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Εισήγηση ΓΣ ΕΛΕΠΑ 31/10/2020  

 

Το σωματείο μας ως μέρος του ταξικού εργατικού κινήματος δραστηριοποιήθηκε και το προηγούμενο 

χρονικό διάστημα με γνώμονα πάντα την πάλη για την υπογραφή ΣΣΕ στον κλάδο αλλά και την 

διεκδίκηση αιτημάτων που αφορούν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών καθώς και την προστασία 

των εργαζόμενων. 

Τα συμπεράσματα των τελευταίων μηνών δείχνουν πως τα όσα βιώνει η εργατική λαϊκή οικογένεια, από 

το ξέσπασμα άλλα κυρίως από την αναζωπύρωση της πανδημίας, είναι αποτέλεσμα του ότι η 

αντιμετώπιση της πανδημίας έγινε μέχρι τώρα -και συνεχίζει να γίνεται- με κριτήριο την συνέχισή της 

καπιταλιστικής παραγωγής και της  προστασία των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων και όχι την υγεία 

και την ζωή του λαού. Μέρα με τη μέρα μετράμε νέα ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού, με τους 

εργασιακούς χώρους να αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης με ευθύνη εργοδοσίας και κυβέρνησης, με 

χαρακτηριστικά παραδείγματα με δεκάδες κρούσματα σε εργοστάσια σε όλη την χώρα. Αυξάνονται 

ραγδαία και τα κρούσματα στα σχολεία, όπου η κυβέρνηση αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα, 

κλείνοντας τα μάτια, όπως κάνει άλλωστε και με την τραγική κατάσταση στα ΜΜΜ, ρίχνοντας για άλλη 

μια φορά το μπαλάκι στην ατομική ευθύνη.  

Και ενώ οι ευθύνες βγάζουν μάτι, με πρόφαση την πανδημία πάνε να φορτώσουν στις πλάτες των 

εργαζόμενων τα σπασμένα της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, για να ανακάμψουν οι 

επιχειρηματικοί όμιλοι. Γι' αυτό η κυβέρνηση φέρνει τις νέες αντεργατικές αναδιαρθρώσεις, ενισχύοντας 

το οπλοστάσιο της εργοδοσίας με σκοπό να εντείνει την εκμετάλλευση.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο πακτωλός δις€ στους μεγάλους ομίλους που μεταφράζεται σε 

κρατικές ενισχύσεις, δάνεια με επιδότηση επιτοκίου, αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ και 

ρυθμίσεων), εκπτώσεις 25% για την εμπρόθεσμη καταβολή τους, επιδότηση τόκων υφιστάμενων 

δανείων, επιστρεπτέα προκαταβολή. Ακόμα και τα υποτιθέμενα «μέτρα ανακούφισης» για τους 

εργαζόμενους που προανήγγειλε τελικά ωφελούν τους εργοδότες, δεδομένου ότι επιδοτούν το 

μισθολογικό κόστος (βλ. αναστολές, επιδότηση θέσεων εργασίας, πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ») και τις 

ασφαλιστικές εισφορές. 

Την ίδια ώρα συνεχίζουν με την εξυπηρέτηση πάγιων αξιώσεων τού μεγάλου κεφαλαίου όπως ο νέος 

πτωχευτικός κώδικας που «τελειώνει» και την τυπική προστασία της πρώτης κατοικίας που υπήρχε μέσω 

της δικαστικής οδού. Το νέο αντιλαϊκό έκτρωμα καθιερώνει για πρώτη φορά την πτώχευση φυσικού 

προσώπου, δηλαδή ενός μισθωτού, αγρότη, ελεύθερου επαγγελματία, όταν δεν πληρώνει το 40% των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών για έξι μήνες και η συνολική του οφειλή ξεπερνά τα 30.000 ευρώ. Με την 

πτώχευση, το σύνολο της περιουσίας του, δηλαδή οι κόποι μιας ζωής, η πρώτη κατοικία, αλλά και όποιο 

άλλο τυχόν εισόδημα έχει μετά την πτώχευση, δηλαδή και μισθοί και συντάξεις (για τρία χρόνια), θα 

περνάνε στα χέρια των «πιστωτών», στις τράπεζες, στα αρπακτικά funds, τον φοροεισπρακτικό 

μηχανισμό για την αποπληρωμή των χρεών του. Ο ίδιος και η οικογένειά του θα «ζουν» με τις «εύλογες 

δαπάνες διαβίωσης», δηλαδή θα σέρνονται κοντά στον πάτο της εξαθλίωσης με 570 - 600 ευρώ!  

Και με αμείωτο θράσος, έδωσαν ρεσιτάλ με την παρουσίαση του νέο νομοσχέδιο - έκτρωμα όπου 

σχεδιάζουν τη νομοθέτηση 10ωρης εργάσιμης μέρας αντί του 8ώρου, χωρίς μάλιστα αμοιβή για τις δύο 

επιπλέον ώρες υποχρεωτικής εργασίας, απαγόρευση ουσιαστικά της απεργίας σε μεγάλους και 

κρίσιμους για το κεφάλαιο κλάδους και χώρους δουλειάς, συνολικότερο χτύπημα των συνδικάτων που 

παλεύουν για τα εργατικά συμφέροντα, πρόσθετα μέτρα που οδηγούν σε παραπέρα μείωση του μέσου 

μισθού. Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προβλέπει: επιχειρήσεις θα μπορούν να απασχολούν 

εργαζομένους ως 10 ώρες ημερησίως κατά μέγιστο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφόσον εντός του ίδιου 

6μήνου εξοφλούν τις ώρες με αντίστοιχη μείωση ωρών ή ρεπό ή ημέρες άδειας, αύξηση των ωρών των 

νόμιμων υπερωριών (σύμφωνα με πληροφορίες, προωθείται μέχρι και ο διπλασιασμός τους, ειδικά στη 
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βιομηχανία.),προσθήκη επιχειρήσεων και εργασιών στη λίστα που ήδη επιτρέπει την εργασία την 

Κυριακή.  

