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10.10.2020 

Εισήγηση της Προέδρου της ΕΛΕΠΑ, Αλεξάνδρα Καπαρού στην εκδήλωση νέων εργαζόμενων  

ας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση μας για τα νέα μέλη του σωματείου μας, τους νέους 

εργαζόμενους αλλά και τους αυριανούς εργαζόμενους του κλάδου τους τελειόφοιτους και 

απόφοιτους των οικονομικών σχολών που κάποιοι βέβαια ήδη μπορεί να εργάζονται στον κλάδο.  

Η σημερινή πρωτοβουλία είναι ενταγμένη σε έναν πλούσιο σχεδιασμό που έχει το σωματείο μας ώστε 

παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω και της πανδημίας του COVID, να φτάσουμε σε όσο το 

δυνατόν περισσότερους συναδέλφους με κατά τόπους συσκέψεις αλλά και με ιδιαίτερο βάρος στους 

νέους εργαζόμενους.  

Λίγα λόγια για το σωματείο μας. Σο σωματείο μας ιδρύθηκε το 1952 με σκοπό την οργάνωσης και 

ενωμένη δράση των λογιστών, με το όνομα Πανελλήνια Ένωσις Ελλήνων Λογιστών(ΠΕΕΛ) και στη 

συνέχεια το 1956 ονομάστηκε Ένωσις Επαγγελματιών Λογιστών Πρωτευούσης. Σο 2013 

τροποποιήσαμε το καταστατικό μας, ώστε με βάση τις εξελίξεις και του κλάδου και την μεγέθυνση των 

ελεγκτικών εταιριών, το σωματείο να καλύπτει τους εργαζόμενους σε λογιστήρια εταιριών, λογιστικά 

γραφεία, λογιστικές-ελεγκτικές-συμβουλευτικές εταιρίες και έτσι έχουμε το όνομα Ενωση, Λογιστών, 

Ελεγκτών, Περιφέρειας Αττικής» Ε.Λ.Ε.Π.Α. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΜΕ, και η αίθουσα 

συνεδριάσεων, φέρει το όνομα του συνάδελφου λογιστή Ναπολέωντα ουκατζίδη, ήρωα της Εθνικής 

Αντίστασης εκτελεσμένου από τα στρατεύματα κατοχής το 1944 με τους 200 στην Καισαριανή. 

Η ΕΛΕΠΑ είναι μέλος της Π.Ο.Λ. και του Ε.Κ.Α. Μέσα από την δράση μας έχουμε στόχο να 

υπερασπιστούμε και να διευρύνουμε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζόμενων του κλάδου, 

την επιμόρφωσή τους, την διεκδίκηση ικανοποιητικών αμοιβών και συνθηκών εργασίας, την 

προστασία του εργαζόμενου από την εργοδοτική αυθαιρεσία.Η αποστολή του κάθε εργατικού 

σωματείου είναι να συγκεντρώνει στις γραμμές του όλους τους εργαζόμενους του κλάδου 

ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, εθνικότητας πολιτικών ή θρησκευτικών αντιλήψεων. Να υπερασπίζεται 

τα συμφέροντα των μελών του απέναντι στην εργοδοσία και γενικότερα απέναντι στην τάξη τους. Να 

είναι να είναι μαζικό, ανοιχτο, δημοκρατικό, να έχει πολύμορφη δραστηριότητα και ταυτόχρονα να 

διαπαιδαγωγούν αγωνιστικά τη νέα βάρδια της εργατικής τάξης.  

Από την ίδρυση της ΠΟΛ ως πρώτος στόχος μπαίνει η υπογραφή Ε. Τι είναι όμως ΣΣΕ; Με τις Ε, 

συμφωνούνται εγγράφως μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών, οι 

ελάχιστοι όροι και οι συνθήκες εργασίας, ο μισθός, τα δικαιώματα του κάθε κλάδου, ζητήματα που 

αφορούν την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, θέματα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και 

πολλά ακόμη. 

Οι υλλογικές υμβάσεις Εργασίας (Ε) ήρθαν ως απάντηση των οργανωμένων εργαζόμενων 

απέναντι στην εργοδοτική εκμετάλλευση. Ήταν το μέσο για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της 

εργατικής τάξης. Κατακτήθηκαν μέσα από σκληρούς απεργιακούς αγώνες με την αποφασιστική 

διεκδίκηση των εργαζομένων, γιατί η εργοδοσία ποτέ δεν εγκατάλειψε την προσπάθεια να συμπιέζει 

προς τα κάτω μισθούς και δικαιώματα, ακόμη και σε καιρούς ανάπτυξης. . 

