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ΓΔΝΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

 
πδεηάκε ζήκεξα ηνλ απνινγηζκφ απφ ην πξνεγνχκελν πλέδξην ηεο ΠΟΙ, ην 27ν θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ καο γηα ην επφκελν δηάζηεκα. 
Σελ πεξίνδν πνπ γίλεηαη ην Γεληθφ πκβνχιην ηεο ΠΟΙ, ζέινπκε λα γίλεη νπζηαζηηθή 

ζπδήηεζε, λα ππάξμεη έλαο πξψηνο απνινγηζκφο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ βάιακε ζην 

ηειεπηαίν ζπλέδξην ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θεληξηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ζήκεξα ηνπο 
εξγαδφκελνπο θαη ηνπο αλέξγνπο, ην ηαμηθφ θίλεκα ζπλνιηθά. ήκεξα θνπβεληηάδνπκε θαη 

ζρεδηάδνπκε ηελ πξνεηνηκαζία απάληεζεο ζηελ θιηκαθνχκελε επίζεζε εξγνδνζίαο θαη 
θπβέξλεζεο κε παλειιαδηθή παλεξγαηηθή απεξγία θαη θιηκάθσζε ηεο πάιεο. Δπίζεο 
πξνεηνηκαδφκαζηε γηα ηελ 4ε Παλειιαδηθή πλδηάζθεςε ηνπ ΠΑΚΔ. 

Ζ ζεκεξηλή ζπδήηεζε γίλεηαη ζε κηα πεξίνδν, φπνπ ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ 
εηνηκάδνληαο ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2017 θαζψο θαη ην πιαίζην ησλ ζπκθσληψλ πνπ 

έρεη ππνγξάςεη κε ηνπο ιεγφκελνπο «ζεζκνχο», πξνεηνηκάδεη λέν ρηχπεκα ζηηο εξγαζηαθέο 
ζρέζεηο κε, ηελ αιιαγή ηνπ λφκνπ γηα ηα εξγαζηαθά, ην ρηχπεκα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο. 

Δπίζεο κε φρεκα ην ιεγφκελν «θνηλσληθφ εηζφδεκα αιιειεγγχεο» εηνηκάδεη ηελ ζπξξίθλσζε 

κέρξη θαη ηελ εμάιεηςε πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, ηελ θαηάξγεζε ησλ φπνησλ θνξναπαιιαγψλ 

έρνπλ κείλεη κε ελδερφκελε αθφκα θαη πεξαηηέξσ κείσζεο ηνπ ήδε κεησκέλνπ αθνξνιφγεηνπ.  
Γηα ηηο αιιαγέο ζηα εξγαζηαθά πνπ επηδηψθεη λα πξνσζήζεη ε ζπγθπβέξλεζε πξνο φθεινο 

ηνπ ΔΒ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγνδνηψλ έρεη ζχκκαρν ηελ μεπνπιεκέλε εγεζία ηεο ΓΔΔ. Όιν 

ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα κε φρεκα ηελ ινγηθή ηνπ θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ, ηεο δίθαηεο 
αλάπηπμεο θαη ηεο αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο ε Θπβέξλεζε καδί κε ην 

ΔΒ, άιιεο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηελ ΓΔΔ, κεηά απφ δηαβνχιεπζε θαηέιεμαλ ζε έλα 
θνηλφ πφξηζκα, ην νπνίν έρνπλ αλαγάγεη ζε «Δζληθή Γξακκή Άκπλαο» απέλαληη ζηηο επηδηψμεηο 
ησλ πηζησηψλ.  

Σν πφξηζκα απηφ, ην νπνίν απνηειεί ηε βάζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, φρη κφλν δελ 
επαλαθέξεη ηίπνηα απφ ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ (φπσο δηαθεκίδεη ε 

θπβέξλεζε), αιιά ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ αλνίγεη δξφκν γηα αθφκα ρεηξφηεξεο 
εμειίμεηο: 
 ην δήηεκα ηνπ θαηψηεξνπ κηζζνχ θαη ηεο ΔΓΔ, ην πφξηζκα πξνηείλεη ηελ επαλαθνξά 

ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη ζπλδηθάησλ κε ηελ πξφβιεςε γηα ηελ παξνπζία θαη 
«αλεμάξηεησλ εκπεηξνγλσκφλσλ» νη νπνίνη  ζα δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην ζην νπνίν ζα θηλείηαη 

