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ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ!

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝΕ,
ΜΑ ΤΑ … ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΜΕΝΟΥΝ!
Η δηµοσιοποίηση της προγραµµατικής σύγκλισης των κοµµάτων που στηρίζουν την
κυβέρνηση (Tο πλήρες κείµενο στο www.eforiakoi.org), παρά την υπερπροβολή της από
καθεστωτικά και διαπλεκόµενα ΜΜΕ, δεν µπορεί να κρύψει την κατεύθυνση και το
περιεχόµενο της µνηµονιακής πολιτικής, που θα υλοποιήσει. Οι εργαζόµενοι ∆ΕΝ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΑΥΤΑΠΑΤΗ για όσα ετοιµάζουν σε
βάρος µας.
•

ΟΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ φορολογικών αντικειµένων, θα συνεχισθούν! ∆εν
είναι τυχαίες οι επιλογές προσώπων που έγιναν ήδη και όσων (κυκλοφορούν
παρασκηνιακά) θα γίνουν! Οι εµπνευστές – αρχιτέκτονες του φορολογικού
πιστοποιητικού (… και όχι µόνο) ανοίγουν σαµπάνιες και πανηγυρίζουν για την όλη
εξέλιξη. Τα δε υπηρεσιακά στελέχη που συµµετείχαν από την αρχή στο φαγοπότι,
δεν µπορούν να κρύψουν τη χαρά τους.

•

ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ προσωπικού ετοιµάζονται. Όσο και αν βαπτίζουν το ψάρι κρέας,
γνωρίζουµε το παρασκήνιο και τα σχέδιά τους. Οι ‘’εφεδρείες’’, οι ‘’εθελούσιες
έξοδοι’’, οι ‘’πρόωρες συνταξιοδοτήσεις’’ κλπ τι είναι, προσλήψεις ή απολύσεις;

•

ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ µε διάφορες προφάσεις και
σχεδιασµούς, είναι στα σχέδιά τους. Για όσους δυσπιστούν ακόµη, τους
παραπέµπουµε στο κυβερνητικό πλαίσιο των τριών κοµµάτων, όπου στο σηµείο ∆1β
ξεκάθαρα αναφέρει για: ‘’διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης
υπηρεσιών και προσωπικού’’. Και για όσους αναµένουν παραδείσους, στο σηµείο Γ4:
‘’Συνέχιση µείωσης της φαρµακευτικής και νοσοκοµειακής δαπάνης’’.

•

Η ΚΑΤΑΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗ & Η ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ του κλάδου µας, είναι η
δοκιµασµένη τακτική για την εφαρµογή όλων των παραπάνω, ίσως νωρίτερα από
άλλους κλάδους, στο υπουργείο Οικονοµικών. Εάν τα συνδικαλιστικά µας όργανα
συνεχίσουν την τακτική των τελευταίων ετών, οι συνέπειες για τον κλάδο θα είναι
καταστροφικές. ∆εν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασµούς και αυταπάτες. Η
σύγκρουση µε τα σχέδια της κυβέρνησης δεν µπορεί παρά να είναι µετωπική.
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