
Εισήγηση ΔΣ 13/4/2021 

 

Συνάδελφοι συζητάμε σήμερα για την οργάνωση του εορτασμού της φετινής Πρωτομαγιάς και 

της πάλης ενάντια στο νέο νομοσχέδιο της 10ωρης δουλειάς και της ποινικοποίησης της 

συνδικαλιστικής δράσης που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση. 

 

Το σύνθημα της φετινής πρωτομαγιάς «Οι νεκροί μας - τα κέρδη τους, βαδίζουμε στο δρόμο 

της ανατροπής!», συμπυκνώνει τη βαρβαρότητα που ζουν εδώ κι ένα χρόνο η εργατική τάξη, οι 

λαοί όλου του κόσμου, πληρώνοντας το βαρύ τίμημα της εμπορευματοποίησης της Υγείας και 

μετρώντας χιλιάδες θύματα - αποτέλεσμα των «πρωτοκόλλων» της εργοδοσίας που μετατρέπει 

τους χώρους δουλειάς σε εστίες της πανδημίας. Η σύσκεψη των εργατικών σωματείων την 

Παρασκευή που μας πέρασε, πρότεινε την Πέμπτη 6 Μάη ως μέρα απεργίας (επειδή η 1η Μάη 

φέτος συμπίπτει με το Μ. Σάββατο). 

 

Οι νέες αντεργατικές αναδιαρθρώσεις που προωθούνται αποτελούν συνέχεια των μέτρων που 

πάρθηκαν μέσα στην πανδημία για λογαριασμό της εργοδοσίας, αποδεικνύοντας ότι αυτά 

ούτε «προσωρινά» ήταν ούτε «έκτακτα».  

 Επιδιώκουν την κατάργηση του 8ωρου, δηλαδή τη 10ωρη δουλειά χωρίς πρόσθετη 

αμοιβή, με τον εργοδότη να αποφασίζει τι ώρα θα πιάνει δουλειά ο εργαζόμενος, αν το 

ωράριο του θα είναι σπαστό ή ενιαίο, πόσο και αν θα δουλέψει παραπάνω από το 

8ωρο, την αντικατάσταση των υπερωριών από ρεπό ή μειωμένο ωράριο, το πότε θα 

παίρνονται τα ρεπό. Στον κλάδο μας, η πραγματικότητα είναι ήδη 10ωρα ή και 12ωρα με 

απλήρωτες υπερωρίες. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα στις ελεγκτικές που υπάρχουν 

συμβάσεις που το διάλειμμά είναι εκτός 8ώρου, και η υπερεργασία συνυπολογίζεται στον 

μισθό. Άρα defacto 10ωρο, με τις επιπλέον υπερωρίες να είναι ο κανόνας. Πολύ 

χειρότερη κατάσταση επικρατεί στα λογιστικά γραφεία που και εκεί οι υπερωρίες είναι 

κανόνας και μάλιστα απλήρωτες. Άρα ο κάθε ένας μπορεί να αντιληφθεί αν τώρα ισχύει 

αυτή η κατάσταση, τί θα επικρατεί με ένα νομοσχέδιο σαν αυτό που θέλει να φέρει η 

κυβέρνηση. Χέρι-Χέρι με την διευθέτηση του χρόνου εργασίας, το νέο νομοσχέδιο θα 

συμπεριλαμβάνει περεταίρω θεσμοθέτηση της τηλεργασίας, με στόχο την μονιμοποίηση 

της. Όπου και εδώ ο κλάδος έχει εμπειρία από τις συνέπειες της. 

 Επιδιώκουν να γίνει ακόμα πιο επιθετική η παρέμβαση του κράτους στη λειτουργία των 

σωματείων από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα, διευκολύνουν τις απολύσεις συνδικαλιστών, 

μειώνουν τις συνδικαλιστικές άδειες ώστε να εμποδίζεται η παρέμβαση στους χώρους 

δουλειάς. Δημιουργούν προϋποθέσεις ώστε να κηρύσσονται με πιο εύκολες και 

γρήγορες διαδικασίες, από ό,τι είναι σήμερα, όλες οι απεργίες παράνομες και 

καταχρηστικές, να επιβάλλονται ποινές και μεγάλα χρηματικά πρόστιμα στα σωματεία για 

