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ψήφων που ορίζεται για την έγκριση της 

απεργίας στα πρωτοβάθμια σωματεία 

αυξάνεται από 1/3 σε 1/2 συν 1 των 

εγγεγραμμένων με συνδρομή μελών. Αυτό 

οδηγεί σαφώς σε περιορισμό των 

συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ανοίγει το 

δρόμο για επιπλέον περικοπές στην εργατική 

νομοθεσία και στα εργασιακά δικαιώματα  

και στο δημόσιο τομέα.»  

Η ΕΕ της ΟΛΜΕ πρόσθεσε σχετικά, “Ήδη η 

κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για ένα νέο κύκλο 

συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων καθώς 

και για περαιτέρω μείωση του κόστους 

εργασίας. Όπως επίσης δεσμεύτηκε να 

παγώσει την πρόσληψη νέων μόνιμων 

εκπαιδευτικών για το 2018.».  

Η ETUCE κλείνει το ΔΤ με την δέσμευση ότι θα 

συνεχίσει να παρακολουθεί τις κρίσιμες 

εξελίξεις που επίκεινται .  

Πηγή ETUCE 

Η ETUCE για την Ελλάδα: Αρνητικές οι 

προβλέψεις για το Δημόσιο Τομέα  

(ΔΤ των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για την 

Εκπαίδευση, 24/1): Στις 25 Γενάρη τα 

συνδικάτα που εκπροσωπούν τους 

ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς  σ τ ο  δ η μ ό σ ι ο , 

συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των 

εκπαιδευτικών συμμετείχαν σε μια μαζική 

κινητοποίηση στην Αθήνα ως απάντηση 

στον νέο νόμο 4512, για την εφαρμογή  

των προαπαιτούμενων μέρος της της 3ης 

αξιολόγησης που επιβάλουν οι δανειστές. 

Σύμφωνα με την Διδασκαλική 

Ομοσπονδία Ελλάδας, ο νόμοs αυτός 

αποτελεί τη βάση για νέες μεθοδεύσεις 

εμπλοκής στα εργασιακά ακόμη 

εισάγοντας περιορισμούς ακόμη και στο 

δικαίωμα της απεργίας, την επέκταση των 

ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, καθώς και 

την εισαγωγή νέων κριτηρίων και 

χρονοδιαγραμμάτων για τις επικείμενες 

συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων.  

Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ Θ. Κικινής δήλωσε 

σχετικά: “Η κυβέρνηση αλλάζει τη διάταξη 

για την δυνατότητα των σωματείων να 

καλούν σε απεργία σε επίπεδο 

επιχείρησης. Για την ώρα η ρύθμιση 

επηρεάζει κυρίως τα συνδικάτα στον 

ιδιωτικό τομέα. Παρόλα αυτά το ποσοστό 

Πραγματοποιήθηκε στις 

19/1 η σύσκεψη των 

Ομοσπονδιών Δ.Ο.Ε 

Ο.Λ.Μ.Ε. και Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. 

Ακολουθεί το ΔΤ της 

συνάντησης . 

Μετά από έναν αναλυτικό 

και γόνιμο διάλογο οι 

εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών συμφώνησαν ότι είναι κοινοί στόχοι 

του οργανωμένου κινήματος της εκπαίδευσης η διασφάλιση του 

δημόσιου και κοινωνικού αγαθού της Παιδείας και η αναγνώριση 

της σημασίας του λειτουργήματος που ασκούν οι εκπαιδευτικοί. 

Συμφώνησαν, επίσης, για την αναγκαιότητα κοινών δράσεων 

απέναντι σε πολιτικές που προωθούν αντεργατικές και 

αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις. Αναδείχθηκε, τέλος, η αναγκαιότητα 

για την πραγματοποίηση δυο, τουλάχιστον, κοινών συναντήσεων 

των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών ετησίως για να καταγράφονται τα 

προβλήματα του χώρου και να υπάρχει, κατά το δυνατόν, κοινός 

βηματισμός και χάραξη σχεδίου δράσης. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι Ομοσπονδίες έθιξαν ζητήματα, 

όπως: 

