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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
                                                          

                                                                   Προς : Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ ΔΟY 
                                                                                   Κοιν/ση: Μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΔΟY 
                                                                                                    Μέλη Δ.Σ. των Συλλόγων 

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι… 

Στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, στις 19.2.2020 υπήρξε απόφαση για 

προκήρυξη 24ωρης Απεργιακής Κινητοποίησης η οποία προσδιορίστηκε για τις 18.3.2020. 

Η επιλογή της ημερομηνίας (υπήρξε πρόταση και για τις 11.3.2020) έγινε με κριτήριο, πέραν της ανάγκης άμεσης 

απάντησης στα σχέδια της ΑΑΔΕ και της Πολιτικής Ηγεσίας,  την ύπαρξη του απαραίτητου χρονικού διαστήματος για 

την καλή προετοιμασία της απεργίας, καθώς κοινός ήταν ο τόπος οτι δεν υπάρχουν περιθώρια αποτυχίας και 

χαμηλής συμμετοχής. 

Μέχρι σήμερα όμως συνάδελφοι και παρότι έχουν περάσει Δεκαπέντε Ημέρες (!!!) απ την ημέρα λήψης της 

απόφασης… 

• Η απόφαση αυτή δεν έχει ΑΚΟΜΑ γνωστοποιηθεί επίσημα στους συναδέλφους… 

• Δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί η ημερομηνία συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποίας, με βάση την 

απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, θα αποτυπώσει το διεκδικητικό πλαίσιο της απεργίας. 

• Δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης της απεργιακής Συγκέντρωσης. 

• Η απόφαση αυτή δεν έχει κοινοποιηθεί στη Διοίκηση και την πολιτική Ηγεσία. 

• Δεν έχει υπάρξει κανένα Δελτίο Τύπου προς την κοινωνία που να ενημερώνει και να εξηγεί τους λόγους 

πραγματοποίησης της απεργίας. 

• Δεν έχει υπάρξει καμιά προετοιμασία έκδοσης προπαγανδιστικού υλικού (φυλλάδιο, αφίσα κλπ), 

απαραίτητο για την ενημέρωση και την κινητοποίηση των συναδέλφων. 

• Δεν έχει ακόμα σταλεί ενημέρωση προς τους Συλλόγους για την απόφαση και οδηγίες για την καλύτερη 

προετοιμασία της Απεργίας. 

• Δεν έχει υπάρξει ακόμη πρόγραμμα περιοδειών για την ενημέρωση των συναδέλφων. 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι… 

Αν η αιτία για όλη αυτή την καθυστέρηση είναι τα χαμηλά αντανακλαστικά της Ομοσπονδίας, αυτό πρέπει να 

αλλάξει και μάλιστα ΑΜΕΣΑ. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να χρεωθεί ύπαρξη σκοπιμότητας και υπονόμευση 

συλλογικών αποφάσεων, σε μια περίοδο μάλιστα που δρομολογούνται πολύ αρνητικές εξελίξεις για τον κλάδο. 

 

                                                                                                                                                                         Αθήνα, 4.3.2020 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  Για την Αυτόνομη Κίνηση Εφοριακών 

(Τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου)  

 

                                                                                                                                                                       Μπίκας Παναγιώτης 

 

                                                                                                                                                       Ρόδης Γιώργος 
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