να ελεγχθεί το περιεχόμενο της δράσης και των αιτημάτων στα όρια που θέτουν η 

κερδοφορία και τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Με το «ηλεκτρονικό μητρώο» των 

συνδικάτων, επιδιώκουν την πλήρη καταγραφή και τον έλεγχο των μελών και της 

λειτουργίας τους. Κάτω από τον ασφυκτικό έλεγχο και το «φακέλωμα» των εκλεγμένων 

στα όργανα αλλά και των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων από τον κρατικό 

μηχανισμό και φυσικά την εργοδοσία, οι οργανώσεις που τελικά θα «νομιμοποιούνται» 

και θα χρίζονται «αντιπροσωπευτικές» θα είναι εκείνες που υπηρετούν καλύτερα την 

ενσωμάτωση στις επιδιώξεις και τα σχέδια εργοδοσίας - κράτους. Παράλληλα, 

επιδιώκεται νέο χτύπημα στο απεργιακό δικαίωμα, μετά από αυτό που νομοθέτησε η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αφού διευρύνεται και επεκτείνεται το «προσωπικό ασφαλείας» μέχρι 

και 40% των εργαζομένων μιας επιχείρησης, όπου έχει σκοπό να λειτουργήσει ως 

μηχανισμός απεργοσπασίας.  

 Επιδιώκουν το περεταίρω χτύπημα στην Κοινωνική Ασφάλιση, κομμένο και ραμμένο στις 

απαιτήσεις του κεφαλαίου. Πρόκειται για την κατεδάφιση όσων ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων είχαν απομείνει, με την προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης και του 



αμιγώς κεφαλαιοποιητικού συστήματος. Θέλουν να μετατρέψουν τον εργαζόμενο - 

ασφαλισμένο σε χρηματοδότη των επιχειρηματικών σχεδίων μέσα από τα διάφορα 

επενδυτικά πακέτα, αλλά και σε πελάτη των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Δηλαδή οι 

ασφαλισμένοι θα ξέρουν τί εισφορές θα δίνουν αλλά δεν θα ξέρουν αν και τι σύνταξη θα 

πάρουν, αφού το κεφάλαιο που θα δημιουργείται από τις εισφορές, θα γίνεται 

αντικείμενο τζόγου στις αγορές, με τους ασφαλισμένους να κινδυνεύουν ανά πάσα 

στιγμή να χάσουν τις εισφορές τους, όπως έχει ήδη συμβεί και συμβαίνει όπου 

εφαρμόζεται το εν λόγω σύστημα.  

 

Η κυβέρνηση ομολογεί ξεκάθαρα,  πως το νέο αντεργατικό τερατούργημα συνδέεται οργανικά 

με την εκταμίευση δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που προορίζονται για τους 

επιχειρηματικούς ομίλους. Ομολογεί κυνικά ότι αποτελεί προαπαιτούμενο η ισοπέδωση 

εργατικών κατακτήσεων για να δώσει νέο πακτωλό χρημάτων στα μονοπώλια. Εκεί θα 

κατευθυνθούν οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο πανηγυρίζουν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και 

ΚΙΝΑΛ, και όχι στο δημόσιο σύστημα Υγείας, για να προσληφθούν υγειονομικοί και να μην 

πεθαίνει ο κόσμος διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Όχι για να προσληφθούν χιλιάδες 

εκπαιδευτικοί που λείπουν στα σχολεία, για να καλυφθούν οι ανάγκες των πανεπιστημίων, για τα 

απολύτως αναγκαία έργα υποδομών που διασφαλίζουν τη ζωή και την περιουσία του λαού. 

 

Συνάδελφοι, η κατάθεση του νομοσχεδίου είναι αιτία πολέμου για όλους τους εργαζόμενους. Γι’ 

αυτό και επαναφέρουμε πλευρές του νομοσχεδίου, ώστε με βάση και την πείρα των τελευταίων 

μηνών, να συμβάλουμε στην συζήτηση ώστε περισσότεροι συνάδελφοι να οργανωθούν και να 

μπουν μπροστά ώστε να μην κατατεθεί.  

