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ΔΣ ΕΛΕΠΑ 15/9/2021 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 

Συζητάμε σήμερα εκ νέου ώστε να σχεδιάσουμε την δράση μας το επόμενο διάστημα μπροστά 

στις επερχόμενες αρχαιρεσίες του σωματείου μας, όπου παίρνοντας υπόψιν μας την καλύτερη 

δυνατή περίοδο και αξιοποιώντας την παράταση θητειών των ΔΣ μέχρι 31/10/2021 βάσει ΠΝΠ, 

προγραμματίζουμε ΕΑ ΓΣ στις 26/10 και έναρξη αρχαιρεσιών βάσει καταστατικού στις 4/11 με 

διάρκεια 2 εβδομάδων - δίνεται χρονοδιάγραμμα. Ο χρόνος είναι λίγος αλλά ήδη έχουμε κάνει μια 

καλή προετοιμασία, συνεχίζουμε παίρνοντας την σκυτάλη από τις μεγάλες απεργιακές μάχες του 

Ιουνίου, με τα ανεβασμένα ποιοτικά στοιχεία που συζητήσαμε στην αποτίμηση αυτής της μάχης, 

ιδιαίτερα με τους νέους απεργούς, από μεγάλους και μαζικούς χώρους, αλλά και προσπαθώντας 

να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες που εντοπίσαμε. Συζήτηση που έγινε και εδώ στο ΔΣ αλλά και στην 

σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε στο μουσείο ΠΕΚΑΜ τον Ιούλιο. Βρισκόμαστε λοιπόν στην 

τελική ευθεία και οι απαιτήσεις της οργάνωσης της δουλειάς μας είναι μεγάλες, αφού οι 

αρχαιρεσίες μας διεξάγονται σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, την 

εργοδοσία και τα στηρίγματά τους μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η επίθεση στα εργασιακά και 

συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων συνολικά στη ζωή των λαϊκών στρωμάτων είναι 

σφοδρή και δεν εξαιρεί καμία πτυχή της ζωής μας.  

 

Οι εξελίξεις με την πανδημία που για ακόμα μια φορά βλέπουμε να αποθεώνεται η ατομική ευθύνη 

και να καλλιεργείται ο κοινωνικός αυτοματισμός σε βάρος της υγείας του λαού. Το σωματείο μας, 

και όλο το ταξικό εργατικό κίνημα είναι υπέρ του μαζικού εμβολιασμού. Θεωρούμε πως ο 

εμβολιασμός είναι κοινωνικό δικαίωμα, κατάκτηση της επιστήμης και όπλο της ανθρωπότητας 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας και όχι “όπλο” στα χέρια της κυβέρνησης για τη μείωση 

μισθολογικού κόστους, τη διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, τις απολύσεις, την 

ενίσχυση της ιδιωτικής υγείας και όλα αυτά με αποθέωση της ατομικής ευθύνης και της 

υποχρεωτικότητας! Η κυβέρνηση επενδύοντας στον κοινωνικό αυτοματισμό και στηρίζοντας τον 

ανορθολογισμό για να πάει η αντιπαράθεση σε βολικό για εκείνη γήπεδο, δεν προχώρησε ως 

όφειλε στην πλήρη ορθή ενημέρωση της κοινωνίας. Αντί για προσλήψεις προχωρά σε 

αναστολές με σκοπό την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της υγείας. Απαιτείται άμεσα να ληφθούν 

μέτρα για τη σωστή, επιστημονικά άρτια κι οργανωμένη ενημέρωση όλου του πληθυσμού, 

ενίσχυση του ΕΣΥ, της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας. Καμία ιδιωτικοποίηση, κανένας 

εργολάβος στα δημόσια. Πρόγραμμα εμβολιασμού, με στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων, 

