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28ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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Εκ μέρους του Διοικητικού υμβουλίου, χαιρετίζουμε τις εργασίες του 28ου
υνεδρίου της ΠΟΛ.
Σο 28ο υνέδριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης δράσης των ταξικών
σωματείων με σκοπό την οργάνωση της παραπέρα πάλης των εργαζομένων, την
οργάνωση της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και την επιτυχία της 24ωρης
πανελλαδικής, πανεργατικής απεργίας στις 14 Δεκέμβρη.

το φόντο των εξελίξεων της τελευταίας εβδομάδας έχουμε, τη ξεδιάντροπή
προσπάθεια κυβέρνησης ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και εργοδοτών να βάλουν στο γύψο το
εργατικό κίνημα, να ξηλώσουν με άθλιες μεθοδεύσεις το απεργιακό δικαίωμα, μέσω
της τροπολογίας που πήγαν να φέρουν στη Βουλή σα το κλέφτη, μέσα από ένα
άσχετο νομοσχέδιο για να ψηφιστεί άρον-άρον. Σο δικαίωμα στην απεργία είναι από
τα ισχυρότερα όπλα που διαθέτουν οι εργαζόμενοι και έχει κατοχυρωθεί ως
αποτέλεσμα σκληρών ταξικών, αιματηρών συγκρούσεων. Κανένας νόμος δε χάρισε
το δικαίωμα της απεργίας στην εργατική τάξη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πώς η
τροπολογία που αφορά τα πρωτοβάθμια σωματεία, γίνεται ακριβώς εκεί όπου η
εργοδοτική τρομοκρατία και αυθαιρεσία σπάει κόκαλα, οπού οι απειλές και οι
εκβιασμοί για απόλυση έχουν γίνει καθημερινότητα όταν οι εργαζόμενοι δρουν
συλλογικά προσπαθώντας να αποκρούσουν, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.
Γίνεται εκεί όπου χτυπά η «καρδιά¨» της οργάνωσης στης εργατικής τάξης σε μια
προσπάθεια να αδυνατίσει η δράση ολόκληρού του συνδικαλιστικού κινήματός.
Από το βήμα αυτό του συνεδρίου τους δηλώνουμε «Κάτω τα χέρια σας από την
απεργία». Δόθηκε μια πρώτη απάντηση από τα ταξικά σωματεία τη Σρίτη, είμαστε
σε ετοιμότητα γιατί μπορεί η κυβέρνηση να απέσυρε τη τροπολογία προσωρινά,
αλλά θα το ξαναφέρει άμεσα το επόμενο διάστημα. Οργανώνουμε τον αγώνα μας
καλούμε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία και τους εργαζόμενους με μαχητικότητα,
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αισιοδοξία, πίστη στο δίκαιο μας, να πρωτοστατήσουν στην οργάνωση αυτού του
αγώνα, να δώσουμε αποφασιστική απάντηση με συμμετοχή στην απεργία.
Βασικός και σταθερός στόχος εργοδοτών, είναι η παραπέρα μείωση της
εργατικής δύναμης, τόσο μέσα από την επέκταση της εργάσιμής μέρας, όσο και
μέσα από την εντατικοποίηση στη δουλειά ακόμα και όπου δεν έχει ακόμα
καταργηθεί ουσιαστικά η 8ωρη εργασία. Η ανάγκη αυτή πηγάζει τόσο από την
ανάγκη

των

εργοδοτών

να

ανταποκριθούν

στον

εγχώριο

και

διεθνή

«ανταγωνισμό», όσο και στην ανάγκη για νέες επενδύσεις με χαμηλό εργατικό
κόστος

προκειμένου

να

πετυχαίνουν

υψηλή

κερδοφορία,

Φαρακτηριστικό

παράδειγμα αποτελεί και η επαίσχυντη ατομική σύμβαση που δόθηκε αυτές τις
μέρες στην εταιρεία Pwc όπου Η εταιρεία σε ρόλο σύγχρονου δουλέμπορα προβάλλει
την απαίτησή της να απασχολεί όσο θέλει, όπου θέλει και όποτε θέλει τους
εργαζόμενους, ακόμα και να τους δανείζει πλήρως ή μερικώς σε πελάτες. Επιδιώκει
να τελειώνει με το σταθερό εργάσιμο χρόνο των εργαζομένων, να τους χρησιμοποιεί
όταν και όποτε αυτή το κρίνει σκόπιμο, ενσωματώνοντας την οδηγία έρκας της ΕΕ,
που γίνεται διάκριση του χρόνου εργασίας σε ενεργό και ανενεργό, με την πρόθεση
αυτός που χαρακτηρίζεται ως μη ενεργός εργάσιμος χρόνος από τον εργοδότη, να
μην αμείβεται.
Είναι ανάγκη να δοθεί μαχητική και αγωνιστική απάντηση στη νέα επίθεση
κυβέρνησης – κεφαλαίου – ΕΕ με τα αντεργατικά μέτρα που ετοιμάζουν να
υλοποιήσουν πριν και μετά την 3η αξιολόγηση. το «συμπληρωματικό μνημόνιο», 1
το κρατούμενο είναι η ολόπλευρη εφαρμογή της γκάμας με τα αντεργατικά μέτρα
της προηγούμενης «μνημονιακής περιόδου» σε «μεσοπρόθεσμο ορίζοντα»
(τουλάχιστον μέχρι το 2022), ενώ περιλαμβάνονται τόσο τα προαπαιτούμενα της
τρέχουσας «αξιολόγησης», όσο και αυτά που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, με
άξονες την «αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας», τη «διασφάλιση της
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», την «ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και τις
επενδύσεις», καθώς και τη διαμόρφωση, όπως λένε, «σύγχρονου κράτους και
δημόσιας διοίκησης». Σα πάντα υποτάσσονται στη στρατηγική για την ανάκαμψη
των εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων με ένα μπαράζ διαρθρωτικών παρεμβάσεων,
παράλληλα βέβαια και σε συνδυασμό με την κατακρεούργηση των κονδυλίων που
αφορούν στοιχειώδεις κοινωνικές ανάγκες, τους «κόφτες» διαρκείας και τη
φοροληστεία. Σα κύρια μέτρα που θα περιλαμβάνονται στο συμπληρωματικό
μνημόνιο θα είναι:

Περικοπές στα οικογενειακά επιδόματα με αρχή το Γενάρη του 2018.

Περικοπές στις παροχές αναπηρίας.

