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Καηαγγέιινπκε ηηο απαξάδεθηεο αηνκηθέο ζπκβάζεηο πνπ έδσζε απηέο ηηο κέξεο
ζηνπο εξγαδνκελνπο ε PwC απαηηώληαο από ηνπο εξγαδόκελνπο λα απεκπνιήζνπλ
νπνηνδήπνηε δηθαίσκα είραλ θαηνρπξώζεη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Αθαηξώληαο
δηθαηώκαηα ζηελ εξγαζία θαη ζην επάγγεικα (ινγηζηέο, ειεγθηέο θιπ.). Η εηαηξεία ζε
ξόιν ζύγρξνλνπ δνπιέκπνξα πξνβάιιεη ηελ απαίηεζή ηεο λα απαζρνιεί όζν ζέιεη,
όπνπ ζέιεη θαη όπνηε ζέιεη ηνπο εξγαδόκελνπο, αθόκα θαη λα ηνπο δαλείδεη πιήξσο ή
κεξηθώο ζε πειάηεο. Επηδηώθεη λα ηειεηώλεη κε ην ζηαζεξό εξγάζηκν ρξόλν ησλ
εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ρξεζηκνπνηεί όηαλ θαη όπνηε απηή ην θξίλεη ζθόπηκν,
ελζσκαηώλνληαο ηελ νδεγία Σέξθαο ηεο ΕΕ, πνπ γίλεηαη δηάθξηζε ηνπ ρξόλνπ
εξγαζίαο ζε ελεξγό θαη αλελεξγό, κε ηελ πξόζεζε απηόο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο κε
ελεξγόο εξγάζηκνο ρξόλνο από ηνλ εξγνδόηε, λα κελ ακείβεηαη. Μηα ζύκβαζε
θόιαθν, έλαο κεζαίωλαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, αλνίγνληαο παξάιιεια
επηθίλδπλν δξόκν γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ θιάδνπ θαη γεληθόηεξα. Δίλαη ε
πινπνίεζε ηεο απαίηεζεο ηνπ ΔΒ θαη ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο γηα
θαηάξγεζε θάζε εξγαζηαθνύ δηθαηώκαηνο.
Μεηά ηελ άκεζε παξέκβαζε ηεο ΕΛΕΠΑ θαη ηεο ΠΟΛ, πνιινί εξγαδόκελνη δελ έρνπλ
ππνγξάςεη ηελ θαηάπηπζηε ζύκβαζε. Έγηλαλ άκεζεο ζπζθέςεηο θαη ζπδεηήζεηο γηα
ελεκέξσζε θαη ζπληνληζκό ηεο δξάζεο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξεκβάζεηο θαη
θαηαγγειίεο ζην ΣΕΠΕ θαη ζην Υπ. Εξγαζίαο. Παξά ηε ηππηθή ζέζε πνπ πήξαλε γηα
πάγσκα ηεο δηαδηθαζίαο, θακία ελέξγεηα δελ έθαλαλ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Δελ
παξεκβαίλνπλ θαζόινπ, έηζη ε εξγνδνζία αγλνεί πξνθιεηηθά ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΣΕΠΕ
θαη πξνρσξάεη όιεο απηέο ηηο κέξεο θαλνληθά ηε δηαδηθαζία ησλ άζιησλ ζπλζεθώλ
εξγαζίαο πνπ κε κεγαιύηεξε έληαζε άξρηζαλ λα εθαξκόδνληαη θαηά ηα ρξόληα ηεο
θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ην θόβν, θαζώο θαη όζν ην δπλαηόλ
πεξαηηέξσ κείσζε ηεο αμίαο ηεο εξγαηηθήο δύλακεο.
Οη εξγαδόκελνη λα βγάινπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο.
Η κόλε δηέμνδνο είλαη ε ζπιινγηθή δξάζε θαη πάιε κε ην ζωκαηείν, γηα
δνπιεηά θαη δωή κε ζπγθξνηεκέλα δηθαηώκαηα.
Απαηηνύκε ηώξα ε εξγνδνζία λα πάξεη πίζω ηηο θαηάπηπζηεο αηνκηθέο
ζπκβάζεηο.
πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ θιάδνπ.
Όινη ζηελ απεξγία ζηηο 14 Γεθέκβξε.
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