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TiSA: Περί τίνος πρόκειται;
Περισσότερη ιδιωτικοποίηση, λιγότερες κυβερνητικές ρυθμίσεις και μεγαλύτερα κέρδη για τις 
εταιρείες.
Το 2012, μια ομάδα αποτελούμενη από τις πλέον ισχυρές χώρες του κόσμου –η επονομαζόμενη 
“Πολύ Καλοί Φίλοι” (των υπηρεσιών) – ξεκίνησε μυστικές διαπραγματεύσεις με στόχο την 
ολοκλήρωση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων των μεγάλων διεθνών και πολυεθνικών 
εταιριών στον τομέα των υπηρεσιών. 
Όπως ισχύει και για άλλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, (TTIP, CETA, TPP), ο στόχος της TiSA 
είναι να δώσει ώθηση στο παγκόσμιο εμπόριο· αυτή τη φορά στον τομέα των “υπηρεσιών”, ο 
οποίος περιλαμβάνει την εκπαίδευση, τις δημόσιες μεταφορές, την υγειονομική περίθαλψη και 
την ασφάλιση, καθώς και την παροχή ενέργειας, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (πχ. διανομές), 
τις τηλεπικοινωνίες, τις υπηρεσίες αποχέτευσης, τις κατασκευαστικές υπηρεσίες, τις εναέριες 
και θαλάσσιες μεταφορές, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις υπηρεσίες λογιστή και μηχανικού, τις 
παροχές συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες – περίπου το 
74% της οικονομίας της Ευρωζώνης. Οι διαπραγματεύσεις TiSA ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό 
την ατζέντα των εταιριών, βάσει της οποίας χρησιμοποιούν τις εμπορικές συμφωνίες για να 
δεσμεύσουν τις χώρες σε ένα πρόγραμμα ακραίας απελευθέρωσης και απορρύθμισης με στόχο 
να διασφαλίσουν αυξημένα εταιρικά κέρδη σε βάρος των εργαζομένων, των αγροτών, των 
καταναλωτών και του περιβάλλοντος.
Η TiSA αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα συστηματικής προπαγάνδισης και παρασκηνιακών 
πιέσεων εκ μέρους διεθνών και πολυεθνικών εταιριών τραπεζικής, ενέργειας, ασφαλίσεων, 
τηλεπικοινωνιών, μεταφορών, υδάτων, κατασκευών και άλλων κλάδων υπηρεσιών. Πρόκειται 



για το δώρο που υποσχέθηκαν οι πολιτικές ελίτ στις εταιρείες μετά την αποτυχία του “Γύρου 
της Χιλιετίας” του ΠΟΕ.
Για ποιο λόγο πρέπει να σταματήσουμε την TiSA;
1. Απειλεί με ιδιωτικοποίηση πολλές δημόσιες υπηρεσίες
Οι μόνες δημόσιες υπηρεσίες που εξαιρούνται είναι εκείνες που παρέχονται “κατά την 
άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας και όχι υπηρεσίες που παρέχονται σε εμπορική βάση ή 
σε ανταγωνισμό με έναν ή περισσότερους παρόχους υπηρεσιών”. Στην πραγματικότητα, οι εν 
λόγω ρήτρες θα περιορίσουν τις εξαιρέσεις σε ορισμένες βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως 
οι διοικητικές, οι δικαστικές και οι αστυνομικές. Όμως η συγκεκριμένη ρήτρα δεν καλύπτει 
δημόσιες υπηρεσίες ζωτικής σημασίας, όπως η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες υγείας. 
Συνεπώς, η υφιστάμενη “διασφάλιση” των δημοσίων υπηρεσιών είναι παραπλανητική, και η 
TiSA, όπως επισημαίνεται στα κείμενα που έχουν διαρρεύσει, θα προκαλέσει πρωτοφανή πίεση 
στις κυβερνήσεις προκειμένου να ελευθερώσουν υπηρεσίες, υποχρεώνοντας τις δημόσιες 
υπηρεσίες να ανταγωνίζονται τις ιδιωτικές με ίσους όρους. Αυτό θα έχει αναμφισβήτητα ως 
αποτέλεσμα να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο καθολικός, προσβάσιμος και αλληλέγγυος χαρακτήρας τους.
