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  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

 Δεν χωρά πλέον καμία αμφιβολία ότι τόσο η κοινωνία και το σύνολο των εργαζομένων, αλλά και 

ιδιαίτερα ο δικός μας κλάδος, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άνευ προηγουμένου επίθεση. Η κυβέρνηση, 

ανοίγοντας σιγά σιγά τη βεντάλια των πραγματικών της διαθέσεων, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 

μειώσεις και οι καταργήσεις δικαιωμάτων που έχουμε υποστεί μέχρι τώρα, δεν είναι παρά η αρχή όλων όσων 

σχεδιάζει.  

 Η εκχώρηση σε ιδιώτες, μέσω διαγωνισμού που έχει ήδη προκηρυχθεί, της οργάνωσης αλλά και της 

λειτουργίας του υπουργείου, η κατάργηση επί της ουσίας του κλάδου, την οποία προβλέπει το προς ψήφιση 

φορολογικό νομοσχέδιο, αλλά και η μισθολογική μας εξόντωση, η οποία προαναγγέλλεται μέσω του ενιαίου 

μισθολογίου, είναι η συνέχεια όλων όσων ετοιμάζεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση, στο βαθμό μάλιστα που οι 

επιλογές της αυτές, όχι μόνο δεν βρίσκουν 

αντίσταση, αλλά επικροτούνται από εκείνους που 

έχουν την ευθύνη εκπροσώπησης χιλιάδων 

εργαζομένων. 

   

 Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η 

παρακάτω  τοποθέτηση του προέδρου της ΠΟΕ –ΔΟY 

στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της Βουλής, 

(το πλήρες κείμενο στο site: www.eforiakoi.org) η 

οποία συζητούσε το Φορολογικό Νομοσχέδιο, την 

ίδια μέρα μάλιστα που άλλοι κλάδοι του 

υπουργείου προχωρούσαν σε δυναμικές 

κινητοποιήσεις, με καταλήψεις κτηρίων, 

εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε όλα όσα 

σχεδιάζονται;  

 

     

 

 

 

 
Και για όσους νομίζουν ότι δεν διαθέτουμε μνήμη: 

 

 

 

 

 
Μία απλή σύγκριση της ανακοίνωσης της ΠΟΕ ∆ΟY και των πρακτικών της Βουλής, 

αποκαλύπτει την υποκρισία τους… 
 
 
 
 
 
 

Τηλ έφωνα  επ ι κ ο ι νων ία ς  µ ε  ΑΣΚ Ι :    6 9 7399 1235 ,    6 97 20824 10 ,    6977071059 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ! 

ΑΥΤΟΙ… ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ 
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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   1.3.2011 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙΒΑΣ (Πρόεδρος της ΠΟΕ-ΔΟΥ): ‘’Την τελευταία δεκαετία είχαμε 149 φορολογικά νομοσχέδια. 

Αυτό, λοιπόν, είναι το 149ο φορολογικό νομοσχέδιο. Σε ό,τι μας αφορά, συμμετείχαμε ενεργά στη διαδικασία 

της συζήτησης και του διαλόγου. Ομολογώ ότι γίνεται μια επίπονη προσπάθεια. Έγινε μια πολύ μεγάλη 

δουλειά επί σημαντικό χρονικό διάστημα, για να κλείσουν διάφορες τρύπες, που, δυστυχώς, εξακολουθούν 

να υπάρχουν στην πατρίδα μας’’. 

Ανακοίνωση ΠΟΕ ΔΟY 23.2.2011 

Το νομοσχέδιο αυτό, ως γνωστόν, περιλαμβάνει και θέματα αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου 

Οικονομικών για τα οποία η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου είχε δεσμευθεί ότι θα υπάρξει ουσιαστικός 

διάλογος. Διάλογος έγινε, με τη διαφορά ότι ήταν προσχηματικός και ουδέποτε παρουσιάστηκε 

ολοκληρωμένο σχέδιο. 


