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Εισήγηση στo ΔΣ ΕΛΕΠΑ 16/1/2021 

 

Συνάδελφοι καλή χρονιά με υγεία και δύναμη για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας! Συζητάμε 
σήμερα, ώστε να βάλουμε σχέδιο πως θα προχωρήσουμε. Τον Δεκέμβρη πραγματοποιήσαμε 
συνεδρίαση του ΔΣ όπου εκτιμήσαμε την δράση του προηγούμενου διαστήματος, ιδιαίτερα μπροστά 
και στην μάχη της απεργίας. Όπου αποτιμήθηκε ως θετική ιδιαίτερα στις συνθήκες που δρούμε, αλλά 
με βήματα που χρειάζεται να μετρηθούν. 

Η νέα χρονιά, ξεκινάει δυναμικά. Από την παραπέρα εμπλοκή στα επικίνδυνα σχέδια ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - 
ΕΕ, για την «αναβάθμιση» της αστικής τάξης και των συμφερόντων της με την επανέναρξη των 
διερευνητικών επαφών. Μέχρι τον κυβερνητικό ανασχηματισμό που σηματοδοτεί την επιτάχυνση της 
κυβερνητικής πολιτικής, για να υπηρετήσει τις προτεραιότητες του κεφαλαίου, ιδιαίτερα αν 
αναλογιστούμε την βαριά προϋπηρεσία κάποιων προσώπων όπως ο Χατζηδάκης με το κλείσιμο της 
Ολυμπιακής, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, της ΛΑΡΚΟ κ.ά. 

Προτεραιότητα για την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα είναι οι νέες αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις 
στα Εργασιακά, με την νομοθέτηση 10ωρης δουλειάς και τις απλήρωτες υπερωρίες. Στο Ασφαλιστικό, 
με την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της Ασφάλισης, πρώτα από τις επικουρικές συντάξεις, με το 
τζογάρισμα των εισφορών των νέων εργαζομένων. Για να φουσκώσουν παραπέρα τα κέρδη του 
κεφαλαίου και για την απαλλαγή των «επιβαρύνσεων» για τη μεγαλοεργοδοσία και το κράτος της, 
χωρίς καμία εγγύηση για τις συντάξεις και το ύψος τους. Στη συνδικαλιστική οργάνωση και δράση των 
εργαζομένων, την απαγόρευση επί της ουσίας της απεργίας σε μια σειρά κρίσιμους για το κεφάλαιο 
κλάδους, μέτρα για το συνολικότερο χτύπημα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και της συλλογικής 
δράσης των εργαζομένων.  

Η έκθεση Πισσαρίδη ουσιαστικά περιλαμβάνει τους άξονες του αναπτυξιακού σχεδιασμού για το 
επόμενο διάστημα και θα χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο για τη χρηματοδότηση από το «Ταμείο 
Ανάκαμψης» της ΕΕ. Η έκθεση στέκεται στις «αλλαγές» που πρέπει να πραγματοποιηθούν στην 
οικονομία με βάση τις προτεραιότητες του κεφαλαίου και «από την ανάποδη» αναδεικνύει τις 
συνέπειες που θα έχει αυτή η αναπτυξιακή πορεία στο βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων. Όπου μεταξύ 
άλλων, συμπεριλαμβάνει νέα επίθεση στο σύστημα υγείας και στήριξη των επενδύσεων στους τομείς 
που θέλει το μεγάλο κεφάλαιο. Όπως οι «πράσινες» επενδύσεις, το ψηφιακό κράτος, διεθνείς 
μεταφορές. Η εμπειρία του λαού από το πανάκριβο «πράσινο» ρεύμα, τα «πράσινα» αυτοκίνητα, την 
ηλεκτρονική δαγκάνα της εφορίας που σαρώνει τους αυτοαπασχολούμενους και τους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, αποδεικνύει πως τόσο η «πράσινη» ανάπτυξη όσο και ο «ψηφιακός 
μετασχηματισμός» που υλοποιεί το μεγάλο κεφάλαιο έχουν αντιλαϊκό πρόσημο και χαρακτήρα. Eπίσης 
συμπεριλαμβάνει την προώθηση νέων αντιδραστικών αλλαγών στην εκπαίδευση, με το πρόσφατο 
αντιδραστικό νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση. Την ώρα που η κυβέρνηση αρνήθηκε όλα τα 
αιτήματα των φοιτητών για την ασφαλή λειτουργία των σχολών, που κάθε χρόνο όλο και λιγότερα 
κονδύλια δίνονται στην Παιδεία, επιλέγει να βάλει κάμερες παρακολούθησης σε κάθε γωνιά των 
κτιρίων των πανεπιστημίων και να διαθέσει 30 εκατ. ευρώ για την πρόσληψη 1.000 αστυνομικών. 
Παράλληλα ορθώνει ταξικούς φραγμούς στην εισαγωγή των παιδιών της εργατικής τάξης, των φτωχών 
λαϊκών στρωμάτων στα Πανεπιστήμια, περιορίζοντας τις επιλογές τους στις σχολές προτίμησης. Με 
αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θα παράγει πτυχιούχους πολλών 
κατηγοριών και ταχυτήτων, κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των μεγαλοεργοδοτών για φτηνούς 
εργαζόμενους.  

