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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ,  
ΜΕ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ; 

 

       Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

Η συμπλήρωση 3 χρόνων μνημονιακής βαρβαρότητας, έχει αποκαλύψει με τον πλέον σαφή 

τρόπο, την προπαγάνδα, τις μεθοδεύσεις, τα ψέματα και τους τελικούς στόχους, των 

«δυνάμεων κατοχής» της χώρας μας.  Κανένας εργαζόμενος πλέον, δεν έχει το δικαίωμα, να 

δηλώνει άγνοια, έκπληξη ή επιφυλάξεις, για τα όσα σχεδιάζει η τρόικα και εκτελούν οι 

πολιτικές δυνάμεις που κυβερνούν.  Ειδικά για το Δημόσιο (και φυσικά για τις φορολογικές 

υπηρεσίες) η πολιτική τους είναι ξεκάθαρη: ► Στοχοποίηση, κατασυκοφάντηση, 

παραπληροφόρηση, για τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους σε αυτές (και φυσικά τους 

εφοριακούς), οι οποίοι παρουσιάζονται ως η αιτία όλων των κακών. ►  Περιορισμός των 

εφοριών, καταργήσεις και συγχωνεύσεις. ►  Περιορισμός των οργανικών θέσεων και τελικά 

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ!  Kάτι που ούτε οι ίδιοι πλέον δεν αρνούνται, αφού πέραν των υπογραφών τους στα 

μνημόνια και τα μέτρα περιορισμού του δημοσίου, σπεύδουν το τελευταίο διάστημα, όλο και πιο 

συχνά, να παρουσιάσουν τις απολύσεις στο δημόσιο ως ‘’κοινωνικά δίκαιο’’ και 

‘’αναπτυξιακό’’ μέτρο.  

Μόνοι πιστοί, στις λογικές εφησυχασμού, οι συνδικαλιστικές εκείνες δυνάμεις (γνωστές εδώ 

και καιρό για το ρόλο τους) που προσπαθούν ακόμα και σήμερα να μας πείσουν ότι δεν 

κινδυνεύουν οι θέσεις στο υπουργείο οικονομικών, διαψεύδοντας ακόμα και το Υπουργείο 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο στις  προτάσεις που κατέθεσε στο κυβερνητικό συμβούλιο 

της 23.4.2013 (τα πλήρη κείμενα στο www.eforiakoi.org), αναφέρεται στη μείωση των υπαλλήλων 

και των οργανικών μονάδων σε ποσοστό 49% (στην οποία φυσικά δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

μειώσεις που έγιναν ). 
 

Με βάση τα παραπάνω, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και γεννά πλήθος ερωτηματικών η 

επιλογή συνδικαλιστικών στελεχών της ΠΟΕ ΔOΥ, να σπεύσουν σε συνάντηση με το υπουργείο 

και τον κ. Θεοχάρη, με θέμα συζήτησης (σύμφωνα με την πρόσκληση), το ποιές τελικά θα είναι οι 

ΔOY οι οποίες προβλέπεται να κλείσουν στο άμεσο μέλλον, μέσω της κατάργησης των τμημάτων 

ελέγχου και δικαστικού. 
 

Η συνάντηση αυτή έγινε παραβλέποντας την εκφρασμένη διαφωνία της ΑΣΚΙ και της ΔΑΣ, 

αρνούμενοι να συνεδριάσουν πριν τα συνδικαλιστικά όργανα, προκειμένου να εκτιμήσουν τα 

δεδομένα, καθώς και την πρόταση της ΑΣΚΙ να απαιτηθεί πριν από τη συνάντηση η γραπτή 

διατύπωση των θέσεων του υπουργείου για το θέμα της αναδιοργάνωσης.    
 

Δεν περιορίστηκαν όμως μόνο σε αυτό… Έσπευσαν μετά τη συνάντηση, όχι να ενημερώσουν 

τους συναδέλφους για το περιεχόμενο αυτής και τις εκτιμήσεις της ομοσπονδίας, αλλά να 

στείλουν ως ‘’ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ’’ στις υπηρεσίες (σε έγγραφο με το λογότυπο της 

ομοσπονδίας), το κείμενο που τους έδωσε ο κ. Θεοχάρης, αποκρύπτοντας τον συντάκτη του και 

υιοθετώντας (;) ουσιαστικά το περιεχόμενό του!!!  
 

