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ΠΑΣΚΕ: ΤΩΡΑ… ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Στις 24.3.2011 η Κα ΦΡ. ΣΤΑΥΡΑΚH, συμμετέχοντας ως πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της
ΠΟΕ ΔΟY (και ως στέλεχος της ΠΑΣΚΕ) σε τηλεοπτική συζήτηση (το σύνολο της συνέντευξης στο site:
www.eforiakoi.org), ξεπέρασε κάθε όριο κυβερνητικού συνδικαλισμού, συμβάλλοντας ταυτόχρονα
στον εξευτελισμό και την απαξίωσης του συνόλου του κλάδου των εφοριακών. Αφού συμφώνησε και
αποδέχτηκε σχεδόν το σύνολο της επιχειρηματολογίας και των απόψεων των συνομιλητών της
(ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΜΑΝΟΣ κτλ), σύμφωνα με τους οποίους οι εφοριακοί ευθύνονται για τη μη
είσπραξη των εσόδων, έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι δεχόμαστε τη θέσπιση
προσωπικών στόχων για κάθε υπάλληλο, ΚΑΙ ΤΗΝ ‘’ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ’’ ΟΣΩΝ ΔΕΝ

ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ…
Απέφυγε φυσικά η εκπρόσωπος της ΠΑΣΚΕ να αναφερθεί στις συνθήκες κάτω απ΄ τις οποίες
δουλεύουν οι συνάδελφοι, τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού, την υλικοτεχνική υποδομή και το επίπεδο
της μηχανοργάνωσης, το δαιδαλώδες φορολογικό σύστημα κλπ κλπ, ΑΛΛΑ ταυτόχρονα απέφυγε να
αναφερθεί και στην ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ απ’ την πλευρά της κυβέρνησης στο να πατάξει
τη φοροδιαφυγή καθώς και τις συνθήκες που δημιούργησε στην κοινωνία η ασκούμενη πολιτική.
Συνθήκες ύφεσης, φτώχειας, ανεργίας και κατά συνέπεια καταστάσεων περιορισμού της
δυνατότητας είσπραξης φορολογικών εσόδων. Σε ερώτηση μάλιστα για το αν έχει και το υπουργείο
κάποια ευθύνη, εκτός των εργαζομένων, για τον περιορισμό των εσόδων και λειτουργώντας ως
κυβερνητικός εκπρόσωπος περιορίστηκε στο να διαφημίσει τις ‘’μεγάλες αλλαγές’’ τις οποίες
προωθεί την περίοδο αυτή η κυβέρνηση και να διαβεβαιώσει για τη βούληση του υπουργείου να
πατάξει τη φοροδιαφυγή…
Η άποψη αυτή όμως κάθε άλλο παρά τυχαία και μεμονωμένη είναι. Αποτελεί συνέχεια μιας
σειράς δημόσιων τοποθετήσεων στελεχών της ΠΑΣΚΕ τα οποία συμβάλουν στο διασυρμό του κλάδου
και υιοθετώντας στο σύνολό της την κυβερνητική πολιτική μιλάνε:
Για ανάγκη περαιτέρω μείωσης των μισθών μας…
(αντέχουμε όπως λένε μια επιπλέον μείωση της τάξης των 100 με 150 ευρώ…) και
Για κλείσιμο όλων των ΔΟY και δημιουργία μιας ΔΟY στην έδρα κάθε νομού…

Αντιλαμβανόμαστε τις προσωπικές φιλοδοξίες, τους συμβιβασμούς και τα
προσωπικά γραμμάτια που πρέπει να ξεπληρωθούν. Δεν αντιλαμβανόμαστε όμως
γιατί ο κλάδος πρέπει να γίνει θυσία σ’ αυτές τις σκοπιμότητες…

Τηλέφωνα επικοινωνίας µε ΑΣΚΙ:

6973991235,

6972082410,

6977071059

