
Οι εργαζόμενοι στις Ελεγκτικές - Λογιστικές - Συμβουλευτικές εταιρίες,  λογιστικά γραφεία και λογιστήρια εταιρειών

ò  Ψηφίζουμε στις αρχαιρεσίες του σωματείου μας 

ò  Δυναμώνουμε την οργάνωση μας στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές μας 

ò  Βάζουμε μπροστά την ικανοποίηση των αναγκών μας 

ò  Στηρίζουμε την Ε.Σ.Α.Κ

5 Νοέμβρη - 14 Νοέμβρη 
Συμμετέχουμε στις αρχαιρεσίες του σωματείου μας

Στηρίζουμε την παράταξη  
της Ενιαίας Συνδικαλιστικής Αγωνιστικής Κίνησης (Ε.Σ.Α.Κ)

Περισσότεροι ψηφίσαντες από κάθε χώρο δουλειάς ιδιαίτερα, από τους μεγαλύτερους σημαίνει για τους εργαζόμενους 
του κλάδου ότι:

Ισχυρή  Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής  
σημαίνει πιο αποτελεσματική οργάνωση των διεκδικήσεων μας

ò  Έχουμε την δυνατότητα με καλυτέρους όρους να 

παλέψουμε για κλαδική συλλογική σύμβασή στην 

βάση του σχεδίου της ΠΟΛ με  ουσιαστικές αυξήσεις 

στους μισθούς, για την προστασία του ωραρίου  

μας  (καμία απλήρωτη υπερωρία, διάλειμμα 

εντός 8ωρου, κανένα σεμινάριο/εκπαίδευσή 

εκτός ωραρίου), να μην περάσει η κατάργηση της 

Κυριακάτικης αργίας.

ò  Δίνουμε μαζική και ηχηρή απάντηση, ότι δεν θα 

δεχτούμε να γίνουμε σύγχρονοι σκλάβοι, ότι 

απορρίπτουμε το νέο νόμο-έκτρωμα της ΝΔ που 

τσακίζει τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. 

Κλιμακώσουμε την πάλη για να μείνουν όλοι οι 

αντεργατικοί και αντιασφαλιστικοί νόμοι στα χαρτιά. 

ò  Δεν επιτρέπουμε την μονιμοποίηση της τηλεργασίας 

που προστίθεται στις άλλες μορφές «ευελιξίας» 

όπου ο εργαζόμενος είναι 24 ώρες το 24ωρο stand 

by, ενώ παρά τις “διακηρύξεις” τους τα έξοδα της 

τηλεργασίας επιβαρύνουν εμάς τους ίδιους.  

ò  Δεν επιτρέπουμε στην κυβέρνηση και τους 

εργοδότες να βάλουν χέρι στο σωματείο μας, δεν 

τους αφήνουμε να περιορίσουν την συνδικαλιστική 

μας δράση.

ò  Δεν αποδεχόμαστε ως σύγχρονο και προοδευτικό 
τη δουλειά δίχως ωράριο με ατελείωτες και 
απλήρωτες υπερωρίες ακόμα και Σαββατοκύριακα, 
αργίες. Δουλειά με μαύρα ειδικά στα μικρά 
λογιστικά γραφεία. Την εντατικοποίηση που χτυπάει 
κόκκινο, στο όνομα των προθεσμιών, του να «βγει» 
η δουλειά. 

ò  Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μεταξύ όλων των 
εργαζομένων! Η στάση μας μπροστά στην μάχη 
των εργαζομένων της “e-food”, αλλά και στο δίκαιο 
αγώνα των εκπαιδευτικών δείχνουν τον δρόμο ώστε  
να στηρίζουμε τους αγώνες που οργανώνουν τα 
σωματεία!

ò  Πρωτοστατούμε για να συγκροτηθούν νέα σωματεία 
και επιτροπές αγώνα σε μεγάλους χώρους δουλειάς. 
Να δημιουργηθούν παραρτήματα και επιτροπές 
λογιστών και εργαζόμενων στις ελεγκτικές 
εταιρείες και σε κάθε γειτονιά. Να δυναμώσει 
παντού η οργάνωση των εργαζομένων.

ò  Μας δίνεται η δυνατότητα από καλύτερους 
όρους να οργανώσουμε την πάλη μας απέναντι 
στην εργοδοσία, το κεφάλαιο και τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις τους, τα συνδικαλιστικά τους 
στηρίγματα, την ΕΕ.



