
Συνάδελφοι, 

 

Η σημερινή πρωτοβουλία είναι σημαντική γιατί μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε για την 
κατάσταση στους χώρους δουλειάς αλλά και να αποφασίσουμε ένα σχέδιο παρέμβασης και δράσης 
με επίκεντρο τα αιτήματά μας και τις ανάγκες μας. ιδιαίτερα στις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες. Από 
την μία ένας φονικός ιός, και από την άλλη μία κυβέρνηση που δεν εχει σταματημό, προχωρά το 
αντιδραστικό της σχέδιο για χτύπημα πολλών πλευρών της ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας. 
αξιοποιώντας την πανδημία ως ευκαιρία, κλείνει όποιες εκκρεμότητες - απαιτήσεις της εργοδοσίας 
είχαν αφήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, προχωρώντας στις ανατροπές του αιώνα προς χάρη των 
επιχειρηματικών ομίλων. 

Σχεδόν ένα χρόνο από την έναρξη της πανδημίας η Αττική είναι πάλι στο «κόκκινο». Τα νέα 
περιοριστικά μέτρα, είναι αποτέλεσμα της ίδιας της επικίνδυνης πολιτικής της κυβέρνησης, απ' τη 
στιγμή που δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπιση της διασποράς της πανδημίας 
και για την προστασία της υγείας του λαού.  το μόνο που βλέπουμε είναι τα "πρωτόκολλα 
κερδοφορίας", για να ενισχύσει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Η κυβέρνηση εμφανίζει ως 
μοναδική ελπίδα τον εμβολιασμό -που φυσικά πρέπει να γίνει μαζικά και με ασφάλεια- όμως την ίδια 
στιγμή δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την οργάνωσή του στις υποδομές που απαιτούνται. 
Αντίθετα φορτώνει ένα ακόμα καθήκον στα ήδη υπερκορεσμένα νοσοκομεία. Καταργεί δομές των 
Κέντρων Υγείας στην Αττική, μετατρέποντας τα σε εμβολιαστικά κέντρα κι ακυρώνοντας χιλιάδες 
ραντεβού. Ακολουθεί τη γνωστή συνταγή των αντεργατικών μέτρων που εφαρμόστηκαν από την 
αρχή της πανδημίας και οδηγούν σε περικοπές στο εργατικό εισόδημα, μονιμοποίηση της ευελιξίας 
και της υποαπασχόλησης, που αφήνουν χωρίς στήριξη τη συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων. 
 
Έχουμε την υποχρέωση να συνεχίσουμε να δρούμε και με μεγαλύτερη ένταση στο μέτωπο της υγείας 
και της προστασίας της ζωής μας, όπου η κατάσταση παίρνει πολύ ανησυχητικές διαστάσεις. Το 
σωματείο μας μαζί με δεκάδες ομοσπονδίες, εκ, σωματεία και φορείς υπογράψαμε τα αιτήματα της 
ΟΕΝΓΕ για μέτρα σε νοσοκομεία, χώρους δουλειάς, σχολεία και ΜΜΜ. 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».  