Για τον συνδικαλιστικό νόμο επιχειρεί μεταξύ άλλων τις εξής αλλαγές όπως: η ΓΣ των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων πρέπει να παρέχει δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικώς, 

ιδίως για τη λήψη απόφασης απεργίας. Δηλαδή, αντί για λήψη αποφάσεων μέσα από συλλογικές, 

ζωντανές διαδικασίες με συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων, οι αποφάσεις συνολικά και ειδικά για 

τις απεργίες θα λαμβάνονται με τους εργάτες απομονωμένους τον ένα από τον άλλο, να πατούν ένα 

κουμπί από το σπίτι τους, ίσως και υπό την «επίβλεψη» του διευθυντή της επιχείρησης. Η παραπάνω 

διάταξη φυσικά έρχεται να «κουμπώσει» με την απεργοκτόνα διάταξη Αχτσιόγλου που ψήφισε η 

κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, περί απαρτίας του 50%+1 στις Γενικές Συνελεύσεις. Το προσωπικό ασφαλείας στο 

Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, ορίζεται σε τουλάχιστον 40%, Δηλαδή, στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ, αλλά 

και σε κάθε κλάδο και μεγάλη επιχείρηση που θα κρίνεται κρίσιμη για το κεφάλαιο από το ίδιο και το 

κράτος του, όπως στις πρώην ΔΕΚΟ, στις μεταφορές, στα λιμάνια κ.ο.κ., στην απεργία θα 

υποχρεώνονται να δουλεύουν τουλάχιστον οι μισοί εργαζόμενοι! Προβλέπει επίσης ότι ο εργοδότης 

μπορεί να απομακρύνει εργαζόμενο που έχει απολύσει με προειδοποίηση, ώστε να απαλλαγεί από την 

παραμικρή αντίδραση συλλογική και ατομική. Η συμφιλίωση συλλογικών διαφορών αφαιρείται από τις 

Επιθεωρήσεις Εργασίας και ανατίθεται στον ΟΜΕΔ, βάζοντας και τυπικά... «το λύκο να φυλάει τα 

πρόβατα». Με άλλα λόγια, οι καταγγελίες των εργαζομένων και των συνδικάτων θα παραπέμπονται 

εξαρχής σε ένα στημένο γήπεδο «κοινωνικού εταιρισμού». Και συνεχίζουν ότι προϋπόθεση για την 

άσκηση συνδικαλιστικού δικαιώματος είναι η απογραφή στο Γενικό Μητρώο και δικαίωμα συλλογικής 

διαπραγμάτευσης αναγνωρίζεται μόνο στις οργανώσεις που έχουν εγγραφεί στα νομοθετημένα 

ψηφιακά Μητρώα. Με μια κουβέντα, για να λειτουργεί κάποιο συνδικάτο προϋπόθεση είναι να αποδεχτεί 

το φακέλωμα! 

Στόχος των νέων σαρωτικών ανατροπών σε βάρος της εργατικής τάξης, οι οποίες μία προς μία 

ενισχύουν και «απογειώνουν» το αντεργατικό οπλοστάσιο που έχουν ήδη διασφαλίσει στο κεφάλαιο 

όλες οι κυβερνήσεις του, είναι να έχει η μεγαλοεργοδοσία ακόμα πιο «λυμένα τα χέρια της» να ξεζουμίζει 

τους εργαζόμενους δίχως κανένα όριο και με τη συνδικαλιστική δράση «στο γύψο». 

Παράλληλα, συνεχίζεται η επίθεση και σε ασφαλιστικό, όπου ανάμεσα στα άλλα προβλέπεται η 

παραπέρα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών κατά τρεις ακόμα ποσοστιαίες 

μονάδες όπου σε συνδυασμό με το πόρισμα «Πισσαρίδη», αυτό σημαίνει ότι το κράτος και η εργοδοσία 

αποσύρονται από την ευθύνη της Ασφάλισης, οι συντάξεις γίνονται ψίχουλα και οι ασφαλισμένοι 

σπρώχνονται ολοένα και περισσότερο στο κεφαλαιοποιητικό - ιδιωτικό σύστημα, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν με μεγάλο ρίσκο μια καλύτερη σύνταξη στα γεράματα. Στην ίδια ρότα ενισχύσεων των 

επιχειρηματικών ομίλων, είναι ο νέος κατάπτυστος «υποκατώτατος» μισθός για μακροχρόνια ανέργους, 

όπου όσοι θα προσληφθούν με μερική απασχόληση, ο μηνιαίος μισθός είναι δυνατό να συμπιεστεί σε 

ψίχουλα της τάξης των 200 ευρώ.  

Κατάσταση που διαμορφώνεται στον κλάδο και η δράση και η ευθύνη του σωματείου 

Μονοπώλια του κλάδου-Ελεγκτικές Συμβουλευτικές εταιρίες  

Το μεγαλύτερο μέρος των εργαζόμενων σε ελεγκτικές παραμένουν σε τηλεργασία. Υπάρχει δυσκολία 

που χρειάζεται να μην πάμε πίσω από αυτή, όπως το ότι σε εξορμήσεις σε αυτούς τους χώρους δίνουμε 

μόλις 15 ανακοινώσεις, ή την εικόνα συνάδελφοι να φεύγουν και να δουλεύουν από τις πόλεις που 

κατάγονται. Για την τηλεργασία υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις και στον ίδιο εργαζόμενο. 

Δηλαδή αρκετοί συνάδελφοι θεωρούν θετικό το ότι γλυτώνουν μεταφορικά έξοδα και χρόνο, σε 

συνδυασμό με τον φόβο για την πανδημία ιδιαίτερα συνάδελφοι που μετακινούνται με τα ΜΜΜ που η 

κατάσταση είναι τραγική. Παράλληλα υπάρχει προβληματισμός πως θα συνεχίσει αυτή  η κατάσταση, 

αν θα είναι μόνιμη καθώς αντιλαμβάνονται βάσει όσων βιώνουν την μεγάλη εντατικοποίηση, 
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ξεχειλωμένο ωράριο, υπερωρίες που δεν πληρώνονται, την δυσκολία να συνεργαστούν με τους 

συναδέλφους τους, ειδικά για τους νέους συναδέλφους, πως θα μάθουν την δουλειά αλλά και το ότι θα 

δουλεύουμε στην ίδια εταιρία και δεν θα γνωριζόμαστε. Και οι εργοδότες προβληματίζονται πως θα 

αξιοποιήσουν τηλεργασία, με γνώμονα φυσικά την μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζόμενων για να 