2. Στόχος της TiSA είναι να δέσει τα χέρια των κυβερνήσεων
Σύμφωνα με τις ρήτρες «διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης» και «μη αναστρεψιμότητας» 
που περιέχει η TiSA, οι εθνικές κυβερνήσεις που υπογράφουν τη συμφωνία δε θα έχουν 



πλέον τη δυνατότητα να ψηφίζουν νέους νόμους ούτε να επαναφέρουν σε ισχύ παλαιότερους 
προκειμένου να στηρίξουν τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών. 
Όλα τα άρθρα της TiSA που αναφέρονται στην “πρόσβαση στην αγορά” λειτουργούν με βάση 
τη λογική της ρητής αναφοράς. Αυτό σημαίνει ότι μόνο οι τομείς στους οποίους γίνεται 
σαφής αναφορά θα διέπονται από τις διατάξεις της συνθήκης. Ωστόσο, από τη στιγμή που θα 
συμπεριληφθεί στον κατάλογο ένας από τους εν λόγω τομείς, είναι αδύνατη η απαλλαγή του 
από τη δέσμευση απελευθέρωσης. Εάν ένας συγκεκριμένος τομέας ελευθερωθεί κατά την 
υπογραφή της TiSA και στο μέλλον επέλθει αλλαγή του κοινωνικού ή οικονομικού πλαισίου, 
η οποία καθιστά αναγκαία την προστασία του εν λόγω τομέα, η TiSA δεν θα επιτρέψει στην 
κυβέρνηση να το πραγματοποιήσει. Ούτε η αλλαγή της κοινωνικής ευαισθησίας απέναντι σε 
κάποιο ζήτημα, ούτε η αλλαγή κυβέρνησης κατόπιν εκλογών δεν θα συνιστούν θεμιτούς λόγους 
για την αθέτηση μιας δέσμευσης ελευθέρωσης.
Η Walmart έχει καταστήσει σαφές στον Σύμβουλο Εμπορίου του Προέδρου των ΗΠΑ ότι η TiSA 
πρέπει να άρει τους “περιορισμούς που αφορούν το μέγεθος, το πλήθος ή τη γεωγραφική 
τοποθεσία των καταστημάτων” και τους “περιορισμούς που αφορούν τα εμπορεύματα 
(οπτικοακουστικά προϊόντα, καπνός, τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά κ.λπ.)”.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο δεδομένου ότι η εν λόγω χρήση ρητής 
αναφοράς όσον αφορά την “πρόσβαση στην αγορά” συνδυάζεται με χρήση αρνητικής αναφοράς 
στη ρήτρα περί “εθνικής μεταχείρισης”. Ο “αρνητικός κατάλογος” ενέχει πολύ περισσότερους 
κινδύνους, διότι σημαίνει ότι όλοι οι τομείς υπόκεινται στη ρήτρα της “εθνικής μεταχείρισης”, 
εκτός και αν προβλέπεται η ρητή εξαίρεσή τους. Επιπλέον, εφόσον η εξαίρεση μιας υπηρεσίας 
προϋποθέτει τη ρητή συμπερίληψή της στον κατάλογο, μια κυβέρνηση θα πρέπει να προβλέπει 
τις μελλοντικές υπηρεσίες και να τις κατονομάζει προτού καν συσταθούν, διαφορετικά θα 
υπόκεινται αυτομάτως, από τη στιγμή της δημιουργίας τους, σε απελευθέρωση!
Όταν ένας τομέας υπόκειται στη ρήτρα “εθνικής μεταχείρισης”, όλες οι ξένες εταιρίες πρέπει 
να αντιμετωπίζονται όπως ακριβώς και οι εγχώριοι πάροχοι. Σαν να μην έφτανε η απαγόρευση 
οποιασδήποτε ειδικής συνθήκης για εγχώριες και βιώσιμες εταιρίες, αυτό το είδος ρήτρας 
καλύπτει κανονικά “τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες” διακρίσεις σε βάρος των αλλοδαπών 
εταιριών. Το πεδίο εφαρμογής των “έμμεσων διακρίσεων” είναι πολύ ευρύ, και μια εταιρία 
με επαρκή ικανότητα άσκησης πίεσης μπορεί εύκολα να ισχυριστεί ότι ουσιαστικά τα πάντα 
αποτελούν έμμεση διάκριση σε βάρος αλλοδαπών εταιριών. Ένα διάσημο παράδειγμα εταιρίας 
η οποία ισχυρίστηκε ότι είχε υποστεί διακρίσεις έναντι εθνικών παρόχων υπηρεσιών (και 



κέρδισε την υπόθεση!) είναι το παράδειγμα της SD Meyers κατά του Καναδά.
