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ΚΟΙΝ.:ΑΔΕΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με σχεδόν απόλυτη πλειοψηφία ψηφίστηκε και έγινε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η απόφαση
– πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου Ν.Αττικής και Κυκλάδων που έγινε χθες 17/9/2013 στο Στάδιο
Ειρήνης & Φιλίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Το Δ.Σ.του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ν.Αττικής και Κυκλάδων, πραγματοποιήθηκε
στις 27/8/2013 στην κορύφωση της επίθεσης της κυβέρνησης και των συνεργατών της (Ε.Ε. –
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΔΝΤ) στα εργασιακά μας δικαιώματα, με τη διάλυση του δημοσίου τομέα
και την ιδιωτικοποίηση όλο και περισσότερων τομέων της δημόσιας διοίκησης.
Εκτίμησε ότι οι απολύσεις εργαζομένων είναι πλέον γεγονός. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει
στη κινητικότητα και διαθεσιμότητα 500 περίπου συναδέλφων και αναμένουμε νέο κύμα
απολύσεων, το αμέσως επόμενο διάστημα, το οποίο θα αφορά πολλαπλάσιο αριθμό εφοριακών.
Η κατάσταση που διαμορφώνεται θέτει πλέον το συνδικαλιστικό κίνημα μπροστά στην
ανάγκη να επιλέξει αποτελεσματικότερους τρόπους υπεράσπισης των εργαζομένων και των θέσεων
εργασίας τους.
Στόχος βέβαια θα πρέπει να είναι, ο αγώνας αυτός να μην περιοριστεί μόνο σε επίπεδο
κλάδων ή ομοσπονδιών. Απέναντι στις λογικές συντεχνιών, εξαιρέσεων κλπ, απαιτείται ο
μεγαλύτερος δυνατός συντονισμός και η αμφισβήτηση πλέον, όχι επιμέρους πτυχών της πολιτικής
που εφαρμόζεται, αλλά το σύνολο αυτής. Στόχος δεν μπορεί, παρά να είναι πλέον, παρά
μόνο η ανατροπή της ασκούμενης πολιτικής και όσων την εφαρμόζουν.
Ταυτόχρονα όμως είναι σαφές πως δεν μπορούμε να παρατηρούμε ως θεατές την απόλυση
συναδέλφων. Προτείνουμε εν όψει της συνεδρίασης αύριο Τετάρτη 18/9 της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ και
του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ στις 20/9 η ομοσπονδία εξουσιοδοτημένη από την απόφαση της Γ.Σ. του
Συλλόγου Ν.Αττικής και Κυκλάδων, να υποστηρίξει την προκήρυξη ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. Η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναστείλει
πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναλάβει η ΠΟΕ ΔΟY.
Το Δ.Σ., στα πλαίσια αυτά προτείνει η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει:
1. Μαζική συμμετοχή στη 48ωρη απεργία της 18 & 19 Σεπτεμβρίου, με
περιφρούρηση αυτής, ιδιαίτερα στους μεγάλους κεντρικούς εργασιακούς χώρους
και μαζική παρουσία στα απεργιακά συλλαλητήρια.
2. Συγκρότηση σε κάθε εργασιακό χώρο με πρωτοβουλία και των ίδιων των
εργαζομένων, απεργιακών επιτροπών.
3. Κάλεσμα και από την ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. προς την ΑΔΕΔΥ, για το συντονισμό όλων των
ομοσπονδιών και την
προκήρυξη δυναμικών κινητοποιήσεων, εντός των
επομένων ημερών.
4. Σε περίπτωση που η ΑΔΕΔΥ δεν προχωρήσει σε Γενική Απεργία Διαρκείας
καλούμε την ΠΟΕ ΔΟY να προχωρήσει στην προκήρυξη απεργίας διαρκείας σε
συντονισμό με τις ομοσπονδίες του Δημοσίου που βρίσκονται σε αντίστοιχες
κινητοποιήσεις.
Δεν πρόκειται να δεχτούμε καμιά απόλυση.
Οι υπηρεσίες μας θα κλείσουν και θα ανοίξουν μόνο με όλους τους συναδέλφους στις θέσεις τους.
ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ, ΠΟΤΕ;

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

