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Συνάδελφοι συζητάμε σήμερα, έχοντας δυστυχώς κλείσει έναν χρόνο πανδημίας. Όλο αυτό το 
διάστημα η κυβέρνηση έχει αφήσει "γυμνό" το δημόσιο σύστημα Υγείας, μετατρέποντάς το σε 
σύστημα μίας νόσου, την ίδια στιγμή που κλινικάρχες και ιδιωτικός τομέας Υγείας θησαυρίζουν.  
Η κατάσταση στους χώρους δουλειάς είναι εκρηκτική. Ιδιαίτερα οι εξελίξεις στις μεγάλες 
ελεγκτικές του κλάδου, επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες αλλά και την αναγκαιότητα των αιτημάτων 
που προτάσσει το σωματείο μας για την προστασία της υγειάς των εργαζόμενων. Τις τελευταίες 
μέρες, έχουμε ενημερωθεί για τουλάχιστον 2 κρούσματα σε PwC, 1 σε Delloite και 1 σε ΣΟΛ, 
όπου μάλιστα οι 2 πρώτες είναι εταιρίες που αξιοποιούν την τηλεργασία, ως «σωτήριο μέτρο», 
ακόμα και σε ποσοστά πάνω από 70%.  Αντίστοιχα μάθαμε από συνάδελφο μας σε λογιστικό 
γραφείο στο κέντρο ότι πήγε για δουλειά ενώ βρέθηκε θετικός κάτω από την πίεση να 
ολοκληρώσει την δουλειά! Ακόμα και ο τρόπος που επιλέγουν οι εργοδοσίες να «χειριστούν» τα 
κρούσματα και την πιθανή διασπορά τους είναι ενδεικτική. Παρόλο που, κάτω από τις πιέσεις 
του σωματείου, έχουμε καταφέρει να υπάρχει άμεση ενημέρωση και να γίνονται τα 
προβλεπόμενα τεστ, η ενημέρωση συνεχίζει να μην γίνεται σε ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους, και 
τα τεστ γίνονται αφού προκύψει κρούσμα και όχι ως μέτρο πρόληψης. 

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση, αξιοποιώντας την πανδημία, προχωρά την επίθεση στα εργατικά - 
λαϊκά δικαιώματα, δίχως φρένο. Με τα σχεδόν 100 νομοσχέδια που εν μέσω πανδημίας που 
έφερε ή ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση, κάτω από τις γενικές κατευθύνσεις ΕΕ και ΝΑΤΟ, 
όπως το τερατούργημα για την 10ωρη ημερήσια εργασία! Μάλιστα μετά την συνάντηση που είχε 
το σωματείο μας  μαζί με άλλα κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία με το υπουργείο εργασίας 
την Πέμπτη 25/2, μας ενημέρωσαν πως η περαιτέρω θεσμοθέτηση της τηλεργασίας θα 
συμπεριλαμβάνεται στο νέο αντεργατικό τερατούργημα που ετοιμάζουν για τα 
εργασιακά. Μας επιβεβαίωσαν επίσης αυτό που τα σωματεία καταγγέλλουν εδώ και ένα χρόνο. 
Ότι παρόλο που στα λόγια η τηλεργασία θα ήταν ένα προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας, εν τέλει και κατ’ επιταγή των Εργοδοτικών Ενώσεων στόχος είναι να 
μονιμοποιηθεί. Άρα για τον κλάδο μας, είναι ένας επιπλέον λόγος, η εκ νέου επικυρώσουμε της 
απόφασης για απεργία όταν έρθει το συγκεκριμένο ν/σ για ψήφιση.   
 
Οι εργαζόμενοι στον κλάδο, εκτός από την τηλεργασία, που έχοντας κλείσει 1 χρόνο εφαρμογής, 
έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους, έχουν δεχτεί ισχυρό πλήγμα στο εισόδημά τους, ιδιαίτερα 
όσοι βρίσκονται σε αναστολή, παράλληλα με την εκτίναξη της εντατικοποίησης και των 
υπερωριών. Με τις απανωτές ΠΝΠ, τις αλλαγές και προσθήκες από την επιστρεπτέα 
προκαταβολή μέχρι τις βεβαιώσεις για τις μετακινήσεις, όπου φαίνεται ακόμα περισσότερο η 
προσπάθεια κατάργησης του πενθήμερου - 8ωρου, αφού εκτός από το ότι είναι αδύνατον να 
βγει όλη αυτή η δουλειά που σηκώνουμε στις πλάτες μας μέσα στο 8ωρο, η κυβέρνηση βάζει 
προθεσμίες ακόμα και Κυριακή! Παράλληλα οι εξελίξεις με τα MYDATA είναι το κερασάκι στην 
τούρτα, όπου η παράταση της υποχρεωτικής εφαρμογής τους εως την 1/7, μόνο ως εμπαιγμός 

