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ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
η ανελέητη επίθεση, τόσο στα εργασιακά μας δικαιώματα όσο και σε όλους τους τομείς της
καθημερινότητάς μας, θα έπρεπε ήδη να έχει διαλύσει πολλές αυταπάτες μας.
Πρώτα και κύρια ότι, αυτή η λαίλαπα που ξεκίνησε με τις περικοπές των αποδοχών μας και
συνεχίζεται σήμερα με τις μαζικές απολύσεις «θα είναι οι τελευταίες». Κυβερνήσεις και τρόικα
συνεχίζουν ακάθεκτοι «τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις»!
Ή ακόμα ότι, ψηφίζοντας τις παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού, μπορούμε «εμείς να
εξαιρεθούμε» ή «χρειαζόμαστε ικανούς συνδικαλιστές να μας σώσουν, οι αγώνες είναι
ξεπερασμένοι». Δυστυχώς, όμως δεν μας έσωσαν!
Αντίθετα, ως «υπέρμαχοι των μεταρρυθμίσεων και των
διαρθρωτικών αλλαγών» όπως επαίρονται, αποδέχθηκαν
όλες τις μνημονιακές πολιτικές: κλείσιμο Τελωνείων και
διάλυση υπηρεσιών, κατάργηση όλων των κενών οργανικων
θέσεων στην Τελωνειακή Υπηρεσία, ενιαίο μισθολόγιο –
βαθμολόγιο, ειδικό διοικητικό καθεστώς στη ΓΓΔΕ με τη
θέσπιση της απόλυτης εξουσίας του εκάστοτε Γεν.
Γραμματέα, τόσο στην υπηρεσιακή μας εξέλιξη, όσο και στις
καταργήσεις δομών.
Έχουν αποδεχθεί το απαράδεκτο και αντισυνταγματικό
καθεστώς της διαθεσιμότητας δηλαδή της απόλυσης εργαζομέων για δήθεν δημοσιονομικούς
λόγους.
Το τραγικό είναι ότι, όταν τους εγκαλούμε για τη στάση τους, «φτύνουν στα μούτρα» αυτούς που
τους ανάθεσαν τη διοίκηση του σωματείου ισχυριζόμενοι ότι αδιαφορούν.
Και η αθλιότητα συνεχίζεται...

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ Υπ. Οικ. : ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ
ΝΑ ΤΙΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ
Πρωτοσέλιδο New York Times: «Το αδιέξοδο τύπου Δαυίδ Γολιάθ, στο οποίο πρωταγωνιστούν μεσήλικες στην
πλειονότητά τους γυναίκες που κραδαίνουν σφουγγαρίστρες
και αντιστέκονται στις αστυνομικές δυνάμεις, έχει μετατρέψει
τις καθαρίστριες σε ένα ασυνήθιστο σύμβολο αντίστασης στα
μέτρα λιτότητας..»
Ακόμα και τα καθεστωτικά ΜΜΕ της χώρας αναγκάστηκαν να
αναγνωρίσουν το δίκαιο του αγώνα τους!
Αν έχουν δίκιο οι καθαρίστριες γιατί έχουν άδικο οι σχολικοί
φύλακες, οι καθηγητές των ΕΠΑΛ, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, οι
χιλιάδες που πρόκειται να εκδιωχθούν από το Δημόσιο μέσω
της «αξιολόγησης»;
Αν δεν πρέπει να υφίστανται την
αστυνομική βία σχεδόν σε καθημερινή βάση από τα ΜΑΤ,
γιατί πρέπει να την υπομένουν όλοι οι άλλοι, που βρίσκονται
στην ίδια μοίρα με αυτές τις γυναίκες;
Η απόλυση των καθαριστριών δεν έγινε με γνώμονα το
δημόσιο συμφέρον αλλά με γνώμονα το συμφέρον υπεργολαβικών εταιρειών που θα ζημιώσουν το
ελληνικό δημόσιο χρησιμοποιώντας εργαζόμενους – σκλάβους με ανύπαρκτα εργασιακά δικαιώματα ..

