
 

 

Αποφάσεις Δ.Σ ΕΛΕΠΑ 16/03/2021 

 

Την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΕΛΕΠΑ, όπου συζητήθηκαν τα ιδιαίτερα ζητήματα της περιόδου, αλλά και οι κατακτήσεις που 

είχαμε μέσα από τον οργανωμένο αγώνα.  

 

Αποφασίστηκαν τα παρακάτω: 

 

1. Συμμετοχή στο Παναττικό συλλαλητήριο την Τετάρτη 17/3/2021 στις 6μ.μ. στα 

Προπύλαια, για την προστασία της υγείας, την επιβίωση, ενάντια στην κρατική βία και 

καταστολή. (πραγματοποιήθηκε) 

 

2. Προχωράμε σε εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς που υπήρχαν κρούσματα με 

αιτήματα για ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας και μέτρα στους 

χώρους δουλειάς. 

 

3. Η πυξίδα της δράσης μας είναι σταθερά προσανατολισμένη στη διαμόρφωση 

απεργιακού κλίματος ενάντια στα νομοσχέδια που έχει η κυβέρνηση στα σκαριά με τις 

νέες βάρβαρες ανατροπές σε Εργασιακά (που θα συμπεριλαμβάνει και την 

μονιμοποίηση της τηλεργασίας), συνδικαλιστική δράση και Ασφαλιστικό. Άρα συνδέουμε 

τα ιδιαίτερα ζητήματα του κλάδου με τις συνολικές εξελίξεις. Μπροστά στην εξέλιξη με την 

εφαρμογή MYDATA, που φαίνεται ότι προβληματίζει και συζητιέται πολύ ιδιαίτερα στα 

λογιστικά γραφεία, θα οργανώσουμε εξορμήσεις περιοδείες καλώντας σε μαζική 

εγγραφή στο σωματείο για να παλέψουμε για υπογραφή ΣΣΕ. 

 

4. Προετοιμαζόμαστε για τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν το 2021. Με αυτή την έννοια 

ενισχύουμε πλευρές της δουλειάς μας που έτσι κι αλλιώς έχουμε αναδείξει την κρισιμότητα 

τους για την λειτουργία του σωματείου μας. 
 Αύξηση των εγγραφών. Να αποκρυσταλλωθεί η σοβαρή προσπάθεια με τις 

παρεμβάσεις του προηγούμενου διαστήματος με νέες εγγραφές.  
 Σταθερή επαφή με το μητρώο.  
 Εντείνουμε την προσπάθεια να έχουμε καλή εικόνα για τους χώρους δουλειάς και με 

άμεσα αντανακλαστικά βλέπουμε τα ζητήματα που υπάρχουν και πως θα 

οργανώσουμε την παρέμβαση μας εντάσσοντας και μέλη του σωματείου μας. 
 Περιοδείες και εξορμήσεις στους χώρους δουλείας. 

Τις επόμενες δυο εβδομάδες να πάμε με ανακοίνωση για το MYDATA σε λογιστικά 

κέντρου, Πετράλωνα, Περιστέρι, Ν. Ιωνία, Καλλιθέα και Δραπετσώνα.  

 



5. Η επιτροπή Δυτικών που έγινε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Σωματείων και Φορέων 

για την οργάνωση του αγώνα μπροστά στο έγκλημα για την διαχείριση απορριμμάτων 

θα συμμετάσχει στα παρακάτω:  

 Τη Δευτέρα 22 Μάρτη, στις 8.30 π.μ. σε συμβολικό αποκλεισμό του ΧΥΤΑ Φυλής. 

 Τη Δευτέρα 29 Μάρτη, στις 5.30 μ.μ. σε μεγάλη αυτοκινητοπομπή στο παρκινγκ του 

Θεάτρου Πέτρας Πετρούπολη – Καματερό – Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος. 

 Τη Δευτέρα 5 Απρίλη στις 5.30 μ.μ. σε συμβολικός αποκλεισμό του υπουργείου 

Περιβάλλοντος. 

 Ετοιμότητα για ολοήμερο αποκλεισμό του ΧΥΤΑ Φυλής. 

 

6. Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση των επιτροπών αγώνα μισθωτών και 

αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων στις 30/3/2021 στις 6μμ στο Υπουργείο Εργασίας 

μπροστά στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως μισθωτοί οικονομολόγοι 

και για τον εμπαιγμό του επιδόματος των 400 ευρώ, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα 

προστασίας της υγείας τους και του εισοδήματός τους, την κάλυψη των αναγκών μας. 

 

7. Μέχρι 31/3/2021 δρομολογούνται οι απολύσεις συναδέλφων λογιστών και άλλων 

εργαζόμενων στον ΑΒ που είχαμε κάνει παρέμβαση τον Νοέμβρη. Μαζί με τα κλαδικά 

σωματεία των εμποροϋπαλλήλων και των Ιδιωτικών υπαλλήλων θα προχωρήσουμε σε 

παράσταση διαμαρτυρίας στα κεντρικά της εταιρίας στον Γέρακα όπου θα καλεί σε 

σύσκεψη των εργαζόμενων.  

 

ΤΟ ΔΣ 

19.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε τους επίσημους λογαριασμούς του Σωματείου μας    

https://twitter.com/enwsilogistwn
https://www.youtube.com/channel/UC3nqoBtTO9RPW4nZpQwnkCw