του κλάδου μας μπορεί να ληφθεί. Αφού οι εργαζόμενοι προσπαθούν να βγάλουν άκρη 
παράλληλα με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχουν αυξηθεί κατακόρυφα το τελευταίο χρονικό 
διάστημα. Εδώ όμως χρειάζεται να βάλουμε κάποιες πλευρές επιπλέον. Τα ηλεκτρονικά βιβλία 
εντάσσονται στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης του κράτους, μια πάγια επιδίωξη των 
προηγούμενων και της σημερινής κυβέρνησης το οποίο εξυπηρετεί, από την μία πλευρά, στην 
υλοποίηση με καλύτερους όρους της ευνοϊκής φορολογικής και αναπτυξιακής πολιτικής για το 
μεγάλο κεφάλαιο-που συνδυάζεται με την ένταση της φοροληστείας για τα λαϊκά στρώματα-, και 



από την άλλη πλευρά στο να έχει πλήρη εικόνα για την πορεία των κλάδων, της κερδοφορίας 
τους, την απαραίτητη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου και για να ανακαλύπτει άμεσα τις 
ευκαιρίες επένδυσης με υψηλή κερδοφορία ανά κλάδο. Τα MYDATA συνοδεύονται από την 
διεκπεραίωση μιας σειράς εργασιών μέσα από τις γνώστες πλατφόρμες, που έχουν οδηγήσει 
σε μια «έκρηξη» επιπρόσθετης δουλειάς των εργαζόμενων στο χώρο των λογιστικού – 
φοροτεχνικού επαγγέλματος και μείωσης του κόστους του κρατικού μηχανισμού.  

Έχουμε ξεκάθαρο πως η παραπάνω εξέλιξη δεν θα ωφελήσει πραγματικά ούτε τους 
μισθωτούς και τους μικρούς αυτοαπασχολουμένους του κλάδου, άλλα ούτε και τα λαϊκά 
στρώματα γενικότερα. Οι μόνοι ωφελημένοι θα είναι οι μεγάλες λογιστικές, ελεγκτικές – 
συμβουλευτικές εταιρείες καθώς και εταιρίες πληροφορικής και μηχανογράφησης που θα 
ασχοληθούν με την προσαρμογή των λογιστικών προγραμμάτων, αφού έχουν την υποδομή και 
την τεχνογνωσία, το απαραίτητο κεφάλαιο για να ανταπεξέλθουν. Από κοντά η πλειοψηφία του 
ΟΕΕ που μαζί με την κυβέρνηση διαμορφώνουν το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσουν τα 
mydata και πιέζουν για την πιο γρήγορη εφαρμογή τους. Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται οι 
εργαζόμενοι (μικρών και μεγάλων εταιριών), όπου η δουλειά τους θα εντατικοποιηθεί, με 
απαράδεκτους όρους εργασίας χωρίς ουσιαστικά δικαιώματα. Σε αυτό συμβάλει και η μη ύπαρξη 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από το 2009. Μακροπρόθεσμα οι αλλαγές θα οδηγήσουν 
σε τεράστια συγκέντρωση των σχετικών δραστηριοτήτων σε μερικές μεγάλες 
επιχειρήσεις του κλάδου, με τις πιο μικρές να οδηγούνται αναπόφευκτα σε κλείσιμο.  

Άρα είναι εμφανές ότι ενώ με την εξέλιξη της τεχνολογίας θα μπορούσαμε να εργαζόμαστε 
λιγότερες ώρες και ταυτόχρονα να καλύπτονται περισσότερες ανάγκες μας, αντ’ αυτού βλέπουμε 
αύξηση των ωρών εργασίας, χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας αλλά και της ζωής μας και 
ταυτόχρονη αύξηση της ανεργίας. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς γιατί το κριτήριο που αξιοποιείται 
η τεχνολογία δεν είναι για να καλυφθούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, αλλά για το καπιταλιστικό 
κέρδος και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Κριτήρια 
που όπως έχουμε δει ιδιαίτερα το διάστημα της πανδημίας όχι απλά δεν πάνε μαζί αλλά αντίθετα 
το κέρδος τους γίνεται αιτία ακόμα και για θανάτους εργαζόμενων. Σε αυτό το δρόμο της πάλης 
για τις σύγχρονες ανάγκες μας ενάντια στον κοινό αντίπαλο έχουμε το καθήκον της 
συμπόρευσης με τους συμμάχους μας, τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες 
του κλάδου. Γι’ αυτό και στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις τους αύριο στις 10πμ στο Υπουργείο 
Οικονομικών, όπως θα γίνουν και σε άλλες περιοχές της χώρας.   