Η μεγάλη δράση της ΠΟΛ και οι αγώνες, είχαν ως αποτέλεσμα την υπογραφή Ε για όλα τα έτη έως 

και το 2009, που ήταν η τελευταία Ε του κλάδου. Είναι η πρώτη ΣΣΕ–σταθμός όπου κατακτάται το 

δικαίωμα στον ιδιωτικό τομέα που ορίζει ίση αμοιβή για παρεχόμενη ίση εργασία μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, πέρασαν δεκαετίες για την γενίκευση αυτής της ισότητας στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης μέσω 

αυτής της Ε κατοχυρώθηκε, η ειδικότητα του βοηθού λογιστή και του λογιστή, το αντικείμενο 

εργασίας τους, η επαγγελματική τους εξέλιξη, διάφορα επιδόματα όπως γάμου και ισολογισμού. ε 

αυτή την Ε πατούσαν άτυπα και οι όροι εργασίας των εργαζόμενων στις ελεγκτικές.  
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Υυσικά το χτύπημα των υλλογικών υμβάσεων Εργασίας (Ε) ήταν πάντα στο επίκεντρο για τις 

εκάστοτε κυβερνήσεις και τους εργοδότες. Η προηγούμενη καπιταλιστική κρίση και η εφαρμογή των 

αντεργατικών νόμων των 4ων μνημονίων προκάλεσαν δραματικές επιπτώσεις στη ζωή των 

εργαζομένων, στους μισθούς, στα ωράρια, στις εργασιακές σχέσεις, στις συνθήκες δουλειάς. Οι 

νόμοι που ψηφίστηκαν από το 2011 ουσιαστικά κατάργησαν τις κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές Ε 

για τη συντριπτική πλειοψηφία των κλάδων. Πλέον και στον κλάδο μας κυριαρχούν οι ατομικές 

συμβάσεις εργασίας με κατάπτυστους όρους. τον ίδιο χώρο που εργαζόμαστε συνυπάρχουμε 

συνάδελφοι που δουλεύουμε με μειωμένο ωράριο, με εκ περιτροπής εργασία, με μισθούς πείνας, με 

ελαστικές μορφές απασχόλησης ακόμα και τζάμπα εργασίας (voucher, πρακτική, συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου ή έργου), απλήρωτες υπερωρίες και πολλές φορές απλήρωτοι για μήνες, που 

κυριαρχεί η τρομοκρατία και ο φόβος.  

Σο 2017, διαμορφώθηκε ένα σύγχρονο σχέδιο υλλογικής ύμβασης Εργασίας (Ε) για τον κλάδο 

μας. Είναι αποτέλεσμα της πείρας που έχουν μεταφέρει οι συνάδελφοι στο σωματείο μας και στα 

υπόλοιπα σωματεία της χώρας, απαντάει στα σημερινά προβλήματα του λογιστή/ελεγκτή/συμβούλου, 

παίρνει υπόψιν την σημερινή πραγματικότητα, τις πραγματικές δυνατότητες βάσει της εξέλιξης της 

τεχνολογίας και της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζόμενων του κλάδου. Παίρνει 

υπόψιν την σημερινή νομοθεσία, την Ε του 2009 αλλά περιέχει και πολλά νέα στοιχεία που 

απασχολούν τους συναδέλφους. Είναι το ζωντανό αποκρυστάλλωμα της ζωής του σωματείου και της 

ομοσπονδίας. 

Η ΕΛΕΠΑ παλεύει για ΣΣΕ που: 

 Προβλέπεται ως κατώτερος μικτός μισθός τα €912,01 ή τα €1.006,76 αναλόγως τα χρόνια 

εργασίας και το πτυχίο του κάθε εργαζομένου. 

 Προβλέπει αύξηση μισθολογικού κλιμακίου ανά 2ετία κατά ποσοστό 3-4% (αναλόγως το 

κλιμάκιο). 

 Προβλέπεται 8ωρο-5ήμερο-40ωρο. υνεχόμενο ωράριο με διάλειμμα 30λέπτων εντός του 

8ωρου. Όσοι φοιτούν σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ εργάζονται 5ωρο με πλήρεις αποδοχές. 