Πέραν αυτών όμως υπάρχει ανάγκη για σειρά απαντήσεων: 
 

1. Με βάση ποια απόφαση στελέχη της ομοσπονδίας συμμετέχουν και ουσιαστικά 

διαπραγματεύονται το ποιες θα είναι οι 50 – 60 ΔOY που θα παραμείνουν σε λειτουργία;  

2. Με ποια απόφαση η ομοσπονδία μετατοπίζεται πλήρως από τη θέση υπεράσπισης του 

συνόλου των υπηρεσιών μας, στη θέση διαπραγμάτευσης της χωροταξικής κατανομής των 

ελάχιστων εφοριών που σχεδιάζεται να παραμείνουν; 
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3. Με ποιο τρόπο υπερασπίστηκαν το μέλλον τόσο των υπό κατάργηση ΔΟY και των 

εργαζόμενων σε αυτές όσο και των υπαλλήλων που υπηρετούν στα προς κατάργηση το 

επόμενο διάστημα τμήματα ελέγχου και δικαστικού και οι οποίοι στην καλύτερη 

περίπτωση καλούνται να μεταναστεύσουν; 

4. Το σημείωμα του Υπουργείου αναφέρεται σε «συνημμένο πίνακα».  Γιατί δεν 

δημοσιοποιήθηκε αυτός ο πίνακας; Tι κρύβει το περιεχόμενό του;  Τον ζήτησαν στην 

συνάντηση; Γιατί αυτοί που συμμετείχαν στην συνάντηση, δεν ζήτησαν μέχρι σήμερα (με 

επιστολή της ΠΟΕ-ΔΟΥ) το συγκεκριμένο έγγραφο; (Εκτός και αν τα συνολικά σχέδια του 

υπουργείου δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμα για το σύνολο των συναδέλφων και των 

συνδικαλιστικών δυνάμεων). 

5. Γιατί ο κ. Θεοχάρης στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την ΠΟΕ ΔΟY στις 23.4.13 

(ημέρα της απεργίας) αρνήθηκε να δώσει οτιδήποτε στην ομοσπονδία δηλώνοντας ότι δεν 

υπήρχε τίποτα το καινούργιο, ενώ στο επίμαχο σημείωμα αναφέρεται ότι το τελικό σχέδιο 

είχε οριστικοποιηθεί απ τις 21.4.2013; 

6. Γιατί 13 μέρες μετά την ανάρτηση, ακόμα δεν ζητήθηκαν από το Υπουργείο τα πλήρη 

στοιχεία και δεν συνεδρίασε κανένα όργανο; 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

Δεν έχουμε καμία αυταπάτη και για την τακτική του νέου ΓΓΔΕ κ. Χ. Θεοχάρη.  Τα «όμορφα τα 

λόγια τα μεγάλα» οι όρκοι και οι υποσχέσεις για νέο «πνεύμα, διάλογο, συνεργασία», το… 

‘’όραμά’’ του κλπ αποδείχθηκαν πράσινα άλογα και ιστορίες για ιθαγενείς.  Ακολουθεί πιστά την 

τακτική των προκατόχων του και φυσικά θα έχει τα αποτελέσματα και την …κατάληξή τους! 

Αλήθεια, τι νόημα έχει ο διάλογος μαζί του, όταν από στοιχεία προκύπτει, ότι αποφασίζει πίσω 

από την πλάτη μας;  Ταυτόχρονα, δεν έχουμε καμιά αυταπάτη και για τον ρόλο των 

«συμβούλων» Υπουργών και Γραμματέων.  Έχουν διαχρονική παρουσία και σταθερότητα στο 

Υπουργείο και ας αλλάζουν Υπουργοί και Κυβερνήσεις.  Έχουν δε και εξασφαλισμένη 

επαγγελματική καριέρα, όταν φύγουν από το Υπουργείο, όπως αποδεικνύει η εμπειρία ετών.  Για 

εκείνους τους εφοριακούς όμως, που συμμετέχουν στην σφαγή υπηρεσιών και συναδέλφων 

αναρωτιόμαστε, δεν υπάρχει ίχνος συναδελφικότητας και ηθική αλληλεγγύης;   
 

       Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

Η ΑΣΚΙ έχει επανειλημμένα δηλώσει, την αναγκαιότητα του γόνιμου και ουσιαστικού 

διαλόγου, ΠΡΙΝ ΦΥΣΙΚΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.  Άλλο όμως αυτό και άλλο ο «δήθεν διάλογος» 

που θέλουν να μας οδηγήσουν, για να επιβεβαιώσουν και να επικυρώσουν την βαρβαρότητα 

που ξεκίνησαν και συνεχίζουν.  Διάλογο για τις συνθήκες μεταφοράς, την διαδικασία σφαγής 

και ταφής στα σύγχρονα κρεματόρια, ας κάνουν όσοι κλείνουν τα μάτια.  Οι συνάδελφοι 

γνωρίζουν πλέον το ρόλο τους και κυρίως βιώνουν, αυτοί και οι οικογένειές τους, τα 

αποτελέσματα των συνδικαλιστικών τους επιλογών τα προηγούμενα χρόνια. 
 

Καλούμε όμως για μια φορά ακόμη, τον κάθε συνάδελφο, τις παρατάξεις, τους συλλόγους 

και την ΠΟΕ-ΔΟΥ, να αντισταθούμε και να αγωνιστούμε!  
 

Η απεργία της 23.4.13 είναι ένας σταθμός και όχι μια εκτόνωση, μια τουφεκιά στον αέρα. 
  

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  

ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! 
 

Τηλ/να επικ/νίας με ΑΣΚΙ:  6973991235, 6944614559, 6974770838 