διασφαλισθούν τα κέρδη τους. Δηλαδή την ίδια ώρα που οι εργοδοσίες στις ελεγκτικές-συμβουλευτικές 

συζητάει να ξενοικιάσει κτήρια, η DT ψάχνει το πως θα προσλαμβάνει απευθείας με τηλεργασία, υπάρχει 

συζήτηση από τα στελέχη τους πως οι ομάδες θα πρέπει να συναντιούνται τουλάχιστον ανά κάποιες 

μέρες για να οργανώνεται η δουλειά. Το οποίο δένεται και με το νέο σύστημα αξιολόγησης της PwC με 

στόχο να στοιχίζονται οι εργαζόμενοι στις επιδιώξεις της εταιρίας, αφού θα αξιολογούνται οι εργαζόμενοι 

με δείκτες αποδοτικότητας, σε πόσο χρόνο και με τί ποιότητα ολοκληρώσαμε τα παραδοτέα, τί 

κοστίζουμε για τα projects. 

Το σωματείο μας διαφωνεί με κάθε μορφή «ευέλικτης και ελαστικής» εργασίας. Ως εκ τούτου διαφωνεί 

επί της αρχής με την δουλειά από το σπίτι που μετατρέπει όλο το 24ωρο σε εν δυνάμει εργάσιμο χρόνο, 

διογκώνει το ωράριο, μετατρέπει τον χώρο ξεκούρασης σε χώρο εργασίας, έχει γενικότερες αρνητικές 

συνέπειες στα δικαιώματά μας. Καταλαβαίνουμε ότι πολλοί συνάδελφοι αντιλαμβανόμενοι την 

ανεπάρκεια του συστήματος υγείας καταφεύγουν ή και εξαναγκάζονται στην εργασία από το σπίτι ως 

ελάχιστο μέσο προστασίας. Την ανησυχία μας πρέπει να την κάνουμε δύναμη διεκδίκησης ουσιαστικών 

μέτρων και ταυτόχρονα να μην επιτρέψουμε να παγιωθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας όπως η 

τηλεργασία. 

 Ξεκαθαρίζουμε ότι η εφαρμογή της τηλεργασίας θα γίνει ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 

ΜΟΝΟ για τη χρονική περίοδο αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Καμία σκέψη για επιβολή της επ’ 

αόριστον, κατά συνέπεια να μην υπάρξουν τροποποιητικές συμβάσεις που επιτρέπουν 

γενικότερα αυτό το καθεστώς. 

 Απαιτούμε προστασία του ωραρίου, όχι στην δουλειά λάστιχο. 

 Όχι στην ενταντικοποίηση της εργασίας. Καμία επιμήκυνση και αύξηση του εργάσιμου χρόνου, 

υπερασπιζόμαστε το οκτάωρο. Αντιστεκόμαστε στην ευελιξία να εργάζεσαι συνεχώς και τα όρια 

στον εργάσιμο χρόνο να γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα. 

 Απαιτούμε παροχή όλου του απαραίτητου εξοπλισμού από την εταιρεία (laptop, κινητά, σύνδεση 

στο internet). Έκτακτο επίδομα για το διάστημα της τηλεργασίας για τα αυξημένα κόστη των 

εργαζόμενων (πχ θέρμανση) 

 Ευθύνη της εταιρείας είναι επίσης η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των εργαζόμενων 

και των εταιρικών δεδομένων για την περίοδο της εργασίας από το σπίτι. Καμία μετακύλιση 

ευθυνών στον εργαζόμενο 

 Η εργασία από το σπίτι να μην υποκαθιστά αναρρωτικές άδειες και άδειες ειδικού σκοπού. 

Λογιστήρια Εταιριών 

Μέρος των συναδέλφων είναι σε τηλεργασία βάσει και της υποχρεωτικής εφαρμογής 40% λόγω COVID-

19. Η κατάσταση στους συναδέλφους σε αυτούς τους χώρους συνδέεται τόσο με την συνολική επίθεση 

κράτους και εργοδοσίας όσο και τις εξελίξεις στον εκάστοτε κλάδο της εταιρίας που ανήκει το λογιστήριο 

(πχ εταιρίες κλάδων που πλήττονται λόγω COVID έχουν ακόμα συναδέλφους σε αναστολή καθώς και 

με το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» όπως εταιρίες που ασχολούνται με τον τουρισμό, ναυτιλία, συνέδρια 

κλπ). Έχουμε επίσης και το πρόσφατο παράδειγμα του ΑΒ Βασιλόπουλου, όπου προχωράει σε  δεκάδες 

απολύσεις, στοχεύοντας συνεχώς στην μείωση του εργατικού κόστους. Αξιοποιούν την μέθοδο του 

outsourcing, παραχωρώντας μια σειρά από δραστηριότητες που θεωρούν «μη παραγωγικές» σε άλλες 

εταιρίες είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, με εργαζόμενους με χειρότερες εργασιακές συνθήκες και 

εργασιακά δικαιώματα. Κάτι που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια συμβαίνει όλο και πιο συχνά σε πολλά 

λογιστήρια εταιριών όπως σε Φαρμακευτικές που τα μεταφέρουν σε άλλες χώρες πχ Βουλγαρία, 

Ρουμανία,  όπως η εταιρία ΤΙΤΑΝ που είχε προχωρήσει σε εθελούσιες και στην συνέχεια σύναψε σύμβαση 
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ώστε το μεγαλύτερο κομμάτι του λογιστηρίου να το έχει η PwC με πολύ λιγότερους και φθηνότερους 

εργαζόμενους ή όπως ο Στασινόπουλος που συγκέντρωσε τα λογιστήρια των εταιριών του του σε μια 

εταιρία και πάλι με λιγότερους εργαζόμενους.   