συνεχή ενημέρωση, πλήρη προληπτικό έλεγχο και παρακολούθηση των εμβολιασμένων, 

αξιοποίηση όλων των ασφαλών εμβολίων. Να μη χαθεί κανένας μισθός, να μη γίνει καμία 

αναστολή εργασίας. Οι έλεγχοι όλων των εργαζόμενων (rapid/self test) , εμβολιασμένων και μη, 

να γίνονται με ευθύνη και κόστος των εργοδοτών και του κράτους. Άμεση επιστροφή με ασφάλεια 

στον χώρο δουλείας όλων των εργαζόμενων που θέλουν και μπορούν να επιστρέψουν. Δε 

δεχόμαστε κανένα διαχωρισμό! 

 

Οι εξελίξεις με τις πυρκαγιές που για ένα ακόμα καλοκαίρι ζήσαμε τις επιπτώσεις της τραγικής 

υποχρηματοδότησης της δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης αφού κάηκαν πάνω από 1 

εκατ. στρέμματα δάσους. Φάνηκε για ακόμη μια φορά ότι το κράτος μπορεί να είναι "επιτελικό" 

για τους επιχειρηματικούς ομίλους αλλά γυμνό για τις λαϊκές ανάγκες. Από την άλλη φάνηκε και 

η δύναμη του λαού, που από την πρώτη στιγμή μπήκε μπροστά για να σώσει τον τόπο του, με 

όπλο μας την αλληλεγγύη για να συγκεντρωθούν είδη ανάγκης. 
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Με την ακρίβεια σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, στα καύσιμα, στους λογαριασμούς του 

ρεύματος, στα ενοίκια, ως αποτέλεσμα της πολιτικής "απελευθέρωσης" της Ενέργειας και της 

στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων με πακτωλό χρημάτων στο πλαίσιο της λεγόμενης 

επεκτατικής πολιτικής, την ώρα μάλιστα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αύξηση του ΑΕΠ.  

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά δεν είναι θέμα 

"διαχειριστικής ανικανότητας" αλλά συνειδητής εφαρμογής, από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά, 

της ενιαίας κατεύθυνσης: Πακτωλός χρηματοδοτήσεων και διευκολύνσεις για επενδύσεις στους 

κλάδους της οικονομίας όπου διαμορφώνεται ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους και ψίχουλα - 

όταν αυτά περισσεύουν - για τον λαό. Άρα όποιο μείγμα πολιτικής, πιο “περιοριστικό” ή πιο 

“επεκτατικό” και αν επιλέγουν η ΕΕ και οι κυβερνήσεις, ο λογαριασμός στέλνεται στον λαό. Είτε 

μειώνεται ο μισθός, είτε ανεβαίνουν οι τιμές και οι φόροι –πολύ περισσότερο όταν το ένα 

ακολουθεί το άλλο, όπως συμβαίνει τώρα- το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Οι εργαζόμενοι, ενώ 

παράγουν όλο και περισσότερα, δουλεύουν για να “απολαμβάνουν” όλο και λιγότερα.  

 

Η συνέντευξη του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ήταν άλλη μια απόδειξη της αποφασιστικότητας της 

κυβέρνησης να εφαρμόσει πάση θυσία τη ανάπτυξη για τα κέρδη των μονοπωλίων σε βάρος 

των δικαιωμάτων του λαού και της νεολαίας. Το "ενδιαφέρον" της κυβέρνησης για τους νέους έχει 

αποδειχτεί με τα 10ωρα και τις απλήρωτες υπερωρίες του νόμου Χατζηδάκη, με το σχολείο-

εξεταστικό κέντρο και την Ελάχιστη Βάσης Εισαγωγής που άφησε εκτός Πανεπιστήμιων 40.000 

νέους. Με τις ανατροπές στην Κοινωνική Ασφάλιση, με τις οποίες κράτος και εργοδοσία 

προχωρούν στη δημιουργία ενός «ατομικού συνταξιοδοτικού κουμπαρά» για τη νέα γενιά των 

