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Εισήγηση στο ΔΣ ΕΛΕΠΑ 5/12/2020 
 
Συνάδελφοι κουβεντιάζουμε σήμερα για να κάνουμε μια αποτίμηση της δράσης μας το προηγούμενο 
διάστημα και ιδιαίτερα μπροστά στην απεργία στις 26/11 καθώς και να δούμε πλευρές για το πως θα 
προχωρήσουμε. 
 
Oι συνθήκες που δρούμε, είναι πρωτόγνωρες από πολλές απόψεις, αφού η όλο και πιο δραματική 
εξάπλωσης της πανδημίας, αξιοποιείται για να περάσουν μέτρα για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Παράλληλα 
καλούμαστε να δράσουμε σε ιδιαίτερες συνθήκες λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων-και τον 
αντίκτυπο που έχει αυτό στην συνείδηση του κόσμου-, αλλά και να παρέμβουμε σε χώρους όπου υπάρχουν 
πολλά προβλήματα, μεγάλη εντατικοποίηση, απλήρωτη δουλειά, σε μεγάλη έκταση (σχεδόν καθολική σε 
κάποιες περιπτώσεις) εφαρμογή της τηλεργασίας, όχι μόνο στις ελεγκτικές αλλά και σε λογιστήρια εταιριών 
και λιγότερο σε λογιστικά γραφεία.  
 
Σε αυτές τις συνθήκες θεωρούμε ότι το σωματείο έκανε σοβαρή προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα να 
παρέμβει στον κλάδο, πιάνοντας το νήμα από τις παρεμβάσεις ενόψει της ΔΕΘ, την μεγάλη συγκέντρωση στο 
Εφετείο την ημέρα απόφασης της δίκης της ΧΑ, τις παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς, την συμμετοχή σε 
συγκεντρώσεις με μαθητές και εκπαιδευτικούς, την ΓΣ τέλος Οκτώβρη. Ο Νοέμβρης ήταν πλούσιος σε 
συντονισμένες αγωνιστικές πρωτοβουλίες για την Υγεία, για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων σε 
χώρους δουλειάς όπου κάναμε παρεμβάσεις και για κρούσματα που εντοπίστηκαν όπως στην ΣΟΛ, PwC, DT, 
PQH,  για τα ΜΜΜ, τις πολύμορφες κινητοποιήσεις με τις οποίες τιμήσαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου.  
 
Ιδιαίτερα για τις εξελίξεις μπροστά στον εορτασμό του Πολυτεχνείου, με την απαράδεκτη κυβερνητική 
απαγόρευση των διαδηλώσεων, το όργιο καταστολής που εξαπέλυσε η κυβέρνηση όταν οι απαγορεύσεις 
αυτές έσπασαν στην πράξη, ήρθαν να επιβεβαιώσουν ότι η πανδημία, αξιοποιείται ως πρόσχημα για 
συνολικότερες αντιδραστικές αλλαγές σε βάρος του λαού και των αγώνων του. Στις συζητήσεις μας με κόσμο 
μπροστά στο Πολυτεχνείο και το μάζεμα υπογράφων ενάντια στην καταστολή, υπήρχε κόσμος που 
καλοπροαίρετα μας έλεγε πριν την ημέρα του Πολυτεχνείου να μην συμμετέχουμε ούτε καν σε συμβολικές 
κινητοποιήσεις λόγω της πανδημίας. Όμως αφού είδαν τί συνέβη, μας έλεγαν οι ίδιοι ότι είμασταν 
υποδειγματικοί στην τήρηση μέτρων και πως προφανώς δεν απαγόρευσαν τις διαδηλώσεις λόγω πανδημίας. 
Βέβαια δεν παραβλέπουμε το γεγονός, ότι και με αφορμή τις συμβολικές κινητοποιήσεις εξαπέλυσαν τόνους 
λάσπη προς τα ταξικά σωματεία, και κάθε φωνή που διεκδικεί, όπου σε έναν κόσμο έπιασε η κυβερνητική 
προπαγάνδα και ως προς την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, αλλά και συνολικά η λογική της ατομικής 
ευθύνης, ότι τώρα δεν είναι ώρα για κινητοποιήσεις κλπ. 
 