Από συζητήσεις με τους συναδέλφους μας για την καταστολή, για την εξέλιξη της πανδημίας, 
για την επίθεση στα δικαιώματά μας, για την τηλεργασία, για τα MYDATA,  από όπου κ αν το 
πιάσεις φαίνεται ότι υπάρχει αγανάκτηση, ότι συζητάνε περισσότερο και πως τα αιτήματα του 
σωματείου ακουμπάνε περισσότερους συναδέλφους. Αυτή η αγανάκτηση όταν γίνεται 
οργανωμένη πάλη και διεκδίκηση, μέσα από το σωματείο μας αποκαλύπτοντας την εγκληματική 
πολιτική κυβέρνησης-εργοδοσίας, είναι που σήμερα φοβούνται κυβέρνηση και εργοδότες, και γι' 
αυτό έχουν λυσσάξει να καταστείλουν κάθε φωνή που αγωνίζεται και αντιστέκεται. Το πρόσφατο 
παράδειγμα με την απρόκλητη αστυνομική βία την περασμένη Κυριακή στην πλατεία της Νέας 
Σμύρνης -που καταδικάζουμε απερίφραστα- αλλά και η κρατική βία δεν ήταν ένα μεμονωμένο 
περιστατικό. Εδώ και μήνες, επαναλαμβάνονται αντίστοιχα περιστατικά με το κλίμα εκφοβισμού, 
καταστολής και τρομοκράτησης του λαού σε πλατείες, σε δρόμους, σε μαγαζιά, με πρόσχημα 
τον κορονοϊό. Με την απαγόρευση διαδηλώσεων τις μέρες της επετείου του Πολυτεχνείου, την 
απαγόρευση των εκδηλώσεων μνήμης τη μέρα της επετείου της δολοφονίας Γρηγορόπουλου. 



Και βέβαια η κρατική και εργοδοτική βία και εκφοβισμός απέναντί σε φοιτητές, υγειονομικούς, 
εργαζόμενους που αγωνίζονται.  

Και εδώ παρακολουθούμε την άθλια προσπάθεια της κυβέρνησης της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ να 
δημιουργήσουν μία πλαστή αντιπαράθεση μεταξύ τους. Η μεν ΝΔ επιχειρεί να στρέψει τη 
συζήτηση σε ζητήματα που αφορούν την «ανευθυνότητα», επειδή υπάρχει ο κορονοϊος, 
προκειμένου να κρύψει τις ευθύνες της για το όργιο καταστολής και για την αντιλαϊκή της 
πολιτική. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ θέλει να φανεί ως «ενωτική δύναμη», κόντρα στην καταστολή. Ποιος ο 
ΣΥΡΙΖΑ, λες και έχουμε μνήμη χρυσόψαρου και δεν θυμόμαστε τον νόμο για τον περιορισμό του 
απεργιακού δικαιώματος, το ότι όχι μόνο δεν κατάργησαν τα ΜΑΤ, όπως έλεγαν προεκλογικά, 
αλλά έβγαλαν στους δρόμους και τις «αύρες», πατέντα που ακολουθεί πιστά η ΝΔ, το ότι 
μετέτρεψαν σε ιδιώνυμο της λαϊκές διαμαρτυρίες ενάντια στους πλειστηριασμούς, τον νέο 
ποινικό κώδικα που αυξάνει τις ποινές για αδικήματα που μπορεί να αξιοποιηθούν κατά του 
λαϊκού κινήματος και άλλα πόσα! 

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πως η κλιμάκωση της καταστολής δεν είναι μια εμμονή της κυβέρνησης 
της ΝΔ, όπως επιμένουν να προβάλλουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα αστικά κόμματα. Είναι 
συνειδητή επιλογή, σήμα κατατεθέν κάθε αντιλαϊκής αστικής κυβέρνησης.  

Από αυτή την σκοπιά λοιπόν έχουμε ευθύνη πως όλη αυτή την αγανάκτηση των συναδέλφων 
θα την μετατρέψουμε σε συνειδητή επιλογή οργανωμένης ταξική απάντησης! Η μεγαλειώδης 
συγκέντρωση στην Ν. Σμύρνη, οι συγκεντρώσεις των φοιτητών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
άλλες πόλεις, οι συγκεντρώσεις συνδικάτων καθημερινά σε χώρους δουλειάς δείχνουν πως «η 
τρομοκρατία δεν θα περάσει», ότι έχουμε δύναμη να αντιπαλέψουμε την καταστολή και την 
αντιλαϊκή πολιτική που είναι η ίδια όψη του νομίσματος.  

