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ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΤΑ ΑΔΙΚΑ «ΧΑΡΑΤΣΙΑ»;
Συνάδελφοι Εφοριακοί,
Τα εκκαθαριστικά με την εισφορά «αλληλεγγύης», η «ειδική εισφορά αλληλεγγύης» 2% στο
μισθό μας και το ειδικό τέλος που θα πληρώσουμε με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, δεν είναι
τα τελευταία μέτρα! Η ληστεία του εισοδήματός μας, η καταστροφή κάθε ελπίδας και η
κατάθλιψη, στην οποία θέλουν να μας οδηγήσουν, είναι πλέον ορατή και σε τυφλούς!
Συγκεκριμένα, τους τελευταίους 18 μήνες έχουμε περικοπή του εισοδήματος μας άνω του 30%
και με τα νέα μέτρα που σχεδιάζουν, τότε οι εφοριακοί θα έχουμε χάσει περισσότερες από τις
μισές αποδοχές μας!!! Απ’ όσα θα μας απομείνουν μας ζητούν να πληρώσουμε άλλους 1,5
μέχρι 2,5 μισθούς για τα διάφορα «χαράτσια»! Είναι τώρα η ώρα, να δημιουργηθεί, να
συντονισθεί και να λειτουργήσει ένα κίνημα πολιτών, χωρίς κομματικές κηδεμονίες και
εκμεταλλεύσεις που θα πει:
«ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!! ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ!»
Η στάση της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ δείχνει το δρόμο της αλληλεγγύης που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας
οι εργαζόμενοι, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και με άλλες κοινωνικές ομάδες που
θίγονται από αυτή τη λεηλασία. Πρέπει και εμείς ως εφοριακοί να στηρίξουμε και να
αναδείξουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Αυτοί που επί δυο χρόνια τώρα - αλλά και πολλές
δεκαετίες πριν - δεν ήθελαν και γι’ αυτό δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τη φοροδιαφυγή,
να ενισχύσουν τις υπηρεσίες μας και να οργανώσουν έναν αποτελεσματικό φοροεισπρακτικό
μηχανισμό, δεν είναι δυνατόν, να συνεχίζουν την κατασυκοφάντηση του κλάδου μας και τη
διάλυση της κοινωνίας, δήθεν για να την σώσουν! Η ΑΣΚΙ εφοριακών καλεί κάθε συνάδελφο,
τους συλλόγους εφοριακών, την Ομοσπονδία και τους κοινωνικούς φορείς, να στηρίξουν και
να ενταχθούν σε κινήματα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον άνεργο, στον εργαζόμενο
και σε κάθε πολίτη. Είναι αυτονόητο ότι δεν υπερασπιζόμαστε τους φοροφυγάδες, τους
κατόχους μεγάλης περιουσίας κλπ. Αυτοί προστατεύονται διαχρονικά από τις κυβερνήσεις του
δικομματισμού και συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν, να κλέβουν, να κοροϊδεύουν κλπ, παρά
τον καθημερινό μας αγώνα. Τα χαράτσια που μας επιβάλουν είναι εντελώς ΑΔΙΚΑ!
Είναι ώρα ο κάθε εφοριακός να βοηθήσει τον άνεργο, τον χαμηλόμισθο, τον μικρομεσαίο, τον
κάθε πολίτη που είναι σε απόγνωση. Είναι ώρα να εργαστούμε με μεγαλύτερο πείσμα και
αποφασιστικότητα, για να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη, να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και
να αποδείξουμε ότι για τα χάλια του φορολογικού συστήματος, την κύρια ευθύνη έχουν
διαχρονικά οι πολιτικές και υπηρεσιακές ηγεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι ώρα να
εντείνουμε τον αγώνα μας, για να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα από τους «έχοντες» και να
μην πληρώσουν οι «μη έχοντες».

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ!
ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, Η ΕΝΟΤΗΤΑ, Ο ΑΓΩΝΑΣ!