 Προβλέπει με ειδικά μέτρα (άδειες, επιδόματα) την προστασία της μητρότητας 

 Προβλέπονται άδειες με αποδοχές 3 μέρες για κάθε μάθημα σε μεταπτυχιακά και πιστοποιήσεις 

(ΑCCA, ΙΕΟΕΛ κ.α.). 

 Η πρακτική αμείβεται με τις ίδιες ακριβώς αμοιβές όπως η κανονική εργασία. 

 Προβλέπονται τα επιδόματα: επιστημονικό (αναλόγως το πτυχίο), διαχειριστικών λαθών, 

ισολογισμού, γάμου, τέκνων, κ.ά Αναγνωρίζονται μισθολογικά το πτυχίο και οι μεταπτυχιακοί 

τίτλοι. 

ε πολλούς φαντάζει πολύ δύσκολο το να υπογράψουν οι εργοδότες μια τέτοια Ε. Ξέρουμε καλά ότι 

οι εργοδότες δεν πρόκειται να το κάνουν από «την καλή τους την καρδιά». Ξέρουμε όμως ότι τα έσοδα 

των εργοδοτών έρχονται από την δική μας εργασία. Δεν μας κάνουν χάρη που έχουμε μισθό, 

ωράριο, δικαιώματα. Δεν μας τα έδωσαν ποτέ από μόνοι τους. Είναι αποτέλεσμα αγώνων των 

εργαζόμενων. Αυτοί οι αγώνες επέβαλαν την υπογραφή ΣΣΕ σε ακόμα πιο δύσκολα χρόνια. Αυτοί οι 

αγώνες πρέπει να γίνουν και σήμερα! 

Άρα βασικό κομμάτι για την πάλη για υπογραφή ΣΣΕ, να είναι μέλη περισσότεροι συνάδελφοι στο 

σωματείο μας αφού όσο περισσότεροι εργαζόμενοι είναι εγγεγραμμένοι, τόσο ισχυρότερη 

εκπροσώπηση θα έχουν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για υπογραφή της Ε. Προφανώς το 

σωματείο δεν «έδωσε» και ούτε πρόκειται να «δώσει» τα ονόματα των μελών τους. Μετράει όμως στις 

συλλογικές διαπραγματεύσεις πόσο μαζικό είναι το σωματείο, ο αριθμός των εργαζόμενων που 

ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες. Παράλληλα βέβαια όσο πιο μαζικό είναι έχουμε και κατακτήσεις σε 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤ αγώνες για κάθε ζήτημα που προκύπτει σε μικρούς και μεγάλους χώρους δουλειάς.  
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Έχουμε πείρα από τις κατακτήσεις  της ΕΛΕΠΑ όπως: 

 Εργαζόμενες σε ελεγκτικές που μέχρι τις αρχές του 2020 έπαιρναν άδεια λοχείας μόλις 2 μήνες 

και κατι, να παίρνουν άδεια λοχείας αντίστοιχη του 6μηνου του ΟΑΕΔ 

 Εργαζόμενοι σε λογιστικές-ελεγκτικές-συμβουλευτικές να επιδοτούνται το κόστος των 

μεταφορικών, να παίρνουν άδειες διαβάσματος για τις πιστοποιήσεις (πχ ΑCCA) 

 Να μην μετακυλίεται το κόστος ασφάλισης του ΟΕΛ (ταμείο υγείας για ελεγκτικό προσωπικό σε 

ελεγκτικές εταιρίες) στους εργαζόμενους αλλά να καλύπτεται από την εργοδοσία 

 Να πληρώνονται οι υπερεργασία και οι υπερωρίες σε χώρους που οι εργαζόμενοι τα 

διεκδίκησαν 

 ε μια σειρά από μικρότερους χώρους πχ λογιστικά γραφεία ή λογιστήρια εταιριών να παρθούν 

πίσω απολύσεις, να μην προχωρήσουν σε μειώσεις, να μην προχωρήσουν σε αναγκαστικές 

άδειες ή άδειες άνευ αποδοχών 

 Να γίνονται δωρεάν για ανέργους και με χαμηλό αντίτιμο για εργαζόμενους σεμινάρια για τους 

συναδέλφους για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του επαγγέλματος 

 Να μην προχωρήσουν προγραμματισμένες απολύσεις 

 Σην δωρεάν μετακίνηση για τους ανέργους 

 Σην επανασύνδεση ρεύματος, και το πάγωμα πλειστηριασμών σε άνεργους και 

χαμηλόμισθούς. 