Λογιστικά γραφεία 

Οι συνάδελφοι σε αυτούς τους χώρους είναι στις χειρότερες συνθήκες με χαμηλούς μισθούς, μαύρα, 

εντατικοποίηση με απλήρωτες υπερωρίες και πρακτική ακόμα και αμισθί. Τους συναδέλφους όπως είναι 

λογικό, προβληματίζει η εντατικοποίηση και οι απλήρωτες υπερωρίες, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις για 

τα ηλεκτρονικά βιβλία και τις επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή τους. Ιδιαίτερα μπροστά στα 

ηλεκτρονικά βιβλία, υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση τόσο για τον όγκο δουλειάς που θα προστεθεί στις ήδη 

πολλές υποχρεώσεις. Συζητιέται το ότι ούτε αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν αλλά ούτε και οι ίδιες οι εταιρίες 

είναι έτοιμες. Χαρακτηριστικό είναι ότι και τα σεμινάρια που γίνονται πιο συχνά μπερδεύουν αντί να 

λύνουν απορίες, καθώς ανάλογα το σεμινάριο που πας ακούς και κάτι διαφορετικό. Αυτή η αγανάκτηση 

χρειάζεται να δένεται συνολικά με το ότι η εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών συστημάτων και νέας 

τεχνολογίας ακριβώς επειδή υλοποιείται στο καπιταλιστικό σύστημα αντί να κάνει την δουλεία πιο 

γρήγορη και να παρέχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο, να γίνεται εργαλείο για καλύτερη ζωή, έχει 

αντίθετο αποτέλεσμα. Την ακόμα πιο εντατική και ατελείωτη δουλειά, στην πλειοψηφία απλήρωτη. Αυτές 

οι αλλαγές αντικειμενικά επιταχύνουν τη συγκέντρωση της δουλείας στα μεγάλα μονοπώλια με 

αποφασιστικό πλήγμα στα μικρά λογιστικά γραφεία και στα δικαιώματα των εργαζομένων καθώς και 

υποβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών στην κατεύθυνση δημιουργίας φτηνών, ευέλικτων 

εργαζομένων χωρίς ουσιαστικά και συγκροτημένα δικαιώματα και χωρίς ουσιαστική επιστημονική 

γνώση.  

Συσκέψεις 

Αναδεικνύεται πως η δουλειά με τις συσκέψεις μπορεί να συμβάλλει ώστε να βρισκόμαστε σταθερά με 

τους συναδέλφους μας, ιδιαίτερα και μπροστά στις δυσκολίες της περιόδου (εξελίξεις με πανδημία, 

τηλεργασία).Τόσο οι τοπικές συσκέψεις που μπορούν να βλέπουν και ιδιαίτερες πλευρές των περιοχών, 

αλλά και συσκέψεις για νέους εργαζόμενους, συσκέψεις για ιδιαίτερα ζητήματα πχ παιδεία - άνοιγμα 

σχολείων.  

Η σύσκεψη των νέων εργαζόμενων και απόφοιτων ήταν πολύ μαζική και ζωντανή αφού αρκετοί νέοι 

συνάδελφοι πήραν τον λόγο. Στην συζήτηση αποτυπώθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι 

νέοι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς αλλά και στην καθημερινή μας ζωή. Την εντατικοποίηση που 

με τις αμέτρητες ΠΝΠ, τις ασφυκτικές προθεσμίες αλλά και την τηλεργασία και τις επιπτώσεις που έχει 

στην δουλειά και στην ζωή μας. Παράλληλα αναδείχθηκαν πλευρές για τους πρακτικάριους που 

έρχονται αντιμέτωποι με μισθούς πείνας ή και δουλειά αμισθί στη λογική να μάθουν τη δουλειά. 

Επιπλέον τονίστηκε πως πλευρά της εντατικοποίησης είναι και το ότι οι συνάδελφοι μας αναγκάζονται 

σε παρακολούθηση σεμιναρίων εκτός ωραρίου ή ακόμα χειρότερα να ανατρέχουν σε δεκάδες 

διαφορετικές πηγές. 

Είναι βασικό η επιτροπή νέων που συγκροτήθηκε να παίξει ρόλο ώστε με πρωτοβουλίες να δοθεί 

συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια, να βρισκόμαστε με τους νέους συναδέλφους, σε συνδυασμό με 

μονιμοποίηση των παρεμβάσεων στα Πανεπιστήμια και τα ΙΕΚ. Με ιδιαίτερη φροντίδα κάθε νέο μέλος να 

εντάσσεται στην ζωή και δράση του σωματείου. 

Οι συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε Βόρειες και Δυτικές Συνοικίες, είναι μια προσπάθεια που 

μετράει βήματα ώστε να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά. Υπήρξε πλούσια συζήτηση πάνω στα 

θέματα που απασχολούν τους συνάδελφους όπως τις συνθήκες εργασίας στους χώρους δουλειάς 

μπροστά στο 2ο κύμα πανδημίας, την εντατικοποίηση σε συνδυασμό με την εφαρμογή της τηλεργασίας. 

Η συζήτηση που έγινε δεν περιορίστηκε, όπως ήταν φυσικό, μόνο στο τι βιώνουμε σαν εργαζόμενοι στον 

χώρο δουλειάς μας αλλά σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας όπως για οι εξελίξεις στα σχολεία. Οι 

συνάδελφοι, μέσα από πλούσιο προβληματισμό, κατέληξαν ότι καμιά λύση υπέρ των εργαζόμενων δεν 
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μπορεί να δοθεί από υποσχέσεις κυβέρνησης και εργοδοτών ή του ΟΕΕ. Επίσης η δουλειά με τις τοπικές 

συσκέψεις μπορούν να συμβάλλουν στην εξειδίκευση της παρέμβασής μας στους ανέργους 

συναδέλφους, όπου αποτελούν το κομμάτι του κλάδου που ζει με τους χειρότερους όρους. Οι 

παρεμβάσεις μας σε συνεργασία και με άλλα σωματεία τα προηγούμενα χρόνια είχαν αποτέλεσμα την 

δωρεάν μεταφορά των ανέργων. Η ΣΣΕ προβλέπει μέτρα βελτίωσης της ζωής των ανέργων συναδέλφων 

όπως επίδομα για όλους, το επίδομα στο 80% του μισθού που ορίζει η ΣΣΕ, μέτρα προστασίας για την 

ασφάλιση κ.α. Αυτή η δραστηριότητα πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί. 