Η απεργία λοιπόν, που ήταν από τις πιο κρίσιμες των τελευταίων ετών αφού ο λαός διανύει μια πολύ κρίσιμη 
περίοδο τόσο για τα δικαιώματά του αλλά και για τη ίδια του τη ζωή, αποτέλεσε κορύφωση όλων των 
παραπάνω. Έβαλε στο προσκήνιο τις ανάγκες και τα αιτήματα του λαού, ξεκαθάρισε ότι σε αυτά δεν χωράει 
καμία αναστολή, έδωσε μήνυμα ελπίδας και αγωνιστικής ανάτασης για τη συνέχεια, απέναντι στην 
προσπάθειά κυβέρνησης και εργοδοτών να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου. Απέναντι στην καταστολή, στη 
συκοφάντηση, αλλά και τον αποπροσανατολισμό ή ακόμα και εφησυχασμό για να περάσουν στον λαό τον 
φόβο, την απαισιοδοξία, τη λογική «τώρα τα κεφάλια μέσα». 
 
Τα αιτήματα της απεργίας βρήκαν πλατιά ανταπόκριση ακριβώς γιατί αφορούσαν την άμεση ενίσχυση των 
δημόσιων νοσοκομείων, την πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας, την ανάγκη για ασφαλείς ΜΜΜ. 
Την απαίτηση να μην παίζουν την υγεία των εργαζόμενων κορόνα - γράμματα σε χώρους δουλειάς που έχουν 
μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης, να μπορούν τα παιδιά τους να μορφώνονται σε σχολεία και σχολές που 
θα είναι ανοιχτά και θα λειτουργούν με όλους τους όρους προστασίας. Αναδείχθηκαν μπροστά στα 
παραπάνω, οι τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και της εργοδοσίας για την έξαρση της πανδημίας αφού 
δεν υλοποιούν τα δίκαια αυτά αιτήματα επειδή θεωρούνται «κόστος» για το κεφάλαιο και το κράτος του, 
αλλά και γιατί αφορούν πεδία κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων οι οποίοι εμπορεύονται τα τεστ, τις 
κλίνες, την ίδια τη ζωή (με αποκαλυπτικό στοιχείο ότι μόνο 1 από τους εκατοντάδες ομίλους της ιδιωτικής 
Υγείας κάνει τζίρο πάνω από 1 εκατ. ευρώ το μήνα μόνο από τα τεστ!) 
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Ήταν ταυτόχρονα μια απεργιακή μάχη που ξεσκέπαζε τα αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης, η οποία όχι μόνο 
δεν προστατεύει τον λαό, αλλά αξιοποιεί την πανδημία για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το τεράστιο 
αντεργατικό οπλοστάσιο που έχουν ήδη διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ.  Σχέδια που 
έρχονται για να μείνουν, γι’ αυτό η κυβέρνηση παίρνει νέα μέτρα καταστολής και αυταρχισμού και  ετοιμάζει 
την κλιμάκωση της επίθεσης στα σωματεία, στη συλλογική οργάνωση και δράση των εργαζομένων.  Η 
απεργία και η προετοιμασία της όχι μόνο ξεσκέπασαν αυτόν το σχεδιασμό, αλλά με τις παρεμβάσεις όλου 
αυτού του διαστήματος, έσπασε στην πράξη το κλίμα τρομοκρατίας και την καταστολή. Πολύ θετικά 
παραδείγματα είναι ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες οργανώθηκε με επιτυχία η απεργία με μεγάλα ποσοστά 
συμμετοχής σε μεγάλα εργοστάσια, στα εργοτάξια των κατασκευών, στο λιμάνι του Πειραιά και τη Ζώνη στο 
Πέραμα, το σταμάτημα στα μέσα σταθερής τροχιάς.  
 
Ιδιαίτερα μάλιστα που η απεργία για μια ακόμα φορά τα τελευταία χρόνια οργανώθηκε από Ομοσπονδίες, 
Εργατικά Κέντρα και σωματεία χωρίς τη συμμετοχή της ηγεσίας της ΓΣΕΕ. Μάλιστα στην διαδικτυακή 
συνεδρίαση πριν λίγες μέρες της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, έφτασε στο σημείο να λέει ότι ήταν "άσκοπη ενέργεια" 
και "κυνήγι μαγισσών" η απεργιακή κινητοποίηση της 26ης Νοέμβρη! Και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα 
αφού οι δυνάμεις που πλειοψηφούν ΠΑΚΕ-ΔΑΚΕ , και στην συνεδρίαση του ΕΚΑ, 3 μέρες πριν την απεργία 
έλεγαν ότι δεν έχει νόημα να στηρίξουμε την απεργία σε αυτές τις συνθήκες, την ώρα που ήδη δεκάδες 
σωματεία και ομοσπονδίες είχαν αποφασίσει. Και δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθώντας να μαζέψουν τα 
ασυμμάζευτα και να κρύψουν τον ρόλο που παίζουν, κράτησαν την στάση «ναι μεν αλλά», βάζοντας με την 
σειρά τους εμπόδια σε χώρους που παρεμβαίνουν. Μεγάλη ευθύνη έχουν και οι δυνάμεις του οπορτουνισμού, 
όπου από την μία κάνουν επίθεση φιλίας στην αντιδεξιά λογική και από την άλλη, ρίχνουν την λάσπη τους 
για ακόμη μία φορά όπως και την 1 Μάη, ότι το ΠΑΜΕ δεν κάλεσε σε ανοιχτές συγκεντρώσεις κλπ.  
 
