Συναδέλφισσα – συνάδελφε,
Αξιοποίησε τις αρχαιρεσίες για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Ψήφισε με κριτήριο όλα όσα αφορούν τη
ζωή και τα δικαιώματά σου.
Η καθημερινότητα που ζούμε στην τελωνειακή υπηρεσία, η εντατικοποίηση της δουλειάς μας, η
κάλυψη πολλαπλών θέσεων, η εργασία πέραν του 8ωρου, η μηδενική (ή πενιχρή) αποζημίωση για
εκτός έδρας / υπερωρίες, η έλλειψη νομικής θωράκισης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας είναι
όλα κομμάτια του παζλ ενός τελωνειακού αντικειμένου που προσαρμόζεται πλήρως στις
ανάγκες της αγοράς.
Σ΄αυτές τις συνθήκες δίνεται το δικαίωμα στους διευθυντές να τοποθετούν προϊσταμένους τμημάτων
ενώ μιλάνε και επικαλούνται διαρκώς τις θεσμικές διαδικασίες αξιολόγησης. Ακόμη και κάποια
προσχήματα που υπήρχαν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, μ΄αυτό τον τρόπο εξαφανίζονται. Ασφαλώς
και δεν στρεφόμαστε κατά των συναδέλφων που επιλέγονται, αλλά μιλάμε για ζητήματα αρχών.
Ακόμη και αυτή την λογική τους…. την έχουν κατακρεουργήσει.
Συναδέλφισσα – συνάδελφε,
 Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ «ματώνει» το λαό για να εξασφαλίσει ζεστό χρήμα,
κίνητρα και φοροαπαλλαγές προς το μεγάλο κεφάλαιο.
 Οι κάλπικες αντιπαραθέσεις κυβέρνησης και ΝΔ, με τα ψίχουλα που τάζουν δεν αλλάζουν τη ζωή
της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, που στενάζει από διαρκές «χτύπημα» στο λαϊκό εισόδημα και
τους φόρους. 700 μνημονιακοί νόμοι παραμένουν σε ισχύ, παρά την …..επιστροφή στην
κανονικότητα, που επικαλείται η κυβέρνηση.
 Είναι ψέμα και κοροϊδία ότι δεν θίγονται τα δικαιώματά μας και οι εργασιακές μας σχέσεις στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.Η μισθολογική κατηγοριοποίηση των διαφόρων υπηρεσιών,
ανάλογα με την επίτευξη των αντιλαϊκών στόχων, ήδη εφαρμόζεται και μας φέρνει μεταξύ μας
αντιμέτωπους (Bonus) και δημιουργεί εργαζόμενους «δύο ταχυτήτων».
Συναδέλφισσα – συνάδελφε,
Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες για τον πραγματικό ρόλο των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
- Δεν είναι όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος αφού έχουν να κάνουν με τις υπηρεσιακές και
τις εργασιακές αλλαγές των εργαζομένων, με την επιλογή κρατικών στελεχών της Διοίκησης.
Πρόκειται για κρατικό θεσμό, για μηχανισμό του κράτους που υλοποιεί τις κεντρικές αντιλαϊκές
πολιτικές κάθε κυβέρνησης.
- Δεν υπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων όχι μόνο γιατί η πλειοψηφία τους είναι διορισμένη
από την κυβέρνηση, αλλά κυρίως γιατί το γενικότερο θεσμικό - νομικό - πολιτικό πλαίσιο στο οποίο
κινούνται είναι εκ βάθρων αντιλαϊκό - αντιδραστικό.
- Είναι χώρος ενσωμάτωσης των εργαζομένων. Όλοι γνωρίζουμε ότι μέσα από κει με διάφορα
προσχήματα εξυπηρετούνται ρουσφέτια, γίνεται χώρος εξαγοράς και εκμαυλισμού συνειδήσεων.
- Είναι εργαλείο αναπαραγωγής του στρώματος της εργατικής αριστοκρατίας στον κλάδο και
το κίνημα των δημοσίων υπαλλήλων. Εκκολαπτήριο στελεχών για τη διαχείριση του συστήματος
και από αυτή την άποψη είναι εχθρικό προς τους εργαζόμενους και τα συμφέροντά τους.