Η πάλη για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας δεν είναι υπόθεση ενός κλάδου. Δυναμώνοντας την 
Ε.Σ.Α.Κ. ισχυροποιούμε το σωματείο μας και το ΠΑΜΕ, που συνενώνει όλους τους κλάδους και τα σωματεία. Που 
αποτελεί τη μοναδική δύναμη στο εργατικό κίνημα που αντιστέκεται, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα της ρήξης και 
της ανατροπής της εξουσίας των μονοπωλίων. Που οργανώνει αγώνες και διεκδικήσεις με κριτήριο τα συμφέροντα 
και τις ανάγκες της τάξης μας! 

ò  Βάλαμε την σφραγίδα μας στην επικαιροποίηση του 
σχεδίου της κλαδικής ΣΣΕ της ΠΟΛ στην βάση των 
σύγχρονων αναγκών. Διαχρονικά παλεύουμε μέσω 
αυτής να εξισώνονται προς τα πάνω οι αμοιβές 
ανδρών και γυναικών στο κλάδο. Δεν είναι τυχαίο ότι 
η σύμβαση της ΠΟΛ είναι η πρώτη που κατοχύρωσε 
το δικαίωμα στον ιδιωτικό τομέα ίσης αμοιβής 
για παρεχόμενη ίση εργασία μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, πέρασαν δεκαετίες για την γενίκευση 
αυτής της ισότητας στον ιδιωτικό τομέα.

ò  Συμβάλαμε ώστε το σωματείο μας να αποκτήσει 
σύγχρονο καταστατικό βάσει των εξελίξεων του 
κλάδου, ώστε να γράφονται και να συμμετέχουν 
στο σωματείο μας όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για να μπορούμε να 
προβάλουμε με καλύτερους όρους τις διεκδικήσεις 
των εργαζομένων του κλάδου αλλά και να απαντάμε 
ενιαία στην επίθεση της εργοδοσίας. Το παραπάνω 
ενάντια σε δυνάμεις που δρουν και δρούσαν στο 
σωματείο μας που επιδίωκαν την πολυδιάσπασή και 
την συντεχνιακή λογική.

ò  Είχαμε ως αποτέλεσμα την ανανέωση των 
συμβάσεων δεκάδων συναδέλφων που δούλευαν 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι οποίες έληγαν 
την περίοδο της πανδημίας, με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα στη PwC.

ò  Εμποδίσαμε την χορήγηση υποχρεωτικών αδειών 
σε συναδέλφους την περίοδο της πανδημίας, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Delloite τόσο στα 
γραφεία της στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη, 
ως αποτέλεσμα της κοινής μας δράσης με το 
κλαδικό σωματείο της Θεσσαλονίκης! 

ò  Βάλαμε φρένο στα σχέδια εργοδοτών να 
εφαρμόσουν εικονικές αναστολές εργασίας, την 
ώρα που οι εργαζόμενοι δούλευαν διπλοβάρδιες 
στα σπίτια τους, με χαρακτηριστικά παραδείγματα 
σε λογιστικά γραφεία του κέντρου της Αθήνας. Με 
αυτόν τον τρόπο αναγκάσαμε το Υπουργείο Εργασίας 
να προχωρήσει σε διευκρινιστικές ανακοινώσεις.

ò  Παρεμβήκαμε έγκαιρα και με κάθε δυνατό τρόπο 
όπως συναντήσεις με εργοδοσίες, με το ΣΟΕΛ, 
με το Υπουργείο Εργασίας, με εξορμήσεις και 

συνεντεύξεις τύπου αναδεικνύοντας τις ελλείψεις 
μέτρων υγιεινής και προστασίας των εργαζόμενων, 
τις απόπειρες απόκρυψης κρουσμάτων. Ως 
αποτέλεσμα είχαμε τη διενέργεια δωρεάν 
διαγνωστικών τεστ και τη χορήγηση μέσων ατομικής 
προστασίας με έξοδα των εργοδοτών σε εταιρείες 
με χαρακτηριστικά παραδείγματα σε ΣΟΛ, Delloite, 
PQH.