Γι’ αυτό χρειάζεται το σωματείο να παίρνει πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στο ανέβασμα της 
συμμετοχής νέων εργαζόμενων στο σωματείο, στην πιο ενεργή συμμετοχή των μελών του, στην 
συνέχεια των δράσεων τους.  

Δράσεις από το προηγούμενο ΔΣ: 

 Mπροστά στην 8η Μάρτη Προχωρήσαμε σε εξορμήσεις σε ΣΟΛ, ASD και αξιοποιήσαμε την 
στάση εργασίας για περιοδείες στα λογιστικά γραφεία του κέντρου. Συμμετείχαμε στην 
απογευματινή συγκέντρωση ανήμερα της 8ης Μάρτης και στην τηλεσυσκεψη της ΠΟΛ όπου 
μπορεί να αξιοποιηθεί περεταίρω για συναδέφισσες και συναδέλφους που δεν κατάφεραν να 
την δουν.  

 Τηλεργασία και κοινωνικές επιπτώσεις. Προχωρήσαμε σε τηλεσύσκεψη από κοινού με 
τους Ιδιωτικούς υπαλλήλους όπου είχε απήχηση και μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί 
περεταίρω ιδιαίτερα στους χώρους που κυριαρχεί η εφαρμογή της τηλεργασίας. 

 Η επιτροπή δυτικών συμμετείχε στην διαδικτυακή σύσκεψη Συντονιστική Επιτροπή 
Σωματείων και Φορέων για την οργάνωση του αγώνα μπροστά στο έγκλημα για την 
διαχείριση απορριμμάτων - ΧΥΤΑ Φυλής, όπου κυβέρνηση, περιφέρεια και δημοτικές αρχές 
βρήκαν την «ευκαιρία» για να ολοκληρώσουν τα σχέδια τους. Πρόκειται για ένα νέο «σινικό 
τοίχος» μήκους 1,5 χιλιομέτρου και ύψους 20 μέτρων, ένα ακόμα βουνό με σκουπίδια. 
Παράλληλα δρομολόγησε τη λειτουργία εργοστασίου καύσης απορριμμάτων, που σκόπιμα 
διαρρέουν ότι θα είναι και πάλι στη Δυτική Αττική. 

 Το παράρτημα του Πειραιά συμμετείχε σε συγκέντρωση σε ιδιωτική κλινική για την επίταξη 
του ιδιωτικού τομέα.  

 Περιοδεία σε Λογιστικά γραφεία στα Πετράλωνα. 



Σχεδιασμός για επόμενο διάστημα 

1. Συμμετέχουμε στο αυριανό παναττικό συλλαλητήριο στις 6 μ.μ. στα Προπύλαια, για την 

προστασία της υγείας, την επιβίωση, ενάντια στην κρατική βία και καταστολή. Προς το παρόν 

με βάση την εικόνα που έχουμε από συναδέλφους, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για 

αύξηση της συμμετοχής πχ σε χώρους που έχουμε αρκετά μέλη όπως η ΣΟΛ, ή σε περιοχές 

που το προηγούμενο διάστημα έχουμε κάνει σοβαρή προσπάθεια να είμαστε σε σταθερή επαφή 

με τα μέλη μας αλλά και ανοίγοντας το κάλεσμά μας γιατί δεν έχουν ακόμα ενημερωθεί αρκετοί 

συνάδελφοι για αύριο! 

2.Τα αιτήματα για ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας και μέτρα στους 

χώρους δουλειάς βρίσκονται σταθερά στην ημερήσια διάταξη της δράσης μας. Σε αυτή την βάση 

θα προχωρήσουμε σε εξορμήσεις στους χώρους που υπήρχαν κρούσματα με την ανακοίνωση 

που βγάλαμε.  

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 τα 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, που πρέπει να πούμε πως είμαστε πίσω. Έχουμε κάνει σοβαρή 
προσπάθεια με τις παρεμβάσεις του προηγούμενου διαστήματος, και αυτό χρειάζεται να 
αποκρυσταλλωθεί σε εγγραφές. Να έρθει εικόνα στην σημερινή συζήτηση να δούμε που 
βρισκόμαστε και υπάρχει σκέψη να γίνει ΔΣ άμεσα με συγκεκριμένο θέμα τις εγγραφές, 
έλεγχος με βάση τον καταμερισμό που είχαμε κάνει, μέτρα που μπορούμε να πάρουμε.  