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση συνεχίζει την αντεργατική επίθεση και σε συνθήκες πανδημίας, ιδιαίτερα 
αφού η πανδημία έδρασε ως καταλύτης για την νέα καπιταλιστική κρίση. Σχεδιάζουν να 
νομοθετήσουν τις ανατροπές του αιώνα με το παραπέρα χτύπημα στην ασφάλιση, την παραπέρα 
ευελιξία στον χρόνο εργασίας, την προσπάθεια κατάργησης του 8ωρου, και της κυριακάτικης αργίας. 
Ιδιαίτερα η επίθεση στο ωράριο και στον ημερήσιο χρόνο εργασίας, που τα τελευταία 3 περίπου 
χρόνια τις βλέπουμε ήδη να ισχύουν στον κλάδο. σε μια σειρά ελεγκτικές εταιρείες νέες συμβάσεις 
που καθιερώνουν το 9ωρο, βάζοντας το διάλειμμα εκτός 8ωρου και η υπερεργασία δεν αμείβεται 
καθώς καλύπτεται από το μισθό των εργαζομένων. Με διάφορα επιχειρήματα όπως έτσι είναι η 
δουλεία του λογιστή ανά πάσα ώρα, η έτσι είναι στις ελεγκτικές δεν είμαστε δημόσιο να κάνουμε 
8ωρο και βάζουμε σε ύψιστη προτεραιότητα την έγκαιρη παράδοση ενός έργου, ακόμα κι αν αυτό 
φαίνεται αδύνατο με το προσωπικό που υπάρχει. Επιβεβαιώνεται από τα παραπάνω ότι στην πράξη 
το ωράριο και η ζωή των εργαζομένων διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες των εργοδοτών για 
κέρδη. Ο εργαζόμενος είναι αναγκασμένος να δουλέψει λίγες ή πολλές ώρες, να πέσει στην ανεργία ή 
να περιμένει πότε θα τον καλέσουν για δουλειά. Έχουμε ξεκάθαρο πως το χτύπημα του σταθερού 
ημερήσιου χρόνου εργασίας και η αντικατάστασή του από κάθε λογής «ευέλικτες» μορφές εργασίας, 
όπως άλλωστε βλέπουμε και τώρα με την τηλεργασία, εντείνουν την εκμετάλλευση, τσακίζουν το 
δικαίωμά του στον ελεύθερο χρόνο, βάζουν εμπόδια στην ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής και δράσης 
του και βλάπτουν την υγεία του εργαζόμενου. Γιατί υγεία δεν είναι μόνο η έλλειψη αρρώστιας αλλά η 



κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας  του ανθρώπου. Είναι και η 
ψυχική, που ιδιαίτερα και με το τελευταίο διάστημα με την τηλεργασία, σε συνδυασμό με τον 
εγκλεισμό ή ακόμα και την τη εκπαίδευση για τους γονείς εργαζομένους, η κατάσταση πραγματικά 
έχει φτάσει στο απροχώρητο. Όταν μάλιστα έτσι κ αλλιώς δυστυχώς στον κλάδος μας και τα 
προηγούμενα χρόνια, υπήρχαν πάρα πολλοί συνάδελφοι με μυοσκελετικά προβλήματα, η που 
ανέπτυξαν άλλα ψυχοσωματικά λόγω άγχους, πίεσης.   

Και πως να μην ισχύει αυτό όταν η  κατάσταση στους χώρους δουλειάς άλλωστε πραγματικά είναι 
πολύ άσχημη από όποια πλευρά κι αν το εξετάσει κανείς. Η τηλεργασία έχει έρθει για να μείνει, χέρι 
χέρι με τις απλήρωτες υπερωρίες και την εντατικοποίηση. Χάσιμο αδειών. 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 που δυστυχώς συνεχίζει να 
ισχύει! Τα 10ωρα και 12ωρα με απλήρωτες υπερωρίες είναι και σε αυτούς τους χώρους μια 
πραγματικότητα που ήδη αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι. 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. 

 
Βασικό μέτωπο επίσης είναι αυτό της παιδείας, για ανοιχτά σχολεία και σχολές με όλα τα αναγκαία 
μέσα προστασίας, ενάντια στο νομοσχέδιο των φραγμών στη μόρφωση και της καταστολής. 
Ιδιαίτερα το νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια, που αποτελεί ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ των 
αντιδραστικών αλλαγών που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, από όλες τις κυβερνήσεις και 
ενισχύει την επιχειρηματική δράση των πανεπιστημίων, την σύνδεσή τους με ιμπεριαλιστικούς 
οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ. Για τη διασφάλιση της λειτουργίας ενός Πανεπιστημίου με τέτοιο 
περιεχόμενο, επιστρατεύονται μέτρα αστυνόμευσης και καταστολής, με την ίδρυση της 
πανεπιστημιακής αστυνομίας, (20 εκ. ευρώ). Όπου εδώ χρειάζεται να αναφέρουμε ότι πράγματι η ΝΔ 
απογείωσε την ένταση της καταστολής στα πανεπιστήμια φέρνει την πανεπιστημιακή αστυνομία 
(ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ), αλλά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή 
που προετοίμασε το θεσμικό πλαίσιο καταστολής μέσα στα ΑΕΙ, μετέτρεψε σε ποινικό αδίκημα τη 
διαμαρτυρία φοιτητικών συλλόγων.  