 Ο κίνδυνος εφαρμογής των προβλέψεων του Ο.Ο.Σ.Α. και των 

«θεσμών» για την αύξηση του διδακτικού ωραρίου, τις περαιτέρω 

συγχωνεύσεις σχολείων και τμημάτων και την αξιολόγηση-

χειραγώγηση, 

 η περαιτέρω επιδείνωση του εργασιακού καθεστώτος των 

εκπαιδευτικών, 

 η εμπορευματοποίηση της Παιδείας με τη θεσμοθέτηση του 

σχολείου της αγοράς (vouchers, ελεύθερη γονεϊκή επιλογή, 

παράδοση δημόσιων σχολείων από το Υπουργείο Παιδείας στην 

τοπική αυτοδιοίκηση και σε Μ.Κ.Ο., εισβολή hedge funds, ή private 

equity funds στα ιδιωτικά σχολεία), 

 η λειτουργία, με ευθύνη της κυβέρνησης, των Κέντρων Μελέτης 

με παράνομα Φροντιστήρια στο δημοτικό, 

 η μετατροπή των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

σε Κέντρα Μελέτης με στόχο την εργασιακή εξαθλίωση των 

εκπαιδευτικών, 

 η απαράδεκτη κατάσταση με την έκδοση τίτλων σπουδών από 

ιδιώτες, χωρίς κανένα έλεγχο της πολιτείας, στον χώρο των 

Πληροφορικής και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, 

 ο κίνδυνος πλήρους απόσυρσης της πολιτείας από τον χώρο της 

ιδιωτικής εκπαίδευσης, 

 η καθιέρωση Νέου τύπου Λυκείου, 

 το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας, 

 η ανάγκη άμεσης θεσμοθέτησης της δίχρονης, δημόσιας, δωρεάν, 

υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο 

νηπιαγωγείο από νηπιαγωγούς. 

Πηγή: ΟΛΜΕ 

Κ ο ι ν ή  σ ύ σ κ ε ψ η  Δ Ο Ε ,  Ο Λ Μ Ε ,  Ο Ι Ε Λ Ε  γ ι α  κ ο ι ν ο ύ ς  σ τ ό χ ο υ ς   

τ ο υ   κ ι ν ή μ α τ ο ς  τ η ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς   

http://www.kpolykentro.gr/
https://www.csee-etuce.org/en/news/archive/2422-greece-negative-forecast-for-the-public-sector
doe.gr
http://olme-attik.att.sch.gr/


 

 

Οι ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ  

Ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για το 3ο Τρίμηνο 2017 (προσωρινά στοιχεία)  

Εβδο μαδι α ία ενη μέρωση  

Κοινων ικό  Πολύκεντρο  —  ΑΔΕΔΥ  

 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά 

στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη 

χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς 

θεσμικών τομέων για το 3ο τρίμηνο του 

2017.  

Οι τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί 

λογαριασμοί θεσμικών τομέων παρέχουν 

μια συνολική περιγραφή της Ελληνικής 

οικονομίας, βασισμένη στην ανάλυση της 

οικονομικής συμπεριφοράς των θεσμικών 

τομέων που τη συνθέτουν (νοικοκυριά και 

μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που 

ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ ν  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ά ,  μ η 

χ ρ η μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  ε τ α ι ρ ε ί ε ς , 

χρηματοοικονομικές εταιρείες, γενική 

κυβέρνηση) καθώς και των σχέσεων της 

εθνικής οικονομίας με τον υπόλοιπο 

κόσμο .  

 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που 

δημοσιοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ, κατά το τρίτο 

τρίμηνο του 2017, το διαθέσιμο εισόδημα 

του τομέα των νοικοκυριών και των μη 

κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) 

αυξήθηκε κατά 0,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 

προηγούμενου έτους, από 29,2 δις. ευρώ σε 29,4 δις. ευρώ. 

 

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των 

νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών 

ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, 

αυξήθηκε κατά 0,8% σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 

έτους, από 30,9 δις. σε 31,1 δις. ευρώ (βλ. 

Διάγραμμα 1). 

 

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών 

και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η 

ακαθάριστη αποταμίευση προς το 

ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -6,0% 

κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, σε 

σύγκριση με -6,0% το τρίτο τρίμηνο του 

2016 (Διάγραμμα 2).  

