Ιδού τα «ρετιρέ», ιδού και τα «χαλκεία»!
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Γράφει Ο Νίκος Μπογιόπουλος
Ας πάρουμε τα ίδια αυτά στοιχεία,
τα δικά τους στοιχεία για τους μισθούς των εργαζόμενων στις πρώην ΔΕΚΟ,
όπως τα έδωσαν και όπως τα μαγείρεψαν τα χαλκεία τους.
*
Προσέξτε:
Λένε ότι το μέσο κόστος μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο ανέρχεται σε 40.772 ευρώ.
Τι δεν λένε:
Οτι από το παραπάνω ποσό πρέπει να αφαιρεθεί το 13%, δηλαδή η ασφαλιστική εισφορά των εργαζομένων προς τα Ταμεία τους.
Εφόσον, λοιπόν, αφαιρεθούν τα 5.300 ευρώ της εισφοράς που αντιστοιχεί στα στοιχεία που οι ίδιοι έδωσαν, τότε μένουν 35.472 ευρώ.
* Πάμε παρακάτω:
Από τα 35.472 ευρώ που έμειναν μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις, πρέπει στη συνέχεια να αφαιρεθεί ο φόρος που πληρώνει ο εργαζόμενος.
Στην πιο απλή περίπτωση, δηλαδή την περίπτωση που έχουμε έναν εργαζόμενο με ένα παιδί, τότε ο φόρος που του αναλογεί (όπως προκύπτει από το φορολογικό που οι ίδιοι ψήφισαν) είναι 6.161 ευρώ.
Αφαιρώντας το φόρο, εκείνο που τελικά μένει ως καθαρό ποσό για τον εργαζόμενο είναι 29.311 ευρώ.
***

Ηδη, δηλαδή,
από το χαλκευμένο 40.772, πέσαμε στα 29.331 ευρώ!
Αλλά τι σημαίνει αυτό το ποσό;
Προσέξτε:
*
Σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος σε μια πρώην ΔΕΚΟ παίρνει μηνιάτικο 2.093 ευρώ!
Αυτά είναι τα «ρετιρέ»! «Ρετιρέ», ισχυρίζονται, είναι ένας εργαζόμενος, με οικογένεια, με παιδιά, με δέκα, με είκοσι και με τριάντα χρόνια δουλειά, να παίρνει δυο χιλιάρικα!

Ομως, όντως «παίρνει» ακόμα κι αυτά τα δυο χιλιάρικα ο εργαζόμενος;
Η απάντηση είναι σαφής: Οχι!
*

Η αθλιότητα, δηλαδή, δεν σταματάει εδώ!
Εχει και συνέχεια. Προσοχή:
Αυτά τα 2.093 ευρώ το μήνα, για τα οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να διασύρει (!) τους εργαζόμενους, είναι ο μέσος όρος!
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Είναι, δηλαδή, πλασματικά!
Είναι προϊόν στατιστικής αλχημείας!
***
Με μια κουβέντα: Αυτά που λέει η κυβέρνηση είναι ψέματα!
*
Και είναι ψέματα, γιατί οι «κύριοι της κυβέρνησης», για να βγάλουν αυτά τα «2.093» ευρώ που υποτίθεται ότι παίρνουν οι εργαζόμενοι,
για να διαμορφώσουν αυτόν τον (πλασματικό) μέσο όρο, στα λεγόμενα «έξοδα μισθοδοσίας», έχουν τσουβαλιάσει:
*
Πρώτον, τα νυχτερινά, τα επιδόματα, τις αργίες και τις υπερωρίες των εργαζομένων (εξαντλητικές υπερωρίες που οφείλονται στο γεγονός ότι, για παράδειγμα, στον ΟΣΕ, υπάρχουν τρεις χιλιάδες οργανικά κενά
που τρέχουν να τα καλύψουν οι νυν εργαζόμενοι).