 

Υπάρχει έντονη συζήτηση γύρω από το νομοσχέδιο, από διάφορες εφημερίδες και site,  και το 

συζητάνε και οι συνάδελφοι. Δεν είναι δηλαδή όπως άλλα νομοσχέδια που δεν γνώριζαν καν οι 

εργαζόμενοι τι λέει, αν και η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στο 8ωρο. Που από ότι φαίνεται 

διάφορες δυνάμεις όπως ΣΥΡΙΖΑ, ΜΕΡΑ 25 και άλλες, που κατά καιρούς τρέχουν πίσω τους, 

έχουν ανοίξει έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση γύρω από το ζήτημα του νομοσχεδίου 

ώστε να καρπωθούν μια αγανάκτηση που υπάρχει προς την ΝΔ.  

 

Εμείς συνάδελφοι δεν θα επιτρέψουμε να εγκλωβιστεί η αγανάκτηση που υπάρχει, σε επικίνδυνες 

λογικές λιγότερου κακού. Δεν είμαστε χρυσόψαρα, θυμόμαστε πολύ καλά και έχουμε πείρα πως 

το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων, που πάντα πάει χέρι χέρι με την καταστολή, δεν είναι 

δεξιά πατέντα. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έδωσαν διαπιστευτήρια στο μεγάλο 

κεφάλαιο, τόσο σε περιόδους κρίσης όσο και ανάκαμψης. Ακόμα και τώρα ομολογούν πως 

συγκλίνουν, με τον ΣΥΡΙΖΑ του «θα λογαριαστούμε μετά», στον ΣΥΡΙΖΑ του 

«πολιτικού μορατόριουμ». Άρα χρειάζεται σταθερά και με καλύτερους όρους να 

αναμετρηθούμε με διάφορες επικίνδυνες αυταπάτες που καλλιεργούν δυνάμεις, που 

παρεμβαίνουν και εδώ στο σωματείο, ότι μπορεί να υπάρξει ένας πιο φιλολαϊκός και 

ανθρώπινος καπιταλισμός, ότι μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα, προτάσσοντας ένα 

«αντιδεξιό», «αντικυβερνητικό» μέτωπο. Είναι αυτές οι δυνάμεις που την περίοδο των μνημονίων, 

έβαζαν μπροστά το κάλπικο δίλημμα μνημόνιο – αντιμνημόνιο, που βοήθησε στην κυβερνητική 

άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Οδήγησε στις πορείες για την «αγωνιστική» στήριξη της διαπραγμάτευσης 

του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΕ, που έφερε το 3ο μνημόνιο, και στην ενίσχυση του κάλπικου διλήμματος 

που τέθηκε στο δημοψήφισμα του 2015. Είναι η πολιτική γραμμή που οδήγησε πολύ κόσμο στην 

απογοήτευση, στη μοιρολατρία, στην αποχή από τη συλλογική διεκδίκηση και στην 

ενσωμάτωση του κινήματος.  

 

Μπορούμε λοιπόν να οργανώσουμε τον απεργιακό εορτασμό της Πρωτομαγιάς με το 

περιεχόμενο και τα συνθήματα που αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων 

ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Σε κάθε ΔΣ τονίζαμε και επικυρώναμε εκ νέου 



απόφαση για απεργία απέναντι στο νέο αντεργατικό τερατούργημα. Και από αυτή την σκοπιά 

είναι στοίχημα, με πόσους συναδέλφους και με τι όρους θα συζητήσουμε, πόσους νέους 

απεργούς θα μετρήσουμε. Είναι σύνθετο ζήτημα συνάδελφοι το πως θα κινητοποιήσουμε 

περισσότερο κόσμο, πως θα ενταχθεί νέος κόσμος στη ζωή και δράση του σωματείου, γιατί 

γνωρίζουμε πως μεγάλο κομμάτι συναδέλφων μας παραμένουν ανοργάνωτοι. Όμως έχουμε 

πολύ θετική πείρα, μέσα από τις παρεμβάσεις που είχαμε πως συμβάλαμε συνάδελφοι να 

ξεθαρέψουν, να βγουν μπροστά, να έχουμε κατακτήσεις. Υπάρχει και η πρόσφατη πείρα το 

διάστημα της πανδημίας, που πραγματικά αρκετοί συνάδελφοι ήρθαν σε επαφή για τα 

ζητήματα που έχουν στους χώρους δουλειάς τους, στις γειτονιές τους. Από τις πρόσφατες 

συζητήσεις με συναδέλφους από το μητρώο, με μεγαλύτερο μέρος από ότι συνήθως φτάνουμε, 

μπροστά στην κινητοποίηση που είχαμε στις 30/3, φαίνεται πως περισσότεροι συνάδελφοι 

προβληματίζονται, υπάρχει αγανάκτηση που είναι ανάγκη να εκφραστεί στον οργανωμένο 

αγώνα. Υπήρχε ενδιαφέρον για τις θέσεις της ΠΟΛ για τα MYDATA, υπήρξε συζήτηση για τις 

εξελίξεις με την καταστολή, με την τηλεργασία, για το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο, για τα 

ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.  