Η σύσκεψη που οργανώσαμε για τις εξελίξεις στην Παιδεία όπου έκαναν παρέμβαση από την 

Ομοσπονδία Γονέων, από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών και από το σωματείο καθαριστριών όπου 

αναδείχθηκαν οι τραγικές ελλείψεις οι οποίες υπήρχαν και πριν την πανδημία. Μπήκε επιτακτικά η ανάγκη 

οι γονείς από κοινού με τα παιδιά μας να μπούμε στην μάχη για ένα σχολείο που δεν θα “εξοντώνει” 

αλλά θα αντιστοιχίζεται στα όνειρα και τις ανάγκες των παιδιών μας. Μπροστά και σε αυτή την σύσκεψη 

αναδείχθηκε η ανάγκη για εξειδίκευση της παρέμβασής μας στις γυναίκες συναδέλφισσες, προσπάθεια 

που χρειάζεται να δένεται με τις παρεμβάσεις στους Συλλόγους και Ομάδες της ΟΓΕ.  Να σκύψουμε πάνω 

από δυσκολίες για παράδειγμα, το γυναικείο εργατικό δυναμικό είναι πιο ευάλωτο στην 

επιχειρηματολογία των αστικών επιτελείων που προωθούν την ανάγκη του κεφαλαίου για εκ περιτροπής 

εργασία, για την τηλεργασία, με όχημα την «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».   

Η δουλειά ιδιαίτερα με τις τοπικές συσκέψεις συμβάλλουν στην κατεύθυνση για την δημιουργία 

παραρτημάτων, ώστε το συνδέεται το τί βιώνουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς με το τί 

συμβαίνει στις περιοχές, με τα τοπικά προβλήματα. Μια προσπάθεια όπου γίνεται στο παράρτημα του 

Πειραιά, όπου σε συντονισμό με τα σωματεία και άλλους φορείς συμμετέχει και συνδιοργανώνει 

πρωτοβουλίες-κινητοποιήσεις όπως για την προστασία της υγείας όπως στη Νίκαια στο Κρατικό 

Νοσοκομείο, στον Πειραιά στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια, σε πικετοφορία στο Κερατσίνι, αλλά και 

μπροστά στις εξελίξεις στα σχολεία όπου πρωτοστάτησαν μέλη του σωματείου που είναι και μέλη των 

συλλόγων γονέων της περιοχής. Αντίστοιχα σε κοινή σύσκεψη στο ΕΚΠ μπροστά στην δίκη της ΧΑ και 

στην κινητοποίηση για τον Π.Φύσσα, αλλά και συμμετοχή σε πρωτοβουλίες για τους συνολικότερους 

σχεδιασμούς της κυβέρνησης για το Λιμάνι του Πειραιά, αλλά και για να φύγουν τα καζανιά θανάτου 

από Πέραμα μέχρι Κερατσίνι. Προσπάθεια που χρειάζεται να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά με 

καλύτερη σύνδεση τόσο με τα μέλη μας σε αυτές τις περιοχές όσο και με άνοιγμα σε μεγάλους αλλά και 

μικρότερους χώρους που έχει ευρύτερα η περιοχή.  

Ξεχωριστής σημασίας είναι η συμμετοχή μας, με στάση εργασίας, στην μαζική και συγκινητική 

συγκέντρωση όπου ανακοινώθηκε η καταδίκη της Χρυσής Αυγής, απόφαση που επικύρωσε την λαϊκή 

ετυμηγορία και δικαίωσε την οικογένεια του Π. Φύσσα, του Σ. Λουκμάν, τους Αιγύπτιους αλιεργάτες και 

τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στη Ζώνη.  

Άλλωστε, το συλλαλητήριο αυτό δεν ήταν απλά μια κορύφωση της δράσης των τελευταίων ημερών. 

Ήταν η συνέχεια της τεράστιας προσπάθειας εργατικών σωματείων και άλλων μαζικών φορέων, να 

αποκαλυφθεί ο εγκληματικός χαρακτήρας της φασιστικής οργάνωσης εδώ και χρόνια. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί και η στάση της ΠΟΛ το 2013, όταν η ΧΑ τόλμησε να στείλει φαξ με ερώτηση για 

υπολογισμό τόκων και προμηθειών των τραπεζών. Όπου φυσικά τους το επέστρεψε, με τη σημείωση: 

«ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ. ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ–ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ». 

Ιδιαίτερα όταν κυβερνήσεις, δημοτικές αρχές των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι «θεσμοί» του κράτους 

«ξέπλεναν» τους φασίστες - εγκληματίες, δίνοντάς τους «χώρο» με τη δικαιολογία ότι είναι 

«κοινοβουλευτικό κόμμα». Βέβαια στο πλαίσιο μιας συνολικά θετικής απόφασης για την ποινική καταδίκη 

της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής, οι ποινές που επέβαλε το δικαστήριο δεν ήταν οι ανώτατες 

δυνατές και αυτές που αναλογούν στη βαρύτητα των εγκλημάτων τους. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και η 

αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα, που συμπαρέσυρε προς τα κάτω τις ποινές. Έχουμε ξεκάθαρο πως 

η εγκληματική φύση των φασιστών πηγάζει ακριβώς από την ιδεολογία τους. Αποτελούν γέννημα του 

συστήματος της εκμετάλλευσης, του καπιταλισμού. Γι’ αυτό συνεχίζουμε βάζοντας στο στόχαστρο το 
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σύστημα που γεννά και θρέφει το φασισμό, που ξεζουμίζει εργάτες, νεολαία, μετανάστες, που αποτελεί 

τη μήτρα όπου επωάζεται το αυγό του φιδιού.  

 

Βασικοί άξονες της δράσης του σωματείου είναι: 

-Η προστασία της υγείας των εργαζόμενων και του λαού, έχοντας επίγνωση ότι το κράτος και η 

κυβέρνηση, το κεφάλαιο και τα κόμματά του κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση, διαμορφώνουν 

υγειονομικά πρωτόκολλα με κριτήριο την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, 

την εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων, πολλαπλασιάζοντας έτσι τους κινδύνους από τη διάδοση 

της πανδημίας. 