Συνάδελφοι εμείς έχουμε ξεκάθαρο με την ευθύνη που έχουμε για την προστασία των μελών του σωματείου 
μας αλλά και όλων των συναδέλφων του κλάδου, ότι δεν σταματάμε την δράση μας, όμως την 
προσαρμόζουμε. Με αυτή την έννοια και σε αυτές τις συνθήκες δεν θα ήταν δυνατή η μαζική συγκέντρωση 
όπως έχουμε συνηθίσει την μέρα της απεργίας. Όμως έχουμε ξεκάθαρο πως απεργία δεν είναι μόνο η 
συγκέντρωση. Είναι η προετοιμασία της σε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους δουλειάς, είναι οι 
πρωτοβουλίες για την καλύτερη οργάνωση της, είναι τα υλικά που χρησιμοποιούμε ώστε να πείθουν και να 
πατάνε στην ζωή και τα προβλήματα του συναδέλφου. Αλλά και την ίδια την ημέρα της απεργίας, πως την 
αξιοποιούμε ώστε να φτάσει το απεργιακό κάλεσμα παντού. Και εδώ έχουμε πολύ θετική πείρα από την 
ημέρα της απεργίας, όπου σχεδόν όλο το ΔΣ συμμετείχε σε έναν σχεδιασμό σε χώρους δουλειάς (ASD, 
Metalign, PwC,Dt,GT, ΣΟΛ, Λογ.γραφεία Περιστέρι, Ν.Ιωνίας, Πετράλωνα) αξιοποιώντας και άλλους 
συναδέλφους. Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα παραδείγματα στις περιοδείες στα λογιστικά γραφεία, όπου οι 
συνάδελφοι που είχαν χρεωθεί να πάνε είχαν ιδιαίτερη διάθεση για να συζητήσουν, βοήθησε και η ώρα 
καθώς βρήκαμε συναδέλφους, υπήρχαν και περιπτώσεις πχ Πετράλωνα που ο ίδιος ο αυτοαπασχολούμενος 
έκανε συζήτηση μαζί μας, βοήθησε μέχρι και να βάλουμε την αφίσα του σωματείου στο γραφείο του. 
 
Για την οργάνωση της απεργίας, έγινε προσπάθεια να φτάσουμε σε μέρος του μητρώου αλλά και μέσω 
τηλεδιασκέψεων (2 ΣΟΛ, 1 κεντρική). Ωστόσο, η τηλεδιάσκεψη εκ των πραγμάτων έχει και περιορισμούς και 
παρόλη την μεγαλύτερη ευκολία να συμμετάσχει κάποιος, απαιτείται συζήτηση. Στην τηλεδιάσκεψη της ΣΟΛ 
έγινε συζήτηση για μάζεμα υπογραφών για τα ιδιαίτερα ζητήματα του χώρου που δείχνει και τρόπους 
παρέμβασης που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, και είναι πολύ θετικό ότι 2 συνάδελφοι εξέφρασαν την 
διάθεση τους να απεργήσουν.  
 