Παράλληλα, δεν ξεχνάμε ότι με τον νέο πτωχευτικό κώδικα και με την έναρξη των πλειστηριασμών 
από την 15 Μάρτη χιλιάδες συνάδελφοί μας χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά θα βρεθούν στον δρόμο. Η 
υπεράσπιση της λαϊκής κατοικίας είναι υποχρέωσή μας. Το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη πρέπει 
να γίνει πράξη όπως έγινε με πολλές περιπτώσεις που το οργανωμένο κίνημα μπήκε μπροστά. Μαζί 
με άλλα σωματεία θα πραγματοποιηθούν δράσεις την εβδομάδα έναρξης των πλειστηριασμών και 
συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Συνολικά συνεχίζουμε την αλληλεγγύη σε συναδέλφους που 
έχουν ανάγκη, όπως αναπτύχθηκε το προηγούμενο διάστημα. Η ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση 
σε αγαθά όπως το ρεύμα, το νερό, το ίντερνετ ιδιαίτερα σε συνθήκες πανδημίας. 

 
Φυσικά δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν με τις καταγγελίες στον 
Αθλητισμό και σε άλλους χώρους όπως του θεάματος, για την πολύμορφη βία που βιώνουν οι 
γυναίκες, με τις εξελίξεις δικαίως μονοπωλήσει τις κουβέντες. Το σωματείο μας καταδικάζει 
απερίφραστα αυτά τα αποτρόπαια γεγονότα. Η καταγγελία των νέων γυναικών για περιστατικά 
σεξουαλικής κακοποίησης, βίας κάθε μορφής, ιδιαίτερα εργοδοτικής, κρατικής, δε μπορεί να αποτελεί 
ατομική υπόθεση αλλά μπορεί να βρει διέξοδο στον δρόμο της συλλογικής διεκδίκησης. Άλλωστε δεν 
είναι λίγα τα περαστικά που εργοδότες έχουν εκφοβίσει γυναίκες να μη τολμήσουν να σκεφτούν το 
ενδεχόμενο εγκυμοσύνης γιατί θα χάσουν τη δουλειά τους, ασκούν ψυχολογικό πόλεμο μετά την λήξη 
της άδειας λοχείας, ακόμα και όρο πρόσληψής να μην γίνουν μητέρες.  Συστάθηκε επιτροπή γυναικών 
ώστε πιο ολοκληρωμένα να βλέπει τα ζητήματα. Ιδιαίτερα μπροστά στην 8 Μάρτη, υπάρχει σκέψη 
για εκδηλώσεις (θα πω παρακάτω) αλλά και μορφή πάλης που θα συμβάλει με στάση εργασίας 
ανήμερα.  

Συνάδελφοι, Εργοδότες και κυβέρνηση γνωρίζουν πολύ καλή ότι όλη αυτή η ολομέτωπη επίθεση θα 
φέρει αντιδράσεις. γι’ αυτό προωθείται ο παραπέρα ασφυκτικός έλεγχος στις εργατικές οργανώσεις,  



το φακέλωμα των συνδικαλιστών και των μελών των σωματείων, η ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο 
ακόμα μεγαλύτερος περιορισμός της επαφής των σωματείων με τα μέλη τους και φυσικά ο 
περιορισμός των διαδηλώσεων με τον ήδη ψηφισμένο νόμο για περιορισμό των διαδηλώσεων.  Γι’ 
αυτό η κυβέρνηση συστηματικά να στοχοποιεί όσους κινητοποιούνται, μέσω της αστυνομοκρατίας 
και με δικογραφίες σε βάρος διαδηλωτών και συνδικαλιστών, όπως είδαμε και πρόσφατα και των 
υγειονομικών που παλεύουν . 