 

Αναδεικνύεται πως όσο πιο εύστοχα συζητάμε, δένοντας τις συνολικότερες εξελίξεις με τις 

εξελίξεις του κλάδου, περισσότεροι συνάδελφοι συζητάνε, προβληματίζονται, κινητοποιούνται.  

 

Για παράδειγμα, στον κλάδο μας που το 8ωρο είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων όνειρο 

θερινής νυκτός,  δεν αρκεί από μόνη της η συζήτηση ότι με το νομοσχέδιο καταργούν το 8ωρο, 

αφού ήδη πολλοί συνάδελφοι μας δουλεύουν πολύ περισσότερο, και συνυπάρχει η αυταπάτη 

ότι ατομικά θα μπορέσει να διαπραγματευτεί καλύτερους όρους εργασίας κυρίως στο 

μισθολογικό κομμάτι. Είναι ζήτημα να αναδείξουμε πως σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες 

να εργαζόμαστε λιγότερο και να ζούμε καλυτέρα, αλλά επειδή η ανάπτυξη της γνώσης και της 

επιστήμης, βρίσκονται στα χέρια των καπιταλιστών, εργαζόμαστε περισσότερο, πιο εντατικά, και 

ζούμε με χειρότερους όρους. Να αναδείξουμε ότι οι εργαζόμενοι του κλάδου έχουμε δει στην 

πράξη τί σημαίνει αυτό που πλασάρει η κυβέρνηση ως ατομική διαπραγμάτευση. Σημαίνει μη 

ύπαρξη κλαδικής σύμβασης και κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, ατομικές συμβάσεις κομμένες 

και ραμμένες στις ανάγκες των εργοδοτών. Να αναδείξουμε τις κατακτήσεις που είχε το 

σωματείο μας μικρές και μεγάλες, ώστε να εμπνεύσουμε αισιοδοξία για να μπουν περισσότεροι 

συνάδελφοι στην δράση, να γίνουν περισσότεροι συνάδελφοι μέλη. Να είναι σταθερά στην 

συζήτησή μας η πάλη για υπογραφή ΣΣΕ, και τα συμπεράσματα από την δράση μας για την 

υπογραφή της. Με αυτό τον τρόπο να γίνεται υπόθεση όλων των εργαζόμενων η νέα επίθεση 

που επιδιώκουν στα σωματεία, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο τα μέλη ή μόνο την διοίκηση ενός 

σωματείου. Η εργοδοσία θέλει τους εργαζόμενους ανοργάνωτους, τα σωματεία αδύναμα, ή 

ακόμα καλύτερα κάτω από τον έλεγχο της. Κόντρα σε αυτό, να αναδείξουμε στους 

συναδέλφους μας μέσα από την ίδια την συμμετοχή τους, την δύναμη του οργανωμένου και 

ταξικά προσανατολισμένου αγώνα, τί σημαίνει να παίρνει μέρος σε ζωντανές διαδικασίες μαζί 

με τους συναδέλφους του, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη Γενική Συνέλευση, όπου συμμετέχουμε, 

ακούμε, λέμε γνώμη, αποφασίζουμε.  

 

Επιδιώκουμε μέσα από όλες τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε για κάθε ζήτημα από την ζήτημα 

στην δουλειά, από το ζήτημα στην γειτονιά, τα ζητήματα υγείας, τα ζητήματα εκπαίδευσης να 

φτάνουμε σε περισσότερους συναδέλφους, να μπαίνουν νέοι συνάδελφοι στην ζωή του 

σωματείου. Μια προσπάθεια που θα μας βγάλει μπροστά και στις αρχαιρεσίες μας, που θα 

γίνουν το επόμενο διάστημα. Θέλουμε να βγούμε πιο δυνατοί, με περισσότερους 

οργανωμένους συναδέλφους, με περισσότερους ψηφίσαντες, να δώσουμε μήνυμα 

αισιοδοξίας και ανάτασης στους εργαζόμενους του κλάδου,  

 

Από αυτή την σκοπιά έχουν μεγάλη αξία οι πρωτοβουλίες και οι αγωνιστικές δράσεις και από 

την προηγούμενη συνεδρίαση μας: 



 Συμμετείχαμε στο Παναττικό Συλλαλητήριο στις 17/3 για την προστασία της υγείας, την 

επιβίωση, ενάντια στην κρατική βία και καταστολή.  