Όταν ο Καναδάς επικύρωσε τη σύμβαση της Βασιλείας, στην οποία ορίζεται ότι τα επικίνδυνα 
απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται στη χώρα προέλευσής τους, ο Καναδάς απαγόρευσε την 
εξαγωγή τοξικών αποβλήτων PBC και η εν λόγω απαγόρευση ίσχυσε για όλες τις εταιρίες 
που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Η αμερικανική εταιρία διάθεσης αποβλήτων SD Meyers 
κατέθεσε προσφυγή κατά της απαγόρευσης (στο πλαίσιο της Βορειοαμερικανικής Συμφωνίας 
Ελευθέρων Συναλλαγών (NAFTA), μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του Καναδά, των ΗΠΑ 
και του Μεξικού), η οποία είχε ως αποτέλεσμα να υποχρεωθεί ο Καναδάς να καταβάλει 10,2 
εκατομμύρια ευρώ συν τους αναλογούντες τόκους.
3. Θα περιορίσει την ικανότητα των κυρίαρχων κυβερνήσεων να θεσπίζουν δικά τους κριτήρια 
όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες
Η TiSA περιορίζει τη δυνατότητα των κυβερνήσεών μας να αγοράζουν υπηρεσίες με υπεύθυνο 
τρόπο. Κάθε φορά που μια τοπική, περιφερειακή ή εθνική κυβέρνηση αγοράζει μια υπηρεσία, θα 
πρέπει να ανοίγει τη διαδικασία δημόσιων προμηθειών σε εταιρείες από άλλες χώρες. Εφόσον 
τα κριτήρια στην εν λόγω διαδικασία είναι ποσοτικού χαρακτήρα, θα δίνεται προτεραιότητα στα 
κριτήρια της τιμής έναντι άλλων κριτηρίων όπως το περιβάλλον ή οι κοινωνικές επιπτώσεις. Θα 
αποκλειστεί έτσι η δυνατότητα παροχής προτεραιότητας ή βοήθειας σε τοπικές, σε μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, σε κρατικές επιχειρήσεις ή σε εταιρίες περισσότερο ηθικών πρακτικών.



Κατά συνέπεια, θα δοθεί στις μεγάλες εταιρίες η δυνατότητα να μονοπωλούν ολόκληρους 
τομείς στους οποίους οι τοπικές εταιρίες δεν είναι ακόμα σε θέση να τις ανταγωνιστούν. Οι 
εν λόγω μικρότερες εταιρίες θα έχουν ελάχιστες πιθανότητες να επιβιώσουν, με συνέπεια την 
καταστροφή θέσεων εργασίας.
4. Θέτει σε κίνδυνο τα εργασιακά μας δικαιώματα
Στο πλαίσιο της TiSA θα δημιουργηθεί μια ενιαία αγορά υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και των άλλων 
συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας. Ορισμένες από αυτές τις διαπραγματευόμενες χώρες 
δεν έχουν επικυρώσει τα βασικά εργασιακά πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και, 
ως εκ τούτου, η εργασία στις χώρες αυτές είναι “φθηνότερη”. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε 
μια τάση υποβάθμισης των εργασιακών προτύπων, διότι οι ευρωπαϊκές εταιρίες θα ασκήσουν 
πίεση προκειμένου να επιτύχουν χαμηλότερα πρότυπα ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές. 
Και πάλι, η εταιρική ισχύς θα οδηγήσει σε εξίσωση προς τα κάτω, και οι εργαζόμενοι θα έρθουν 
αντιμέτωποι με χαμηλότερα πρότυπα και λιγότερα δικαιώματα.