εργαζομένων, καλώντας τους να αποταμιεύουν εισφορές από τους μισθούς των 300 και 400 

ευρώ, να τις «τζογάρουν» και να περιμένουν να δουν τι επικουρική σύνταξη θα πάρουν, όταν και 

αν εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθούν. Και φυσικά με τη σύναψη 

συμφωνίας με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, για να βγάλει στο μεροκάματο ανήλικα παιδιά, ενώ 

θα έπρεπε να πάνε σχολείο! Και την ίδια ώρα η ΓΣΕΕ απέδειξε για μια ακόμα φορά, και μέσα από 

το δελτίο Τύπου της που μιλά για "χαμηλή βαθμολογία στην κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης'' 

και ότι ''ανέμενε πιο τολμηρές τις εξαγγελίες της" στη ΔΕΘ, τον ξεκάθαρο ρόλο που έχει αναλάβει 

για την υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης!  

 

Από το βήμα της ΔΕΘ επίσης ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζεται 5ετής ανανέωσή της 

Ελληνοαμερικανικής Συμφωνία για τις βάσεις, που αποτελεί βασικός «κρίκος» στην εμπλοκή της 

χώρας στα δολοφονικά ευρωατλαντικά σχέδια. Μάλιστα τις επόμενες μέρες (17-19/9) θα 

συνεδριάσει στην Αθήνα η στρατιωτική επιτροπή του ΝΑΤΟ, με την στρατηγική «ΝΑΤΟ 2030», να 

βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, που ουσιαστικά αποτελεί «εγχειρίδιο πολέμου», στο πλαίσιο 

του ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα. Για να δώσουμε μήνυμα καταδίκης 

της Ελληνοαμερικάνικης Συμφωνία για τις Στρατιωτικές Βάσεις αποφασίσαμε στην σύσκεψη που 

πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη, με την ΕΕΔΥΕ και την Επιτροπή ενάντια στην 

ελληνοαμερικάνικη συμφωνία για τις βάσεις, να συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο στις 17 

Σεπτέμβρη στις 7 στο Σύνταγμα. Είναι προκλητικό ότι «δεν περισσεύει μία» για μέτρα στα σχολεία, 

για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας, υποδομές για τις λαϊκές ανάγκες, και την ίδια ώρα 

να εξαγγέλλονται και νέες αγορές «Ραφάλ». Όλα τα χρόνια που έκλεισαν νοσοκομεία, σχολεία, 

μείωσαν μισθούς, συντάξεις, και την ίδια ώρα η Ελλάδα με όλες τις κυβερνήσεις είναι πρώτη σε 

δαπάνες στο ΝΑΤΟ, μόνο για τη συμμετοχή της χώρας στο μακελειό στο Αφγανιστάν ο ελληνικός 

λαός πλήρωσε 300 εκατ. το χρόνο! Που εδώ να σταθούμε ιδιαίτερα στις εξελίξεις με το νέο έγκλημα 

κατά του λαού του Αφγανιστάν, που μετά από 20 χρόνια κατοχής και επεμβάσεων με ευθύνη των 

ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, προκαλεί ξανά αιματοχυσίες και 

πολυπληθή ρεύματα προσφύγων και επαναφορά σκοταδιστικών δυνάμεων στην εξουσία. Τώρα 
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προβάλλει ακόμα περισσότερο η ανάγκη της αλληλεγγύης σε κάθε ξεριζωμένο, ενάντια σε κάθε 

αντιδραστική δύναμη που θέλει να χύσει το δηλητήριο της! 