υμπίεση του επιδόματος για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας. Καθιερώνεται
«ενιαίο επίδομα τέκνων». Όπως προβλέπεται, «το επίπεδο παροχών και τα
κατώτατα όρια επιλεξιμότητας θα καθορίζονται έτσι ώστε να βελτιωθεί η
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στόχευση, η επάρκεια και η ισότητα, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών
περιθωρίων, όπως προσδιορίζεται στον προϋπολογισμό».

«Μεταρρύθμιση του συστήματος των επιδοτήσεων μεταφορών» - για
παράδειγμα τα μειωμένα εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες -, σε συνέχεια, όπως
λένε, του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Προβλέπεται να εφαρμόζεται από το Μάρτη του
2018.

«Νέα νομοθεσία» (καρατόμηση) προβλέπεται για τα στεγαστικά επιδόματα,
για τα νοίκια φτωχών λαϊκών νοικοκυριών με τη «συνεργασία» της Παγκόσμιας
Σράπεζας (Μάρτης 2018).

Δημιουργία ενός οργανισμού παροχών ως ενιαίας αρχής πληρωμής για όλες
τις παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας.

Εφαρμογή του εθνικού μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και
αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.
Υοροληστεία - Κόκκινα Δάνεια- Φρέη-Κατασχέσεις
τις 21 Νοέμβρη κατατέθηκε ο κρατικός Προϋπολογισμός για το 2018 και θα
ψηφιστεί το επόμενο διάστημα. Από τα στοιχεία του προϋπολογισμού, ενός βαθιά
ταξικού προϋπολογισμού, (αύξηση άμεσων και έμμεσων φόρων κατά 900 εκ. ευρώ,
μείωση κατά 700 εκ. περίπου της χρηματοδότησης προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τον
ΕΟΠΤΤ, τα νοσοκομεία, την κατάργηση του ΕΚΑ, του μειωμένου ΥΠΑ στα νησιά
φαίνεται για άλλη μια φορά πώς προδιαγράφεται το μέλλον για τους εργαζόμενους,
τους, ανέργους τους σ/χους και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Ο προϋπολογισμός είναι
πλήρως προσαρμοσμένος στις ανάγκες διεξόδου των μεγάλων επιχειρήσεων, από
την οικονομική κρίση, και χρησιμοποιείται ως εργαλείο της αντιλαϊκής πολιτικής
από τη κυβέρνηση.
Παρά τις όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μείωση των φορολογικών
συντελεστών στην άμεση φορολογία, στο εισόδημα από 01.01.2019 αντί για
01.01.2020, πέρα ότι πρόκειται να ισχύσουν εφόσον και αν «πιαστούν οι
δημοσιονομική στόχοι», σκοπό έχουν να δημιουργούν κλίμα αναμονής και ανοχής
της σημερινής κατάστασης στους εργαζόμενους και στο λαό συνολικότερα. Δε
πρόκειται να ανακουφίσουν στο ελάχιστο το λαϊκό εισόδημα αφού από την άλλη
πόρτα έχουν ψηφίσει ήδη μια σειρά νέους φόρους και δημοτικά τέλη που θα
συρρικνώσουν ακόμα περισσότερο το εργατικό εισόδημα και θα ισχύσουν από
01.01.2018. Αφήνουν από τη μία το πεδίο ελεύθερο σε μια σειρά υπηρεσίες που θα
έπρεπε να ήταν στην ευθύνη του κράτους, των δήμων κτλ. βορρά στο ιδιωτικό τομέα,
μετακυλίοντας το κόστος αυτών των υπηρεσιών στο λαό μέσω της έμμεσης
φορολογίας.
Οι ήδη αυξημένοι συντελεστές από το ΥΠΑ σε σχεδόν όλα τα αγαθά και τις
υπηρεσίες, η ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των Ειδικών Υόρων Κατανάλωσης, τα τέλη
κυκλοφορίας, τα ανταποδοτικά, περιβαντολλογικά τέλη κτλ, έχουν σαν αποτέλεσμα
τη δραματική συρρίκνωση του εργατικού εισοδήματός που σε συνδυασμό με την
έκρηξη της ανεργίας έχουν σα συνέπεια τη σημαντική μείωση της «ιδιωτικής»3