Στις συζητήσεις μας και μπροστά στην απεργία αλλά και στις συνολικές εξελίξεις, υπήρχε προβληματισμός 
και η συζήτηση σίγουρα άνοιγε πιο εύκολα για τα ζητήματα που υπάρχουν, ιδιαίτερα μπροστά στην 
πανδημία, τα ζητήματα συνθηκών εργασίας, το εισόδημά του που ασταμάτητα χτυπιέται, οι γονείς για το 
ζήτημα της τηλεκπαίδευσης. Υπάρχει φόβος που δρα ανασταλτικά σε συνδυασμό και με τον περιορισμό των 
μετακινήσεων, με την καταστολή, με την επίδραση όλης της κυβερνητικής προπαγάνδας. Υπήρχαν 
συνάδελφοι ειδικά οι νέοι που τους φαίνεται η απεργία σαν κάτι ξεπερασμένο, σε συνδυασμό με την ατομική 
λύση που υπάρχει και στον κλάδο μας, μέσω της προσωπικής εξέλιξης. Επίσης δυσκόλεψε η τηλεργασία, όχι 
μόνο από την άποψη του να βρούμε τον συνάδελφο, αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις που έλεγαν τί νόημα 
έχει να απεργήσω αφού είμαι σε τηλεργασία.   
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Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να παραβλέπουμε τα παραπάνω, ωστόσο και από την μάχη της απεργίας 
αναδείχθηκε πως ένας κόσμος που κουβεντιάζουμε πιο σταθερά βγάζει συμπεράσματα και μετράει βήματα, 
είχαμε περιπτώσεις που για πρώτη φορά απήργησαν συνάδελφοι. Ακόμα και κάποιοι που τελικά δεν 
απήργησαν πρώτη φορά εξέφρασαν διάθεση να απεργήσουν, να συμβάλλουν, να βγουν πιο μπροστά. Επίσης 
χαρακτηριστικό των δεσμών που έχουμε στους χώρους δουλειάς με τους συναδέλφους μας, είναι το ότι 
ακόμα και συνάδελφοι που δεν κάνουν το βήμα να απεργήσουν, απευθύνονται στον πρωτοπόρο συνάδελφο 
του χώρου του, του κλάδου του για το ζήτημα που υπάρχει στον χώρο δουλειάς του. Έτσι μάθαμε για 
κρούσματα σε χώρους, για τα ζητήματα των αναστολών που δεν το γνώριζαν οι εργαζόμενοι (ASD, 
Λογιστήριο Κέντρου με 11 εργαζόμενους). Μέσα από αυτή την κοπιαστική δουλειά, από την μία μετράνε 
βήματα οι συνάδελφοι αλλά και ξεχωρίζεις τους πιο πρωτοπόρους ή και δυνατότητες με νέους συναδέλφους 
που μπορείς να σταθεροποιήσεις μια επαφή όπως η συναδέλφισσα που είπε μπράβο σε μέλος μας που 
απήργησε πρώτη φορά. Αναδεικνύεται επίσης και από αυτή την μάχη, ότι χρειάζεται να δουλεύουμε και την 
επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούμε Πχ το 10ωρο προβληματίζει πολύ, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψιν ότι 
αν δουλεύουμε τώρα 10ωρα φανταζόμαστε τί θα γίνει αν θεσμοθετηθεί. Αλλά σε αυτό χρειάζεται να 
αναδεικνύουμε ότι δεν είναι μόνο το αν και πότε θα πάρεις ρεπό ή άδεια για τις επιπλέον ώρες, αλλά το πως 
ένας εργαζόμενος θα οργανώσει τον χρόνο του αν δεν ξέρει πότε και πόσο παραπάνω θα δουλεύει, δηλαδή 
και με τον νόμο στην διάθεση του εργοδότη όποτε και αν το θέλει. Πχ σε συναδέλφους που μας έλεγαν «τι 
νόημα έχει να απεργήσω ενώ είμαι σε τηλεργασία», πως αναδεικνύουμε το τί θα σηματοδοτήσει η απεργία σε 
αυτές τις συνθήκες ανεξάρτητα αν εργάζομαι σε τηλεργασία, ή αν θα γίνει συγκέντρωση.  Τί μήνυμα θα 
δώσει στον εκάστοτε εργοδότη αλλά και συνολικά στην κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι σηκώνουμε το κεφάλι 
μας αντιστεκόμαστε, τί αισιοδοξία ή τροφή για συζήτηση θα δώσει στον συνάδελφο. 
 
Συνολικά δηλαδή πατώντας στο τί προβληματίζει τον κάθε συνάδελφο, τί αντιμετωπίζει στην ζωή του να 
βοηθάμε να βγάλει συνολικά συμπεράσματα πως το σημερινό χάλι, με το λαό να είναι εκτεθειμένος στην 
πανδημία, με την εργασιακή ζούγκλα να γίνεται «κανονικότητα» δεν είναι αποτέλεσμα μιας δυσλειτουργίας 
του συστήματος την οποία τώρα θα διορθώσει η κυβέρνηση. Η οικονομική κρίση, η ανικανότητα όλων των 
καπιταλιστικών συστημάτων Υγείας να υπερασπιστούν την ανθρώπινη ζωή, η ένταση της εκμετάλλευσης 
είναι ΑΚΡΙΒΩΣ αποτελέσματα της φυσιολογικής λειτουργίας του συστήματος, που κριτήριό του έχει τη 
μεγιστοποίηση του κέρδους.  
 