Καμιά αυταπάτη
Τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι αποκούμπι των εργαζομένων. Τέτοιο ρόλο μπορεί να έχει μόνο
ένα μαζικό, ισχυρό ταξικά προσανατολισμένο συνδικαλιστικό κίνημα, ένα κίνημα λαϊκής
συμμαχίας που μπορεί να υπερασπίσει και να διευρύνει τις εργατικές κατακτήσεις, να παρεμποδίσει
και να ανατρέψει τη βάρβαρη πολιτική των μονοπωλίων και των πολιτικών τους εκπροσώπων.
Στις σημερινές συνθήκες ο έλεγχος και η παρέμβαση των εργαζομένων στα κρατικά όργανα μπορεί
να γίνει μόνο με όρους κινήματος μέσω των εκπροσώπων τους από τα σωματεία. Με αποφάσεις Δ.Σ.
και γενικών συνελεύσεων, με μαζικές παραστάσεις και κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι να
ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ από τους αιρετούς των Υπηρεσιακών Συμβουλίων:
-

Το δικαίωμα της ενημέρωσης για το τι συζητιέται στα Υπηρεσιακά Συμβούλια για την
κατάργηση του απορρήτου σ' αυτά.
Να λογοδοτούν, να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια Υπηρεσιακών παραγόντων στην ικανοποίηση
των αιτημάτων των εργαζομένων και να απολογούνται στις Γενικές Συνελεύσεις.
Την υλοποίηση των αποφάσεων του σωματείου

Έχεις πείρα από τη στάση των υπόλοιπων συνδικαλιστικών δυνάμεων.
Οι πλειοψηφίες παλιού και νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού και οι αιρετοί τους αποδέχονται όλο το πλαίσιο
της σημερινής αντιλαϊκής πολιτικής, που γεννά φτώχεια και μνημόνια, που τσακίζει τα εργασιακά δικαιώματα.
Σου πουλάνε εξυπηρέτηση και εκδούλευση για πράγματα που αυτονόητα είναι δικαιώματά σου.
Μην εμπιστεύεσαι δυνάμεις που έβαλαν πλάτη στην εναλλαγή της κυβέρνησης διεκδικώντας ρόλο
κυβερνητικού συνδικαλισμού. Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο στοίχισε στους εργαζόμενους και στο
κίνημα, όσες φορές επικράτησαν τέτοιες δυνάμεις.

Οι υποψήφιοι αιρετοί με την ΔΕ-Τ :
 Βγήκαν μπροστά όλο το προηγούμενο διάστημα για την προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων,
δεν υπέστειλαν τη σημαία των αγώνων στο όνομα της κυβερνητικής εναλλαγής.
 Δεν έχουν καμία δέσμευση απέναντι στη διοίκηση, δε λειτουργούν στη βάση προσωπικών εξυπηρετήσεων
και ρουσφετιών.
 Δεν υπηρέτησαν από κανένα πόστο και με κανένα τρόπο τις αντιλαϊκές πολιτικές καμιάς κυβέρνησης, δεν
τους συνδέει κανένας ομφάλιος λώρος με αυτές.
ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΟΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ - ΨΗΦΙΣΕ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΠΟΙΟ ΚΙΝΗΜΑ μπορεί και θέλει να ελέγχει, να παρεμβαίνει να αποτρέπει τις αντεργατικές
επιλογές, τα ρουσφέτια και τις εξυπηρετήσεις των ημετέρων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Παλεύει για
τη συσπείρωση των εργαζομένων στα σωματεία, στις Γενικές Συνελεύσεις, στον αγώνα σε συμμαχία
με τα λαϊκά στρώματα, που δεν καλλιεργεί τη λογική της ανάθεσης στους αιρετούς και στις
συνδικαλιστικές ηγεσίες, προκειμένου να λύσουν τα προβλήματά τους.
Παλεύει κατά των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στο Δημόσιο, που δεν σπέρνει αυταπάτες για μια
"άλλη καλή αξιολόγηση" που θα είναι της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής και του καπιταλιστικού
δρόμου ανάπτυξης.
Παλεύει για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών
αναγκών, για ανάπτυξη προς όφελος του λαού, που δε θα βάλει πλάτη στην κυβερνητική εναλλαγή
που δε θα καλλιεργεί αυταπάτες ότι μπορούν να υπάρξουν φιλολαϊκές λύσεις χωρίς σύγκρουση με
τους επιχειρηματικούς ομίλους και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εδώ βρίσκεται η ελπίδα και η προοπτική
Στην ενίσχυση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος
Στην ενίσχυση του ΠΑΜΕ
Στην ενίσχυση της ΔΕ-Τ