Τα νέα αντεργατικά μέτρα, θα έρθουν να συμπληρώσουν όλα εκείνα που «ήρθαν για να μείνουν» με 
πρόσχημα την πανδημία. Τη γενίκευση του της τηλεργασίας, την παραπέρα απογείωση της «ευελιξίας» 
και του χτυπήματος των μισθών, μέσα από ένα πλέγμα αντεργατικών προγραμμάτων και μέτρων 
(«Συν-Εργασία», αναστολές, «προσαρμογή ωραρίων», απασχόληση ανέργων με μισθό 200 ευρώ κ.ά.), 
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το παραπέρα ξήλωμα της κυριακάτικης αργίας, το συνεχές «πάγωμα» του κατώτατου μισθού στα 
σημερινά άθλια επίπεδα, την παραπέρα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κ.ά. 

Την ίδια ώρα η πανδημία προχωρά ανεξέλεγκτη, με το τρίτο κύμα να είναι προ των πυλών. Η 
κυβέρνηση επικαλούμενη της αποφάσεις ειδικών, τις οποίες κάνει λάστιχο για τα συμφέροντα του 
μεγάλου κεφαλαίου, ανοίγει το λιανεμπόριο και κάποιους κλάδους υπηρεσιών, την ώρα που υπάρχει 
αυστηρό λοκνταουν σε περιοχές ακόμα και εντός λεκανοπεδίου. Την ώρα που το σύστημα Υγείας 
παραμένει αθωράκιστο, οι εργαζόμενοι απροστάτευτοι στους χώρους εργασίας και στα ΜΜΜ, τα 
σχολεία άνοιξαν με πάνω από 20 μαθητές στις αίθουσες και ελλιπές προσωπικό καθαριότητας. 
Απογειώνει για άλλη μια φορά την ατομική ευθύνη, αυξάνοντας ακόμα και το πρόστιμο για παράβαση 
στα 500 ευρώ!  

Σε συνδυασμό με την ατομική ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να καλλιεργήσει κλίμα εφησυχασμού 
ενόψει του εμβολιασμού. Τα εμβόλια όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα 
χάλια του δημόσιου συστήματος Υγείας αλλά ακόμα και το «καλύτερο» σενάριο για τους εμβολιασμούς, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, μιλάει για εμβολιασμό ενός ικανοποιητικού ποσοστού του 
πληθυσμού προς το τέλος του ερχόμενου καλοκαιριού. Το εμβόλιο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα 
των επικίνδυνων και οξυμένων ανταγωνισμών μεταξύ αστικών τάξεων και μονοπωλιακών ομίλων. Ένα 
επίτευγμα που αποτυπώνει τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, ακριβώς 
επειδή γίνεται κάτω από το κυνήγι του κέρδους, όχι απλά δεν λύνει το πρόβλημα αλλά αντίθετα 
κυβερνήσεις και κράτη το αξιοποιούν ως όπλο στους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς, σε βάρος της 
υγείας του λαού. Μάλιστα η άρνηση δημοσιοποίησης των συμβάσεων που έχει υπογράψει η ΕΕ, όχι 
απλά δεν συμβάλλει να αντιμετωπίζεται η δικαιολογημένη επιφύλαξη ή και ο φόβος που υπάρχει, 
αντίθετα τροφοδοτούνται αντιεπιστημονικές αντιλήψεις γύρω από τα εμβόλια. Κάτι που αξιοποιείται 
και εντείνεται από την κυβέρνηση, αφού δεν ενημερώνει τον λαό -ούτε καν το σύνολο των 
υγειονομικών- για το εμβόλιο σε συνδυασμό με τις παλινωδίες της σε όλη την διαδικασία του 
εμβολιασμού. Για τις ποσότητες των εμβολίων που θα λαμβάναμε σαν χώρα, για την προτεραιότητά 
στους εμβολιασμούς, για τα μέρη που θα εμβολιάζονται ο κόσμος κλπ. 