Ακριβώς γιατί οργανωμένοι έχουμε δύναμη και κατακτήσεις, κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι 

θέλουν ένα συνδικαλιστικό κίνημα του χεριού τους. Θέλουν σωματεία που θα κάθονται στο τραπέζι του 

κοινωνικού διαλόγου, θα συμφωνούν για το πόσα θα χάσουν οι εργαζόμενοι, θα καλλιεργούν την 

αντίληψη ότι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων αξίζουν κάθε θυσία από τους εργαζόμενους, θα 

πίνουν νερό στο όνομα της ΕΕ και του ΝΑΣΟ και δεν θα αγωνίζονται. Σέτοιους εργατοπατέρες όπως 

είναι στην πλειοψηφία της ΓΕΕ, οι οποίοι δεν είναι απλά εξαφανισμένοι από τους χώρους δουλειάς 

αλλά βάζουν πλάτη για να περάσουν όλες αυτές οι αντεργατικές ρυθμίσεις.  

τον κλάδο μας βέβαια έχουμε και το ΟΕΕ που αποτελεί φορέα προώθησης της ταξικής συνεργασίας 

και στήριξης όλων των νόμων και των οδηγιών των εκάστοτε κυβερνήσεων που έχουν ως στόχο την 

κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τα κοινά συμφέροντα 

όλων των επιστημόνων οικονομολόγων για να εγκλωβίζει τους εργαζόμενους, και στην 

πραγματικότητα να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών του κλάδου. Σι κοινά 

συμφέροντα άραγε μπορεί να έχει ο εργαζόμενος και ο εργοδότης; Σο ΟΕΕ έχει αποδειχθεί το πόσο 

εχθρικά στέκεται απέναντι στα συμφέροντα των εργαζομένων. Άλλωστε ως σύμβουλος του αστικού 

κράτους, συνέβαλε στην επεξεργασία και υλοποίηση αντιλαϊκών σχεδιασμών προς όφελος των 

μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, μεγάλων λογιστικών - συμβουλευτικών - ελεγκτικών επιχειρήσεων, 

θυγατρικών τραπεζών και ελεγκτικών εταιρειών. τήριξε την πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ. 

Σοποθετείται σε όλα τα ζητήματα από τη σκοπιά του κεφαλαίου και των αναγκών των μονοπωλίων. 

τήριξε αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις που πλήττουν και επιδρούν άμεσα στη ζωή μισθωτών και 

αυτοαπασχολούμενων οικονομολόγων. Ενέκρινε τον κατάπτυστο Κώδικα Δεοντολογίας όπου 

ποινικοποιεί το επάγγελμα και μετακυλύει τις ευθύνες της εργοδοσίας και του κράτους σε μισθωτούς 

και ΕΒΕ. Εφαρμόζει την απαράδεκτη διαδικασία εξετάσεων για την αναβάθμιση στην Α΄ τάξη, 

αποκόπτοντάς την εξέλιξη των εργαζομένων από την Ε. Δεν βγάζει άχνα για την ανάγκη ύπαρξης και 

υπογραφής Ε –πχ σε παρέμβαση σωματείου Ε συζήτηση μας είπαν δεν μας αφορα- αλλά και 

συνολικά για τα προβλήματα των εργαζόμενων του κλάδου. Σο σωματείο μας έχει μέτωπο με το ΟΕΕ. 

Εκεί δραστηριοποιούνται οι δυνάμεις από όλα τα κόμματα της αστικής διαχείρισης και προσπαθούν να 

λοιδορήσουν το σωματείο μας και την ΠΟΛ καλώντας τους εργαζόμενους να μην γράφονται στο 

σωματείο γιατί λέει εκπροσωπούνται στο ΟΕΕ. Εμείς έχουμε ξεκάθαρο πως ο μόνος τρόπος να 

πιστοποιηθεί το επάγγελμα μας και τα δικαιώματά μας είναι μέσω της υπογραφή κλαδικής Ε.  