λαϊκής κατανάλωσης παρά τις όποιες προσδοκίες από πλευράς κυβέρνησης για
αύξηση των εσόδων από το ΥΠΑ.
Πέρα από την καρατόμηση του αφορολογήτου ορίου (το αργότερο μέχρι το
2020), μεταξύ άλλων προβλέπεται η «διεύρυνση της φορολογικής βάσης» για την
επιβολή των φόρων στη μικρή ακίνητη περιουσία. Μέχρι το Μάρτη του 2018,
προβλέπονται οι αλλαγές στις τιμές ζώνης των ακινήτων, με κατεύθυνση την
εξομοίωση με τις εμπορικές τιμές. Η τυχόν μείωσή τους θα αντισταθμιστεί με
αυξήσεις στους συντελεστές του ΕΝΥΙΑ, προκειμένου να εισπράττονται τα
προβλεπόμενα χαράτσια (2,65 δισ. σε ετήσια βάση).
Σαυτόχρονα και ενώ οι εργαζόμενοι δε μπορούν να ανταποκριθούν στην
αδιάκοπη φορολεηλασία με τα ήδη πενιχρά εργατικά εισοδήματα, έρχονται
αντιμέτωποι με μια σειρά «αναγκαστικά μέτρα» είσπραξης για οφειλές σε Δημόσιο
και τράπεζες. Πρόστιμα και προσαυξήσεις, δεσμεύσεις, κατασχέσεις σε τραπεζικούς
λογαριασμούς (σύμφωνα με πηγές αγγίζουν τα 2,2 δις ευρώ), ενώ προβλέπονται
ακόμα και κατασχέσεις σε περιουσιακά στοιχεία. (ήμερα το ακατάσχετο σε
μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, δε
μπορούν να κατασχεθούν εφόσον το ποσό αυτό είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ).
Η κυβέρνηση ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσπαθώντας να υλοποιήσει του στόχους της 3ης
αξιολόγησης και προχωράει στην εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δάνειων.
Φαρακτηριστικά είναι τα λόγια του TWilliam Murray, αναπληρωτή εκπροσώπου του
ΔΝΣ: «Η πλήρης εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος ηλεκτρονικών
δημοπρασιών αποτελεί βασική μεταρρύθμιση που υποστηρίζεται από τη συμφωνία
του ΔΝΣ. Αυτή η μεταρρύθμιση, μαζί με άλλες μεταρρυθμίσεις του νομικού πλαισίου
αναδιάρθρωσης του χρέους, είναι ουσιώδεις για να μπορέσουν οι τράπεζες να
μειώσουν το πολύ υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πρέπει να
μειώσουν τα μη εκτελεστικά δάνεια, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την
επανάληψη της πίστωσης και της ανάπτυξης στην Ελλάδα μεσοπρόθεσμα».
Προωθεί την κατάργηση της όποιας παρεχόμενης νομικής προστασίας για
την πρώτη κατοικία της λαϊκής οικογένειας, για τα «κόκκινα» δάνεια.
Κύριος στόχος των πλειστηριασμών είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών για
να χρηματοδοτήσουν τα μονοπώλια στο όνομα της ανάπτυξης. τις 29 Νοέμβρη
ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και θα κλιμακωθούν το επόμενο
διάστημα. Φιλιάδες "κόκκινα" δάνεια και η ιδιοκτησία των λαϊκών κατοικιών
παραδίνονται στα κοράκια των funds. Η θεσμοθέτηση τέτοιας διαδικασίας, αλλαγές
στο νομικό πλαίσιο (ηλεκτρονική μορφή των πλειστηριασμών), προκειμένου να
προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις, θα έχουν ως αποτέλεσμα να χαθούν χιλιάδες
λαϊκές κατοικίες οφειλετών και εγγυητών στεγαστικών, επαγγελματικών
καταναλωτικών, αγροτικών, συγκεντρώνοντας την επιχειρηματική πίτα στους
μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους
ε αυτό το πλαίσιο θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του νομικού πλαισίου
περί «αφερεγγυότητας των νοικοκυριών». Με ορόσημο το Υλεβάρη του 2018 ο νόμος
3869/2010 (λεγόμενος νόμος Κατσέλη) θα έχει τροποποιηθεί.
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Σαυτόχρονα, θα «τροποποιηθεί» ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και «άλλοι
συναφείς νόμοι», αναφορικά με τις νέες διατάξεις στήριξης των τραπεζών κατά τη
διαδικασία των πλειστηριασμών, αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους
έναντι άλλων, όπως οι εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οφειλές προς
εργαζόμενους κ.ά.
Εργασιακά
Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η επικείμενη επιβολή πρόσθετων εμποδίων στην
προκήρυξη απεργίας, με την αύξηση της απαιτούμενης απαρτίας στα
πρωτοβάθμια συνδικάτα στο 50% (από 1/3 έως 1/5 που ισχύει σήμερα). Η κίνηση αυτή
εστιάζει ακριβώς στο επίπεδο που εκφράζονται πιο έντονα οι εργοδοτικές πιέσεις, οι
διώξεις και η τρομοκρατία, ενώ ανοίγει δρόμο για το πλήρες ξήλωμα του απεργιακού
δικαιώματος. Είναι προκλητική η κυβέρνηση γιατί ισχυρίζεται ότι είναι «απαίτηση
των θεσμών» και όχι «δικιά μας επιλογή» όταν το ξήλωμα της απεργίας αποτελεί
πάγια απαίτηση του κεφαλαίου, κομβικό κρίκο σε όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο
που εμπλουτίζει διαρκώς η κυβέρνηση ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, για να διασφαλίσει στο
μεγάλο κεφάλαιο «καθαρό διάδρομο» από τα δικαιώματα των εργαζομένων, από τη
συλλογική οργάνωση και πάλη.
Επιπλέον, περιλαμβάνεται η δέσμευση που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για
την «κωδικοποίηση» των υφιστάμενων αντεργατικών νόμων σε Κώδικα
Εργατικού Δικαίου και Κώδικα Ρυθμίσεων Εργασίας. Ήδη από τον Ιούνη του 2017,
παρέχεται τεχνική βοήθεια προς την κυβέρνηση, ενώ το πρώτο σχέδιο του Κώδικα
Εργατικού Δικαίου θα παραδοθεί μέχρι το Μάη του 2018. την πράξη, δηλαδή, θα
«κωδικοποιηθούν» όλες οι αντεργατικές ανατροπές που επιβλήθηκαν τα
τελευταία χρόνια, ενισχύοντας το μόνιμο χαρακτήρα τους. Η συγκεκριμένη
παρέμβαση - υλοποίηση των σχετικών επιταγών και αναγκών του κεφαλαίου