Ιδιαίτερα μπροστά στο τρίτο κύμα της πανδημίας και στον κίνδυνο αυτό να επιδράσει ακόμα 
περισσότερο στην οικονομική κρίση, διαψεύδονται οι αρχικές διαβεβαιώσεις και καθησυχαστικές 
δηλώσεις αστικών επιτελείων και της κυβέρνησης για σύντομη και γρήγορη ανάκαμψη από την κρίση 
μέσα στο 2021 μαζί με το ξεπέρασμα της πανδημίας. Είναι βασικό μας καθήκον η αποκάλυψη 
του χαρακτήρα της κρίσης, απέναντι στις αστικές αναλύσεις που προβάλλουν ως βασική 
αιτία της κρίσης, την πανδημία του κορονοϊού και τα μέτρα που υποχρεώθηκαν να πάρουν (όπως 
αυτά του γενικού ή περιορισμένου lockdown).Η εμφάνιση της πανδημίας και των μέτρων διαχείρισής 
της, επέδρασε πολλαπλασιαστικά πάνω στην οικονομική κατάσταση που προϋπήρχε, τόσο διεθνώς όσο 
και στην Ελλάδα. Με την τάση επιβράδυνσης πριν από την πανδημία να το επιβεβαιώνει, όπως ο 
μειωμένος ρυθμός ΑΕΠ του 2019 σε σχέση με του 2018 σε Ευρωζώνη, ΗΠΑ, Κίνα κλπ. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στα κυβερνητικά μέτρα, χαρακτηρίζοντάς τα αποσπασματικά και πως δεν 
αρκούν γιατί δεν είναι ολοκληρωμένα λόγω άλλης ιδεολογική αφετηρίας. Η επίκλησή τέτοιων 
δυνάμεων για μια περισσότερο επεκτατική-κεϊνσιανή διαχείριση της καπιταλιστικής 
οικονομίας  συγκαλύπτουν τον ταξικό χαρακτήρα της πολιτικής που εφαρμόζεται, η οποία είναι 
αναγκαία για τη διασφάλιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες 
της ΕΕ και διεθνώς, οι κυβερνήσεις υιοθετούν πολιτικές μεγαλύτερης κρατικής παρέμβασης, 
επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής και νομισματικής χαλάρωσης, ακριβώς για να στηριχτεί η 
ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας. Αυτές όπως και άλλες δυνάμεις που ρίχνουν στο κίνημα τη 
«αντιδεξιά» γραμμή, πατώντας στο ότι η ΝΔ φαίνεται πιο φανερά πλέον να έχει χάσει το κύρος της σε 
έναν βαθμό, θέλουν να καρπωθούν αυτή την αμφισβήτηση και αγανάκτηση. Ο λαός όμως έχει πείρα 
τόσο από νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις που εφαρμόζουν πιο επεκτατική πολιτική, όπως και 
σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που εφάρμοσε περιοριστικές πολιτικές τις οποίες 
δήθεν αντιπάλευε. Έχουμε πείρα πως η μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση, φορτώνει ξανά τα βάρη στις 
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πλάτες του λαού, απλά με διαφορετικό τρόπο. Δεν χωράει υποτίμηση γιατί στο σωματείο μπορεί να μην 
έχουμε τέτοιες δυνάμεις, όμως παρεμβαίνουν μέσω του ΟΕΕ (ΝΔ,ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ) και χρειάζεται 
να οξύνουμε το μέτωπο απέναντί τους. Το ΟΕΕ, άλλωστε αποδεδειγμένα όχι απλά δεν συμβάλει ώστε 
να λυθούν τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου, αντίθετα πασχίζει για το πως πιο αποτελεσματικά θα 
εφαρμοστούν τα αντιλαϊκά μέτρα.  