Για τους εργαζόμενους, στο όνομα της πανδημίας εμπλουτίζονται τα αντεργατικά μέτρα, με κομβικές 

και πάγιες αξιώσεις ων επιχειρηματικών ομίλων: το χτύπημα του 13ου και 14ου μισθού (εξελίξεις με 

Δ.Φ.- σε συνέχεια με Δ.Π και Ε.Α), στις νέες ανατροπές στο καθεστώς των υπερωριών(είναι στα σκαριά 
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νέος νόμος που ουσιαστικά θα εξαλείφει τις υπερωρίες και θα τις συμψηφίζει με ρεπό,άδειες κλπ) και 

την παραπέρα υπονόμευση του σταθερού ημερήσιου εργάσιμου χρόνου (προσπάθεια που προ 

πολλού έχει προχωρήσει σε μεγάλες ελεγκτικές του κλάδου, διάλειμμα εκτός 8ώρου), στη γενίκευση της 

τηλεργασίας με την θέσπιση υποχρεωτικής τηλεργασίας σε ποσοστό 40 % των εργαζόμενων που 

μπορούν να δουλέψουν από το σπίτι, στην ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων και - για να 

υλοποιηθούν με λιγότερα εμπόδια όλα τα παραπάνω - στην προώθηση μέτρων για το παραπέρα 

χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης των εργαζομένων. 

Δηλαδή ο εργαζόμενος να είναι συνεχώς διαθέσιμος και να χρησιμοποιείται όταν, όπως, όπου και 

όσο θέλει ο εργοδότης, και να πληρώνεται όσο και όποτε θέλει ο τελευταίος.  

 

Πιο συγκεκριμένα στους χώρους δουλειάς  

Αρχικά οι πιο μαζικοι χώροι είναι οι ελεγκτικές συμβουλευτικές εταιρίες με τις μεγαλύτερες 5 να 

συγκεντρώνουν περίπου 6,000 συναδέλφους. Παράλληλα όμως χιλιάδες εργαζόμενοι εργάζονται σε 

μικρότερα ή μεσαίου μεγέθους λογιστικά γραφεία διάσπαρτα ανα την Αττική καθώς επίσης και σε 

λογιστήρια εταιριών.  

Υπάρχει η τάση αρκετές από τις λογιστικές υπηρεσίες να γίνονται outsourcing με τις ελεγκτικές να  

παίζουν βασικό ρόλο σε αυτό (ολόκληρα λογιστήρια εταιριών 10 ατόμων τις εργασίες τους να τις 

αναλαμβάνουν 1-2 εργαζόμενοι ελεγκτικών με λιγότερο μισθό και δικαιώματα). Την ίδια ώρα υπάρχει 

τάση ίδρυσης εξ ολοκλήρου λογιστικών υπηρεσιών πχ Metaling όλες τις εταιρίες του Ομίλου 

Βιοχάλκο Στασινόπουλος για όλες τις ακριβώς την λογική μείωση κόστους.  

Οι εργασιακές συνθήκες ο μεγάλος όγκος προσλήψεων γίνονται όλο και με χαμηλότερους μισθούς, 

χαρακτηριστικό οι μεγάλες ελεγκτικές του κλάδου πριν την κρίση προσλάμβαναν με 1000€ μικτά ενώ 

τώρα με 600 και 700 ευρώ, αξιοποιούν πλήρων την τζάμπα δουλειά μέσω πρακτικής, την ώρα που 

κάθε χρόνο μέσα στην κρίση αυξάνουν τα κέρδη τους.  

Ιδιαίτερα μετά και την τελευταία χρονιά που υπογράφηκαν Ε στον κλάδο, κυριαρχούν οι ατομικές 

συμβάσεις με όλο και χειρότερους όρους, με την εντατικοποίηση και το 10ωρο να είναι ο κανόνας. 

Μάλιστα το 2017 μια από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές του κλάδου η PwC έφερε νέες απαράδεκτες 

συμβάσεις όπου το διάλλειμα ήταν εκτός ωραρίου δηλαδή 9ωρο δουλειάς και μάλιστα  υπερεργασια 

στον ίδιο μισθό επειδή παίρνουμε πάνω από τον κατώτατο. Άρα 10ωρο με τα ίδια λεφτά, κατι που 

φυσικά έτρεξαν και άλλες ελεγκτικές του κλάδου και όχι μόνο να υιοθετήσουν. Επιπλέον στην 

εντατικοποίηση πρέπει να συμπεριλάβουμε οι συνάδελφοι αναγκάζονται σε παρακολούθηση 

σεμιναρίων εκτός ωραρίου ή ακόμα χειρότερα να ανατρέχουν σε δεκάδες διαφορετικές πηγές και να 

διαβάζουν εκατοντάδες ώρες, προκειμένου να βγάλουν εις πέρας την εργασία τους (κι αυτό με 

επιφύλαξη) λόγω αδυναμίας παρακολούθησης σεμιναρίων πάνω σε τρέχοντα θέματα του 

επαγγέλματος. 