Δεύτερον (εδώ η ελεεινότητα ξεπερνά κάθε όριο), οι «κύριοι της κυβέρνησης», στο λεγόμενο «εργατικό κόστος», έχουν προσθέσει τις παχυλές και προκλητικές αμοιβές που - με
κυβερνητική απόφαση - δίνονται
στους προέδρους των ΔΕΚΟ (που οι κυβερνώντες ορίζουν),
στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ (που οι κυβερνώντες βολεύουν),
στους διευθύνοντες συμβούλους των ΔΕΚΟ (που οι κυβερνώντες τακτοποιούν),
στους παρασυμβούλους των ΔΕΚΟ (που οι κυβερνώντες διορίζουν) και
στους παρατρεχάμενους των ΔΕΚΟ (που οι κυβερνώντες τοποθετούν)!
*

Τρίτον [/b](εδώ η ελεεινότητα ανεβαίνει στο «τετράγωνο»), οι «κύριοι της κυβέρνησης» έχουν προσθέσει τα εργολαβικά, δηλαδή τα σκανδαλώδη ποσά που δίνονται στους εργολάβους,
στους οποίους ανατίθενται δουλειές του δημοσίου, και στις οποίες οι εργολάβοι απασχολούν τις «Κούνεβες»!
[b]*
Οι κυβερνώντες, δηλαδή,
παίρνουν τα «χοντρά» που έχουν εξασφαλίσει για τα «γκόλντεν μπόυς» τους και για τους εργολάβους - «δουλέμπορους», τα αθροίζουν στο μισθό των εργαζομένων και μετά τα «φορτώνουν» στους
εργαζόμενους, με την απάτη του «μέσου όρου»!
***
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Ετσι, λοιπον, βγαίνουν ακόμα κι αυτά τα δυο χιλιάρικα το μήνα, που (υποτίθεται) ότι αμείβονται τα... «ρετιρέ»!
*

Ετσι ενεργούν οι άθλιοι που μας κυβερνούν!
*
Και με αυτούς τους άθλιους τρόπους είναι που προσπαθούν να βάλουν τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να «φαγωθούν» με τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα!
*

Σημ: Από όσα λένε οι κυβερνώντες ότι παίρνουν οι εργαζόμενοι, δεν είχαν την τσίπα να αφαιρέσουν, τουλάχιστον, αυτά που τους έχουν κόψει
λόγω μνημονίου! Τόσο άθλιοι είναι!
http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=5896103&publDate=15/10/2010

1.500 ευρώ... «μεροκάματο»!

Κάποιοι κύριοι και κυρίες, που αποκαλούν «ρετιρέ» τους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ και που καθημερινά «τρώνε» εργαζόμενους από τα κανάλια τους, αμείβονται, ετησίως, με 3 φορές (!)
πάνω από όσα υποτίθεται ότι παίρνουν τα... «ρετιρέ»!
Αλλοι κύριοι, που τους «σηκώνεται η τρίχα» όταν διαδηλώνουν απεργοί, εισπράττουν 1.000 ευρώ. Ημερησίως!
Υπάρχουν και οι πιο «ιντελεκτουέλ», που εισπράττουν κι αυτοί (παρά κάτι) 1.000 ευρώ. Την ημέρα!
Κάποιοι, απ' αυτούς που τα «πιτ μπουλ» τούς αφήνουν στο πόδι τους για το Σαββατοκύριακο, με κάτι «εξτραδάκια» - λόγω αργιών; - φτάνουν τα 1.400 ευρώ.
Την ημέρα!
Υπάρχουν και εκείνοι, που λόγω της καθημερινής τους συμβολής στα δελτία των 8.00 μ.μ., φτάνουν τα 1.500 ευρώ. «Μεροκάματο»!
*
Είναι μερικοί από τους κύριους και τις κυρίες που μας «ενημερώνουν» ότι οι επί δύο χρόνια απλήρωτοι συμβασιούχοι του υπουργείου Πολιτισμού «διασύρουν» (!) την Ελλάδα.

Που αποκαλούν «ρετιρέ» τους εργαζόμενους.
Και που για να κάνουν αυτή τη «δουλειά», πληρώνονται μέχρι και με 1.500 ευρώ την ημέρα!
Τόσο, φαίνεται, έχει κοστολογήσει στα κανάλια της η πλουτοκρατία την αμοιβή εκείνων, των χορτάτων, που έχουν αναλάβει να λένε στους πεινασμένους ότι πρέπει να ζουν με 500 ευρώ...
το μήνα!
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