Επίσης, στο πλαίσιο της TiSA οι διακινούμενοι εργαζόμενοι ταξινομούνται ως “ανεξάρτητοι 
πάροχοι υπηρεσιών” και όχι ως εργαζόμενοι, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια των εργασιακών 
τους δικαιωμάτων.
5. Η TiSA θα διαβρώσει τη δημοκρατία 
Σε περίπτωση υπογραφής της TiSA, όλοι οι κανονισμοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με εκείνο 



που η Επιτροπή αποκαλεί “Ενισχυμένη Ρυθμιστική Πειθαρχία”, δηλαδή οι νόμοι δεν πρέπει να 
είναι “περισσότερο επαχθείς από όσο απαιτείται προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα της 
υπηρεσίας”. Αυτή το “τεστ αναγκαιότητας” που προτάθηκε ήδη για τη συμφωνία GATS, αλλά 
αμφισβητήθηκε από ορισμένες χώρες οι οποίες τελικά ανέστειλαν την εφαρμογή της, θα 
αφαιρέσει εξουσία από την νόμιμη κυβέρνηση (σε όλα τα επίπεδα διοίκησης), δεδομένου ότι θα 
μπορεί εύκολα να τεθεί υπό αμφισβήτηση η δικαιολόγηση σχετικά με την αναγκαιότητα μιας 
ρύθμισης.
Η πρόταση της TiSA δεν αφορά τη διασφάλιση του πεδίου άσκησης δημοκρατικής πολιτικής 
αλλά τη μεταβίβαση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τους πολίτες, τις τοπικές επιτροπές 
εποπτείας και την τοπική/επαρχιακή/εθνική δικαιοδοσία σε εμπορικούς διαπραγματευτές χωρίς 
υποχρέωση λογοδοσίας, οι οποίοι έχουν ταχθεί σαφώς υπέρ του περιορισμού της κυβερνητικής 
ρύθμισης και της προτεραιότητας των εταιρικών συμφερόντων.
Οι εταιρικές ομάδες συμφερόντων θα αποκτήσουν πρόσβαση στις νομοθετικές διαδικασίες: 
αφενός, θα είναι υποχρεωτικό κάθε νομοθετική πρόταση να απευθύνεται στις ίδιες, ούτως 
ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην εκπόνηση των κανόνων και της νομοθεσίας! Αφετέρου, 
πολλά από τα διαπραγματευτικά έγγραφα της TiSA θα παραμείνουν κρυφά για τουλάχιστον 
πέντε έτη μετά την υπογραφή τους. Εάν η συγκεκριμένη συμφωνία είναι όντως επωφελής για 
τους πολίτες, γιατί να πρέπει να παραμείνει κρυφή;
6. Θα ανοίξει τον δρόμο για μια ακόμα χρηματοπιστωτική κρίση
Η απορρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, η οποία 
ενθαρρύνθηκε εν μέρει από τους κανόνες της συμφωνίας GATS και τις εμπορικές/επενδυτικές 
πολιτικές της δεκαετίας του 1990, οδήγησε στην τρέχουσα παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
κρίση και στο παγκόσμιο κύμα ύφεσης που ακολούθησε. Τα δεινά που υφίστανται εκατομμύρια 
άνθρωποι λόγω της ανεργίας, της φτώχειας και των μέτρων λιτότητας μας υπενθυμίζουν 
ότι είναι αναγκαία η εκ νέου ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα προκειμένου να 
αποκατασταθεί η σταθερότητα και να αποτραπούν μελλοντικές χρηματοπιστωτικές και 
οικονομικές κρίσεις. Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι, εάν η TiSA τεθεί σε ισχύ, οι 
κυβερνήσεις θα είναι ανίκανες να σταματήσουν εκείνο το είδος των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών που οδήγησαν στην κατάρρευση των τραπεζών στις ΗΠΑ και την ΕΕ την περίοδο 
2007-2008.
