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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια των κινητοποιήσεων του κλάδου για τις απολύσεις, πραγµατοποιήθηκε σήµερα µε επιτυχία, η

συγκέντρωση της ΠΟΕ-∆ΟΥ (7 π.µ.) στο Υπουργείο. Ήταν µια πρώτη απάντηση στα όσα ετοιµάζουν...
Στη συνάντηση που ακολούθησε, µε τον Γεν. Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη έγινε ΞΕΚΑΘΑΡΟ

το τι µας περιµένει στο άµεσο µέλλον και συγκεκριµένα:
11..  ΕΕππιιµµέέννοουυνν  σσττιιςς  ααπποολλύύσσεειιςς  440000  ααππόό  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν.. Ο συγκεκριµένος αριθµός ήταν επιλο-

γή της κυβέρνησης, σε υλοποίηση της τροϊκανής εντολής. ∆ηλαδή αν αύριο δοθεί εντολή για άλλο αριθµό,
το Υπουργείο ΘΑ ΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ!

22..  ΤΤοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  εεππέέλλεεξξεε,,  οοιι  440000  νναα  εείίννααιι  ααππόό  ττιιςς  κκααθθααρρίίσσττρριιεεςς (Ι∆ΑΧ µερικής απασχόλησης). Η κατεύθυν-
ση είναι η καθαριότητα να ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρίες.

33.. ∆εν µπορεί να κάνει τίποτα το Υπουργείο για την εξασφάλιση των καθαριστριών, µέσω µετακίνησης σε άλ-
λη υπηρεσία του ∆ηµοσίου.

44..  ΕΕππιιµµέέννοουυνν  σσττοο  κκλλεείίσσιιµµοο  ττωωνν  ∆∆ΟΟΥΥ  σστταα  ννηησσιιάά.. Προηγούµενη κυβέρνηση, πρότεινε να υπάρχουν 45 ∆ΟΥ,
η Τρόικα ζητά να µείνουν 65 και ο στόχος του Υπουργείου είναι να έχουµε 120. Σε ορισµένα νησιά θα µεί-
νουν µέχρι 31.12.13 οι υπάλληλοι που έχουν την ευθύνη είσπραξης, οι οποίοι και θα στεγάζονται σε χώ-
ρους του ∆ήµου.

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Είναι σαφές και στον πιο δύσπιστο, ότι πρέπει να καταλάβουµε χωρίς αυταπάτες ΤΤΙΙ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΑΑΖΖΟΟΥΥΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΟΟ--

ΣΣΟΟ  ΑΑ∆∆ΙΙΣΣΤΤΑΑΚΚΤΤΟΟΙΙ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ..
Οι δουλειές µας, οι οικογένειές µας, οι ζωές µας είναι γι’ αυτούς µόνο στατιστικά νούµερα µε σκληρή ιδεολο-

γία χωρίς κοινωνική ευαισθησία. Σήµερα αποφασίζουν να φύγουν 400 από τις εφορίες, αύριο 1.000, µεθαύριο
2.000 κ.λπ. Τα µεγάλα λόγια για «αναδιοργάνωση», «αξιολόγηση δοµών και θέσεων εργασίας» κ.λπ. πετάχτη-
καν στα σκουπίδια.

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ είναι ο στόχος τους και όλα τα άλλα δικαιολογίες. 
Απολύσεις που ανοίγουν το δρόµο στα διαπλεκόµενα συµφέροντα ιδιωτικών επιχειρήσεων που θα αναλά-

βουν την καθαριότητα, τη φύλαξη, την είσπραξη, τον έλεγχο. Τα σχέδιά τους είναι σαφή και τα υλοποιούν οι
γνωστοί και µη εξαιρετέοι.

ΤΤΟΟ  ΜΜΕΕΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΛΛΑΑ∆∆ΟΟΥΥ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΑΑ  ΧΧΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΟΟΥΥ
ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΣΣΕΕ  ΤΤΩΩΡΡΑΑ

ΜΜΟΟΝΝΟΟ  ΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑΣΣ  ΜΜΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ,,  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  
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