 Συμμετείχαμε στην κινητοποίηση των επιτροπών αγώνα και σωματείων μισθωτών και 

αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων  

 Στηρίξαμε τις κινητοποιήσεις των επιτροπών αγώνα λογιστών ελευθέρων επαγγελματιών 

 Συμμετείχαμε σε κινητοποιήσεις κατά τόπους για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας και την επίταξη του ιδιωτικού τομέα (στην Καισαριανή μαζί με φορείς 

και εργατικά σωματεία από Βύρωνα και Ζωγράφου, στο Περιστέρι, στη Νίκαια, 

στην Δραπετσώνα , στην «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ», στο «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ» 

 Συμμετείχαμε στον συμβολικό αποκλεισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος ενάντια στις 

χωματερές σε Φυλή και Σχιστό και στο συλλαλητήριο στο Πασαλιμάνι για τα 

περιβαλλοντολογικά προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή του Πειραιά 

 Συνεδρίασε η επιτροπή γυναικών, όπου γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ώστε να 

εξειδικεύσουμε και να είμαστε με καλύτερους όρους σε επαφή με τις εργαζόμενες και 

άνεργες γυναίκες του κλάδου.  

 

Σχεδιασμός για επόμενο διάστημα 

 
 Να επικυρώνουμε εκ νέου την απόφαση για απεργία όταν τολμήσει η κυβέρνηση να 

φέρει το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο. 
 Να αποφασίσουμε συμμετοχή στην απεργία 6/5 για την 1η ΜΑΗ. 
 Να πάρουμε όλα τα μέτρα ώστε να ενημερώσουμε τους συνάδελφους για το νέο 

νομοσχέδιο και να οργανωθεί η παρέμβαση μας δένοντας με τα ιδιαίτερα ζητήματα του 

κάθε χώρου, ώστε να φτάσουμε μέχρι και την 1η Μάη με νέους απεργούς. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 

 Θα γίνει ΓΣ των εργαζόμενων στην ΣΟΛ στο μουσείο ΠΕΚΑΜ το Σάββατο 17/4 στις 17:30  

Η ΓΣ μπορεί να συμβάλει ώστε να συζητηθούν τα ιδιαίτερα προβλήματα του χώρου (μισθοί, 

ζητήματα υγιεινής, βιβλία κλπ), δεμένα με τις συνολικές εξελίξεις με το νέο νομοσχέδιο, αλλά 

και τον εορτασμό της 1ης Μάη.  

Στην ΓΣ θα γίνει μια πρώτη συζήτηση για ίδρυση επιχειρησιακού σωματείου. Βάσει της 

συζήτησης των εργαζόμενων θα το δούμε σαν θέμα σε συνεδρίαση του ΔΣ. Από αυτή την 

σκοπιά, στην ΓΣ να είμαστε και άλλα μέλη του ΔΣ (όχι μόνο οι εργαζόμενοι στην ΣΟΛ), καθώς 

αφορά συνολικά την διοίκηση του σωματείου και σίγουρα θα βοηθήσει ώστε να γίνεται 

συλλογική η πείρα της σοβαρής προσπάθειας που κάνουμε εκεί. Στην συνέλευση θα 

συζητηθεί σχέδιο κλιμάκωσης της δράσης με εξόρμηση στον χώρο, συζήτηση με 

συναδέλφους που δεν είναι μέλη μας, συζήτηση για το νέο νομοσχέδιο και την 1η Μάη ώστε 

να μετρήσουμε και νέους απεργούς.  