7. Η TiSA αποτελεί εμπόδιο για τις αναπτυσσόμενες χώρες
Οι πολιτικές εμπορίου και επενδύσεων της ΕΕ συνδέονται με τις αναπτυξιακές πολιτικές 
της ΕΕ και έχουν αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι αναπτυσσόμενες χώρες που 
υπογράφουν τη συμφωνία δεν θα έχουν το δικαίωμα να δημιουργήσουν το είδος εκείνο 



των κοινωνικών υπηρεσιών που υπάρχει ήδη σε χώρες με υψηλότερο εισόδημα. Ωστόσο, σε 
αντίθεση με την GATS, στην TiSA δεν προβλέπεται προς το παρόν κάποια διάταξη περί ειδικής 
ή διαφοροποιημένης μεταχείρισης. Επιπλέον, η συμφωνία αυτή ενδέχεται να αυξήσει τη μη 
βιωσιμότητα του χρέους στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Η TiSA θα δημιουργήσει άκρως αθέμιτο ανταγωνισμό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, δεδομένου ότι θα ανταγωνίζονται διεθνείς και πολυεθνικές 
εταιρείες για την ανάθεση τοπικών κρατικών συμβάσεων προμηθειών. Αυτό το είδος σύμβασης 
θα μπορούσε, υπό κανονικές συνθήκες, να αποτελέσει βασικό εργαλείο βιώσιμης ενδογενούς 
ανάπτυξης. Η σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών ανέρχεται στο 20% του ΑΕγχΠ των 
αναπτυσσόμενων χωρών· η έλλειψη πρόσβασης στο εν λόγω εισόδημα συνεπάγεται αυτομάτως 
τη χρεωκοπία ενός μεγάλου αριθμού εγχώριων εταιριών.
Ωστόσο, θα επηρεαστούν και οι μη συμβαλλόμενες χώρες. Στόχος της TiSA είναι να θεσπίσει 
παγκόσμια πρότυπα για το εμπόριο υπηρεσιών, παρακάμπτοντας τους δημοκρατικούς διεθνείς 
φορείς στους οποίους εκπροσωπούνται ισότιμα όλες οι χώρες. Στη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή, μια περιορισμένη λέσχη χωρών διαπραγματεύεται τη συμφωνία, υποστηρίζοντας 
όμως ότι ο στόχος τους είναι η συμμετοχή και άλλων χωρών στο μέλλον (ή ακόμα και η 
επικύρωσή της από τον ΠΟΕ). Φυσικά, πολλές χώρες δεν θα είναι σε θέση να εκφράσουν τη 
θέση τους στις διαπραγματεύσεις και θα υποχρεωθούν να αποδεχτούν όλους τους όρους που 
θα τους επιβληθούν, για να μην αποκλειστούν από τη συγκεκριμένη “λέσχη”. Ακόμα και στην 
περίπτωση εξαίρεσης ενός συγκεκριμένου τομέα ή στην περίπτωση που κάποιες δημόσιες 



υπηρεσίες (πχ. ταχυδρομικές υπηρεσίες) συμπεριλαμβάνονταν στις δεσμεύσεις της ΕΕ, και 
εάν η συγκεκριμένη εξαίρεση είχε σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε ουσιαστικά να αποφευχθεί η 
ελευθέρωση με κάποιο συγκαλυμμένο τρόπο, η απουσία της εξαίρεσης από το βασικό κείμενο 
και η παρουσία της στις δεσμεύσεις της ΕΕ θα σήμαινε ότι πιθανόν τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα 
μέρη είναι υποχρεωμένα να ελευθερώσουν τον τομέα! Επομένως, η TiSA περικλείει τον κίνδυνο 
αύξησης των ασύμμετρων διεθνών εμπορικών σχέσεων μεταξύ των χωρών. 
8. Η TiSA απειλεί τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων 
Μια από τις βασικές προβλέψεις της TiSA είναι η διασφάλιση διασυνοριακής ροής δεδομένων. 
Οι διαπραγματευτές δηλώνουν ότι αυτό θα γίνει “διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία 
των δεδομένων”, συντρέχουν όμως λόγοι για να διατηρεί κανείς αμφιβολίες σχετικά με τα 
πραγματικά πρότυπα προστασίας που θα ισχύουν για τα δεδομένα εκτός των συνόρων μας. 
Σχετικό στοιχείο με αυτό το επιχείρημα είναι το γεγονός ότι τον Οκτώβριο του 2015 το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κήρυξε άκυρη την απόφαση της Επιτροπής για τον «ασφαλή λιμένα» 
προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με την απόφαση για τον «ασφαλή λιμένα» προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κρίνει πως το επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ΗΠΑ ήταν ανεπαρκές. Το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο έκρινε πως η συγκεκριμένη απόφαση δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύει τους κινδύνους που αντιπροσωπεύει η TiSA ως προς την 
προστασία των δεδομένων μας.