ò  Καταφέραμε στο πλαίσιο του αγώνα για κλαδική 
ΣΣΕ να δίνεται ειδική άδεια λοχείας (αντίστοιχη 
του 6μηνου ΟΑΕΔ) σε όλες τις νέες μητέρες 
ασφαλισμένες στο ΣΟΕΛ, που μέχρι πρότινος δεν 
δίνοταν, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να γυρνάνε 
στην δουλειά με 2 μηνών μωρό ή να παίρνουν 
προσωπικές άδειες και άνευ αποδοχών.  

ò  Εκτός από τα προβλήματα που εκφράζονται στους 
χώρους δουλειάς, παρεμβήκαμε και σε μια σειρά 
από ζητήματα που αφορούν το σύνολο της ζωής των 
συνάδελφων όπως για πλειστηριασμούς, παιδικούς 
σταθμούς, σχολεία, αυξήσεις στο ρεύμα και στα είδη 
πρώτης ανάγκης, χωματερές κ.ά. Με καθοριστική 
συμβολή τόσο του Παραρτήματος Πειραιά, όσο και 
των επιτροπών αγώνα εργαζόμενων σε Δυτικές και 
Βόρειες Συνοικίες. 

ò  Δεν επιτρέψαμε σε συνθήκες πανδημίας 
να επικρατήσει το κλίμα τρομοκρατίας που 
καλλιεργούσε η κυβέρνηση για να περάσει μέτρα 
αξιοποιώντας την πανδημία, εντείνοντας ταυτόχρονα 
την καταστολή! Προειδοποιήσαμε από την πρώτη 
στιγμή πως αυτά τα μέτρα ήρθαν για να μείνουν. 
Είναι μέτρα που η μεγαλοεργοδοσία επιθυμεί να 
νομοθετηθούν εδώ και χρόνια.

ò  Δεν επιτρέψαμε να κυριαρχήσει η λογική «θα 
λογαριαστούμε μετά», που καλλιεργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, 
με ατάκες όπως «μην απεργείτε αφού έτσι κι 
αλλιώς θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο Χατζηδάκη», και 
που ψήφισε σχεδόν τα μισά(!) άρθρα του...νόμου 
που θα καταργούσε ως κυβέρνηση! Δεν είμαστε 
χρυσόψαρα και δεν ξεχνάμε ούτε τα έργα και ημέρες 
του ως κυβέρνηση αλλά και ούτε και σήμερα ως 
αντιπολίτευση που πασχίζει για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου!

Η Ε.Σ.Α.Κ είναι η παράταξη που για δεκαετίες εμπιστεύονται οι εργαζόμενοι του κλάδου και την αναδεικνύουν 
με συντριπτική πλειοψηφία στη διοίκηση του Σωματείου μας. Με την δράση μας:



ò  Δώσαμε απεργιακές μάχες κόντρα στο κλίμα 
φόβου και καταστολής που επικρατούσε, 
συναντηθήκαμε στο δρόμο με δεκάδες νέους 
συναδέλφους από μικρούς και μεγάλους χώρους, 
με χαρακτηριστικότερες όλων την Πρωτομαγιά του 
2020, την απεργία τον Νοέμβριο του 2020 και τις 
μαζικές απεργιακές μάχες του Ιουνίου 2021 ενάντια 
στο νόμο Χατζηδάκη.

ò  Εκφράσαμε  έμπρακτα και πολύπλευρα την 
αλληλεγγύη μας στους πυρόπληκτους της Ευβοίας 
και της Αττικής, στους πρόσφυγες θύματα των 
ιμπεριαλιστικών πολέμων. 

ò  Συγκροτήσαμε επιτροπή γυναικών, σε συμπόρευση 
με την ΟΓΕ, αναδεικνύοντας πως η ανισοτιμία, 
οι διακρίσεις και η βία κατά των γυναικών δε 
διαχωρίζονται από την ανισότητα, την καταπίεση 
και την εκ¬μετάλλευση που είναι σύμφυτες με το 
καπιταλιστικό σύστημα. 

ò  Μαζί με αλλά σωματεία ανεδείξαμε στους 
εργαζομένους του κλάδου, το ρόλο της 
συνδικαλιστικής μαφίας της ΓΣΕΕ, πρωτοστατώντας 
για να πραγματοποιηθεί συνέδριο γνήσιο και 
εργατικό! Με συμμετοχή μελών του ΔΣ και 
του σωματείου στις παρεμβάσεις των ταξικών 
συνδικάτων σε Καλαμάτα, Ρόδο και Καβούρι. 