 

 Προχωράμε σε εξορμήσεις με υλικό για το νομοσχέδιο και την 1η ΜΑΗ (κάποιες 

ημερομηνίες είναι ενδεικτικές): 

 

Εταιρία-Χώρος Ημέρα και ώρα 

PwC  19/4/2021 8:40 

Deloitte 19/4/2021 18:00 

EY 20/4/2021 18:00 

ASD 20/4/2021 8:40 

ΣΟΛ 22/4/2021 8:30 

Λογ. Γραφεία Περιστέρι  16/4/2021 18:00 

Λογ. Γραφεία Δραπετσώνα  16/4/2021 18:00 

Λογ. Γραφεία Κέντρου 21/4/2021 18:00 



Πειραιά  

Λογ. Γραφεία Κέντρου 

Αθήνας  

19/4/2021 12:00 

Λογ. Γραφεία Ν.Ιωνίας 20/4/2021 8:40 

Λογ. Γραφεία Πετραλώνων 20/4/2021 18:00 

 

 Προτείνεται να προχωρήσουμε σε ημέρες δράσης το ΣΚ 24-25/4/2021 για την ενημέρωση 

και τον σχεδιασμό ενάντια στο νέο νομοσχέδιο και για τον εορτασμό της 1ης Μάη, με 

συσκέψεις κατά τόπους, με συμβολή και από το ΔΣ της ΠΟΛ, ως εξής:  

Περιοχή 
Ημέρα και 

ώρα 

Δυτικές Συνοικίες (Περιστέρι) 
24/4/2021 

18:00 

Βόρειες Συνοικίες (Ν.Ιωνία) 
24/4/2021 

18:00 

Πειραιάς (Λιπάσματα) 
25/4/2021 

18:00 

Νότια (Καλλιθέα)  
24/4/2021 

12:00 

Κέντρο (Θησείο)  
25/4/2021 

12:00 

 

 Πραγματοποίηση ΓΣ του σωματείου το ΣΚ 16-15/5 σε ανοιχτό χώρο που θα τηρηθούν 

όλα τα μέτρα. Επιδιώκουμε να συζητήσουμε ολοκληρωμένα ιδιαίτερα μπροστά στην 

ανάγκη το σωματείο μας να βγει πιο δυνατό στις επερχόμενες αρχαιρεσίες.  

 

Συνάδελφοι, είναι όλων μας υπόθεση το πόσο πιο μαζικό είναι το σωματείο μας, πόσοι 

περισσότεροι συνάδελφοι μας κάνουν το βήμα και γίνονται μέλη και συμμετέχουν στην ζωή και 

δράση του σωματείου μας. Ο στόχος της διετίας είναι 180 εγγραφές, είμαστε στις 101, έχοντας 

ξεπεράσει την διετία λόγω παράτασης. Δηλαδή λίγο πάνω από τα μισά. Μπορούμε να πούμε 

πως είναι πίσω από ανάγκες αλλά και από την δράση μας.    

 

Μέτρα  

 Έχει ξεκινήσει μια δουλειά σε συνεννόηση με φοιτητικούς συλλόγους να δούμε που 

βρισκόμαστε. Μέχρι τέλος της εβδομάδας, να καταλήξουμε σε πρωτοβουλία για να 

βρεθούμε με απόφοιτους, τελειόφοιτους ή εργαζόμενους φοιτητές. 

 Στις ελεγκτικές έχουμε μαζέψει έναν κόσμο που έχουμε μιλήσει το προηγούμενο διάστημα 

και τον παλεύουμε, να έρθει μια εικόνα από Μιχάλη και να το ξανασυζητήσουμε τέλος της 

εβδομάδας.  

 Να μαζευτεί η λίστα ανά περιοχή -κατά βάση σε Πειραιά, Δυτικά και Βόρεια-. Η λίστα εκτός 

από τους συναδέλφους που γνωρίζουμε, μπορεί να εμπλουτιστεί σε συνεννόηση με τους 

φορείς στην κάθε περιοχή για λογιστές που δεν είναι μέλη μας σε συνεργασία και με 

αυτοαπασχολούμενους. 

 

Προπαγάνδα-Υλικά 

-Υλικό για 1η Μάη-απάντηση στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο 

-Αν αποφασίσουμε τις ημέρες δράσης - συσκέψεις θα βγει video και αφίσα ηλεκτρονική  

-Για 1η Μάη, υπάρχει σκέψη για να είναι πιο αγωνιστικά εορταστικό το μπλοκ μας, να βγάλουμε 

μπλουζάκια του σωματείου (να το σκεφτούμε αν υπάρχουν άλλες προτάσεις)  