Η παρέμβαση μας στον κλάδο θεωρούμε πως ήταν στην σωστή κατεύθυνση, σίγουρα όμως μπορούμε να 
πούμε πως λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες που δόθηκε η μάχη, έχουμε βήματα να μετρήσουμε. 
Πρώτα και κύρια το πως συμβάλλουμε όλοι στον βαθμό που μπορούμε και στο πως απευθυνόμαστε σε 
περισσότερο κόσμο. Ιδιαίτερα στο κομμάτι που αρκετές φορές έχουμε αναδείξει στο να φτάσει το κάλεσμα σε 
όλο το μητρώο, μόλις την τελευταία εβδομάδα πριν την απεργία, έγινε μια καλύτερη προσπάθεια που και 
αυτό είχε πολλά περιθώρια ακόμα. Χρειάζεται να σχεδιάζουμε με τέτοιον τρόπο ώστε περισσότερες δυνάμεις 
να κάνουν υπόθεση δική τους την επιτυχία της κάθε μάχης, ώστε να φτάνουμε σε περισσότερους 
συναδέλφους, να γινόμαστε πιο διεισδυτικοί στο τί προβληματίζει, τί ζητήματα καίνε στους χώρους 
δουλειάς, τί πρωτοβουλίες θα πάρουμε κλπ. Να έχουμε καλή εικόνα το τί γίνεται στους χώρους δουλειάς 
όπου πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική! 
 