 

Ο νόμος- έκτρωμα του Χατζηδάκη που ψηφίστηκε τον Ιούλιο -εκδόθηκαν και δύο εφαρμοστικοί 

εγκύκλιοι από το Υπ. Εργασίας- που αποτελεί πραγματική τομή στην ανατροπή θεμελιακών 

κατακτήσεων στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, στην κατάργηση του 8ωρου, όσο και την 

ανατροπή συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Επιδιώκουμε το σύνολο των 

αντεργατικών ρυθμίσεων και το πως θα τα αντιμετωπίσουμε, να γίνουν αντικείμενο πλατιάς 

συζήτησης στους χώρους δουλειάς. Ιδιαίτερα για το αντεργατικό έκτρωμα, να αποτελέσουν και 

οι αρχαιρεσίες απάντηση πως οι εργαζόμενοι του κλάδου μπαίνουμε μπροστά για να μείνει στα 

χαρτιά, να μην νομιμοποιηθούν οι βαριές ανατροπές που φέρνει, ότι δεν θα επιτρέψουμε να 

βάλουν χέρι στο σωματείο μας! Να ακουστούν γνώμες, να εμπλουτιστεί όλος αυτός ο 

προβληματισμός, να βρουν αγωνιστική διέξοδο η ανησυχία και η αγανάκτηση, να ενισχυθεί η 

πάλη και να δημιουργηθεί αγωνιστικό κλίμα για το εμπόδισμα του νόμου στην πράξη. 

 

Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και ιδιαίτερα τα συνδικάτα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ 

έχουμε μεγάλη πείρα ακόμα και από την πρόσφατη περίοδο από αγώνες που άφησαν 

αντεργατικές διατάξεις στα χαρτιά, που μπλόκαραν αντεργατικές ρυθμίσεις σε χώρους δουλειάς 

και κλάδους, άνοιξαν το δρόμο για νέες κατακτήσεις. Η πάλη των Συνδικάτων ενάντια στο νόμο 

της ΝΔ που απαγορεύει τις διαδηλώσεις, αλλά και ενάντια στο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που μετέτρεψε τις 

κινητοποιήσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς σε "ιδιώνυμο" αδίκημα. Η ΣΣΕ που υπέγραψε το 

2018 το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής για τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, που 

διατήρησε το 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και επέβαλε αυξήσεις στο μεροκάματο. Οι "Εργοταξιακές" 

Συμβάσεις που υπογράφει τα τελευταία χρόνια το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας σε μεγάλα έργα. 

Οι αγώνες του Συνδικάτου Τουρισμού - Επισιτισμού στην Αττική που έχουν καταργήσει στην 

πράξη την απαράδεκτη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που επιβάλλει η Κλαδική ΣΣΕ, οι αγώνες 

της ΟΕΝΓΕ και των νοσοκομειακών γιατρών που έχουν μπλοκάρει την εφαρμογή του νόμου του 

ΣΥΡΙΖΑ για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. 

 

Με την ίδια αποφασιστικότητα πρέπει να αντιπαλευτεί η εφαρμογή του αντεργατικού νόμου. Να 

προστατευτεί το απεργιακό δικαίωμα που η κυβέρνηση φιλοδοξεί να το καταργήσει. Να υψωθεί 

τείχος προστασίας στη συνδικαλιστική δράση. Να εκφραστεί η πλατιά αντίθεση ενάντια στην 

εφαρμογή του ΓΕΜΗΣΟΕ, του ηλεκτρονικού φακελώματος των συνδικάτων και των μελών τους 

ως προϋπόθεση να ασκούν τη συνδικαλιστική τους δραστηριότητα, να διεξάγουν γενικές 

συνελεύσεις, να κάνουν αρχαιρεσίες, να υπογράφουν ΣΣΕ, να χρηματοδοτούνται, να 

οργανώνουν την πάλη για την προστασία των μελών τους, να οργανώνουν απεργίες κ.ά. Αυτά 

τα δικαιώματα που αφορούν τον πυρήνα της δράσης των συνδικάτων είναι αδιαπραγμάτευτα, 

δεν παραχωρούνται στο κράτος και στην εργοδοσία. Δεν θα το επιτρέψουμε!  