9. Η TiSA και η ισότητα των φύλων
Η TiSA θα οδηγήσει σε σημαντική υπονόμευση της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη. Λόγω των 
ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στους περισσότερους τομείς της ζωής, όπως στην πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, στις ευκαιρίες απασχόλησης, στις υπηρεσίες, στους πόρους και στη λήψη 
αποφάσεων, μια εμπορική συμφωνία όπως η TiSA θα αποδυναμώσει τα δικαιώματα των γυναικών 
και, συνεπώς, την ισότητα των φύλων. Για παράδειγμα, η διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών θα 
οδηγήσει σε μεταφορά του κόστους εργασίας και των κινδύνων στη μη αμειβόμενη παροχή 
φροντίδας και οικιακών εργασιών, κάτι που θα πλήξει κυρίως τις γυναίκες, που κυριαρχούν στον 
συγκεκριμένο τομέα, και οι οποίες εξαρτώνται περισσότερο από δημόσιες υπηρεσίες, όπως η 
φύλαξη παιδιών και η φροντίδα των ηλικιωμένων. Συνεπώς, η TiSA θα καταδικάσει έναν μεγάλο 
αριθμό γυναικών σε εξορία μέσα στην ίδια τους τη χώρα.
Επιπλέον, δεδομένου ότι η TiSA υπονομεύει το δικαίωμα των εθνικών κυβερνήσεων να 
λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις για τη στήριξη του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών, 
θα δώσει νομική ισχύ στο κεφάλαιο και ουσιαστικά θα απειλήσει νομικές διατάξεις που 
προστατεύουν τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, όπως οι θετικές 
διακρίσεις και οι ποσοστώσεις. 



Πρέπει να σταματήσουμε την TiSA τώρα! Μπορούμε να σταματήσουμε την TiSA τώρα!
Γνωρίζουν οι δημοτικές αρχές της περιοχής σας τους περιορισμούς και τις δυσμενείς επιπτώσεις 
που θα έχει η TiSA στην περιοχή σας; Ορισμένες από τις ρήτρες της TiSA θα επιβάλουν 
αυτομάτως την πλήρη ελευθέρωση κάθε τομέα για τον οποίο δεν προβλέπεται ρητή εξαίρεση. 
Έχει καταρτίσει η τοπική ή η εθνική σας κυβέρνηση κατάλογο των τομέων που θέλετε να 
διαφυλάξετε; Συμμετείχαν οι πολίτες στη συγκεκριμένη διαδικασία;
Γνωρίζουν οι γείτονές σας με ποιον τρόπο θα επηρεάσει η TiSA το βιοτικό τους επίπεδο; 
Ενημερώστε τους!
Θα υπερψηφίσει ο Ευρωβουλευτής σας αυτή τη συμφωνία;
Βεβαιωθείτε ότι η ψήφος του Ευρωβουλευτή σας θέτει σε προτεραιότητα τα δικαιώματά σας και 
όχι τα εταιρικά συμφέροντα!
Ελάτε να συμμετάσχετε στο κίνημα κατά της TiSA. Τα κοινωνικά κινήματα σταμάτησαν ήδη την 
ACTA το 2012, μπορούμε να σταματήσουμε την TiSA, την TTIP και την CETA τώρα!
Η Ουρουγουάη συμμετείχε αρχικά στις διαπραγματεύσεις, προσφάτως όμως αποσύρθηκε. Τα 
κοινωνικά κινήματα της Ουρουγουάης κατέστησαν σαφή την απειλή που αντιπροσωπεύει η TiSA 
για τις δημόσιες υπηρεσίες και την κοινωνία, και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποδεχθεί το 
κοινωνικό αίτημα.
Μάθετε περισσότερα και συνεργαστείτε μαζί μας:
www.insidettip.eu
www.world-psi.org/en/issue/TISA



Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν 
φυλλάδιο, επικοινωνήστε στην παρακάτω διεύθυνση: 

paul-emile.dupret@europarl.europa.eu
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