 

Κατεβάστε την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ εδώ 

 

 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (2018) 

Εξέλιξη του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος και της καταναλωτικής δαπάνης των Νοικοκυρι-

ών και ΜΚΙΕΝ (μεταβολή σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγουμένου έτους) 

Εξέλιξη ποσοστών αποταμίευσης Νοικοκυρών και ΜΚΙΕΝ 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL91/-


 

 

Σελίδα 3 

Εβδο μαδι α ία ενη μέρωση  

Κοινων ικό  Πολύκεντρο  —  ΑΔΕΔΥ  

Οι στόχοι των δανειστών, της κυβέρνησης και 

των πολιτικών δυνάμεων, που στηρίζονται ή 

ανέχονται το μνημονιακό κατεστημένο είναι 

πλέον στην ημερήσια διάταξη. 

Το ΣΕΚΕΣ ζητά να συγκληθεί άμεσα το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΕ για να τεθούν 

μετ΄ επιτάσεως τα παρακάτω: 

1. Να γίνει άμεσα προσφυγή (τακτική και 

ασφαλιστικά) ενάντια στην αντισυνταγματική 

μεταφορά των μετοχών στο Υπερταμείο. .. 

2.Να προγραμματιστεί και προετοιμαστεί η 

συγκέντρωση όλου του προσωπικού που έχει 

αποφασίσει η Ομοσπονδία 

3. Να ανακοινωθεί επιτέλους το σταμάτημα της 

εκβιαστικής και παράνομης διαδικασίας των 

«ΔΗΛΩΣΕΩΝ». 

4. Να απαιτήσουμε την άμεση υλοποίηση των 

300 προσλήψεων τακτικού προσωπικού και η 

έναρξη της διαδικασίας άλλων 300 τακτικών 

προσλήψεων πλήρων δικαιωμάτων. 

5. Να δημοσιοποιηθούν επιτέλους και 

υλοποιηθούν οι ομόφωνες αποφάσεις του 

καλοκαιρινού συνεδρίου της ΟΜΕ (η αντίθεση 

στις διακοπές νερού και ο έλεγχος από 

ορκωτούς των οικονομικών της) 

4. Να εκκινήσει η διαδικασία άμεσης 

υπογραφής της επόμενης ΣΣΕ. 

 

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ 

Η ανακοίνωση του Συμμετοχικού Ενωτικού 
Κινήματος Εργαζομένων & Συνταξιούχων 
σε ανακοίνωση που δημοσίευσε 24/1 
καλεί τους εργαζόμενους να παρέμβουν 
για να επανέλθει η ΕΥΔΑΠ υπό πλήρη 
δημόσιο έλεγχο.  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Με το νόμο 4512/2018, η ΕΥΔΑΠ από 

1/1/2018 δεν ανήκει πλέον στο ελληνικό 

δημόσιο. Για 99 χρόνια για το παρόν και το 

μέλλον της ΕΥΔΑΠ θα αποφασίζει μια 100% 

ιδιωτική εταιρεία υπό τον έλεγχο των 

δανειστών: η Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών 

και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) ή «Υπερταμείο». 

Έχουμε κάνει σαφές (από την ψήφιση του 

νόμου 4389/2016 με τον οποίο ιδρύθηκε η 

ΕΕΣΥΠ) και το επαναλαμβάνουμε. Η 

απόφαση της Βουλής και η μεταφορά των 

μ ε τ ο χ ώ ν  τ η ς  Ε Υ Δ Α Π  ε ί ν α ι 

αντισυνταγματική. Με την απόφαση 

1906/2014 το ΣτΕ δεν αφήνει καμία 

χαραμάδα αμφισβήτησης γι αυτό. Ο 

αγώνας των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ και 

της κοινωνίας συνεχίζεται. Για να γίνει 

σεβαστό το Σύνταγμα της χώρας, για να 

επανέλθει η ΕΥΔΑΠ υπό πλήρη δημόσιο 

έλεγχο…..» 

«Η ένταξη ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο 

δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή για το νέο 

σκηνικό που διαμορφώνεται με γοργούς 

ρυθμούς για τα νερά της Ελλάδας, την 

προσβασιμότητα υδροδοτούμενων και 

αρδευόμενων και τα εργασιακά 

συμφέροντα των εργαζομένων στον κύκλο 

του νερού. 

