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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Σε ανακοίνωση της ΠΟΕ-∆ΟΥ (10.6.2010) που κυκλοφόρησε, διαπιστώνουµε ότι υπάρχει
απόλυτη ταύτιση µε την πολιτική ηγεσία και µια αγωνιώδης προσπάθεια για προβολή των δήθεν
«θετικών» απαντήσεων, για τα συµφέροντα του κλάδου. Η ΑΣΚΙ προτρέπει κάθε συνάδελφο ΝΑ
ΚΡΑΤΗΣΕΙ την ανακοίνωση αυτή, µαζί µε άλλες αντίστοιχου περιεχοµένου. Το ψέµα έχει κοντά πόδια
και τελικά αποδεικνύεται ποιος λέει αλήθεια και ποιος όχι.
Εµείς απλά ρωτάµε:
1. Γιατί στην συνάντηση µε τον Υπουργό, αποκλείστηκαν οι εκπρόσωποι ΑΣΚΙ - ∆ΑΣ; Τί έχουν να
κρύψουν και τους αποκλείουν; Στην πιο κρίσιµη περίοδο για τον κλάδο, η λέξη ενότητα τους θυµίζει
κάτι;
2. Έχει νόηµα η οποιαδήποτε δέσµευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου; ∆εν ήταν οι ίδιοι που
είπαν ΨΕΜΜΑΤΑ στις προγραµµατικές δηλώσεις, στον προϋπολογισµό, στο πρόγραµµα
σταθερότητας, σε προηγούµενες συναντήσεις µε την ΠΟΕ-∆ΟΥ; Σε κάθε περίπτωση, γιατί η ΠΟΕ∆ΟΥ (όπως πολύ σωστά έκανε παλαιότερα) δεν ζητεί ΓΡΑΠΤΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ για τις «απαντήσεις»;
3. Είναι αλήθεια ή όχι, ότι θα έχουµε µείωση των ∆ΙΒΕΕΤ (ίσως και κατάργηση) για όλο τον κλάδο,
µε βάση «το µνηµόνιο» του ∆ΝΤ (Ν.3845/2010 ΦΕΚ Α΄65), που προσυπόγραψε και ψήφισε η
πολιτική ηγεσία, το οποίο στη σελίδα 1364 προβλέπει «σύστηµα αµοιβών ….. το οποίο θα πρέπει
να οδηγήσει σε ένα σύστηµα που η αµοιβή θα αντανακλά την παραγωγικότητα και τα
καθήκοντα». Ποιός θα κρίνει την «παραγωγικότητά µας» και θα διαµορφώνει τον µισθό µας;
4. ∆εσµεύτηκαν για την αναπλήρωση των τραγικών οργανικών κενών και την κατοχύρωση των
υπαλλήλων που υπηρετούν; Γιατί κρύβουν ότι µεγάλες ∆ΟΥ και άλλες υπηρεσίες θα καταργηθούν;
Με ποια κριτήρια θα αποφασίσουν οι «σοφοί» σύµβουλοι της πολιτικής ηγεσίας την κατάργηση των
υπηρεσιών; Με την κατάργηση υπηρεσιών ανοίγει ή όχι θέµα υποχρεωτικών µετατάξεων,
ακόµα και απολύσεων;
5. Αληθεύει ότι σχεδιάζουν την πρόσληψη στο τέλος του 2010, ορισµένων από τους νέους
συναδέλφους (που πέτυχαν στον διαγωνισµό και παραµένουν αδιόριστοι) µε ειδικά «προγράµµατα
µαθητείας», µε «ειδικές συµβάσεις» και διαφορετικό «µειωµένο µισθολόγιο»;

6. Τι είπε η ΠΟΕ-∆ΟΥ στην συνάντηση, για την πρωτοφανή επίθεση στο κύρος και την
αξιοπρέπεια µας που δέχεται ο κλάδος , µε συκοφαντίες, ψέµατα, υπερβολές και κάθε άλλο
αθέµιτο µέσο; Τι είπε σε αυτούς, που ξεκίνησαν την επίθεση και την συντονίζουν καθηµερινά
παρασκηνιακά, σε πρόθυµα ΜΜΕ, που µε δικαιολογία υπαρκτά και µεµονωµένα φαινόµενα, οδηγούν
τον κλάδο στην απαξίωση, την κοινωνική κατακραυγή και στοχοποίηση; Τι είπαν στους εµπνευστές
του άρθρου 6 του Ν 3845/10, οι oποίοι απέκτησαν υπερεξουσίες µετάθεσης οποιουδήποτε,
οπουδήποτε (µέσα στο νοµό ή το νησί) χωρίς καµία έρευνα, ή άλλη θεσµοθετηµένη διαδικασία; Τι
είπαν σε αυτούς, που µετακίνησαν δεκάδες συναδέλφους µε αόριστες καταγγελίες, φήµες και
προφάσεις, προσβάλλοντας και µειώνοντας την αξιοπρέπειά τους; Στους «αόρατους και
αδιάφθορους» κριτές που αποφασίζουν για την τύχη µας, ρωτάµε : Τι γίνεται όταν µία καταγγελία
(π.χ. για «πλειστηριασµό» θέσεων ∆/ντων) αφορά Υπουργούς ή Συµβούλους του;
H AΣΚΙ καλεί κάθε συνάδελφο που µετακινήθηκε µε αυτή την ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΗ, να
ασκήσει κάθε νόµιµη διαδικασία για ανάκλησής της και τιµωρία των υπευθύνων.
7. Είναι αλήθεια ή όχι ότι στο συνταξιοδοτικό, άλλα είπαν προεκλογικά, άλλα µετεκλογικά, άλλες
«κόκκινες γραµµές» ξέχασαν και τελικά παραπλανούν µε µια διάταξη νόµου (µέχρι 31.12.10), η οποία
µπορεί να αλλάξει µε άλλη; Τι αξιοπιστία έχουν οι δεσµεύσεις τους;
Συναδέλφισες και συνάδελφοι,
Είναι φανερό ότι επιδιώκουν να µας εφησυχάσουν, να µας ξεγελάσουν µε τα παραµύθια της
«πανίσχυρης» συνδικαλιστικής ηγεσίας και της «υπεύθυνης» πολιτικής ηγεσίας, µε στόχο να
αποκρύψουν τις ευθύνες τους για την τραγική κατάσταση του κλάδου, να µας αποτρέψουν από τη
συµµετοχή µας στους αγώνες που έρχονται, για την απόκρουση της λαίλαπας που στηρίζουν,
προετοίµασαν και εκτελούν.
Καλούµε κάθε συνάδελφο να ενεργοποιηθεί, να συµµετέχει στις κινητοποιήσεις κάθε µορφής
και διάρκειας.
Σας καλούµε, να αναλογιστούµε αν είναι ώρα εφησυχασµού, από συνδικαλιστικές
ηγεσίες που προσυπέγραψαν τις περικοπές των αποδοχών µας, παραπλάνησαν,
ταυτίστηκαν και ταυτίζονται µε την κυβέρνηση. Γιατί τα σχέδια επίθεσης στα δικαιώµατά µας
∆ΕΝ τελείωσαν.
Γι αυτό εµείς λέµε:

www.eforiakoi.org

Για πληροφόρηση- διάλογο- συντονισµό στον αγώνα µας.
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