ò  Συμβάλαμε  στον συντονισμό με άλλα κλαδικά κι 
επιχειρησιακά σωματεία, με κοινή δράση απέναντι 
στον κοινό εχθρό: Τις κυβερνήσεις & την εργοδοσία. 
Κοινό αγώνα για την εξασφάλιση σύγχρονων 
δικαιωμάτων για όλους.

ò  Σταθερά αποκαλύπτουμε τον βρώμικο ρόλο του ΟΕΕ 
που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τα κοινά συμφέροντα 
όλων των επιστημόνων οικονομολόγων για 
να εγκλωβίζει τους εργαζόμενους, ενώ στην 
πραγματικότητα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των 
μεγάλων εταιριών του κλάδου, συνέβαλε στην 
επεξεργασία και υλοποίηση αντιλαϊκών σχεδιασμών 
προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών 
ομίλων, μεγάλων λογιστικών - συμβουλευτικών - 
ελεγκτικών επιχειρήσεων. Εμείς έχουμε ξεκάθαρο 
πως ο μόνος τρόπος να κατοχυρωθούν τα δικαιώματά 
μας είναι μέσω της υπογραφής κλαδικής ΣΣΕ.

ò  Ενισχύσαμε την συμμαχία με τους 
αυτοαπασχολούμενους στην βάση των κοινών 
προβλημάτων μας, διοργανώσαμε παραστάσεις 
διαμαρτυρίας προτάσσοντας τα εργατικά αιτήματα. 

ò  Αναδείξαμε τον χαρακτήρα των αλλαγών στο 
πλαίσιο του ψηφιακού κράτους (όπως για τα 
MYDATA). Δηλαδή ως έναν εκσυγχρονισμό που 
επειδή υλοποιείται στο καπιταλιστικό σύστημα αντί 
να κάνει την δουλεία πιο γρήγορη και να παρέχει 
περισσότερο ελεύθερο χρόνο, έχει αποτέλεσμα 

την ακόμα πιο εντατική και ατελείωτη δουλειά 
καθώς και την συγκέντρωση της δουλειάς στους 
«μεγάλους».

ò  Μπήκαμε μπροστά στην πάλη μας απέναντι στον 
φασισμό, με αποκορύφωμα την συμμετοχή μας 
στη μαζική συγκέντρωση την ημέρα της δίκης της 
Χρυσής Αυγής. Τονίζοντας παράλληλα πως δεν 
χωρά εφησυχασμός, όπως επιβεβαιώνεται και αυτό 
το διάστημα! Ότι η εγκληματική φύση των φασιστών 
πηγάζει ακριβώς από την ιδεολογία τους. 

Από αυτούς τους αγώνες αλλά και τις κατακτήσεις μας 
μέσα από αυτούς, αντλείται η αισιοδοξία αλλά και οι 
αποφασιστικότητά μας.
Το μήνυμα που στείλαμε όλο αυτό το διάστημα ήταν 
ξεκάθαρο:
Κανείς μόνος του!  Όλοι στον αγώνα!
Έχουμε την δύναμη, όχι απλά να βάλουμε φρένο στην 
αντιλαϊκή επίθεση που αφορά όλες τις πτυχές της ζωής 
μας αλλά να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, 
ια ζωή με αξιοπρέπεια και σύγχρονα δικαιώματα!! 
Τώρα είναι ώρα να οργανωθούμε στο σωματείο μας 
μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, να συζητήσουμε και να 
δράσουμε συλλογικά! Να δούμε τη ζωή μας αλλιώς,  
όχι ατομικά, όχι με φόβο και ηττοπάθεια, αλλά με την 
αισιοδοξία και την πίστη που μας δίνει ο συλλογικός 
αγώνας!

Οι λογιστές, οι εργαζόμενοι σε ελεγκτικές - λογιστικές 
- συμβουλευτικές εταιρίες ενισχύουμε την οργάνωση 

σε κάθε χώρο δουλειάς και γειτονιά.
Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες.