 Σταθερή επαφή με το μητρώο. Έχουμε πολλά περιθώρια και εδώ να το πούμε ξεκάθαρα 
πρώτα και κυριά ευθύνη είναι τα μέλη της διοίκησης. Χρειάζεται να σταθεροποιηθούν οι 
βάρδιες, και τα Σαββατοκύριακα. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν εκφράσει την διάθεση 
τους να συμβάλλουν, συνάδελφοι που είναι σταθερά σε κάθε μάχη που δίνουμε δεν τους 
έχουμε κάνει συζήτηση συγκεκριμένη για το πως θα συμβάλλουν οι ίδιοι.  

 Αυτό που μας έχει βγάλει μπροστά όλο αυτό το διάστημα είναι η καλή και έγκαιρη εικόνα του 
τι συμβαίνει στους χώρους δουλείας. Άρα να εντείνουμε αυτή την προσπάθεια 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. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα 
παραδείγματα στους χώρους που σταθερά παρεμβαίνουμε πως μας περιμένουν όπως στην 
ASD που πλέον πιο θαρρετά μας μιλάνε, αντίστοιχα στα λογιστικά γραφεία στα Πετράλωνα. 
Αλλά και πως αναδεικνύονται και δυνατότητες πχ λογιστικά γραφεία Κέντρου που πήγαμε, 



ιδιαίτερα οι νέοι ηλικιακά συνάδελφοι μας άκουγαν, μοιράζονταν τον προβληματισμό τους και 
πως κάτι πρέπει να γίνει, εξέφραζαν διάθεση να παλέψουν. 

Τις επόμενες δυο εβδομάδες να πάμε με ανακοίνωση για τα MYDATA σε λογιστικά κέντρου 
(Παρασκευή 19/3), Πετράλωνα, Περιστέρι, Ν.Ιωνία, Καλιθέα και Δραπετσώνα.  

Στις ελεγκτικές να πάμε για τα ζητήματα με τα κρούσματα, σε PwC και DT.  

Στην ΣΟΛ έχουμε τα ζητήματα που είχαμε μαζέψει υπογραφές, καθώς και τα ζητήματα με 
τους εκπαιδευόμενους στο ΙΣΟΕΛ, όπου έχουμε συνάντηση στις 18/3 με την διοίκηση. 
Μπορούμε να δούμε ένα μάζεμα στο σωματείο με τα απαραίτητα μέτρα εννοείται των 
μελών μας εκεί, ώστε να ενημερωθούν για την συζήτηση με την διοίκηση και να 
αποφασιστεί πως προχωράμε. Να συζητηθεί απόφαση για απεργία εργαζόμενων της 
ΣΟΛ, ώστε να δοθεί ώθηση για αύξηση απεργών. 

 

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. 
Που σημαίνει η συναδέλφισα η Κάκια αναλαμβάνει να επικαιροποιήσει το ΔΤ που είχαμε βγάλει 
και να βγεί πρόγραμμα ενημερώσεων με τους συναδέλφους από την γραμματεία της Επιτροπής 
Δυτικών, εντάσσοντας και άλλους συναδέλφους, ώστε να ενημερώσουμε τα μέλη μας σε αυτές 
τις περιοχές. 

7.Στις 30/3/2021 θα γίνει απογευματινή κινητοποίηση για την ενίσχυση των επιστημόνων για το 
διάστημα της πανδημίας με αίτημα να δίνεται μηνιαία ενίσχυση, και το σωματείο μας θα 
συμμετάσχει στην κινητοποίηση από την σκοπιά των μισθωτών οικονομολόγων.  

8. 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 (Παρασκευή 19/3 ή Δευτέρα 22/3) στα κεντρικά στο Γέρακα όπου θα καλεί σε 
σύσκεψη των εργαζόμενων.  

Oικονομικά: Με ευθύνη του ταμία να μαζευτούν μέχρι τέλος του μήνα οι συνδρομές των μελών 

του ΔΣ, και να έχουμε καλύτερη εικόνα για το πως προχωράει η προσπάθεια που κάναμε σε 

χώρους που έχουμε αρκετά μέλη. 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, λόγω και του ότι έχουμε καιρό να 

βρεθούμε. Άρα εμείς προσπαθούμε να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση και ως προς το να 

βρεθούμε με τους συναδέλφους μας που είναι βασικό και ως προς το να καλύψουν τις 

συνδρομές τους ώστε να μην μπαίνουν οικονομικά εμπόδια στην δράση μας. 

 


