
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΔΟY ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

Η  ΠΟΕ ∆ΟY, διατυπώνει µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο, την πλήρη αντίθεσή της στα σχέδια 

της κυβέρνησης για χιλιάδες  ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ,  για νέες ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ, για το ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κλπ κλπ.  

 Η επένδυση σε συναντήσεις και διαβουλεύσεις µε την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία (λόγω και των 

προεκλογικών δεσµεύσεων των κοµµάτων της κυβέρνησης) ήταν µεν κατατοπιστικές (ως προς την 

αποκάλυψη προθέσεων) µάλλον όµως, δεν έφεραν κανένα αποτέλεσµα. Αντίθετα βοήθησαν στην 

καλλιέργεια ενός κλίµατος εφησυχασµού και προσδοκιών, οι οποίες όµως διαψεύδονται µε βίαιο 

τρόπο. Ο χρόνος που χάθηκε ήταν πολύτιµος και επιπλέον περιθώρια χρονοτριβών, δεν υπάρχουν. Οι 

αγώνες που έχουµε µπροστά µας, θα είναι σκληροί (οι ίδιες οι εξελίξεις το επιβάλλουν) και θα πρέπει να 

ξεκινήσει, έστω και καθυστερηµένα, η προετοιµασία αυτών, δηµιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις 

για την επιτυχή τους έκβαση.   

Η επίθεση αφορά το σύνολο των εργαζοµένων και κατά συνέπεια η αντίδραση θα πρέπει να είναι 

ενιαία. Ο συντονισµός των Οµοσπονδιών του υπουργείου οικονοµικών και του δηµοσίου συνολικά, όπως 

και των εργαζόµενων στον ιδιωτικό τοµέα, κρίνεται επιβεβληµένη και πρέπει να επιδιωχθεί µε κάθε 

τρόπο. Στόχος άλλωστε της κυβέρνησης (πέραν της ραγδαίας συρρίκνωσης του ∆ηµοσίου) είναι η πλήρης 

ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, η διάλυση των δοµών του κοινωνικού κράτους (πρόνοια, 

παιδεία, υγεία κλπ), η βίαιη προσαρµογή του βιοτικού επιπέδου της πλειοψηφίας των εργαζοµένων, στα 

όρια της εξαθλίωσης. 

Πρόγραµµα δράσης 

• Ανακοίνωση προς τους συναδέλφους, από τους οποίους να ζητάµε  την ενεργοποίησή τους και τη 

ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ τους στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ των Συλλόγων, που 

προγραµµατίζονται για το Σεπτέµβριο. Στο ερώτηµα τι κάνουµε, η απάντηση είναι ΑΓΩΝΑΣ! 

• Κάλεσµα στα ∆ιοικητικά Συµβούλια για την πραγµατοποίηση περιοδειών (στο σύνολο των υπηρεσιών) 

και ενηµερωτικών συγκεντρώσεων, µε στόχο την εξασφάλιση µεγάλης συµµετοχής στις Γενικές 

Συνελεύσεις. 

• Ενηµέρωση της Οµοσπονδίας από όλους τους Συλλόγους, για την ακριβή ηµεροµηνία 

πραγµατοποίησης των Γενικών τους Συνελεύσεων (∆ιαδικασία η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί 

ΜΕΧΡΙ 31.8.2012). 

•  Έκδοση αφίσας και φυλλαδίου προς τους πολίτες (που επισκέπτονται τις υπηρεσίες µας) µε τα 

οποία θα εξηγούµε ποιος φταίει για το χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησής τους, για την ύπαρξη της 

φοροδιαφυγής, για την ύπαρξη των φαινοµένων διαφθοράς, αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει για 

την κοινωνία το κλείσιµο της πλειοψηφίας των ∆ΟY και της ιδιωτικοποίησης του φοροεισπρακτικού 

µηχανισµού. 

• Ανάδειξη της προπαγάνδας που στήθηκε προκειµένου να ‘’νοµιµοποιηθεί’’ η πώληση των ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΛΑΧΕΙΩΝ, και των ψευδών στοιχείων σχετικά µε την κερδοφορία αυτών (π.χ. Συνέντευξη τύπου στο 

χώρο της υπηρεσίας και δηµοσιοποίηση όλων των επίσηµων στοιχείων). 