 

Οι συνθήκες λοιπόν που θα δώσουμε την μάχη των αρχαιρεσιών, είναι σύνθετες αλλά οι μάχες 

που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα είναι ελπιδοφόρες, αναδείχθηκαν δυνατότητες. Όλη 

σοβαρή προσπάθεια που κάναμε το προηγούμενο διάστημα θέλουμε και μπορεί να εκφραστεί 

στις αρχαιρεσίες. Να δυναμώσει σε κάθε εργασιακό χώρο το σωματείο, να μετράμε βήματα για 

την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, να αποκαλύπτουμε την ύπουλη και επιζήμια στάση 

του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, της ΓΣΕΕ. Να κάνουμε ένα πιο αποφασιστικό 

βήμα στην μαζικοποίηση του σωματείου, να ανοιχτούμε σε πολλούς νέους συναδέλφους, να 

συνδικαλιστεί μεγαλύτερο μέλος του κλάδου.  
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Άρα από αυτή την σκοπιά είναι ανάγκη να δώσουμε την μάχη των αρχαιρεσιών εξαντλώντας 

κάθε δυνατότητα που έχουμε και αξιοποιώντας ΌΛΑ τα μέλη του σωματείου, χρεώνοντας 

συναδέλφους που όλο το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαμε μαζί τους στις απεργίες, στα 

συλλαλητήρια μέσα στους χώρους δουλείας. Να γίνουν υπόθεση όλου του κλάδου, πρώτα και 

κύρια των μελών του σωματείου και όχι μόνο του ΔΣ που προφανώς θα δίνει τον τόνο. Να 

εξασφαλίσουμε ότι στις αρχαιρεσίες θα φτάσουμε μέσα από έναν πλούσιο προγραμματισμό 

αγωνιστικών παρεμβάσεων που θα εκφράζει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των 

εργαζόμενων. Θέτοντας υψηλούς στόχους νέων εγγραφών, ψηφισάντων, βάζοντας πιο στέρεες 

βάσεις για παραρτήματα σε γειτονίες όπως σε Δυτικά και Βόρεια, προσπάθεια για Νότια, αλλά 

και επιχειρησιακά σωματεία και επιτροπές αγώνα μέσα σε χώρους πρώτα και κύρια εκεί που 

υπάρχουν δυνατότητες, αναδείχθηκαν διαθέσεις και έχουμε συγκεντρωμένα μέλη ΣΟΛ-ΕΥ-PwC.  

 

Επιδιώκοντας τα παραπάνω προτείνεται  

 να προχωρήσουμε σε ΓΣ στις 26/9  για οργάνωση της πάλης για να μείνει ο αντεργατικός 

νόμος στα χαρτιά-και για να γίνει υπόθεση όλων των μελών του σωματείου οι αρχαιρεσίες 

ώστε να αποτελέσει σημαντική απάντηση ότι κράτος και εργοδοσία δεν θα βάλουν χέρι 

στο σωματείο και στις 31/10 η ΕΑ ΓΣ. Στο παράρτημα του Πειραιά να κάνουμε ανοιχτό ΔΣ-

Σύσκεψη στις 2/10 και ΓΣ στις 2/11. 

 Χώροι / Περιοχές-Παρεμβάσεις με εξορμήσεις και συσκέψεις και εγγραφές 

Συσκέψεις σε επιχειρησιακό επίπεδο ΣΟΛ-ΕΥ-PwC και λοιπές ελεγκτικές 9-10/10. Πριν τις 

συσκέψεις να επικαιροποιηθεί η λίστα με τα ονόματα συναδέλφων για εγγραφές. Προτείνεται 

επίσης το σχέδιο εξορμήσεων και παρεμβάσεων όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα.  

συσκέψεις σε Δυτικά 2/10 και Βόρεια 3/10, που έχουμε μετρήσει βήματα και μπορούν οι 

αρχαιρεσίες να γίνουν βήμα για να προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα σε ίδρυση 

Παραρτημάτων. Προτείνεται επίσης το σχέδιο εξορμήσεων όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα. 