«ξεμπροστιάζει» πλήρως τις κάλπικες κυβερνητικές δηλώσεις περί «επιστροφής στην
κανονικότητα» μετά τον Αύγουστο του 2018, περί «επαναφοράς» των υλλογικών
υμβάσεων Εργασίας κ.ο.κ.
Ασφαλιστικό
ε ότι αφορά το Ασφαλιστικό, νέα βάρβαρα μέτρα που έχουν ψηφιστεί
περιμένουν στην «ουρά» για την εφαρμογή τους. Πρόκειται για περαιτέρω μείωση
των συντάξεων που για τους παλιούς συνταξιούχους αγγίζουν για την τριετία 20192021 τα 7,8δισ.ευρώ.
ε αυτές προστίθενται η νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών σε
αυτοαπασχολούμενους,
ελεύθερους
επαγγελματίες,
επιστήμονες
και
αγρότες, αφού πλέον τα ποσοστά των κρατήσεων θα προκύπτουν όχι από το
καθαρό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους, αλλά σε αυτό θα
προστίθεται και το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών.
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Από την αύξηση των εισφορών στις πιο πάνω ομάδες ασφαλισμένων προκύπτει
επιβάρυνση 53 εκατ. ευρώ το 2018, 124 εκατ. ευρώ το 2019, 126 εκατ. ευρώ το 2020 και
128 εκατ. ευρώ το 2021. Άρα, η συνολική επιβάρυνση από την αύξηση των εισφορών
είναι 431 εκατ. ευρώ.
Με αφορμή τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική, που είχαν αποτέλεσμα να
χάσουν τη ζωή τους 23 άνθρωποι (με τα μέχρι στιγμής δεδομένα), φάνηκε με τον πιο
απροκάλυπτο τρόπο ότι κυβέρνηση, δήμοι και περιφέρειες είναι αδίστακτοι
μπροστά στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Είναι
συνειδητή επιλογή να θυσιάζουν το φτωχό λαό και τις ανάγκες του, για την
καπιταλιστική ανάπτυξη. Να καίγονται για να αποχαρακτηριστούν και να
αξιοποιηθούν δάση και οι ορεινοί όγκοι, οι ελεύθεροι χώροι να μείνουν
αναξιοποίητοι, για να πουληθούν φτηνά. Να κάνουν τα ρέματα οικόπεδα που η
ΕΤΔΑΠ έχει κοστολογήσει και πουλά.
Είναι συνειδητή επιλογή να κάνουν έργα, να κατευθύνουν τους πόρους
εκεί που εξυπηρετούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις και τα κέρδη τους. Γιατί τα
αντιπλημμυρικά έργα εκτός από το κατασκευαστικό κέρδος δεν έχουν κέρδος στη
συνέχεια, στη λειτουργία τους. Δεν είναι ανταποδοτικά έργα για να τα πληρώσει ο
λαός στη χρήση τους, όπως για παράδειγμα οι δρόμοι. Γι' αυτό η ΕΕ δεν τα έχει στα
επιλέξιμα για χρηματοδότηση έργα.
την ίδια βάση κινείται και διαδικασία με το κοινωνικό μέρισμα. Αφού
άρπαξαν τα προηγούμενα χρόνια από το λαϊκό εισόδημα (περικοπές σε μισθούς &
συντάξεις, αύξηση της φορολογίας), σήμερα κουβεντιάζονται περαιτέρω
φοροαπαλλαγές και ελαφρύνσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις ως όχημα για την
ανάπτυξη, στο λαό δίνουν ένα ψίχουλο, το κοινωνικό μέρισμα. Όμως αυτό δεν είναι
μόνο οικονομικό ζήτημα. Σο σημαντικότερο είναι ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και τα
αστικά κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να εξοικειώσουν το λαό με τη φτώχεια
του, με τις μειωμένες απαιτήσεις. Να τον πείσουν ότι από τον τεράστιο πλούτο που
παράγει, το καλύτερο που έχει να περιμένει είναι κανένα ξεροκόμματο και πάντα με
την προϋπόθεση ότι θα υπομένει χωρίς τέλος τις θυσίες για την ανάκαμψη του
κεφαλαίου.
Αυτό ακριβώς δεν πρέπει να δεχτούν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα,
οργανώνοντας τον αγώνα τους για την ανάκτηση των απωλειών, την ικανοποίηση
των σύγχρονων αναγκών τους. Αυτό αποδεικνύεται και από το όργιο καταστολής
των τελευταίων ημερών. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ορθώσουν τείχος αντίστασης και
διεκδίκησης, ενάντια στις επιδιώξεις της κυβέρνησης και του κεφαλαίου, που για να
"κλείσει την αξιολόγηση", ποινικοποιεί τους εργατικούς αγώνες και ξηλώνει το
δικαίωμα στην απεργία. Η αστυνομία ξαναχτύπησε στα Γιάννενα, πριν περίπου
δέκα ημέρες συλλαμβάνοντας αυτήν τη φορά 12 εργαζόμενους από την
περιφρούρηση της απεργίας στα «Market In», ανάμεσά τους και τον πρόεδρο του
Εργατικού Κέντρου. Αντιμέτωποι με τα ΜΑΣ βρέθηκαν φοιτητές και εργαζόμενοι
στις εστίες, κατά τη διαμαρτυρία τους την ίδια μέρα στο υπουργείο Παιδείας, ενώ με
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τις δυνάμεις καταστολής παραταγμένες μέσα κι έξω από τα ειρηνοδικεία, η
κυβέρνηση «εγγυήθηκε» την επανέναρξη των πλειστηριασμών. Φαρακτηριστική
ήταν και η βιαιότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν τα ταξικά συνδικάτα και το
ΠΑΜΕ στη συγκέντρωση πριν μερικές ημέρες για το δικαίωμα στην απεργία.
Επιπλέον, αυτή την περίοδο σε επικίνδυνους για το λαό δρόμους κινούνται οι
επιλογές της κυβέρνησης. Ακόμη για παράδειγμα, δεν έχουν ενημερώσει επίσημα
για το περιεχόμενο των συμφωνιών με την Αμερικανική κυβέρνηση. Όμως
αποδεικνύεται από τις εν τω μεταξύ εξελίξεις ότι συμφωνήθηκε η επέκταση της
συμφωνίας για τη ούδα και η αναβάθμισή της, η αξιοποίηση του λιμανιού της
Αλεξανδρούπολης από το ΝΑΣΟ και τους Αμερικάνους, η μονιμοποίηση της
παρουσίας του ΝΑΣΟ στο Αιγαίο. Δηλαδή, επιβεβαιώνονται οι επιδιώξεις της
ντόπιας αστικής τάξης για αναβάθμιση του ρόλου της στην περιοχή, επιδιώξεις που
«τέμνονται» με τις επιδιώξεις του ΝΑΣΟ και των Αμερικάνων στην περιοχή. Να
θυμίσουμε σε αυτά τα πλαίσια τις αναβαθμισμένες σχέσεις του ελληνικού κράτους
με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τη αουδική Αραβία.

Προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε σε συνθήκες σύνθετες και απαιτητικές με
ένταση της επίθεσης από το κεφάλαιο και τα επιτελεία του, κυβέρνηση και ΕΕ.
Λαμβάνουμε υπόψη ότι η συγκυβέρνηση ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αποδείχτηκε ικανότατη
στη χειραγώγηση μαζών, στη δημιουργία και συντήρηση αυταπατών, αλλά πολύ
περισσότερο στο ξέπλυμα του καπιταλιστικού συστήματος, της ΕΕ, των ΗΠΑ. Με
αυτή την έννοια αυτό το δίχρονο αποδείχτηκε ακόμη πιο δύσκολο ως προς το στόχο
για αντιστροφή της κατάστασης ως προς την υποχώρηση του κινήματος, για την
υλοποίηση των στόχων του προηγούμενου υνεδρίου. Κάναμε προσπάθεια να
ανταποκριθούμε στον κύριο στόχο αυτόν να σπάσουμε στη συνείδηση των
εργαζομένων τη λογική του μονόδρομου της ΕΕ, της ανταγωνιστικότητας, της
επιχειρηματικότητας. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, γιατί αυτά είναι και τα κυρίαρχα
ζητήματα στα οποία παρεμβαίνει και ο αντίπαλος με όλους τους μηχανισμούς που
διαθέτει.
Βασικοί σταθμοί της περιόδου ήταν:
 3/12/15 Απεργία για τον κρατικό προϋπολογισμό
 4/01/16 Απεργία για το ασφαλιστικό
 3/02/16 υνάντηση με το ΟΕΕ για το Ασφαλιστικό
 4/02/16 Απεργία για το ασφαλιστικό
 11/2/16 Παρέμβαση της ΠΟΛ στη σύσκεψη των σωματείων και του ΠΑΜΕ για
το ασφαλιστικό στο Novotel
 12, 13/2/16 υμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο των φτωχομεσαίων
αγροτών
 21/2/16 υλλαλητήριο για το ασφαλιστικό για τους μισθωτούς με μπλοκάκια
 23/2/16 Κοινή σύσκεψη με ΕΛΕΠΑ για ασφαλιστικό
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 26/2/16 Παράσταση διαμαρτυρίας στο Τπουργείο Εργασίας μαζί με
αυτοαπασχολούμενους για το ασφαλιστικό
 7/03/16 Μεγάλη σύσκεψη της ΠΟΛ με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για
την κοινωνική ασφάλιση
 24/3/16 Κάλεσμα για την πορεία των ανέργων, με πρωτοβουλία του Δήμου
Πάτρας
 31/3/16 υλλαλητήριο για το Ασφαλιστικό
 26/4/16 υλλαλητήριο για το Ασφαλιστικό
 4-6/5/16 Σριήμερη απεργία Πρωτομαγιά – Ασφαλιστικό
 6/06/16 υμμετοχή στην ημερίδα του ΠΑΜΕ για Ε
 12/7/16 Κοινή σύσκεψη με ΕΛΕΠΑ για Ε μπροστά στο κοινό κάλεσμα των
Ομοσπονδιών και ΕΚ για υπογραφή Ε
 9/09/16 υμμετοχή στο συλλαλητήριο στην Αθήνα ενόψει ΔΕΘ
 17/10/16 υμμετοχή στο μεγάλο συλλαλητήριο ύστερα από συμφωνία –
κάλεσμα 530 σωματείων, ΕΚ, Ομοσπονδιών για την υπογραφή ΕΓΕ, Ε.
 5/11/16 Γενικό υμβούλιο ΠΟΛ, Εκδήλωση για τα 60χρονα της ΠΟΛ
 8/12/16 Απεργία
 14/2/17 Κοινό συλλαλητήριο με φτωχομεσαίους αγρότες
 21/2/17 υλλαλητήριο ενάντια στα νέα μέτρα της κυβέρνησης ενόψει της 2ης
αξιολόγησης
 2/03/17 ύσκεψη κοινή ΠΟΛ – ΕΛΕΠΑ για Ασφαλιστικό – Μπλοκάκι
 6/03/17 υμμετοχή στην συνέντευξη Σύπου των επιτροπών αγώνα μισθωτών
και αυτοαπασχολούμενων για το ασφαλιστικό
 7/04/17 υμμετοχή στο υλλαλητήριο μαζί με το ΠΑΜΕ ενάντια στα νέα μέτρα
της κυβέρνησης ενόψει της 2ης αξιολόγησης
 17/5/17 48ωρη Απεργία
 18/5/17 υμμετοχή στο υλλαλητήριο μαζί με το ΠΑΜΕ ενάντια στα νέα μέτρα
της κυβέρνησης
 18/5/17 Παρέμβαση στο Τπουργείο Εργασίας για το ωράριο στην PWC
 20/5/17 Υορολογικό εμινάριο (φορολογία εισοδήματος Υυσικών προσώπων)
 26/5/17 υμμετοχή στη υναυλία του Π.Α.ΜΕ. «Σραγουδάμε και αγωνιζόμαστε
για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά»
 9/06/17 Διαδήλωση έξω από την Βουλή ενάντια στα νέα μέτρα της κυβέρνησης
 24/6/17 υμμετοχή στην κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη ενάντια
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης
 26/6/17 Παρέμβαση στο Τπουργείο Εργασίας για το ζήτημα της αξιολόγησης
στη Deloitte
 11/10/17. υμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρίας σε ειρηνοδικεία μαζί με το
ΠΑΜΕ ενάντια στις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς
 5/12/17 Έκτακτο συλλαλητήριο για το δικαίωμα στην απεργία
Σο Δ της ΠΟΛ συνεδρίασε συνολικά 12 φορές το δίχρονο που μας πέρασε.
Πήραμε μέτρα για τη συμμετοχή των εργαζομένων του κλάδου στις απεργίες που
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έγιναν και στα συλλαλητήρια. Κορυφαίες στιγμές ήταν η περίοδος του πρώτου
εξαμήνου του 2016 με τον αγώνα ενάντια στην κατάργηση του κοινωνικού
χαρακτήρα της ασφάλισης με κορύφωση την τριήμερη απεργία του Μαΐου. Περίοδος
με κοινά συλλαλητήρια με τους αγρότες, αλλά και με τους αυτοαπασχολούμενους.
Βασικό στοιχείο της περιόδου ήταν η πρωτοβουλία της ΠΟΛ για κοινές πρωτοβουλίες
μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων επιστημόνων, απευθύνοντας πλατύ κάλεσμα
σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου (σωματεία, επαγγελματικές και
επιστημονικές ενώσεις) για την ανάκτηση των απωλειών στο ασφαλιστικό, για
δημόσια δωρεάν καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
Μεσολάβησε το Γενικό υμβούλιο της ΠΟΛ στις 5/11/16, που το συνδυάσαμε
με εκδήλωση για τα 60χρονα της ΠΟΛ και την προετοιμασία των δυνάμεων του
κλάδου για την 4η Πανελλαδική υνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ, στην οποία συμμετείχαν
εκλεγμένοι αντιπρόσωποι σχεδόν από όλα τα σωματεία της ΠΟΛ. Θεωρούμε ότι
ήταν από τις πρωτοβουλίες που βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό τους πρωτοπόρους
εργαζόμενους του κλάδου, με απόκτηση εμπειρίας και γνώσης, αλλά και εξοπλισμού
για τη συνέχεια. Ξεδιάλυναν ζητήματα όπως η ενιαιοποίηση της αντίληψης για την
ανασύνταξη, πώς μπορεί να εκφραστεί στον κλάδο μας. Επίσης, ο αναντικατάστατος
ρόλος του ταξικού κινήματος στον κλάδο και γενικά. Είναι χαρακτηριστικές οι
κατακτήσεις για την ίση αμοιβή άντρα και γυναίκας για όμοια καθήκοντα, αλλά και
μια σειρά κατακτήσεις που τελικά επιβλήθηκαν από τους εργαζόμενους σε όλους
τους κλάδους. Επαληθεύεται μέσα από κάθε ιστορική περίοδο είτε σε περιόδους
