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε
την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης (AGS) για το 2018. η
οποία προδιαγράφει τις προτεραιότητες της επόμενης
χρονιάς στο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής που θα

ποσοστό του ΑΕΠ). Με άλλα λόγια τα χαμηλότερα ποσοστά
των τελευταίων 10 ετών.
Ο Γενικός Γραμματέας της EPSU, Jan Willem Goudriaan
δήλωσε σχετικά :

Οι Δημόσιες Επενδύσεις ως % του ΑΕΠ στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη

εφαρμοστεί μέσα από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο Η φετινή
επισκόπηση επικεντρώνει κυρίως στην κοινωνική πολιτική,
κάνοντας σαφές ότι ο Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων θα
αποτελέσει σημείο αναφοράς στο ευρωπαϊκό εξάμηνο .
Η ΕPSU βλέπει θετικά αυτή την εξέλιξη, συγχρόνως ;όμως
εκφράζει την ανησυχία της για τον τρόπο με τον οποίο θα
εφαρμοστεί πρακτικά, τόσο στις εξειδικευμένες εκθέσεις
κατά χώρα (που θα δημοσιευθούν τον Φεβρουάριο) και
επιπλέον, για τα μέτρα στα οποία θα συγκεκριμενοποιηθούν
στις κατά χώρα συστάσεις που θα δημοσιευθούν το Μάιο.
Έτσι όπως εξηγεί στην ανακοίνωσή της: «η Επιτροπή και σε
αυτή την επισκόπηση της παραλείπει να αναφερθεί στην
ανάγκη για αύξηση των δημόσιων επενδύσεων, οι οποίες
είναι πιο επείγουσες από κάθε άλλη φορά. Έτσι βασικό
ζήτημα για άλλη μια φορά είναι η «Χρηματοοικονομική
Υπευθυνότητα». Συγχρόνως όμως, αναφέρεται στο «χαμηλό
κόστος χρηματοδότησης ως κίνητρο για τις κυβερνήσεις να
επισπεύσουν τις επενδύσεις». Εν τω μεταξύ, τα πιο
πρόσφατα στοιχεία δείχνουν πτώση των δημόσιων
επενδύσεων 2,7% στην ΕΕ και 2,5% στην Ευρωζώνη (ως

"Συμφωνούμε με την τοποθέτηση της ΕΕ ότι χρειαζόμαστε
προσβάσιμες, προσιτές οικονομικά και ποιοτικά, δημόσιες
υπηρεσίες…όπως τα συστήματα παιδικής μέριμνας, η
εξωσχολική φροντίδα, η εκπαίδευση, η υγεία … αλλά αυτό
που παραλείπει είναι ο βασικός ρόλος της δημόσιας
επένδυσης σε αυτούς τους τομείς υπηρεσιών. Οι δημόσιες
επενδύσεις από το 2009 και μετά είναι σε συνεχή ύφεση
και η αύξηση που χρειάζεται να δοθεί θα πρέπει να
υπολογίζεται όχι με τα δεδομένα των προ κρίσης
χρηματοδοτήσεων αλλά να προβλέπει και το κόστος
απώλειας που έχουν υποστεί οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω
της ελλιπούς χρηματοδότησης όλα αυτά τα χρόνια.
Πηγή: EPSU
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Διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας από την ΔΟΕ
«Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση - Εξελίξεις και προοπτικές »
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνεργασία με τους Συλλόγους
Εκπαιδευτικών Π.Ε. Φλώρινας, τα Παιδαγωγικά Τμήματα του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τους φοιτητικούς
Συλλόγους των Παιδαγωγικών Τμημάτων,
διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με
θέμα: «Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση
- Εξελίξεις και προοπτικές», την Τρίτη 28
Νοεμβρίου 2017, ώρα 9.00–13.30 στο
Μεγάλο Αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.
Μετά το τέλος της επιστημονικής
ε κ δή λ ω σ η ς
θα
πραγματοποιηθεί
συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της
πόλης και πορεία προς το Διοικητήριο
στην οποία καλούμε όλους τους
συναδέλφους εκπαιδευτικούς καθώς και
τους φοιτητές να συμμετέχουν μαζικά και
δυναμικά.
Διεκδικούμε :
Ενιαία
δημόσια,
δωρεάν,
δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο
δωδεκάχρονο, δημόσιο, δωρεάν, υποχρεωτικό σχολείο και
δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για
όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο) .

- Αυτοτελή λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής
Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής και διασφάλιση των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους.
- Ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας
υπαγωγής των νηπιαγωγείων στους
Δήμους.
Στην
ημερίδα
καλούνται
να
συμμετέχουν :
- Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη των Δ.Σ.
των Συλλόγων καθώς και οι αιρετοί της
περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- Οι συνάδελφοί μας μέλη του Γενικού
Συμβουλίου και των Νομαρχιακών
Τμη μά των τη ς Α. Δ.Ε.Δ . Υ., της
περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Πηγή: ΔΟΕ

Εκδήλωση ΑΔΕΔΥ — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ
Εξελίξεις στις Εργασιακές Σχέσεις και στην Κοινωνική Ασφάλιση

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., το Κοινωνικό Πολύκεντρο και το
Νομαρχιακό Τμήμα Λάρισας διοργανώνουν εκδήλωση – συζήτηση με θέμα:
«Εξελίξεις στις Εργασιακές Σχέσεις και στην Κοινωνική Ασφάλιση».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:30,
στο Αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας (Κουμουνδούρου 17-19)
Κεντρικοί Ομιλήτές στην εκδήλωση είναι οι Γιάννης Κουζής, Καθηγητής στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο και Δημήτρης Μπούρλος, Δικηγόρος και Εκδότης
περιοδικού Νομοθεσία ΙΚΑ. Η ΑΔΕΔΥ συμμετέχει με τις παρεμβάσεις των μελών
της ΕΕ, Κουτσιουμπέλη Στ. και Πάιδα Γ.
Η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ καλεί τα Νομαρχιακά Τμήματα Καρδίτσας, Τρικάλων και
Μαγνησίας να ενημερώσουν τα μέλη τους για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση.
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