Στο πλαίσιο πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων σε εργοδότες και φορείς για την προστασία της υγείας 

και των εργαζόμενων, στείλαμε υπομνήματα σε όλες τις μεγάλες και σε κάποιες πιο μικρές ελεγκτικές του 

κλάδου. Μόνο η ΣΟΛ μας δέχτηκε και η PwC και η DT μας απάντησαν αρνητικά, αφού επικαλέστηκαν 

πως έχουν κάνει ότι προβλέπει ο ΕΟΔΥ άρα δεν συντρέχει λόγος συνάντησης. Επίσης προχωρήσαμε σε 

συνάντηση με το ΣΟΕΛ (το ταμείο ασφάλισης του ελεγκτικού προσωπικού στις ελεγκτικές-

συμβουλευτικές εταιρίες, όπου εξέφρασε την συμφωνία του στο να καλύπτεται το κόστος 

του test COVID από τις εργοδοσίες και πως έχει ήδη δοθεί σχετική οδηγία στις διοικήσεις των εταιριών. 

Μάλιστα μας ενημέρωσε πως οι εισφορές που δίνουν οι ελεγκτικές-συμβουλευτικές στο ΣΟΕΛ μειώθηκαν 

στο 50%, ώστε μέρος αυτών των εισφορών να αξιοποιηθούν από τις εταιρίες και για την κάλυψη του 

κόστους των COVID tests. Αντ’ αυτού βέβαια η συντριπτική πλειοψηφία των ελεγκτικών συνεχίζουν να 

μην καλύπτουν το κόστος. Σε κάποιες περιπτώσεις απλά ενημερώνουν ότι έχουν εξασφαλίσει μια 

έκπτωση στα test σε συγκεκριμένες ιδιωτικές κλινικές (πχ από 75€ στα 62€).  Θεωρούμε πως ναι μεν η 

συνάντηση που πραγματοποιήσαμε έχει θετικό πρόσημο, ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως εργοδοσία και 

φορείς πετάνε το μπαλάκι ο ένας στον άλλον και οι δύο σε Υπουργείο και ΕΟΔΥ. Αυτό που συμβαίνει 

στην πραγματικότητα είναι πως πέρα από κάποια αυτονόητα μέτρα που παίρνονται -και αυτό όχι σε 

όλες τις ελεγκτικές-  το κύριο μέτρο που αξιοποιούν είναι η τηλεργασία θέλοντας να ξεμπερδέψουν με την 

ευθύνη που έχουν σαν εργοδότες. Την ίδια ώρα δεν είναι ξεκάθαρο τί συμβαίνει σε περίπτωση που 

υπάρχει κρούσμα κάνεις. Πχ γνωρίζουμε για κρούσματα σε εταιρίες για τα οποία δεν έχει υπάρξει καν 

ενημέρωση στους εργαζόμενους (PwC, DT).  

Θα εντείνουμε αυτή την προσπάθεια και στους μικρότερους χώρους που όπως έχουμε ξανασυζητήσει 

δεν παίρνονται ούτε τα ελάχιστα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 

-Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και του λαού, η διεκδίκηση των σύγχρονων 

αναγκών του. Όπως παρεμβάσεις σε πολλούς χώρους δουλείας κυρίως με αφορμή αναγκαστικές 

άδειες, άδειες άνευ αποδοχών που καταφέραμε να μπλοκάρουμε δίνοντας ανάσα στο εισόδημα πολλών 

συναδέλφων. Παρεμβήκαμε και επιβάλλαμε τήρηση μέτρων υγιεινής σε πολλούς χώρους εργασίας. 

Κάναμε παρέμβαση στο Υπ.Εργασίας και καταθέσαμε τα αιτήματα μας. Στηρίξαμε τις κινητοποιήσεις της 

17/6, 2/7 και 3/7 σε συνεργασία με τους αυτοαπασχολούμενους λογιστές, διοργανώσαμε παραστάσεις 

διαμαρτυρίας προτάσσοντας τα εργατικά αιτήματα. Συμμετείχαμε στο μεγάλο συλλαλητήριο στις 13/10 

για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Διοργανώσαμε σύσκεψη 

σωματείων για τις επιπτώσεις της τηλεργασίας όπου εκδώσαμε και ανάλογο ψήφισμα. Καταφέραμε στο 

πλαίσιο του αγώνα για κλαδική ΣΣΕ να δίνεται έστω η ειδική άδεια λοχείας (6μηνο ΟΑΕΔ) σε όλες τις 

ασφαλισμένες στο ΣΟΕΛ που μέχρι τώρα δεν δινόταν ποτέ και αφορά μεγάλο αριθμό συναδελφισσών 

πανελλαδικά. Συνδυάσαμε όλες τις διεκδικήσεις (ωράριο, εντατικοποίηση, εισόδημα, 600€ για μπλοκάκια, 

όγκος δουλειάς, αναγκαίες παρατάσεις) με την ανάγκη ύπαρξης ΣΣΕ στον κλάδο. Συνδέσαμε τον αγώνα 

για δημόσιο δωρεάν σύστημα υγειάς, κοινωνικής ασφάλισης με τα αιτήματα του κλάδου. Ανεδείξαμε τον 

πραγματικό ορατό εχθρό, ότι η κρίση είναι καπιταλιστική και όχι του κορωνοϊού όπως πολλοί λένε 

αντιεπιστημονικά. Αναδείξαμε τον χαρακτήρα των αλλαγών στο πλαίσιο του ψηφιακού κράτους (όπως 

τα ηλεκτρονικά βιβλία). Δηλαδή ως έναν εκσυγχρονισμό που επειδή υλοποιείται στο καπιταλιστικό 

σύστημα αντί να κάνει την δουλεία πιο γρήγορη και να παρέχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο, έχει 
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αποτέλεσμα την ακόμα πιο εντατική και ατελείωτη δουλειά καθώς και την συγκέντρωση της δουλείας 

στους «μεγάλους».  

Παράλληλα αναδεικνύουμε και τις ευθύνες και των άλλων κόμματων ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ που με συνέπεια 

υπηρέτησαν τα προηγούμενα χρόνια τις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου ψηφίζοντας άλλα και 

στηρίζοντας από όλες τις πλευρές μέτρα που είτε συρρικνώνουν την τιμή της εργατικής δύναμής μέτρα 

που βάζουν εμπόδιο στις διεκδικήσεις μας (όπως το νομοσχέδιο για την απεργία). 