 Στις ελεγκτικές-συμβουλευτικές εταιρίες είχαμε απόκρυψη κρουσμάτων από τα μεγάλα μονοπώλια 
του κλάδου. Η PwC στέλνει δωράκια για τα Χριστούγεννα στα σπίτια των εργαζόμενων και videos 
πως να κοιμόμαστε καλύτερα, πως να διαχειριστούμε το στρες που μας προκαλούν τα παιδιά μας που 
είναι σπίτι, και παράλληλα λέει δεν χρειάζονται μαζικά τεστ παρόλο που υπήρχαν κρούσματα και αν 
νιώθετε ανασφάλεια, πηγαίντε δουλέψτε σπίτια σας. Με την εντατικοποίηση να βαράει κόκκινο, με τα 
έξοδα λόγω και χειμώνα επίσης να αυξάνονται κατακόρυφα. Η DT που δίνει δώρο 250€ δωροεπιταγή 
στους εργαζόμενους σε Public, έχει στην Θεσσαλονίκη εργαζόμενους με 600€ και βγήκε και είπε σε 
εκδήλωση-συζήτηση ο CEO της ότι θα διπλασιαστούν οι εργαζόμενοι της -φυσικά με τέτοιους όρους- 
και ότι παίζουν και καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία για να μην υπάρχει brain drain! 
Σοβαρά ζητήματα προκύπτουν και στην ΣΟΛ με τις εξελίξεις με τα κρούσματα, παράλληλα με την 
συζήτηση που έχει ανοίξει για να βγουν εργαζόμενοι σε αναστολή την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι 
είναι με παγωμένους μισθούς πόσα χρόνια, και οι νέοι προσλαμβάνονται με 600ευρω. 
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 Στα λογιστικά γραφεία και λογιστικές εταιρίες η κατάσταση πραγματικά είναι στο απροχώρητο. 
Συνάδελφοι μας καταγγέλλουν την εντατικοποίηση, τις απλήρωτες υπερωρίες, τον εκβιασμό για να 
δουλέψουν ενώ είναι σε αναστολή. Οι εργοδότες έφτασαν μέχρι και στο σημείο- φυσικά 
εκμεταλλευόμενοι το ότι η κυβέρνηση τους έδωσε την δυνατότητα να δηλώνουν μετά από ένα μήνα το 
ποιοι θα βγουν σε αναστολή- εργαζόμενοι να δουλεύουν κανονικά και να μαθαίνουν ότι είναι σε 
αναστολή από την.. μισθοδοσία του Νοεμβρίου. Και εδώ ιδιαίτερα με τις αναστολές είναι ζήτημα 
συνολικό. Έχουμε δηλαδή εικόνα ότι είναι πάρα πολλοί οι συνάδελφοί μας που είναι σε αναστολή και 
εργάζονται. Κάποιοι λογιστές το προτείνουν και οι ίδιοι στις εταιρίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΛΣΑ 
(Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών) που συμμετέχουν κυρίως αυταπασχολούμενοι (δρουν εκλεγμένοι της 
ΝΔ στο ΟΕΕ), έστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας για έλεγχο υποχρεωτικής τηλεργασίας σε λογιστικά 
γραφεία, και ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγαν ότι οι λογιστές πρέπει λόγω της κοινωνικής προσφοράς 
τους, να μην υποχρεώνονται να εφαρμόσουν τηλεργασία καθώς η εργασία τους χρειάζεται να 
εκτελείται δια ζώσης και μάλιστα νυχθημερόν, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Δηλαδή 
ζήτησαν να εξαιρεθούν από ελέγχους για να εκμεταλλεύονται πλήρως τους εργαζόμενους χωρίς 
μέτρα προστασίας, χωρίς ωράριο και ζωή γιατί προάγουμε κοινωνικό έργο! Δυστυχώς υπάρχουν 
συνάδελφοι που δέχονται να εργάζονται ενώ είναι σε αναστολή στην λογική του να έχει δουλειά ο 
εργοδότης για να έχω και εγώ ή ότι αν δεν δουλέψω θα με διώξει. Υπάρχουν μάλιστα εργοδότες που 
τους λένε να εργαστούν ενώ είναι σε αναστολή, και θα πάρουν και τον μισθό (μαύρα) και το επίδομα. 
Εδώ συνάδελφοί χρειάζεται να αναδεικνύουμε, ότι δεν μπορεί αυτό να αποτελεί λύση για τον 
εργαζόμενο, να προβληματιστεί ο συνάδελφος τί αντίκτυπο θα έχει στα δικαιώματα του (επιδόματα, 
άδειες κανονικές, ασθένειας, μητρότητας). Η ίδια η πείρα του προηγούμενου διαστήματος έδειξε ότι 
σε πολλές περιπτώσεις αυτό τελικά έμεινε στα λόγια, οπότε ο εργαζόμενος καλέστηκε να περιμένει 
πόσο καιρό για να πάρει το επίδομα, πόσο μάλλον τώρα που ήδη το εισόδημα χτυπιέται από παντού. 
Ακόμα και εκεί που θα γίνει, αυτό δεν βελτιώνει ούτε καν προσωρινά την τραγική κατάσταση που 
εργάζονται οι συνάδελφοι με απλήρωτες υπερωρίες, με μαύρα χωρίς ίχνος προστασίας της υγείας 
τους. Άρα και η ίδια η εργοδοσία το αξιοποιεί για να έχει τον εργαζόμενο «δεμένο», να μην λέει 
κουβέντα, και εδώ έχουμε ευθύνη για το πως οξύνουμε το ταξικό κριτήριο του κάθε εργαζόμενου, ότι 
δεν είναι το ίδιο με τον εργοδότη, που έχει δεχθεί μια σειρά από διευκολύνσεις ακόμα και τζάμπα 
χρήμα. Από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα που εκτός από τον «πονοκέφαλο» και την 
εντατικοποίηση που αυτά προκαλούν στους λογιστές, αποδεικνύουν το πόσο νοιάζεται κυβέρνηση και 
εργοδότες για το ότι οι εργαζόμενοι είναι στον αέρα είναι το Υπ.Εργασίας έβγαλε ΔΤ το απόγευμα της 
ίδιας ημέρας που έληγαν οι αναστολές για να ενημερώσει για δυνατότητα παράτασης τους, δεν 
υπήρξε ξεκάθαρη οδηγίας τί γίνεται με τον υπολογισμό ΔΧ, με την χορήγηση άδειας σε εργαζόμενους 
σε αναστολή και συνεργασία, πολύ σοβαρό θέμα ελεγκτές του ΙΚΑ να μην υπογράψουν την άδεια 
λόγω COVID αν δεν χρήζει νοσηλείας.  

 
Τα παραπάνω είναι μια ακόμη απόδειξη του ότι η εργοδοσία είναι πιο εξοπλισμένη από ποτέ, αφού στα ήδη 
αντιλαϊκά μέτρα που έχει στα χέρια της προστίθενται και νέα «όπλα», όπως η τηλεργασία, η απελευθέρωση 
των απολύσεων, η ασυλία της απληρωσιάς, τα 10ωρα, οι απλήρωτες υπερωρίες, οι περιορισμοί στη δράση 
των σωματείων. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι δεν δίνουμε εύκολη μάχη αφού όλο αυτό το διάστημα είδαμε 
ότι υπάρχουν νέες δυσκολίες στην διεξαγωγή των αγώνων από την δυσκολίες να κάνουμε μαζικές 
διαδικασίες, να βρούμε τους συναδέλφους μας, από την στάση και το ρόλο της ΓΣΕΕ. Λόγω της έντασης και 
αναβάθμιση της καταστολή αλλά και της ιδεολογικής επίθεσης που στόχο έχει να καλλιεργηθεί η παθητική 
αναμονή, για "καλύτερες μέρες" που θα έρθουν αν "βάλουμε όλοι πλάτη" σε κυβερνητικά "σχέδια".  
 