Καλύτερη προσπάθεια με επαφή με Κέντρο. 

 Η επιτροπή Δυτικών συμμετέχει στην σύσκεψη σωματείων και φορέων στις Δυτικές 

Συνοικίες την Δευτέρα 20/9 στις 6μιση Πλατεία Δημαρχείου, Ίλιον. 

 Το παράρτημα του Πειραιά συμμετέχει στην κινητοποίηση για τα 8 χρόνια από την 

δολοφονία του Παύλου Φύσσα στις 18 Σεπτέμβρη στις 5.30 μμ στο Κερατσίνι  

 Συντονισμός των δυνάμεών μας με αυτοαπασχολούμενους. Να υπάρξει καταγραφή 

μισθωτών που εργάζονται σε γραφεία α/α που έχουμε δώσει μάχες από κοινού και δεν 

είναι ακόμα μέλη. Να δούμε κοινές πρωτοβουλίες για ζητήματα κλάδου.  

 Νέες εγγραφές:. Θα επικαιροποιηθεί υλικό γιατί να γραφτώ στο σωματείο με κατακτήσεις. 

 Εξελίξεις στους χώρους δουλειάς, στο επάγγελμα, εξελίξεις με ΣΟΕΛ.  

Για τα ζητήματα που απασχολούν στους χώρους- ιδιαίτερα στους μεγάλους, χρειάζεται να έρχεται 

καλύτερη εικόνα και πιο άμεσα για το τί συμβαίνει, τί προβληματίζει ώστε να σηκώνουμε τα 

ζητήματα αιχμής που μπορούν να κινητοποιήσουν, μας έχει βγάλει μπροστά είχαμε κατακτήσεις.  

Χρειάζεται επίσης να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση εξελίξεων στο επάγγελμα και ζητήματα 

που απασχολούν ιδιαίτερα  στα λογιστικά γραφεία αλλά και να σχεδιάζουμε πως θα παρέμβουμε 

από κοινού με ΕΒΕ. Να γίνει πιο έντονη η παρέμβαση μας και για την στάση του ΟΕΕ (όπως 

μπροστά στα αιτήματα για Μydata και παράταση φορολ. Δηλώσεων) που παρακολουθείτε από 

συναδέφλους. Να έρθουν και σήμερα εικόνα και σκέψεις για παρεμβάσεις, ιδιαίτερα για τα 

MYDATA.  

 

Η γραμμή που έχουμε χαράξει προτάσσοντας το μέτωπο της υγείας, την ικανοποίηση των 

σύγχρονων αναγκών μας, της οργανωμένης απειθαρχίας, το σύνθημα μόνο ο λαός μπορεί να 

σώσει τον λαό μας βοηθάνε να δίνουμε ενιαία την μάχη μπροστά σε κάθε εξέλιξη που υπάρχει 
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αναδεικνύοντας την κοινή αιτία. Βασικά μέτωπα πάλης είναι η προστασία του ωραρίου (καμία 

απλήρωτη υπερωρία, διάλλειμα εντός 8ώρου, κανένα σεμινάριο/εκπαίδευση εκτός ωραρίου), 

προσλήψεις νέων συναδέλφων, αυξήσεις στους μισθούς χωρίς σύνδεση με αξιολόγηση, όχι στην 

εντατικοποίηση, κάτω τα χέρια από την Κυριακάτικη αργία, συνδυασμένο με ζήτημα διεκδίκησης 

ΣΣΕ με βάση το σχέδιο της ΠΟΛ. Επιμένουμε σε μέτρα προστασίας της υγείας. Ήδη στάλθηκε 

αίτημα συνάντησης στο Υπ.Εργασίας για ζητήματα ωραρίου (διάλλειμα εντός 8ώρου) και για 

ασθένειες. Θα σταλεί αίτημα συνάντησης σε ελεγκτικές με αιτήματα για την προστασία της υγείας 