H εργοδοσία στους χώρους δουλειάς οξύνει την παρέμβαση της. Στις ελεγκτικές-συμβουλευτικές 
εταιρίες συνεχίζει το καθεστώς της τηλεργασίας σε μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει ανομοιομορφία αλλά 
κατά βάση στις μεγάλες ελεγκτικές, είναι πολύ μικρό το ποσοστό των εργαζόμενων που πάει στα 
γραφεία, ή σε πελάτες (PwC σε call παρουσίασε πως μόλις 10-15% των εργαζόμενων πηγαίνουν στον 
γραφείο και αυτοί κυρίως internal services). Βέβαια στην ΣΟΛ πηγαίνουν περισσότεροι συνάδελφοι 
και στα γραφεία και σε πελάτες. Χρειάζεται να δούμε αρχικά αν ξεκινάνε να πηγαίνουν περισσότεροι 
δεδομένου ότι είναι περίοδος έντονου φόρτου για συγκεκριμένα τμήματα. Αλλά και το τί συζητιέται τί 
προβληματίζει. Πχ στην PwC στο ελεγκτικό τμήμα, προβληματίζει πολύ το ζήτημα με τις υπερωρίες και 
αν θα πληρωθούν. Έχει ανοίξει συζήτηση σε κάποιες ομάδες ότι δεν θα πληρώνονται υπερωρίες. Έπεσε 
στο τραπέζι να μην δουλεύουν μετά τις 7 (όσο αυτό είναι εφικτό) και ακούστηκε και το ότι θα δίνονται 
σε μέρες ρεπό. Σε call 150 ατόμων που έκαναν για το well being όταν δουλεύουμε τηλεργασια, κάναμε 
ερώτηση για το συγκεκριμένο σε συνδυασμό με το ότι πολλοί συνάδελφοι πήραν άδεια τις γιορτές και 
δούλευαν. Για τις άδειες δεν είπαν τίποτα και για τις υπερωρίες είπαν πως θα ισχύει ότι ίσχυε με βάση 
νόμο και πολιτική, αλλά χρειάζεται να είμαστε σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη. Στις 
περισσότερες αν όχι σε όλες θα ισχύει αυτό με τις υπερωρίες, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι σε 
κάποιες δεν δίνονταν έτσι κι αλλιώς όπως στην GT, ή σε άλλες που ξεκαθάρισαν πως δεν θα δίνονται 
υπερωρίες σε καθεστώς τηλεργασίας πχ ΣΟΛ. Άρα από την μια χρειάζεται να υπάρχει καλή εικόνα με 
τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά για οποιαδήποτε εξέλιξη και από την άλλη έγκαιρα να το μαθαίνουμε 
ώστε να παρέμβουμε. Δεδομένων των συνθήκων σε αυτούς τους χώρους και επειδή κάνουν συχνά calls, 
μπορεί να βοηθήσει η παρέμβαση μας για ζητήματα έστω και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με ερωτήσεις 
για ζητήματα όπως αυτό με υπερωρίες, ή όπως για αυξήσεις κλπ. Σίγουρα από μόνο του δεν αρκεί, αλλά 
η πείρα έδειξε ότι ένας κόσμος μας πλησίασε μετά από τέτοιες παρεμβάσεις.  
Η παρέμβαση της εργοδοσίας όπως έχουμε ξαναπεί επεκτείνεται σε διάφορα επίπεδα. Συνεχίζεται η 

πολύ συχνή αρθρογραφία τους σε εφημερίδες όπως Ναυτεμπορική, Τα ΝΕΑ αρθρογραφία για 

ζητήματα της οικονομίας όπως για το Ταμείο Ανάκαμψης, για τις «νέες ευκαιρίες» στην νέα φάση της 

οικονομίας. Ήδη στο διάστημα της πανδημίας οι ελεγκτικές είχαν πολλές δυνατότητες για να 

επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους, σε νέα πακέτα υπηρεσιών για την ψηφιακή οικονομία 

(ηλεκτρονικά βιβλία), την ασφάλεια δεδομένων. Αλλά και επιπλέον ευκαιρίες που αναδεικνύουν την 

σύνδεση τους με το κράτος, όπως η PwC που συμμετείχε στο «σχέδιο ελευθέρια» στο κομμάτι της 

αποθήκευσης, διανομής των εμβολίων.  