Τα πρόσφατα δημοσιεύματα για τις 

απαιτήσεις των δανειστών εν όψει της 

αξιολόγησης δείχνουν ότι: 

 Το δημόσιο Νερό της Ελλάδας είναι σε 

άμεσο και μέγιστο κίνδυνο. Το νερό 

μετατρέπεται πλήρως από αγαθό σε 

εμπόρευμα.  

 Πολίτες και αγρότες χάνουν την 

ελεύθερη πρόσβαση στο καθαρό νερό ή 

την πληρώνουν πολύ ακριβά. Η υγεία των 

πολιτών τίθεται υπό αμφισβήτηση. 

 Τα εργατικά δικαιώματα μπαίνουν στην 

κ λ ί ν η  τ ο υ  « μ ν η μ ο ν ι α κ ο ύ » 

Προκρούστη….» 

«...Η πώληση ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ, ο έλεγχος 

πλέον και των ΔΕΥΑ και η εφαρμογή της 

ΚΥΑ για την τιμολόγηση είναι τα βασικά 

προ α πα ιτο ύ μ ε να  της  ε πό μ ε νης 

4ης αξιολόγησης. 

Η ΕΥΔΑΠ ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ (ΕΕΣΥΠ) 
Ανακοίνωση του ΣΕΚΕΣ για κινητοποίηση των εργαζομένων ενάντια στην ιδιωτικοποίηση 

ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2013, όταν οι 

εργαζόμενοι του ΕΚΠΑ βρισκόταν στην 

κορύφωση μιας πολύμηνης απεργιακής 

κινητοποίησης, με στόχο την ανατροπή της 

πολιτικής των διαθεσιμοτήτων-απολύσεων, 

εκατοντάδων εργαζόμενων στα Πανεπιστήμια 

και ευρύτερα στον Δημόσιο Τομέα. 

Συνεχίστηκε σταθερά τα επόμενα χρόνια και 

συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. 

 

Δηλώνουμε, τέλος, πως οι εργαζόμενοι στο 

Δημόσιο, βρίσκονται απέναντι σε κάθε 

προσπάθεια ποινικοποίησης του απεργιακού 

δικαιώματος κ αι  π εριστολής  τω ν 

σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ώ ν  ε λ ε υ θ ε ρ ι ώ ν , 

υπερασπιζόμενοι σθεναρά το δικαίωμα 

συλλογικής έκφρασης και δράσης 

 

Πηγή: adedy.gr 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της 

Α . Δ . Ε . Δ . Υ .  ε κ φ ρ ά ζ ε ι  τ η ν 

συμπαράσταση στις εργαζόμενες 

του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών  

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., 

εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της, 

στις εργαζόμενες του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

(ΕΚ ΠΑ ) ,  Α θη νά  Α λεξα νδ ρ ή  κα ι 

Βανέσσα  Πεντογάλου, καθώς και στον 

Παναγιώτη Σωτήρη, διδάσκοντα του ΕΑΠ 

και πρώην μέλος της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ, οι 

οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια 

φρονηματικού χαρακτήρα δίωξη, καθώς 

εγκαλούνται για ενέργειες που άπτονται 

την συνδικαλιστικής τους δράσης. 

Η επέμβαση των δικαστικών αρχών 

προήλθε ύστερα από αίτημα του τέως 

Πρύτανη του ΕΚΠΑ και νυν βουλευτή 

Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Θ. 

Φορτσάκη και είναι ενδεικτική πρακτικών 

που αποστρέφονται τις συνταγματικά 

κ α τ οχ υ ρ ωμ έ ν ες  σ υ ν δ ι κ α λι σ τ ι κέ ς 

ελευθερίες, αλλά και κάθε μορφή 

συλλογικής έκφρασης 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

εκφράζει, ταυτόχρονα, την ανησυχία της 

για τις αλλεπάλληλες διώξεις εναντίον 

εργαζομένων, μελών του Συλλόγου 

Διοικητικού Προσωπικού ΕΚΠΑ. Πρόκειται 

για ενέργειες των δικαστικών αρχών που 

https://sekes-eydap.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%80-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5/