Μπροστά στις εξελίξεις τις πανδημίας οι μεγάλες ελεγκτικές του κλάδου, δεν χάνουν χρόνο να 

συνεχίσουν την προσπάθεια για μονιμοποίηση της τηλεργασίας-κάτι που ίσχυε και πριν την πανδημία-, 

και για να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την εντατικοποίηση της εργασίας αλλά και για να 

«ξεφορτωθούν» την ευθύνη που έχουν για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων στις 

εγκαταστάσεις τους αλλά και στους πελάτες τους που πάνε οι εργαζόμενοι. Για τις εξελίξεις με την 

τηλεργασία: Διοργανώσαμε σύσκεψη σωματείων ΕΣΗΠ,Φρηματοπιστωτικό για τις επιπτώσεις της 

ενάντια στην προσπάθεια της κυβέρνησης να μονιμοποιήσουν με νέο νόμο αυτή τη νέα μορφή 

“ευέλικτης” εργασίας. Από την πείρα που αντλήσαμε αυτούς τους μήνες ¨τηλεργαζόμενοι¨, έχουμε 

βγάλει συμπεράσματα για το που το πάνε, τι θέλουν να πετύχουν με τη νομιμοποίηση και 

μονιμοποίηση αυτής της μορφής εργασίας. Καταργεί κάθε διάκριση ανάμεσα στον εργάσιμο και μη 

εργάσιμο χρόνο, Αυξάνει την εντατικοποίηση της εργασίας, Απομονώνει τον εργαζόμενο από το χώρο 

εργασίας κι από τους συναδέλφους του, εισάγει μεθόδους χαφιεδισμού, ακόμη και μέσα στα σπίτια 

των εργαζομένων (κάμερες, άλλες τεχνικές υποδομές “ελέγχου” της απόδοσης κλπ.).Ενώ ο εργοδότης 
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μειώνει τα λειτουργικά του κόστη, οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώνουν για τις ανάγκες της 

εργασίας τους (τεχνικό εξοπλισμό, ίντερνετ, φωτισμός, ανατομική καρέκλα, θέρμανση κλπ.). Για τους 

εργαζόμενους, εκσυγχρονισμός και πρόοδος δεν είναι η δουλειά χωρίς ωράριο, η διαθεσιμότητα στην 

εργοδοσία 24 ώρες το 24ωρο, η πλήρης ανατροπή της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής. Πρόοδος 

είναι η μείωση του εργάσιμου χρόνου, η σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους, η κατάργηση κάθε 

μορφής “ευελιξίας”, οι μισθοί και τα δικαιώματα με βάση τις ανάγκες. Πρόοδος είναι η αξιοποίηση της 

τεχνολογίας και της επιστήμης να γίνονται εργαλείο ευημερίας για τους εργαζόμενους και όχι η ένταση 

αυτής της βαρβαρότητας.  Μάλιστα εξετάζουν πως θα προσλαμβάνουν απευθείας με τηλεργασία. 

Η κατάσταση στους μικρότερους χώρους, είναι ακόμα χειρότερη αφού σε συνδυασμό με τον τεράστιο 

όγκο υποχρεώσεων που έχουν οι εργαζόμενοι και που το αμέσως επόμενο διάστημα θα αυξηθεί 

ακόμα περισσότερο ,εξαιτίας της εφαρμογής του myData, δεν παίρνονται από τους εργοδότες  ούτε 

καν τα στοιχειώδη μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Αυτή την περίοδο ένας τεράστιος όγκος δουλειάς 

έπεσε στις πλάτες των λογιστών με τις διάφορες ΠΝΠ, εγκυκλίους, ερμηνευτικές παράλληλα με τον έτσι 

κι αλλιώς μεγάλο όγκο δουλειάς της περιόδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα λογιστικά γραφεία, 

συνεχίζουν τα εξαντλητικά ωράρια χωρίς βέβαια οι ατέλειωτες αυτές ώρες να συνοδεύονται από 

αύξηση μισθού.  Μάλιστα με πολύ χειρότερους μισθούς και εντατικοποίηση δουλειάς. Από την μια 

δηλαδή, είναι ο φόβος των εργαζόμενων για την εξέλιξη της πανδημίας και από την άλλη είναι η 

ανασφάλεια για το αν θα έχουν δουλειά αύριο, με τί όρους, αν θα πληρωθούν, αφού υπάρχουν και 

πολλές περιπτώσεις εργαζομένων που εντάχθηκαν και συνεχίζουν στο πρόγραμμα ΤΝ-εργασία.  