Παράλληλα έχουμε παρεμβάσεις και για ιδιαίτερα ζητήματα όπως η EY που έστειλε mail για την 

παγκόσμια μέρα κατά της βίας στις γυναίκες. Που πραγματικά είναι εξοργιστικό αν αναλογιστούμε δε, 

ότι υπάρχουν συναδέλφισσες μητέρες, ειδικά με μικρότερης ηλικίας παιδιά, καταλήγουν να δουλεύουν 

ξημερώματα ή βραδινές ώρες που τα παιδιά κοιμούνται.  

Συγκροτήθηκε η επιτροπή γυναικών, που μπορεί να βλέπει τέτοια ζήτημα πιο οργανωμένα και σε 
σταθερή βάση, ώστε  και να παρεμβαίνουμε άμεσα σε ζητήματα που προκύπτουν αλλά και να οξύνουμε 
την αντιπαράθεση με την εργοδοσία.  
 
Χρειάζεται να δούμε καλύτερα ζητήματα που προκύπτουν για τους ασφαλισμένους στο ΣΟΕΛ και την 
παρέμβαση μας. Πχ μπροστά σε καθυστερήσεις κάλυψης εξόδων, καθυστερήσεις καταβολής μισθών 
σε εργαζόμενες που βρίσκονται σε άδεια λοχείας.  
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Στα λογιστικά γραφεία και λογιστικές εταιρίες συνεχίζει να είναι η κατάσταση τραγική, με την 
εντατικοποίηση, τις απλήρωτες υπερωρίες, τον εκβιασμό για να δουλέψουν ενώ είναι σε αναστολή, να 
είναι σε αναστολή και να μην το ξέρουν καν. Τα 10ωρα και 12ωρα με απλήρωτες υπερωρίες είναι και 
σε αυτούς τους χώρους μια πραγματικότητα που ήδη αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι, και σίγουρα θα 
χειροτερεύσει αν περάσει το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο. Στα μικρά λογιστικά γραφεία πρέπει να 
δούμε καλύτερα τον συντονισμό με τις δυνάμεις των Α/Α στην βάση των κοινών προβλημάτων.  
Στα λογιστήρια εταιριών, υπάρχει κομμάτι που παραμένει σε τηλεργασία λόγω κυβερνητικής εντολής. 
Όμως φαίνεται πως δεν θα παγιωθεί στο βαθμό που είναι στις ελεγκτικές και μάλιστα είναι πολλές οι 
περιπτώσεις όπου εργαζόμενοι του λογιστηρίου πηγαίνουν κανονικά στα γραφεία. Στα λογιστήρια 
εταιριών, ιδιαίτερα στις πληττόμενες εταιρίες συνεχίζεται το καθεστώς της αναστολής με πολλούς 
συναδέλφους να καλούνται να ζήσουν με 500ευρω ακόμα και για πάνω από 6 μήνες.  
 

Πως προχωράμε-Σχεδιασμός 

Το 2020 θα ήταν χρονιά αρχαιρεσιών αλλά λόγω συνθηκών πήραμε παράταση θητείας. Αυτό 
σημαίνει ότι το 2021 θα γίνουν οι αρχαιρεσίες. Άρα χρειάζεται όχι απλά να συνεχίζουμε την 
σοβαρή προσπάθεια του προηγούμενου διαστήματος αλλά να την εντείνουμε.   

Δεν χωράει καμία αναμονή, δυναμώνουμε την παρέμβαση δένοντας τις γενικότερες εξελίξεις με τα 
ειδικά ζητήματα του κλάδου. Για να γίνει αυτό χρειάζεται καλή εικόνα των χώρων και να παίρνουμε 
πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν ώστε να φτάσουμε σε περισσότερο κόσμο.  
 