Το μνημονιακό λόμπι αρνείται να εφαρμόσει δικαστικές αποφάσεις που δεν είναι της αρεσκείας του,
του πολιτικο - οικονομικού του συμφέροντος και, πρωτίστως, όταν αντιβαίνουν και τραυματίζουν την
ιδεολογική του θέση. Επιπρόσθετα, είναι πρόδηλη η επιθυμία για έλεγχο και ποδηγέτηση της
δικαιοσύνης.
Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα τους και απαιτούμε την άμεση επαναπρόσληψή τους.

ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΟΤΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΥ
ΧΑΝΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ..

Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ:
ΠΡΩΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΑΛΛΟΥΣ»…
Ο ν. 4250/2014 για την αξιολόγηση αποτελεί ένα εργαλείο για την κυβέρνηση με πολλαπλά παράγωγα:
• Θα γεμίσει τη δεξαμενή µε τους προς απόλυση υπαλλήλους προκειμένου να καλυφθούν οι
απαιτήσεις της τρόικας για ανθρωποθυσίες.
• Θα δημιουργήσει κανιβαλικές συνθήκες στους χώρους εργασίας, καθώς ο ανταγωνιστικός
χαρακτήρας της αξιολόγησης θα εξαλείψει κάθε έννοια συνεργασίας, συναδελφικότητας και
αλληλεγγύης μεταξύ των συναδέλφων.
• Θα διευκολύνει στο κλείσιμο τομέων και κλάδων που η κυβέρνηση θέλει να παραχωρήσει
στους ιδιώτες.
• Θα εντείνει το σύμπλεγμα των
πελατειακών
σχέσεων,
καταρρακώνοντας
την
αξιοπρέπεια των υπαλλήλων
και διατηρώντας τους σε
καθεστώς ομηρίας. Στόχος
ασφαλώς η διάσωση των
ημετέρων (βλ. Υπ. Ανάπτυξης).
• Θα σημάνει την κατάργηση της
μόνιμης
και
σταθερής
εργασίας, καθώς η κυβέρνηση
παράλληλα προωθεί προσλήψεις συµβασιούχων µέσω ΕΣΠΑ, πεντάμηνης διάρκειας, µε
µισθούς 490 ευρώ μηνιαίως, χωρίς ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα, δηµιουργώντας
συνθήκες εργασίας γαλέρας.
• Θα συνδέσει την «αξιολόγηση» με την κατάργηση από 1/1/2015 της υπερβάλλουσας διαφοράς,
όπου θα εφαρμοστεί ο ατομικός μισθός και τo bonus παραγωγικότητας
ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΣΚ-Τ & ΔΑΚΕ-Τ:
•
•
•
•

•

Που πρεσβεύουν δήθεν τη «δίκαιη, αμερόληπτη και αντικειμενική αξιολόγηση»,
Που υποστηρίζουν την πολιτική εκείνων που κυβερνούν με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου
και καταστρατηγούν το Σύνταγμα,
Που οδηγούν στη διάλυση των εργασιακών μας σχέσεων, στη μισθολογική μας εξαθλίωση, στη
διαθεσιμότητα και στις απολύσεις,
Που ενώ όλα τα σωματεία λαμβάνουν αποφάσεις για τον τρόπο δράσης απέναντι στην
αξιολόγηση, αφήνουν ακάλυπτους και χωρίς ενημέρωση τους συναδέλφους, με αποτέλεσμα
ήδη σε κάποια τελωνεία οι συνάδελφοι να έχουν παραλάβει και παραδώσει τις εκθέσεις
αξιολόγησης του 2013 (καθώς επισυναπτόμενο στην ημερήσια διαταγή για την παραλαβή
τους, ήταν το σχετικό άρθρο του Υπαλληλικού Κώδικα περί πειθαρχικού παραπτώματος!),
Που οδήγησαν τον κλάδο σε παρακμή, τους συναδέλφους απογοητευμένους να μην
εμπιστεύονται τις συνδικαλιστικές παρατάξεις και να μη συμμετέχουν στις συλλογικές
διαδικασίες.

ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΠΕΡΗΦΑΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΗΤΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΕ
ΝΙΚΕΣ

Στις εκλογές της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ-

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