 

• Πρόταση αγωνιστικών κινητοποιήσεων προς τις Γενικές Συνελεύσεις που θα προβλέπει: 



� Έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων διαρκείας, αµέσως µετά την πραγµατοποίηση των 

Γενικών Συνελεύσεων. Το πρόγραµµα των κινητοποιήσεων αυτών να προβλέπει: 

1. Από 24.9 µέχρι και την 5.10 προκήρυξη τουλάχιστον 2ωρων στάσεων εργασίας (ανά 

σύλλογο-νοµό) µε σχεδιασµό για τη συµµετοχή σε καθηµερινή βάση 2 ή 3 Συλλόγων ή νοµών . 

2. Από 8.10 µέχρι και 19.10 προκήρυξη 24ωρων απεργιών  (ανά σύλλογο ή νοµό) µε 

σχεδιασµό για τη συµµετοχή σε καθηµερινή βάση 2 ή 3 Συλλόγων ή νοµών. 

3. ∆ιοργάνωση ανά νοµό, συνεντεύξεων τύπου και συσκέψεων µε τοπικούς φορείς, όπου θα 

κατατεθούν οι απόψεις µας. Όπου είναι αναγκαίο, προγραµµατισµός για την παρουσία 

εκπροσώπων της ΠΟΕ ∆ΟY. 

4. Συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε ηµεροµηνίες που θα προσδιοριστούν µε 

βάση το πρόγραµµα κατάθεσης και ψήφισης των µέτρων.   

5. Συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε αίτηµα την 

άµεση αντιµετώπιση του ζητήµατος των δανειακών υποχρεώσεων προς αυτό. Οι 

προγραµµατιζόµενες επιπλέον περικοπές στους µισθούς µας, θα οξύνουν την ήδη ασφυκτική 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται χιλιάδες δανειολήπτες.   

Ένας τέτοιος σχεδιασµός, µας επιτρέπει την πραγµατοποίηση ενός µακροχρόνιου και 

αποτελεσµατικού απεργιακού αγώνα, µε το µικρότερο δυνατό οικονοµικό κόστος και µε την 

απαραίτητη συντήρηση δυνάµεων. Το διάστηµα κατά το οποίο οι Σύλλογοι δεν θα βρίσκονται 

σε απεργιακή κινητοποίηση, θα πρέπει µε αποφάσεις τους, να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες 

ενηµέρωσης των πολιτών και συµµετοχής σε κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις µε άλλους 

φορείς (συγκεντρώσεις, πορείες, καταλήψεις κλπ)  που στόχο θα έχουν την υπεράσπιση του 

κοινωνικού κράτους, της ύπαρξης του ∆ηµοσίου, την αντίσταση στη φορολογική επιδροµή και 

τα χαράτσια και φυσικά, το κλείσιµο υπηρεσιών. Ένας αγώνας που θα πρέπει να δοθεί µε 

ΟΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, και όχι περιχαράκωσης.  

� Κλιµάκωση των κινητοποιήσεων µας, ανάλογα µε τις εξελίξεις και µε αποφάσεις των 

συνδικαλιστικών µας οργάνων.  

� Καθολική συµµετοχή στις µεγάλες πανεργατικές απεργίες  του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού 

τοµέα, που θα οριστούν για το επόµενο διάστηµα, µε αίτηµα την ανατροπή της εφαρµοζόµενης 

πολιτικής.  

� Κάλεσµα µαζικής συµµετοχής στις συγκεντρώσεις της Θεσσαλονίκης (κατά τη διάρκεια 

της ∆ΕΘ) ιδιαίτερα των κοντινών στη Συµπρωτεύουσα συλλόγων. 

Η παραπάνω πρόταση αποτελεί το minimum των δράσεων που θα πρέπει να αναληφθούν. 

Στόχος της είναι, να αποτελέσει τον κοινό τόπο και να αποσταλεί στους συλλόγους ως ΠΛΑΙΣΙΟ 

κινητοποιήσεων, προτεινόµενο από την Οµοσπονδία. Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε πρόταση ή 

πρωτοβουλία που θα αποφασιστεί σε Γενική Συνέλευση συλλόγου και υπερβαίνει σε αγωνιστική 

δράση την παραπάνω πρόταση,  θα πρέπει να υιοθετηθεί και να στηριχθεί µε κάθε τρόπο από την 

Οµοσπονδία.  

 

ΟΤΑΝ Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ, Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ            