και για την τηλεργασία. Για την τηλεργασία επιδιώκουμε να εμπλουτίσουμε τη σωστή κατεύθυνση 

πάλης ενάντια στην μονιμοποίηση της τηλεργασίας, στα πολυπληθή τμήματα των εργαζόμενων 

που την αποδέχονται ή δεν έχουν την δύναμη να την αντιπαλέψουν, στην κατεύθυνση ότι οι 

εργαζόμενοι πρέπει να αγωνιστούν για να βελτιωθούν οι όροι δουλειάς και ζωής τους, για να μην 

μονιμοποιηθεί στην συνείδησή τους για να μην πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά για κανέναν 

εργαζόμενο σε κανέναν κλάδο! Θα προχωρήσουμε σε επικαιροποίηση του πλαισίου πάλης μας 

θα το συζητήσουμε στο ΔΣ άμεσα και θα προχωρήσουμε σε κοινή κινητοποίηση με ΣΕΤΗΠ και 

Χρηματοπιστωτικό.  

 Φοιτητές– σπουδαστές: Παρά τις δυσκολίες ιδιαίτερα με τις κλειστές σχολές έχουμε κάνει 

βήματα κυρίως στο να υπάρχει καλύτερη καταγραφή και να προχωράμε στις εγγραφές. 

Χρειάζεται να συνεχιστεί μια προσπάθεια και με το ενδεχόμενο ότι θα ανοίξουν έχουμε πει 

να προχωρήσουμε σε εβδομάδα παρεμβάσεις και να κορυφωθεί με εκδήλωση 

(χρονοδιάγραμμα). Να σκεφτούμε πλευρές σε ενδεχόμενο που δεν ανοίξουν. Για ΙΕΚ να 

έρθουμε σε επαφή με τους συλλόγους σπουδαστών και να δούμε σε ποια ΙΕΚ θα 

λειτουργήσουν τμήματα λογιστικής. Για μαθήματα στο ΙΣΟΕΛ εβδομαδιαίες εξορμήσεις στα 

δια ζώσης μαθήματα. 

 Επιτροπή Γυναικών: Θα προχωρήσουμε σε μάζεμα τις επιτροπής γυναικών και να 

οργανώσουμε εκδήλωση-συζήτηση με αφορμή την συγκρότηση της επιτροπής για τα 

ζητήματα του κλάδου και την απάντηση των εργαζόμενων και ανέργων γυναικών μέσα 

από την δράση του σωματείου. Υπάρχουν εκλογές σε μια σειρά συλλόγους γυναικών 

μπροστά και στο συνέδριο της ΟΓΕ, αλλά και σε συλλόγους γονέων στις περιοχές, θέλουμε 

και να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια αλλά και να τροφοδοτήσει την δουλειά του 

κλάδου με νέες εγγραφές.  

 Ιδιαίτερα για τους γονείς συναδέλφους και σκέψεις για παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες 

από κοινού με συλλόγους γονέων, εκπαιδευτικά σωματεία. Παλεύουμε για μέτρα 

προστασίας στα σχολεία και κατάργηση των αντιεκπαιδευτικών νόμων. 

 Συγκρότηση ομάδας Προπαγάνδας. Με ευθύνη την προετοιμασία των προπαγανδιστικών 

μας υλικών ανακοίνωση, αφίσα, σποτάκι, πανό. Θα υπάρξει χρέωση για προβολή 

αρχαιρεσιών με άρθρα και συνεντεύξεις. 

 Oικονομικά  Αντιλαμβανόμενοι τα αυξημένα έξοδα της περιόδου αλλά και την 

συνολικότερη επίθεση στα σωματεία, θα προχωρήσουμε όπως είχαμε αποφασίσει σε 

οικονομική εξόρμηση μπροστά στις αρχαιρεσίες σκέψη από 18/10 έως 18/11. 
 