Απέναντί σε όλα αυτά χρειάζεται να αντιπαραθέσουμε τη δική μας απάντηση, πιο δυναμικά, πιο 
αποτελεσματικά. Στο δικό μας χέρι είναι να ανατρέψουμε τα σχέδια κυβέρνησης και 
εργοδοσίας. Έχουμε πείρα άλλωστε από το σωματείο έκανε σοβαρή προσπάθεια το προηγούμενο 
διάστημα να παρέμβει στον κλάδο. Όλο αυτό το διάστημα και σε δύσκολες συνθήκες δόθηκαν μικρές 
και μεγάλες μάχες αλλά και ελπιδοφόροι αγώνες. Και παρα πολλά άλλα σωματεία, σύλλογοι με τους 
αγώνες τους επισιτισμός, θέαμα ακρόαμα όπως και η σημερινή πολύ μαζική τους κινητοποίηση, τα 
φοιτητικά συλλαλητήρια όπως και χθες και σήμερα μαζί με εκπαιδευτικούς και εργατικά σωματεία. 

Συνεπώς, παραμένουμε σε ετοιμότητα και προετοιμαζόμαστε για την αποφασιστική απάντηση στους 
αντεργατικούς σχεδιασμούς. Δεν αποδεχόμαστε τη λογική της ατομικής διαπραγμάτευσης που 
οδηγεί στη συμπίεση μισθών και σε απώλεια δικαιωμάτων. Αντίθετα, επιθετικά και συλλογικά, 
διεκδικούμε υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με πραγματικές και ουσιαστικές 
αυξήσεις στους μισθούς και με κατοχυρωμένα τα εργασιακά μας δικαιώματα.  

 

Προετοιμάζουμε απεργιακή απάντηση εάν η κυβέρνηση τολμήσει να φέρει το νομοσχέδιο για 
εργασιακά, συζητώντας από σήμερα με πάρα πολλούς συναδέλφους. 

 

Πως προχωράμε-Σχεδιασμός 

Το 2020 θα ήταν χρονιά αρχαιρεσιών αλλά λόγω συνθηκών πήραμε παράταση θητείας μέχρι το 
καλοκαίρι του 2021. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να προετοιμαζόμαστε για τις αρχαιρεσίες 
που θα γίνουν το 2021. Άρα προφανώς τηρώντας τα μέτρα δεν αναστέλλουμε την δράση μας όπως 
δεν κάναμε και ποτέ, αντίθετα την εντείνουμε, και ανεβάζουμε και τον πήχη από τους ίδιους μας τους 
εαυτούς με την ευθύνη που έχει το ΔΣ ως εκλεγμένοι από τους συνάδελφους μας.  

 

 Πάρα πολύ βασικό είναι να αυξηθούν οι εγγραφές νέων μελών, όπου είμαστε πίσω. 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, αλλά και κάθε μέλος του σωματείου να έχει σχέδιο 
με τους συναδέλφους που συζητάει, να συμβάλει στις εγγραφές. Να αξιοποιήσουμε όλες τις 
κατακτήσεις του προηγούμενου διαστήματος, την δύναμη που έχουμε όταν είμαστε 
οργανωμένοι και δρούμε συλλογικά. 

 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! Έχουμε πολλά 
περιθώρια και εδώ να το πούμε ξεκάθαρο πρώτα και κύρια ευθύνη είναι τα μέλη της 
διοίκησης. Χρειάζεται να σταθεροποιηθούν οι βάρδιες, και ΣΚ, και να συμβάλλουν και άλλοι 
συνάδελφοι σε αυτή την προσπάθεια, ξεκινώντας από όσους είναι και σήμερα. Να αξιοποιηθεί 
ο χώρος για συζητήσεις με 2-3 συναδέλφους, όταν αυτό γίνεται υπάρχει καλύτερη συζήτηση 
και οργάνωση αντικειμενικά δια ζώσης. 