Το επόμενο διάστημα συνεχίζουμε την παρέμβασή μας προβάλλοντας τις διεκδικήσεις μας και 
οργανώνοντας την πάλη: 
 
‣για τα ζητήματα της Υγείας. Με επίκεντρο την επίταξη των ιδιωτικών δομών, τη θωράκιση του 
δημόσιου συστήματος Υγείας με μόνιμες προσλήψεις, δωρεάν τεστ και εξοπλισμό, χωρίς πληρωμή 
στους ιδιώτες. Ταυτόχρονα απαιτώντας μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Έχουμε 
θετικά παραδείγματα της δουλειάς μας το προηγούμενο διάστημα, που αναδεικνύουν ότι όταν δρούμε 
αποφασιστικά, με σχέδιο και καλή γνώση των χώρων μπορούμε και να αυξήσουμε το κύρος και να 
μετρήσουμε αποτελέσματα. Όπως σε χώρους δουλειάς που είχαμε κρούσματα (PwC, PQH), όπου κάτω 
από την παρέμβαση μας και μέτρα πάρθηκαν από τις εργοδοσίες και εργαζόμενοι μας έλεγαν «καλά 
που υπάρχετε και εσείς».  
Επίσης πολύ ωραία πρωτοβουλία ήταν η διαδικτυακή εκδήλωση που έγινε με γονείς και παιδιά και 
έκαναν παρέμβαση Σιδέρης και Σιώρας. Δυστυχώς όμως δεν δουλεύτηκε καλά και η συμμετοχή ήταν 
μικρή. 
 

‣Επιμένουμε με τα ζητήματα στους χώρους δουλείας ιδιαίτερα με την τηλεργασία, εντατικοποίηση και 
επίθεση σε εισόδημα με διάφορους τρόπους είτε απληρωσιά, είτε αναστολές. Συνεχίζουμε την 
προσπάθεια με σταθερές εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς και στα λογιστικά γραφεία. Και στις 
ελεγκτικές, υπάρχει ένας κόσμος που πηγαίνει που μπορούμε να βρούμε στις εξορμήσεις. Παρατίθεται 
πρόγραμμα, να πούμε αν μπορούμε, ή που αλλού μπορούμε να πάμε. 

Για τα ζητήματα του κλάδου προχωρήσαμε τον Δεκέμβρη σε συνέντευξη τύπου της ΠΟΛ για ανάδειξη 
ζητημάτων που υπήρχαν αλλά και κατακτήσεις. Βοηθάνε τέτοιες πρωτοβουλίες.  

Για το ζήτημα των αναστολών θα σταλεί υπόμνημα στο Υπουργείο εργασίας με αιτήματα να 
καταβάλλεται άμεσα η αποζημίωση ειδικού σκοπού, να μην μπορεί ο εργοδότης εκ τον υστέρων να 
δηλώσει τον εργαζόμενο σε αναστολή, να φαίνεται στο σύστημα κάθε μήνας που είναι ο εργαζόμενος 
σε αναστολή (όχι μόνο η πρώτη φορά). 
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Επίσης έγινε μια καλύτερη προσπάθεια με την ΣΟΛ για μάζεμα υπογράφων σε ζητήματα που 
προβληματίζουν αλλά δεν προχωράει καλά. Έχουμε πολλά περιθώρια στην δουλειά μας, στο πως 
σταθερά παρεμβαίνουμε και πως κρατάμε επαφή με τα πολλά μέλη που έχουμε! Να βάλουμε δηλαδή 
τις βάσεις για την δημιουργία επιχειρησιακού σωματείου. Είναι ο μόνος χώρος που έχουμε τόσα πολλά 
συγκεντρωμένα μέλη. Άρα να δούμε πως θα μπαίνουν στην δράση, με σταθερή συνάντηση για 
ζητήματα χώρου δουλείας, πιο ειδική για κάτι που προβληματίζει, ανακοινώσεις κλπ. Είπαμε να 
κάνουμε μια προσπάθεια μέχρι τέλος του μήνα και μετά να τις καταθέσουμε στην διοίκηση.  
 
‣ Συνεχίζουμε την προσπάθεια συγκρότησης Συντονιστικών Επιτροπών στις περιοχές. Διαμορφώνουμε 
όρους κοινού βηματισμού και δράσης, ανεξάρτητα από μπορεί άμεσα να γίνει. Μια αρχή έχει γίνει στο 
Παράρτημα Πειραιά. Μπορούμε καλύτερα και σε Δυτικά, Βόρεια που υπάρχει μια δράση καλύτερη. 
Θα μας βοηθήσει από πολλές απόψεις. Θα μας βοηθήσει και στη δημιουργία παραρτημάτων. Αλλά και 
μπροστά στις δυσκολίες λόγω του περιορισμού μετακινήσεων. Επίσης 0ι συνάδελφοι που είναι στην 
τηλεργασία βγαίνουν στην γειτονιά τους: για περπάτημα, πάνε τα παιδιά σχολείο, σε πλατείες άρα 
μπορούμε να βρεθούμε μαζί τους.  