Η εργοδοσία σε όλους τους χώρους, μικρούς ή μεγάλους, προσπαθεί να παγιώσει την λογική ότι έτσι 

είναι το επάγγελμα του λογιστή, χρησιμοποιώντας ως μαστίγιο την αξιολόγηση, την απόλυση και ως 

καρότο την ανέλιξη την καριέρα, το «είμαστε μια οικογένεια». Παράλληλα, το τέρας της ανεργίας οδηγεί 

τους άνεργους συναδέλφους να είναι διατεθειμένοι να προσληφθούν ακόμα και με τους χειρότερους 

όρους εργασίας προκειμένου να έχουν έστω και ένα στοιχειώδες εισόδημα. Σα προγράμματα 

ανακύκλωσης της ανεργίας δίνουν και παίρνουν. 

Μπροστά στα ζητήματα του κλάδου 

Όλο αυτό το διάστημα κάναμε παρεμβάσεις σε πολλούς χώρους δουλείας κυρίως με αφορμή 

αναγκαστικές άδειες, εκ περιτροπής που καταφέραμε να μπλοκάρουμε δίνοντας ανάσα στο εισόδημα 

πολλών συναδέλφων. Κάναμε παρέμβαση στο Τπ. Εργασίας και καταθέσαμε τα αιτήματα μας. 

τηρίξαμε τις κινητοποιήσεις της 17/6, 2-3/7 σε συνεργασία με τους αυτοαπασχολούμενους λογιστές, 

διοργανώσαμε παραστάσεις διαμαρτυρίας προτάσσοντας τα εργατικά αιτήματα. υνδυάσαμε όλες τις 

διεκδικήσεις (ωράριο, εντατικοποίηση, εισόδημα, 600€ για μπλοκάκηδες, όγκος δουλειάς, αναγκαίες 

παρατάσεις) με την ανάγκη ύπαρξης Ε στον κλάδο. Κάναμε συσκέψεις κατά τόπους και εταιρίες 

ώστε να συζητήσουμε πλατιά με όλα τα μέλη μας. Αναδείξαμε τον χαρακτήρα των αλλαγών στο 

πλαίσιο του ψηφιακού κράτους (βλέπε ηλ.βιβλία κλπ). Δηλαδή ως έναν αναγκαίο εκσυγχρονισμό που 

επειδή υλοποιείται στο καπιταλιστικό σύστημα αντί να κάνει την δουλεία πιο γρήγορη και να παρέχει 

περισσότερο ελεύθερο χρόνο, έχει αποτέλεσμα την ακόμα πιο εντατική και ατελείωτη δουλειά καθώς και 

την συγκέντρωση της δουλείας στους «μεγάλους». υμμετείχαμε, με στάση εργασίας, στην μαζική 

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

ετυμηγορία. Τονίζουμε ότι η εγκληματική φύση των φασιστών πηγάζει ακριβώς από την ιδεολογία 

τους. Αποτελούν γέννημα του συστήματος της εκμετάλλευσης, του καπιταλισμού.  Για την υγεία των 

εργαζόμενων: Αίτημα συνάντησης με μεγάλους εργοδότες του κλάδου- συναντηθήκαμε σε συνάντηση 

με τον πρόεδρο του ΟΕΛ, με βασικά αιτήματά μας ήταν η κάλυψη του κόστους των test των 

εργαζόμενων από τους εργοδότες και το ΟΕΛ, μέτρα προστασίας της υγείας, της μητρότητας στους 

χώρους εργασίας κ.α.  

Από αυτούς τους αγώνες αλλά και τις κατακτήσεις μας μέσα από αυτούς, αντλείται η αισιοδοξία μας. 

Ο λαός και η νεολαία έχουν τη δύναμη να σφραγίσουν τις εξελίξεις, να φέρουν τα πάνω κάτω, μέσα 

από την οργάνωσή τους, τον μαχητικό προσανατολισμό της πάλης τους ενάντια στον πραγματικό 

εχθρό, το κεφάλαιο και την εξουσία του.  