 Αυτό που μας έχει βγάλει μπροστά όλο αυτό το διάστημα είναι η καλή εικόνα του τι συμβαίνει 
στους χώρους δουλειάς. Άρα εντείνουμε αυτή την προσπάθεια και με άμεσα αντανακλαστικά 
βλέπουμε τα ζητήματα που υπάρχουν. Όπως ΣΟΛ- ΣΟΕΛ που άμεσα υλικό και παρέμβαση στην 
εργοδοσία.  Η επιτροπή για τα εργατικά, έκανε προσπάθεια για ηλεκτρονικά βιβλία θα δοθεί 
στο ΔΣ για να  συζητηθεί. 
 



 Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις σε εργοδοσίες με αιτήματα που καίνε μαζικά επαναλαμβανόμενα 
τεστ, τηλεργασία - έκτακτο επίδομα, προστασία εισοδήματος, αναστολές. Εκ νέου θα 
στείλουμε τεστ (πλατφόρμα) καθώς και έκτακτο επίδομα πχ DT δίνει έως 30ευρω internet. 
Ήδη στην ΣΟΛ υπάρχει κείμενο υπογραφών που θα κατατεθεί στην διοίκηση.  

Άλλωστε αυτός ήταν και ο τρόπος που είχαμε κατακτήσεις. Πχ Υπόμνημα Υπ. Εργασίας για να 
μην μπορεί ο εργοδότης εκ τον υστέρων να δηλώσει τον εργαζόμενο σε αναστολή, ΣΟΕΛ, άδεια 
λοχείας 6μηνο ΟΑΕΔ.   
 

Προχωράμε στις εξής διαδικτυακές εκδηλώσεις 

-Διαδικτυακή εκδήλωση για την τηλεργασία μαζί με ιδιωτικούς, όπου θα γίνει και παρέμβαση για το 
ψυχολογικό και κοινωνικό αντίκτυπο Τρίτη 23/2 

-το σωματείο μας θα συμμετέχει στην τηλεσύσκεψη της ΟΓΕ για την πολύμορφη βία κατά των 
γυναικών και τις αιτίες που αυτές τις γεννά στην Κυριακή 21/2  

-Το σωματείο μας θα προχωρήσει σε τηλεσύσκεψη μπροστά στην 8η Μόρτη εξειδικευμένα ζήτημα 
στον κλάδο   

-Έως τα μέσα Μάρτη θα μαζευτεί η επιτροπή νέων ώστε να προγραμματιστεί η εκδήλωση για τους 
νέους εργαζόμενους διαδικτυακή εκδήλωση για ελευθερίες, επίθεση στα δικαιώματα μας, ασφάλιση, 
η στάση των νέων στην κατάσταση.   

 

Οικονομικά: 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. Μετά το ΔΣ τον Γενάρη προχώρησε αλλά κι άλλο πχ ΣΟΛ μια προσπάθεια που 
είναι και πιο πολλά συγκεντρωμένα μέλη  

 

Κλείνοντας συνάδελφοι είναι σημαντικό να επικοινωνούμε έστω και μ’ αυτό τον τρόπο. Οι 
περιορισμοί που μπαίνουν για την πανδημία πρέπει να ξεπεραστούν στην επαφή με τους 
συνάδελφους παίρνοντας βέβαια όλα τα μέτρα προστασίας. αναδεικνύεται ότι ΜΠΟΡΟΥΜΕ να 
έχουμε αποτελέσματα όσο εντείνουμε τη δράση μας και διεκδικούμε συλλογικά τα δικαιώματά μας! Η 
δική μας αισιοδοξία πηγάζει από το δίκιο με το μέρος μας και τη δύναμη που έχουμε όταν διεκδικούμε 
συλλογικά τα δικαιώματα μας.  

  


	Έχουμε την υποχρέωση να συνεχίσουμε να δρούμε και με μεγαλύτερη ένταση στο μέτωπο της υγείας και της προστασίας της ζωής μας, όπου η κατάσταση παίρνει πολύ ανησυχητικές διαστάσεις. Το σωματείο μας μαζί με δεκάδες ομοσπονδίες, εκ, σωματεία και φορείς υ...