Βασική πλευρά της δουλειάς μας είναι η δουλειά με το μητρώο του σωματείου 

Έχουμε ξανασυζητήσει για την δουλειά με το μητρώο του σωματείου και τις δυνατότητες που έχουν 
αναδειχθεί το προηγούμενο διάστημα από αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή εκεί που σταθερά έχουμε 
επαφή με τα μέλη μας, κάνουν βήματα συμμετέχουν ακόμα και συνάδελφοι που είχαν χρόνια να 
συμμετάσχουν. Όμως πρέπει να εκτιμήσουμε ότι δεν προχωράει σε καλό βαθμό, παρά μόνο μπροστά 
σε σταθμούς και αυτό από συγκεκριμένους συναδέλφους. Μπορούμε να μετρήσουμε περισσότερα 
βήματα, ξεκινώντας από το ΔΣ και εντάσσοντας σε αυτή την προσπάθεια και συναδέλφους που έχουν 
διάθεση να συμβάλουν! Μέσα από αυτή την δουλειά, επιδιώκουμε να είμαστε σε επαφή με όλους τους 
συναδέλφους, να βλέπουμε και να δρούμε σε ζητήματα που προκύπτουν όπως δυσκολίας διαβίωσης, 
πλειστηριασμοί, διακοπή ρεύματος κ.ά. 
Να τηρούνται και να ενισχυθούν οι βάρδιες. Να υπάρχει παρουσία και το ΣΚ, μπορεί να αξιοποιηθεί 
και για συζητήσεις στο χώρο του σωματείου.  

Εγγραφές  

Συνάδελφοι, σίγουρα υπάρχουν οι αντικειμενικές δυσκολίες, λόγω της πανδημίας με τον περιορισμό, 
επιπλέον δυσκολίες με τηλεργασία κ.ά. Όμως, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι το προηγούμενο διάστημα 
έχουμε κάνει σοβαρή προσπάθεια και αυτή χρειάζεται να αποκρυσταλλωθεί και με εγγραφές στο 
σωματείο μας! Το κάθε μέλος του ΔΣ, εκτός από την προσωπική του λίστα, να συζητήσει με 
συνάδελφους παραέξω ώστε με σχέδιο να συμβάλει στις εγγραφές. Έχουμε θετικά παραδείγματα που 
συνάδελφοι φέρουν εγγραφές και μάλιστα με καλή συζήτηση. Επίσης έχουμε θετικά παραδείγματα με 
εγγραφές που πήραμε σε διάφορες πρωτοβουλίες όπως στις κινητοποιήσεις με τους α/α, στη σύσκεψη 
νέων μελών. Χρειάζεται να βρούμε και τρόπους να βρισκόμαστε σταθερά με συναδέλφους. Στους 
χώρους που κυριαρχεί η τηλεργασία να υπάρχει σχέδιο πως θα τους βρω  τηλεφωνικά, στην γειτονιά 
τους. 

 
Ο στόχος μας της διετίας είναι 180 εγγραφές. Είμαστε στις 93 και 2 που θα εγκριθούν σήμερα εγκριθεί.  
 
Ανάλυση εγγραφών από την έναρξη της θητείας: 

ΣΟΛ 24 

ΛΟΓ. ΓΡΑΦΕΙΑ 24 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 18 
δεν είχαν γράψει στην εγγραφή τους που εργάζονται 
(κυρίως από σεμινάρια)  9 
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ΑΝΕΡΓΟΙ 6 

PWC 4 

DT 2 

EY 3 

GRAND THORTON 2 

KPMG 1 

 93 
 
Άρα μένουν οι μισές με δεδομένο και ότι έχει περάσει το δίχρονο λόγω παράτασης αρχαιρεσιών και 
πως η μάχη των αρχαιρεσιών πλησιάζει. Είχαμε βάλει το παρακάτω σχέδιο σε προηγούμενο ΔΣ. Να 
πείτε και στις τοποθετήσεις σας πως προχωράμε, τι δυσκολίες αντιμετωπίζουμε πως μπορούμε να τις 
ξεπεράσουμε. 
 