Παλεύουμε για:
ò  Άμεση υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ βάσει του σχεδίου 

που έχει καταρτίσει η ΠΟΛ. Αυξήσεις στους μισθούς 
με βάση τα χρόνια εργασίας αποσυνδεδεμένες 
από εκβιαστικές αξιολογήσεις. Όχι στην σύνδεση 
μισθού-παραγωγικότητας της εργασίας.

ò  Σταθερό και συνεχές ωράριο, 7ωρο– 5ήμερο- 
35ωρο. Να καταργηθούν οι ελαστικές σχέσεις 
εργασίας, καμιά διευθέτηση του χρόνου εργασίας, 
σαφής διάκριση εργάσιμου – μη εργάσιμου χρόνου. 
Το διάλειμμα να συμπεριλαμβάνεται στον εργάσιμο 
χρόνο. Το ωράριο εργασίας τηρείται με υποχρέωση 
του εργοδότη. Όχι στις ατελείωτες και απλήρωτες 
εργασίες. 

ò  Επιστροφή όλων των συναδέλφων στους χώρους 
εργασίας με κάλυψη όλων των μέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας με κόστος των εργοδοτών.

ò  Τα κόστη από την εφαρμογή της τηλεργασίας 
(εξοπλισμός, ρεύμα, ιντερνέτ, κλιματισμός, άλλα 
πάγια στοιχεία κλπ) να τα αναλάβει αποκλειστικά η 
εργοδοσία.



ò  Κάτω τα χέρια από την Κυριακάτικη αργία.
ò  Καμία απόλυση. Προσλήψεις νέων συναδέλφων 

για τη διαχείριση του τεράστιου όγκου δουλειάς 
με σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής 
κατοχυρωμένα μέσα από ΣΣΕ.

ò  Να μείνει ανενεργό το ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. Όχι στο 
ηλεκτρονικό φακέλωμα και στην ηλεκτρονική 
ψηφοφορία. Καμία ηλεκτρονική λίστα με ονόματα 
και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στο 

κράτος και στους εργοδότες. Υπερασπίζουμε την 
ελευθερία επιλογής και τη μυστικότητα της ψήφου 
των εργαζομένων στις αρχαιρεσίες του σωματείου, 
το δικαίωμα ενεργής συμμετοχής στις μαζικές 
διαδικασίες, τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων.

ò  Να μην περάσουν: η καταστολή, τα σχέδια για 
την αλλαγή στις εργατικές και συνδικαλιστικές 
μας ελευθερίες, o περιορισμός της δράσης των 
συνδικάτων, του εργατικού λαϊκού κινήματος.

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 13.00 - 21.00 Κάνιγγος 27, Αθήνα
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 11.00 - 19.00 Κάνιγγος 27, Αθήνα
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 11.00 - 19.00 Κάνιγγος 27, Αθήνα

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021
13.00 - 21.00 Σοφοκλή Βενιζέλου 62, Χαλάνδρι
13.00 - 21.00 Κάνιγγος 27, Αθήνα

ΤΡΙΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021
10.00 - 13.00 EAB
14.00 - 19.00 ΣΟΛ
13.00 - 21.00 Κάνιγγος 27, Αθήνα

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021
13.00 - 21.00

Θεοφράστου και Σαράντα 
Εκκλησιών 20, Περιστέρι 

13.00 - 21.00 Κάνιγγος 27, Αθήνα
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 13.00 - 21.00 Κάνιγγος 27, Αθήνα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021
13.00 - 21.00 Κάνιγγος 27, Αθήνα
13.00 - 21.00 Πατριάρχου Ιωακείμ 4, Ν. Ιωνία

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 11.00 - 19.00 Κάνιγγος 27, Αθήνα
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 11.00 - 19.00 Κάνιγγος 27, Αθήνα
    

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 13.00 - 21.00 ΕΚΠ, Σκυλίτση Ομηρίδου 19
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 11.00 - 19.00 ΕΚΠ, Σκυλίτση Ομηρίδου 19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 13.00 - 21. 00 
γραφεία ΠΕΑΕΑ, Κύπρου & 
Ηλιουπόλεως 100 Νίκαια

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 11.00 - 19.00 ΕΚΠ, Σκυλίτση Ομηρίδου 19

Δυναμώνουμε το σωματείο μας γινόμαστε μέλη του, 
ψηφίζουμε στις αρχαιρεσίες του

Πρόγραμμα των αρχαιρεσιών μας