ανόδου του κινήματος είτε σε περιόδους υποχώρησης, ότι καθοριστικό στοιχείο για
τη συμμετοχή του κόσμου είναι η συνειδητοποίηση ότι μπορεί και πρέπει να αλλάξει
η κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι δεν φτάνει ο ηρωισμός και η αυτοθυσία, που
βεβαίως είναι καταλυτικά στοιχεία, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην
χάνεται ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος και αυτός δεν είναι άλλος από την πάλη
για μια κοινωνία που θα ικανοποιούνται οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων
και του λαού. Όταν είναι καθαρός ο στρατηγικός στόχος, σημαίνει ότι και το κίνημα
έχει αποτελέσματα και κατακτήσεις πότε μικρές πότε μεγαλύτερες, ακόμα και σε
περιόδους δύσκολες και με υποχώρηση όπως είναι η σημερινή.
Σο τελευταίο δίχρονο στις περιοχές και χώρους που κάνουμε δουλειά φαίνεται
να ξεμπλοκάρει η κατάσταση. Ειδικά στην Αττική φαίνεται να ανεβαίνει το κύρος
του σωματείου, λόγω των συνεχών παρεμβάσεων, έχουμε καταφέρει να μιλάμε και
να μας ακούει αρκετά περισσότερος κόσμος απ’ ότι παλαιότερα.
Πρέπει όμως να πάρουμε άμεσα μέτρα συνολικά για την αύξηση της
οργάνωσης των εργαζομένων του κλάδου. Να επικαιροποιήσουμε το σχέδιο
ανασύνταξης του κλάδου. Βασικοί γενικοί στόχοι σε αυτή την κατεύθυνση είναι:
 Η μαζικοποίηση των ήδη υπαρχόντων σωματείων
 Δημιουργία νέων σωματείων
 Κάλυψη νέων χώρων
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 Ζωή & δράση των σωματείων: πέρα από τα κεντρικά μέτωπα, να
αξιοποιούνται εξελίξεις στον κλάδο, οι συνθήκες δουλειάς συνολικά. ε
αυτή την κατεύθυνση μπορεί να βοηθήσει το σχέδιο Ε.
Ε
ε αυτή την κατεύθυνση, κατάκτηση είναι το γεγονός ότι έχουμε πλέον
ολοκληρωμένο σχέδιο Ε. Έχει προηγηθεί συζήτηση στα δυο μεγαλύτερα
σωματεία, Αττικής και Θεσσαλονίκης και έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις που
έγιναν.
Δεν ξεκινήσαμε από το μηδέν. Ουσιαστικά, επικαιροποιήσαμε και
κωδικοποιήσαμε τα αιτήματα των τελευταίων χρόνων σε ένα σχέδιο και ειδικότερα
ενσωματώσαμε αλλαγές που πατούν πάνω στα κυρίαρχα προβλήματα του κλάδου
που είναι το απεριόριστο ωράριο, η εντατικοποίηση, η αξιολόγηση. Κορυφώνεται η
συζήτηση σήμερα στο υνέδριο προκειμένου να βγούμε στα γεμάτα από την
επόμενη μέρα. Πρέπει να είναι καθαρό και να διαπερνά και τη συζήτηση με τον
κόσμο ότι η Ε δεν είναι απλό τεχνικό ζήτημα. Είναι ζήτημα σκληρής ταξικής
πάλης, σύγκρουσης με την εργοδοσία, αλλά και την κυβέρνηση. Η πάλη για την
ανάκτηση των απωλειών δεν είναι αγώνας με αμυντικά χαρακτηριστικά, αλλά με
επιθετικά. Με τους όρους που έχουμε αυτή τη στιγμή στον κλάδο και την
οργανωτική κατάσταση, δεν μπορεί άμεσα να υπάρξει Ε. Εδώ θα αναμετρηθούμε
με όλες τις δυσκολίες και αδυναμίες που έχουμε. Σαυτόχρονα, η στρατηγική του
κεφαλαίου δεν είναι σε καμία περίπτωση η επαναφορά των Ε. Αντίθετα, είναι η
ενίσχυση της ευελιξίας. Οι προτεραιότητές τους στα πλαίσια της καπιταλιστικής
ανάπτυξης δείχνουν μεγαλύτερη επίθεση στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα.
Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, να έχουμε κατά νου ότι το σχέδιο Ε δεν θα το
έχουμε απλά για ζύμωση με τον κόσμο. Θα γίνει αντικείμενο πάλης και μέσα στους
χώρους δουλειάς, αλλά ταυτόχρονα και με πρωτοβουλίες, κινητοποιήσεις πχ. στον
ΕΒ, στο Τπουργείο Εργασίας (πίεση για το ζήτημα της υποχρεωτικότητας). Αυτό
σημαίνει ότι θα απλώσουμε τη δουλειά ταυτόχρονα σε μεγάλους και μικρούς χώρους
με διαφορετικές ιεραρχήσεις στα αιτήματα όμως.
Η πάλη για τη Ε μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί
αναγκαστικά θα ανοίξουν ζητήματα όπως πχ. “δεν μπορεί να μου τα δώσει ο
εργοδότης αυτά τα λεφτά”. Σο μεγαλύτερο κόστος για τον εργοδότη σε εταιρίες
παροχής υπηρεσιών όντως είναι ο μισθός των εργαζομένων. Όταν μπαίνει τέτοιος
προβληματισμός που όλοι τον συναντάμε, θα πρέπει να γίνεται καθαρό ότι οι
επιχειρήσεις κλείνουν ή έχουν προβλήματα όχι λόγω των υψηλών μισθών των
εργαζομένων, αλλά λόγω του ανταγωνισμού. Να βάζουμε σε αντιπαράθεση την
κερδοφορία και την ανάπτυξη του κλάδου και των κερδών των μεγάλων εταιριών σε
αντιπαράθεση με την πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά στους χώρους που
εργαζόμαστε, την μη ύπαρξη Ε. Επίσης, ζητήματα που μπορεί να βρούμε μπροστά
μας είναι η αναποτελεσματικότητα των αγώνων, η λογική της οικογένειας εν
προκειμένω για τους μικρούς χώρους.
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τους μεγάλους χώρους ανάλογα με τα προβλήματα που κυριαρχούν ανά
χώρο θα ιεραρχούμε αιτήματα που υπάρχουν στο σχέδιο Ε. Αυτή η πάλη θα
υπηρετεί το στόχο της μαζικοποίησης του σωματείου μέσα από αυτό το χώρο ή
ακόμη και το στόχο δημιουργίας επιχειρησιακού σωματείου, ή το στόχο δημιουργίας
σωματείου στην περιοχή που το έχουμε ανοίξει.
Ήδη οι μεγαλοεργοδότες του κλάδου έχουν πάρει τα μέτρα τους που μέσα από
τη νέα ατομική σύμβαση απαιτεί οι εργαζόμενοι να απεμπολήσουν οποιοδήποτε
δικαίωμα είχαν κατοχυρώσει τα προηγούμενα χρόνια. Αφαιρώντας δικαιώματα
στην εργασία και στο επάγγελμα (λογιστές, ελεγκτές κλπ). Οι εταιρίες σε ρόλο
σύγχρονου δουλέμπορα προβάλλουν την απαίτηση της να απασχολεί όσο θέλει,
όπου θέλει και όποτε θέλει τους εργαζόμενους, ακόμα και να τους δανείζει πλήρως ή
μερικώς σε πελάτες. Επιδιώκει να τελειώνει με τον σταθερό εργάσιμο χρόνο των
εργαζομένων, να τους χρησιμοποιεί όταν και όποτε αυτή το κρίνει σκόπιμο,
ενσωματώνοντας τις οδηγίες έρκας της ΕΕ, που γίνεται διάκριση του χρόνου
εργασίας σε ενεργό και ανενεργό, με την πρόθεση αυτός που χαρακτηρίζεται ως μη
ενεργός εργάσιμος χρόνος από τον εργοδότη, να μην αμείβεται. Μια σύμβαση
κόλαφο, ένας μεσαίωνας για τους εργαζομένους. Ανοίγοντας επικίνδυνο δρόμο