Μπροστά μας λοιπόν έχουμε την πάλη για την προστασία του εισοδήματος των εργατικών - λαϊκών 
οικογενειών και της υγείας του λαού, με ένα σύστημα Υγείας σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι το βρήκε η 
πανδημία, ειδικά μετά το νέο τσεκούρι στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2021 όπου μειώνει κατά 600εκ€ 
τις δαπάνες για την Υγεία. Την ώρα μάλιστα που με τον ίδιο προϋπολογισμό, δίνει 32 δισ. ευρώ στους 
επιχειρηματικούς ομίλους, από τα οποία τα 19,3 δισ. ευρώ είναι επιχορηγήσεις, τζάμπα χρήμα δηλαδή, για 
να αντιμετωπίσουν σε όφελος των κερδών τους την οικονομική κρίση. Και φυσικά δεν λείπει η αυξημένη 
κατά 2 δις€ σε σχέση με το 2020, η κρατική δαπάνη για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα του 2021. Εκτός 
από το νομοσχέδιο για τα Εργασιακά και το χτύπημα των συνδικάτων, η ένταση των πλειστηριασμών, έχουμε 
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και νέες σημαντικές προκλήσεις  με το σχέδιο Πισσαρίδη. Στην ουσία πρόκειται για νέες αντιασφαλιστικές 
ανατροπές, όπου μάλιστα η κυβέρνηση προκλητικά λέει πως «δεν πρέπει να γίνει πεδίο κομματικής 
αντιπαράθεσης», αφού έχει τη σφραγίδα κάποιων «ειδικών», λες και δεν είναι οι ίδιοι και οι προτάσεις τους 
στρατευμένοι με τα ταξικά «θέλω» του κεφαλαίου. Μάλιστα προβάλλεται σαν θετικό οι μειώσεις τις 
ασφαλιστικές εισφορές, και πιάνει και σε έναν κόσμο, ενώ ουσιαστικά πρόκειται για μείωση του μισθού και 
έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στην ασφάλιση αλλά και στην δημόσια υγεία, όπου ήδη βιώνουμε με τον πιο 
άσχημο τρόπο τα αποτελέσματα της υποχρηματοδότησης της.Έχουμε δηλαδή μπροστά μας συνολικά την 
προσπάθεια του κεφαλαίου να φορτωθεί και η νέα κρίση ξανά στις πλάτες των εργαζομένων και του λαού. 
 
Σχεδιασμός για επόμενο διάστημα 
 
-Καταρχάς να πούμε ότι υπό άλλες συνθήκες θα είχαμε αρχαιρεσίες. Όμως έχουμε παρει απόφαση ότι παρά 
την αναβολή τους, δίνουμε τις δυνάμεις μας ώστε να αυξηθούν οι εγγραφές, όπου είμαστε πολύ πίσω. Κάθε 
συνάδελφος από το ΔΣ έχει ευθύνη ώστε να έχουμε εικόνα πως προχωράμε, τι προβλήματα 
αντιμετωπίζουμε, πως θα τα λύσουμε αλλά και πως σχεδιάζουμε με συναδέλφους εκτός ΔΣ πως θα 
συμβάλλουν ώστε να έρθουν νέες αιτήσεις στο σωματείο. 
-Βασική πλευρά τις δουλειάς μας πάντα-πόσο μάλλον τώρα λόγω συνθηκών- είναι η σταθερή επαφή με το 
μητρώο. Από αυτή την πλευρά χρειάζεται να μετρήσουμε βήματα ώστε να σταθεροποιηθούν οι βάρδιες. Να 
πει και ο κάθε συνάδελφος από το ΔΣ πότε θα έρχεται και αν υπάρχει δυσκολία για καθημερινές να δούμε το 
ΣΚ. Στις βάρδιες να ενταχθεί και κόσμος που έχουν διάθεση. 

-Έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά για ότι συμβαίνει στους χώρους τί συζητιέται από τους συναδέλφους του 
κλάδου. Να έχουμε αντανακλαστικά ώστε άμεσα να βλέπουμε τί ζητήματα απασχολούν και να τα σηκώνουμε. 
Θα επανέλθουμε με παρεμβάσεις σε εργοδοσίες με αιτήματα που καίνε μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ, 
τηλεργασία - έκτακτο επίδομα, προστασία εισοδήματος, αναστολές. Ήδη στην ΣΟΛ υπάρχει κείμενο 
υπογραφών που είναι πολύ καλή πρωτοβουλία και βοηθάει ώστε να ανοίξει συζήτηση με τους συναδέλφους. 
Θα βγει ανακοίνωση για κατάσταση με αναστολές μέχρι Δευτέρα ώστε να αξιοποιηθεί.  
-Πρόγραμμα εξορμήσεων σε χώρους δουλειάς-συσκέψεις-πρωτοβουλίες 

 Κάνουμε προσπάθεια για συσκέψεις σε σπίτια με 2-3 συναδέλφους της περιοχής (από το μητρώο, 
από τον χώρο δουλειάς μου, από συνάδελφο περιγύρου μου). Πιο άμεσα μπορούμε σε Περιστέρι, 
Δραπετσώνα, Ν.Ιωνία-Μαρούσι. 
 

 Σταθεροποίηση εξορμήσεων σε χώρους πχ ΑSD, Λογιστικά Γραφεία. Αλλά και σε ελεγκτικές πχ PwC 
κάποιες μέρες έχει κόσμο, ΣΟΛ έχει περισσότερο κόσμο από άλλες, GT μέρα απεργίας είχε κάποιο 
κόσμο. 

 Πρωτοβουλίες μέσω τηλεδιασκέψεων 
 

1) Αποτίμηση της δράσης μας μπροστά στην απεργία και πως συνεχίζουμε Πέμπτη 10/12 19:00 
 

2) Νέοι εργαζόμενοι νέες εργαζόμενες: διαδικτυακή εκδήλωση για ελευθερίες δικαιώματα και μέσα από 
αυτό να συνδέεται με αιτίες για καταστολή, πως συνολική κατεύθυνση ΕΕ (πχ Γαλλία), στάση νέων 
απέναντί επίθεση σωματείων. Υπάρχει σκέψη να γίνουν 2 ξεχωριστές 1)για ελεγκτικές ώστε να 
προσεγγίσουμε καλύτερα το ζήτημα της τηλεργασίας 2)μια για άλλους χώρους (Βαγγελιώ) 

 
3) Τηλεργασία και κοινωνικές επιπτώσεις (σε συνεργασία με Σωματείο Ιδιωτικών) 

 
-Εξειδικευμένη δουλειά για τις γυναίκες. Είχαμε πει να γίνει επιτροπή γυναικών να προχωρήσει έστω και 
άτυπα η συναδέλφισα η Ευγενία να έχει ευθύνη ώστε να εξειδικεύσουμε ζητήματα με εκδηλώσεις, 
παρεμβάσεις, ανακοινώσεις.   
 
-Λόγω ιδιαίτερων γιορτών φέτος, (πολύ συνάδελφοι μας μπορεί να είναι μόνοι, ή χωρίς οικογένεια τους αν 
είναι από επαρχεία, οικονομικές δυσκολίες) το σωματείο μπορεί όλον τον Δεκέμβρη να τον αφιερώσει σε 
δράσεις αλληλεγγύης πχ ανά περιοχές σε συγκεκριμένο σημείο και ώρες και με δήλωση ονόματος κλπ ώστε 
να αποφεύγει συνωστισμός, να γίνεται συλλογή τροφίμων, ειδών ανάγκης που θα δοθούν σε οικογένειες που 
το έχουν ανάγκη  
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Λόγω του ότι δεν θα γίνει η καθιερωμένη γιορτή για παιδάκια να δίνονται σε συγκεκριμένα σημεία δωράκια 
στα παιδιά με δήλωση συμμέτοχής. Επίσης μπορούμε να δούμε για παιδικές παραστάσεις που γίνονται 
ηλεκτρονικά. 
Υπάρχει σκέψη να σταλεί μειλ με προτάσεις βιβλίων και ταινίων. 

 
-Αξιοποίηση video, ραδιοφώνου, youtube με συνεντεύξεις και δελτία τύπου, αξιοποίηση twitter πχ μέρα 
απεργίας περισσότερη επισκεψιμότητα και ακόλουθοι το οποίο μπορεί να είναι έναυσμα για να μαθευτεί το 
σωματείο. Ομάδα προπαγάνδας Αγγελική-Αλέκος (και εκτός ΔΣ μπορούμε να στείλουμε μειλ εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος αν κάποιος έχει και γνώσεις πχ με video) 
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