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ΤΤΕΕΡΡΜΜΑΑ ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΥΥΤΤΑΑΠΠΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΦΦΥΥΣΣΗΗΧΧΑΑΣΣΜΜΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΛΛΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ

Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις και δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας ότι «κανένας δεν περισσεύει στο
Υπουργείο Οικονοµικών και ότι η δουλειά όλων είναι απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία των φορολογικών
υπηρεσιών» οι πρώτες απολύσεις ανακοινώθηκαν. 

Η απόφαση περί συµµετοχής και του Υπουργείου Οικονοµικών στις απολύσεις του Σεπτεµβρίου µε 400 άτο-
µα (που αφορά όπως συζητείται τις 4 ώρης απασχόλησης αορίστου χρόνου καθαρίστριες) και οι πληροφορίες
για επιπλέον απολύσεις σε επόµενο στάδιο, δδεενν  μμααςς  εεππιιττρρέέππεειι  εεφφηησσυυχχαασσμμόό!!

Η επιλογή των συναδέλφων που θα απολυθούν πρώτοι, σχετίζεται και µε τη διεκδίκηση συγκεκριµένων αντι-
κειµένων από ιδιώτες. Η καθαριότητα των υπηρεσιών µας, θα ανατεθεί σε ιδιωτικά συνεργεία, µε πολύ µεγαλύ-
τερο κόστος για το δηµόσιο και µε απάνθρωπες συνθήκες εργασίας για τους εκεί εργαζόµενους, αδιαφορώντας
ακόµα και για ζητήµατα ασφάλειας, φορολογικού απορρήτου κ.λπ.

Είναι προφανές, ότι η ίδια διαδικασία, θα ακολουθηθεί και για άλλα αντικείµενα των υπηρεσιών µας που
σχεδιάζεται να εκχωρηθούν σε ιδιώτες. Με την ίδια δηλαδή διαδικασία θα «εξασφαλιστούν» και οι τουλάχιστον
2.000 επιπλέον προς απόλυση συνάδελφοι.

ΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΩΩΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ ΠΠΡΡΟΟΚΚΥΥΠΠΤΤΟΟΥΥΝΝ  ΑΑΜΜΕΕΙΙΛΛΙΙΚΚΤΤΑΑ::
ΘΘαα  εεππιιττρρέέψψοουυμμεε  ττηηνν  ααππόόλλυυσσηη  440000  σσυυννααδδέέλλφφωωνν  μμααςς;;
ΘΘαα  εεππιιττρρέέψψοουυμμεε  ττηηνν  κκααττηηγγοορριιοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σσεε  ιικκααννοούύςς  &&  λλιιγγόόττεερροο  ιικκααννοούύςς,,  δδιιεευυ--
κκοολλύύννοοννττααςς  ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη,,  σσττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεππιιλλοογγήήςς  όόσσωωνν  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ααπποολλυυθθοούύνν  ππρρώώττοοιι;;  
ΘΘαα  κκλλεείίσσοουυμμεε  τταα  μμάάττιιαα  σσεε  μμιιαα  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ηη  οοπποοίίαα  ΣΣΕΕ  ΚΚΑΑΜΜΙΙΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  δδεενν  ααφφοορράά  μμόόννοο  ττοουυςς
ππρρώώττοουυςς  440000,,  ααλλλλάά  ττοο  εεππόόμμεεννοο  δδιιάάσσττηημμαα  θθαα  αακκοουυμμππήήσσεειι  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  σσυυννααδδέέλλφφωωνν,,  ααννεεξξάάρρ--
ττηητταα  ααππόό  κκααττηηγγοορρίίαα,,  ττυυππιικκάά  ππρροοσσόόνντταα,,  ττρρόόπποο  ππρρόόσσλληηψψηηςς  κκλλππ;;
ΘΘαα  ααννεεχχττοούύμμεε  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  ττωωνν  ππεερριικκοοππώώνν,,  ττωωνν  ααπποολλύύσσεεωωνν  κκααιι  ττηηςς  εεξξααθθλλίίωωσσηηςς;;

Αυτή η παράνοια πρέπει να πάρει τέλος. Κανένας εργαζόµενος δεν θα πρέπει να χάσει τη δου-
λειά του, ούτε στο ∆ηµόσιο, ούτε στον Ιδιωτικό τοµέα.

∆∆ΕΕΝΝ  ΘΘΑΑ  ∆∆ΕΕΧΧΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΜΜΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΛΛΥΥΣΣΗΗ  
����ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ          ����∆ΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΣΣααςς  κκααλλοούύμμεε  ττηηνν    ΠΠααρραασσκκεευυήή  2233..88..1133 σσττιιςς  77ππ..μμ..  
σσεε    ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΑΑΡΡΤΤΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ

έέξξωω  ααππόό  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν (Καραγιώργη Σερβίας 10)

Κανένας δεν είναι στο απυρόβλητο!
∆∆ΥΥΝΝΑΑΜΜΗΗ  ΜΜΑΑΣΣ  ΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ
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