Σοβαρές ευθύνες στα παραπάνω έχει και η συνδικαλιστική μαφία η  πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, οι οποίοι δεν 

είναι απλά εξαφανισμένοι από τους χώρους δουλειάς αλλά βάζουν πλάτη για να περάσουν όλες αυτές 

οι αντεργατικές ρυθμίσεις. Αντίστοιχη είναι και η στάση της ηγεσίας του ΟΕΕ, που υπερθεματίζει υπέρ 

των παραπάνω μέτρων και δεν χάνει ευκαιρία να στήνει επιτροπές με το υπουργείο για να τα στηρίξει, 

έκανε μέχρι και σεμινάριο για τον ρόλο του λογιστή στην πτωχευτική διαδικασία!!! δείχνοντας με ποιων 

τα συμφέροντα συντάσσεται. Επικίνδυνες για το κίνημα είναι και οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στους 

χώρους που έχουν κάποια παρουσία (φοιτητικό κίνημα, εκπαιδευτικοί, Υγεία, μηχανικοί) από τη μία 

συμμετέχουν δραστήρια στην αντι-ΠΑΜΕ επίθεση, ενώ από την άλλη συχνά χρησιμοποιούν 

υποκριτικούς «φιλικούς εναγκαλισμούς» και καλέσματα «ενότητας δράσης». Η αντι-ΠΑΜΕ λογική που 

τους διακρίνει σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί και βάση για μια συσπείρωση χωρίς αρχές, ακόμα και με 

τον ΣΥΡΙΖΑ περιορίζοντας τις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης σε ένα αντιδέξιο μέτωπο και σε μια 

κυβερνητική εναλλαγή. 

-H aνάδειξη της ανάγκης για απεμπλοκή από τους θανάσιμους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Η 

κυβέρνηση της ΝΔ και από κοντά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ τρέχει στα πλαίσια της λεγόμενης 

γεωστρατηγικής αναβάθμισης, μια σειρά από σχέδια που αφορούν τα συμφέροντα ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ 

εμπλέκοντας την χώρα μας σε όλο και περισσότερο σε επικινδύνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. 

Μετατρέπουν τη χώρα σε ένα απέραντο ορμητήριο των ΑμερικανοΝΑΤΟικών,  παζαρεύουν τα 

κυριαρχικά δικαιώματα του λαού για να αναβαθμιστούν στην περιοχή. Οι τελευταίες εξελίξεις με την 

έκδοση νέας NAVTEX της Τουρκίας αλλά και συνολικά οι τουρκικές προκλήσεις, καταρρίπτουν για μια 

ακόμη φορά τα παραμύθια της κυβέρνησης και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, πως ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - 

ΕΕ αποτελούν τάχα την «ασπίδα» για την ασφάλεια του λαού και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.  

Χρειάζεται καλή παρακολούθηση, ενημέρωση του κλάδου και αποκάλυψη του ιμπεριαλιστικού 

χαρακτήρα των ενώσεων του ΝΑΤΟ, της ΕΕ. Αγώνας ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και τις 

προηγούμενες που μετέτρεψαν τη χώρα σε ένα τεράστιο αμερικανοΝΑΤΟϊκό στρατόπεδο. Καμιά 

συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους εκτός συνόρων. 

Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Να κλείσουν όλες οι ξένες βάσεις. Καμία αλλαγή και 

επαναχάραξη συνόρων. 

Η μοναδική διέξοδος από τις επικίνδυνες για τους λαούς εξελίξεις όξυνσης των ανταγωνισμών είναι να 

δυναμώσει η πάλη του εργατικού-λαϊκού κινήματος ενάντια στην αιτία που γεννά τον κίνδυνο του 

ιμπεριαλιστικού πολέμου και την επιβολή συμφωνίας ιμπεριαλιστικής ειρήνης με το πιστόλι στον 

κρόταφο, ενάντια στην ίδια την αστική εξουσία και το καπιταλιστικό σύστημα.  

-Η αντιμετώπιση των σχεδίων περιορισμού των λαϊκών κινητοποιήσεων, των προσπαθειών 

καταστολής όπως τις είδαμε να εξελίσσονται και στις τελευταίες διαδηλώσεις. 

Η εντεινόμενη αντεργατική επίθεση της μεγαλοεργοδοσίας και της κυβέρνησης για τη διασφάλιση των 

κερδών του κεφαλαίου, με τα μέτρα για την παραπέρα ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, την 

ακόμα μεγαλύτερη γενίκευση και κυριαρχία της «ευελιξίας», της δουλειάς - «λάστιχο» με τσακισμένους 

μισθούς και δικαιώματα, πηγαίνει «πακέτο» με την προσπάθεια για καταστολή κάθε λαϊκής 

κινητοποίησης αλλά και επίθεση στη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων. 

Παρακολουθούμε ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα σε μία σειρά από κινητοποιήσεις την καταστολή της 

κυβέρνησης, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τις μαθητικές κινητοποιήσεις ιδιαίτερα στο Υπ.Παιδείας, 
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αστυνομικούς να κάνουν ελέγχους χωρίς αιτία σε μαθητές στον σταθμό του Μετρό στον Άγιο Αντώνιο 

και στην Ακρόπολη, με τις συλλήψεις μαθητών και κράτησή τους για 5 ημέρες στην ΓΑΔΑ! 

Σε αυτή την κατεύθυνση και θέλοντας να ξεμπερδέψουν μια και καλή με το ταξικό κίνημα, η κυβέρνηση 

της ΝΔ συνεχίζει πάνω στον απεργοκτόνο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, αναβαθμίζοντας το χτύπημα στη 

συνδικαλιστική δράση. Παίρνουν αυτούς τους νόμους, τρομοκρατούν και καταστέλλουν όποιον 

αγωνίζεται, χτυπούν και φυλακίζουν ακόμα και μαθητές, την αυριανή βάρδια της εργατικής τάξης γιατί 

έτσι νομίζουν ότι το ποτάμι θα γυρίσει πίσω. Ξεχνούν όμως τα λόγια του ποιητή Πάμπλο Νερούδα 

«Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια, αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την άνοιξη να ΄ρθεί».  

Σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα 

Συνάδελφοι, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και χρειάζεται να είμαστε σε ετοιμότητα για θέματα που 

προκύπτουν τόσο σε χώρους δουλειάς, όσο και συνολικότερα. Γνωρίζουμε πως όλες αυτές οι εξελίξεις 

επιδρούν πολύμορφα στην συνείδηση των εργαζόμενων. Από την μια θυμό αγανάκτηση και 

δυσαρέσκεια και από την άλλη συμβάλλουν στην περεταίρω συντηρητικοποίηση και στον φόβο. Το 

σωματείο μας μαζί με άλλα σωματεία, ομοσπονδίες και φορείς, όλο το προηγούμενο διάστημα 

βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της πάλης για την προστασία της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων 

του λαού. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αναπτύξαμε μια πλούσια δράση, σε μια περίοδο που 

προσπαθούν να επικρατήσει μια γενική σιγή νεκροταφείου, ενάντια σε όλους, κυβέρνηση, εργοδότες, 

δυνάμεις στο κίνημα που λένε ότι οι απεργίες φάγαν τα ψωμιά τους, σε μια γενική απογοήτευση  

Συνεχίζουμε αυτή την πάλη κλιμακώνοντας με απεργιακή απάντηση στην εντεινόμενη επίθεση της 

κυβέρνησης και του κεφαλαίου. Το ΔΣ στην συνεδρίασή του την προηγούμενη εβδομάδα, ομόφωνα 

αποφάσισε να καταθέσει προς ψήφιση στη σημερινή ΓΣ πρόταση για απεργία με ανοιχτή ημερομηνία, 

την ημέρα που η κυβέρνηση θα φέρει για ψήφιση το νομοσχέδιο έκτρωμα για τα εργασιακά.  

Όπως είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη ΓΣ, τον Νοέμβρη λήγει η θητεία του ΔΣ, βάσει των 

εξελίξεων όμως με την πανδημία, η θητεία των συνδικαλιστικών οργανώσεων παρατείνεται έως 

31/12/2020. Παίρνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα και προσαρμόζοντας τη δράση του σωματείου, θα 

συνεχίσουμε την δράση μας με έναν πλούσιο σχεδιασμό γιατί για μας η μόνη απάντηση η λαϊκή 

κινητοποίηση. Απάντηση στην καταστολή και στην επίθεση στο εργατικό λαϊκό κίνημα, θα δώσουμε 

συνεχίζοντας την δράση μας με αυτόν τον προσανατολισμό και μαζικοποιώντας το σωματείο μας με 

νέες εγγραφές σε κάθε χώρο δουλειάς μικρό και μεγάλο. Οι ίδιες οι εξελίξεις επιβάλουν κλιμάκωση με 

απεργιακό αγώνα για να μην πληρώσει πάλι ο λαός, για να μην δεχτούμε την νέα επίθεση που μας 

ετοιμάζουν για τα κέρδη των καπιταλιστών. Αντίπαλο δέος σ ’αυτά που ετοιμάζουν μπορεί να αποτελέσει 

μόνο η ενιαία εργατική - λαϊκή απάντηση στην ενιαία επίθεση, η εμπιστοσύνη στην τεράστια δύναμη της 

οργάνωσης και της πάλης των εργαζομένων και του λαού, όταν οι ίδιοι αποφασίζουν να βάλουν 

συλλογικά και οργανωμένα τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις και στη ζωή τους. Δίνουμε όλες μας τις 

δυνάμεις για την ενίσχυση του ταξικά προσανατολισμένου εργατικού κινήματος, για να δυναμώνει η 

Κοινωνική Συμμαχία σε αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση. 

Αντλούμαι αισιοδοξία από τις πολύ μαζικές κινητοποιήσεις μαθητών -κλάδων, αλλά και την μαζική λαϊκή 

κινητοποίηση για την καταδίκη της ΧΑ που και το μπλοκ του σωματείο μας ήταν ιδιαίτερα μαζικό, κόντρα 

στην προσπάθεια της κυβέρνησης και του κεφαλαίου να αξιοποιήσουν την πανδημία για να επιβάλουν 

σιωπητήριο στο λαό, την ώρα που κλιμάκωναν την επίθεση εναντίον του. Είχαμε συναδέλφους που 

απεργούσαν πρώτη φορά καθώς και το πολύ θετικό το παράδειγμα της ΣΟΛ που πολλοί συνάδελφοι 

απήργησαν και συμμετείχαν στην κινητοποίηση.   

Διεκδικούμε: 

 Δωρεάν παροχή όλων των απαραίτητων μέτρων ατομικής προστασίας για όλους τους 

εργαζόμενους, με επιβολή των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 

δουλειάς. 



9 
 

 Μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους εργαζόμενους με επιβάρυνση της εργοδοσίας. 

 Να τηρούνται και κυρίως να αυστηροποιηθούν τα πρωτόκολλα υγείας στους εργασιακούς 

χώρους που αποτελούν χώρους υπερμετάδοσης του ιού. 

 Να καταργηθούν άμεσα οι αντεργατικές διατάξεις των ΠΝΠ. 

 Όχι στις απολύσεις, να μην χαθεί καμιά θέση εργασίας. Να μη μείνει κανένας εργαζόμενος χωρίς 

εισόδημα  

 Καμία σκέψη για μονιμοποίηση της τηλεργασίας 

 Να μη γίνει κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας, καμιά διακοπή για χρέη σε νερό, ρεύμα, 

τηλέφωνο. Διαγραφή χρεών σε τράπεζες και Δημόσιο. 

 Άμεσα μέτρα στήριξης του δημόσιου συστήματος Υγείας – Πρόνοιας δωρεάν για όλους, επίταξη 

ιδιωτικών δομών για να αντιμετωπιστούν τα άμεσα προβλήματα. 

 Ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, 15 μαθητές ανά τάξη, 

προσλήψεις εκπαιδευτικών και καθαριστριών. 

 Ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με μόνιμο προσωπικό και οχήματα. 

 Υπεράσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Κάτω τα χέρια από τη 

συνδικαλιστική δράση 

 

Οικονομικά  

Η οικονομική αυτοτέλεια ενός σωματείου σε συνθήκες που συνεχώς θα δυσκολεύουν, χρειάζεται να 

αποτελεί έννοια κάθε μέλους, στο βαθμό που μπορεί ο καθένας εξασφαλίζοντας και την συνδρομή μας. 

Η δράση μας δεν πρέπει να βρίσκει εμπόδιο την οικονομική στενότητα. Παρακάτω παρατίθεται μια εικόνα 

για τα οικονομικά του σωματείου.  