για τους εργαζόμενους του κλάδου και γενικότερα. Είναι η υλοποίηση της
απαίτησης του ΕΒ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κατάργηση κάθε
εργασιακού δικαιώματος.
Με ευθύνη των σωματείων πρέπει να ανοίξει η συζήτηση με γενικές
συνελεύσεις, συσκέψεις. Σο σχέδιο Ε είναι η πρόταση της ΠΟΛ για να την
παλέψουν οι εργαζόμενοι του κλάδου, δεν θα είναι υπόθεση μόνο των Δ. Σο αμέσως
επόμενο διάστημα θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση προς το νέο Δ για το σχέδιο
που θα βάλει στην περιοχή του το κάθε σωματείο για παρεμβάσεις σε χώρους
δουλειές και λοιπές πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση.
Επαγγελματικά δικαιώματα
Βασική εξέλιξη της περιόδου είναι η υλοποίηση πλέον της ηλεκτρονικής
υπογραφής στα πλαίσια της απελευθέρωσης του λογιστή φοροτέχνη. Είναι
ουσιαστικά η υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την απελευθέρωση.
Γενικότερα, πρέπει να βελτιωθούμε στον τρόπο που παρεμβαίνουμε στα
ζητήματα της πιστοποίησης και των άλλων ειδικοτήτων των οικονομολόγων.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Σα προηγούμενα χρόνια ιεραρχήσαμε και σωστά κάναμε τους μεγάλους
χώρους. Όμως ιεραρχώ δεν σημαίνει δεν κάνω κάτι άλλο. Έτσι ατόνησε σε μεγάλο
βαθμό η παρέμβασή μας στους μικρότερους χώρους και αντίστοιχα η παρέμβαση
στα ζητήματα που μπορούν να συγκινήσουν τους εργαζόμενους από αυτούς τους
χώρους. Αντίστοιχα ατόνησε και η προσπάθεια συμπόρευσης με τους
αυτοαπασχολούμενους του κλάδου. Θα πρέπει να ξαναβάλουμε στην ημερήσια
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διάταξη τα ζητήματα της απελευθέρωσης του κλάδου, που έχουν παράλληλα
επιπτώσεις σε μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους. Είναι ανάγκη τώρα να
αναπροσαρμόσουμε και να ελέγχουμε ανά εξάμηνο τους στόχους που θα
βάλουμε.
Παράλληλα με την προσπάθεια της εξειδικευμένης δουλειάς ανά μεγάλο
χώρο, ταυτόχρονα να ενισχυθεί η δουλειά σε περιοχές που έχουμε κουβεντιάσει και
που κατοικούν συγκεντρωμένα μέλη του σωματείου που κατά κύριο λόγο
εργάζονται σε μικρότερους χώρους και ταυτόχρονα υπάρχει συγκέντρωση
λογιστικών γραφείων, πχ. Περιστέρι (Δυτ. υνοικίες), Νίκαια, Μαρούσι (Βόρεια
Προάστια) στην προοπτική δημιουργίας παραρτημάτων. Να εντείνουμε τις
πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο. Φρειάζεται πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση στα
πλαίσια των λαϊκών επιτροπών, να αξιοποιούμε κόσμο που μπορεί να γνωρίζουν,
ζητήματα που σηκώνουν σε συνδυασμό με τη συζήτηση για τα προβλήματα στους
χώρους δουλειάς.
Φρειάζεται σταθερή παρέμβαση στα ΙΕΚ, ΣΕΙ, ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης.
Να επικεντρώσουμε στις μεγάλες σχολές και να σταθεροποιήσουμε την παρουσία
μας εκεί.
Γενικά, είναι σοβαρό ζήτημα για όλα τα σωματεία ανεξαιρέτως η καθημερινή
ζωή και δράση. Φρειάζεται βεβαίως και η τακτική συνεδρίαση του Δ με αντίστοιχη
ενημέρωση του Δ της ΠΟΛ ώστε να εξασφαλίζεται η παρουσία μέλους του Δ,
αλλά να μην μένουμε μόνο σε αυτό. Φρειάζονται πρωτοβουλίες και δραστηριότητες
για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τις οικογένειες των εργαζομένων του
κλάδου. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 για τους παιδικούς σταθμούς, να εξασφαλίζουμε ότι γίνονται δεκτά τα παιδιά
 για τις συνθήκες στα σχολεία,
 αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με δημιουργικές δραστηριότητες
(αθλητισμός, πολιτισμός)
 σεμινάρια, που να ενημερώνουν τους συναδέλφους για τις εκάστοτε αλλαγές
στην φορολογική νομοθεσία, που θα αποκαλύπτουν ταυτόχρονα τον
αντιλαϊκό χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος.
Όσον αφορά τη δημιουργία νέων σωματείων, με βάση εξέταση παλαιότερων
στοιχείων κυρίως του ΙΚΑ, αλλά και με βάση την εικόνα που έχουμε, που βασίζεται
περισσότερο στην αίσθηση λόγω γενικότερης οικονομικής δραστηριότητας. Αξίζει να
σημειώσουμε, ότι το ΙΚΑ πρόσφατα αρνήθηκε να μας δώσει τα ανάλογα στοιχεία
που ζητούσαμε σε τακτική βάση ανά κωδικό ασφάλισης. κεφτόμαστε να
προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα για παρέμβαση για αυτό το ζήτημα.
Αντίστοιχα, το νέο Δ της ΠΟΛ θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα έτσι
ώστε τα σωματεία μέλη μας να λαμβάνουν έγκαιρα τα υλικά μας προς αξιοποίηση.
Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι, ότι απόφαση θα λάβουμε σήμερα, για την
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υλοποίηση της ευθύνη έχει συνολικά το σώμα του συνεδρίου, όπως και για την
κατεύθυνση που βάζουμε.
Σέλος, αξίζει να σημειώσουμε το ρόλο του εργοδοτικού – κυβερνητικού
συνδικαλισμού και στον δικό μας κλάδο. Να θυμίσουμε το ρόλο των δυνάμεων του
ΤΡΙΖΑ και των Παρεμβάσεων που στο μεγάλο σταθμό της ενοποίησης των δυο
σωματείων Αθήνας – Πειραιά και της αλλαγής του καταστατικού με αιχμή τη
διαφωνία για το νέο καταστατικό αποχώρησαν από το σωματείο (ΕΛΕΠΑ), αλλά
δραστηριοποιούνται όμως όλη αυτή την περίοδο μέσω της διαδικτυακής ομάδας ή
μέσω της ΟΙΤΕ. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι του ΜΕΣΑ που μεταπήδησαν στην ΟΙΤΕ,
έπαιξαν «πρωτοπόρο» ρόλο στις εκλογές που έκαναν οι μεγάλοι εργοδότες του
κλάδου του εμπορίου (ΚΛΑΒΕΝΙΣΗ, ΜΑΡΚΕΣ ΙΝ, ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ) στο
λεγόμενο σωματείο των εργαζομένων στο εμπόριο και στα τρόφιμα. Σέτοιος
απαξιωτικός είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους, προκειμένου να
εξασφαλίζουν πλειοψηφίες, χρηματοδότηση από τα όργανα του κράτους και της ΕΕ
προκειμένου να χειραγωγούν, να εκφυλίζουν και τελικά να στρώνουν το δρόμο για
να περνάει από πάνω η καπιταλιστική ανάπτυξη.
ΠΛΑΙΙΟ ΠΑΛΗ