Εταιρία Εγγραφές Συνάδελφος 

Σολ 15 Δράκος 

PwC 10 Αλεξάνδρα 

Deloitte 10 Μιχάλης 

Kpmg 3 Μιχάλης 

Grant Thorton 5 Μιχάλης 

EY 8 Μιχάλης 

Λογιστήρια Πειραιά 8 Αλέκος 

Λογιστήρια Δυτικά 8 Κάκια 

Λογιστήρια Βορεια 5 Αμαλία 

Λογιστήρια Νότια 2 Τρουπής 

Άνεργοι 2 Κάππος 
Λογιστήρια Κέντρο-
Πετράλωνα 

2 
Σίμος 

ΑΕΙ ΤΕΙ 10 Βαγγελιώ 

ΙΕΣΟΕΛ 5 Ανθή 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 3 Αλεξάνδρα 

ΙΕΚ 5 Βαγγελιώ 

Σύνολο 100  

 

Προτάσεις για πρωτοβουλίες  

Φαίνεται πως τόσο ο περιορισμός μετακινήσεων όσο και η τηλεργασία, θα αποτελούν υπαρκτές 
δυσκολίες για καιρό ακόμα. Όμως χρειάζεται να βρούμε τρόπους να βρισκόμαστε και να συζητάμε με 
τους συναδέλφους μας, και από κοντά αλλά και με δραστηριότητες όπως διαδικτυακές εκδηλώσεις 
(παρακάτω) ή και με δράσεις όπως η συλλογή τροφίμων, ρούχων και ειδών για την δομή στη Μαλακάσα 
που η συμμετοχή των συνάδελφων ήταν πολύ μεγάλη. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε πιο καλά video, 
συνεντεύξεις, όπως την συνέντευξη τύπου ΠΟΛ, το twitter.  
 

− Διαδικτυακές εκδηλώσεις 
1) Διαδικτυακή εκδήλωση για την τηλεργασία μαζί με ιδιωτικούς, για ψυχολογικό και κοινωνικό 

αντίκτυπο 
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2) Νέοι εργαζόμενοι νέες εργαζόμενες : διαδικτυακή εκδήλωση για ελευθερίες, επίθεση στα 
δικαιώματα μας, ασφάλιση, η στάση των νέων στην κατάσταση.  

 

− Η επιτροπή για τα εργατικά, έχει καιρό που είναι αδρανής. Μπορεί να μαζευτεί και να φτιάξει 

κείμενο για ηλεκτρονικά βιβλία (ήδη ο Κοτσώνης έχει φτιάξει κάτι) και μπορεί να βοηθήσει ο 

συνάδελφος ο Καλιαρντας (DT) που ασχολείται. Να το δούμε και να το συζητήσουμε και στο ΔΣ. 

 
Oικονομικά: Συνάδελφοι έχουμε συζητήσει για την ανάγκη το σωματείο να μπορεί απρόσκοπτα να 
δρα. Η πραγματικότητα είναι πως και λόγω των συνθηκών υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν πολύ καιρό 
να δώσουν συνδρομή. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Ιδιαίτερα φέτος που είναι χρονιά εκλογών θα υπάρχουν 
πολλά έξοδα. Είναι σημαντικό και χρειάζεται άμεσα να πάρουμε τα εξής μέτρα 1. Το ΔΣ να κάνει 
προσπάθεια να εξοφλήσει τις συνδρομές του, 2. Να πάμε θαρρετά στα μέλη μας που είμαστε στην ίδια 
δουλειά (ιδιαίτερα εκεί που έχουμε περισσότερα μέλη), αλλά και σε συναδέλφους που έχουμε καλή 
επαφή ώστε να δώσουν την συνδρομή τους.  
 
Τέλος στις 23/1 θα γίνει η Πανελλαδική Τηλεδιάσκεψη της ΠΟΛ -Σάββατο 23 Ιανουαρίου, στις 10 πμ με 

θέμα «Η πανδημία και η κατάσταση στον κλάδο μας. Η δραστηριότητα των σωματείων».  
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