Άμεσα υπογραφή αξιοπρεπούς υλλογικής ύμβασης Εργασίας (Ε) για τους
λογιστές, βοηθούς λογιστές. Να περιληφθούν στη Ε και οι ελεγκτές. Να περιληφθούν
στη Ε και οι νεοπροσλαμβανόμενοι κάτω των 25 ετών.

Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους με συλλογική σύμβαση, 7ωρο 5νθήμερο 35ωρο,
κοινωνική ασφάλιση, προστασία στη δουλειά. Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, κάλυψη
των απωλειών τώρα.

Κατάργηση των ατομικών συμβάσεων εργασίας και των ενώσεων προσώπων.

Κανένας εργαζόμενος να μην πληρώνεται με μισθό κάτω από 751 ευρώ.

Επαναφορά της Εθνικής Γενικής υλλογικής ύμβασης στα 751 ευρώ για όσους
αμείβονται με το βασικό μισθό.

Να επανέλθουν οι κατώτεροι κλαδικοί μισθοί στα επίπεδα του 2009.

Να αποκατασταθούν οι σταθερές εργασιακές σχέσεις. Κατάργηση των νόμων που
προωθούν και ενισχύουν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις.

Κατάργηση των αδειών στο επάγγελμα του λογιστή (ν. 2515/97, ΠΔ.340/98, άρθρο 17
του ν.3470/2006). Να μην πληρώσουμε το χαράτσι της ανανέωσης των αδειών.

Κατάργηση των όσων προβλέπονται από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα
δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 (ν.4093/2012) & της πιστοποίησης (άρθρο 17 του ν.
3842/2010). Μοναδικά κριτήρια εξέλιξης να είναι αυτά που προβλέπονται στη υλλογική
ύμβαση Εργασίας, με βάση την εκπαίδευση και προϋπηρεσία.

Με το πτυχίο και το σύνολο της προϋπηρεσίας του, κάθε συνάδελφος να πηγαίνει
για την απόκτησης της αντίστοιχης άδειας λογιστή. Η προϋπηρεσία να μετράει από τη
λήψη του πτυχίου και να υπολογίζεται και ο χρόνος ανεργίας.

Δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς

Να αποδεσμευτεί η υποβολή δηλώσεων από την ταμειακή τακτοποίησή του στο
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ) για όσους συναδέλφους έχουν άδεια φοροτέχνη λογιστή.
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Η αναλυτική κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης να συνυπογράφεται από τον
εργοδότη-επιχειρηματία και το λογιστή, γιατί αλλιώς ανοίγεται ο δρόμος για επίρριψη
ευθυνών στο λογιστή χωρίς καμία προστασία του.

Κατάργηση των ποινών και κυρώσεων σε βάρος του λογιστή, κατάργηση της
συνυπευθυνότητας. Δίνουμε τη μάχη ενάντια στον κατάπτυστο Κώδικα Δεοντολογίας του
ΟΕΕ.

Όχι στην εκχώρηση φορολογικών αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες. Κρατικός
φοροεισπρακτικός μηχανισμός που θα φορολογεί το μεγάλο κεφάλαιο και όχι να ληστεύει
το λαό.

Άμεση αύξηση της φορολογίας των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων και των
υψηλών εισοδημάτων στο 45%.

Αφορολόγητο όριο ατομικό 20.000 €, οικογενειακό 40.000 ευρώ και 5.000 ευρώ για κάθε
παιδί.

Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση - Πτυχίο με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.

Ενιαίο, Καθολικό, αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν σύγχρονο σύστημα Τγείας Πρόνοιας, Προληπτικής και Επείγουσας Ιατρικής για όλους, που θα χρηματοδοτείται
αποκλειστικά από το κράτος.
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