ν θαηψηεξνο κηζζφο, κε θξηηήξην ηελ «παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα» ηεο 

http://www.pol.org.gr/
mailto:pol@otenet.gr


[2] 

 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Γειαδή θξηηήξην ζα είλαη ην κέγεζνο ηεο αχμεζεο ησλ θεξδψλ ησλ 
κνλνπσιίσλ θαζψο θαη ην νινθιεξσηηθφ ηζάθηζκα ησλ φξσλ δνπιεηάο θαη δσήο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

 Δπηπιένλ, ην πφξηζκα δηαηεξεί ην αίζρνο ηνπ ππν-θαηψηαηνπ κηζζνχ πνπ ηζρχεη, κφλν πνπ 
αληί ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ειηθίαο (πάλσ ή θάησ απφ ηα 25 έηε), ζέηεη σο λέν θξηηήξην ηελ 

«εξγαζηαθή εκπεηξία». Δπνκέλσο, δηεπξχλεη ηε δεμακελή ηεο αθφκα πην θηελήο εξγαηηθήο 
δχλακεο, αθνχ ζήκεξα έλα κεγάιν ηκήκα λέσλ εξγαδνκέλσλ, θπξίσο απηφ ησλ πηπρηνχρσλ, 
βγαίλνπλ γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηά ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

 Γηα ηηο νκαδηθέο απνιχζεηο φρη κφλν δελ ζέηεη εκπφδηα, αιιά αλνίγεη ην δξφκν γηα αθφκα 
κεγαιχηεξε επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αθνχ νη επηρεηξήζεηο ζην φλνκα ηνπ λα κελ 

πξνρσξνχλ ζε απνιχζεηο πάλσ απφ ηα ζεζκνζεηεκέλα φξηα, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
κεηψλνπλ ηελ απαζρφιεζε ζην ειάρηζην, κε καδηθή εθαξκνγή είηε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο, 
είηε ηεο εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο, είηε θαη ηα δχν καδί.  

 Γηα ηηο θιαδηθέο ζπκβάζεηο, ζε θακία πεξίπησζε δελ εμαζθαιίδεηαη νχηε ε επεθηαζηκφηεηά 
ηνπο, θαζψο ζπκπεξηιακβάλνληαη πιήζνο εμαηξέζεσλ γηα ηελ κε εθαξκνγή ηνπο, κε 

ραξαθηεξηζηηθφηεξν ην δηθαίσκα ηνπ εξγνδφηε λα κελ ηηο εθαξκφδεη φηαλ επηθαιεζηεί 
νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. 
 ηελ πεξίπησζε ηεο Γηαηηεζίαο, ην πφξηζκα φρη κφλν αθήλεη αλνηρηφ ην δξφκν λα 

ππάξμνπλ αιιαγέο πξνο ην ρεηξφηεξν αιιά θπξίσο λα θιείζεη εληειψο ε πφξηα ηεο «κνλνκεξνχο 
πξνζθπγήο» ζηνλ ΟΚΔΓ. 

Δίλαη ε εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηνπ ηξίηνπ Κλεκνλίνπ πνπ ςήθηζαλ απφ θνηλνχ ΤΡΗΕΑ, 
ΛΓ, ΑΛΔΙ, ΠΑΟΘ, ΠΟΣΑΚΗ. ηελ πξνζπάζεηα λα θξχςνπλ ηελ πιήξε ηαχηηζε κε ηηο 

επηθείκελεο αλαηξνπέο, φινη καδί έρνπλ ζηήζεη έλαλ απνπξνζαλαηνιηζηηθφ θαπγά - άιινηε κε 
αθνξκή ηνπ κνηξάζκαηνο ηειενπηηθήο πίηηαο ζηνπο εγρψξηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο θαη 
άιινηε γηα δεηήκαηα «δηαθζνξάο» - ηα νπνία είλαη ζχκθπηα κε ην ίδην ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα 

-  ν νπνίνο φκσο θακία ζρέζε δελ έρεη κε ηα Ιατθά πκθέξνληα. Κάιηζηα θαίλεηαη λα εληείλεηαη 
ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ε παξέκβαζε ηνπ εγρψξηνπ θεθαιαίνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζπεξαζηεί ε 

αληηπαξάζεζή ηνπο ζηα επηκέξνπο δεηήκαηα, έηζη ψζηε ππάξμεη ζπλαίλεζε ηνπιάρηζηνλ αλάκεζα 
ζηα δπν κεγαιχηεξα αζηηθά θφκκαηα, ηνλ ΤΡΗΕΑ θαη ηε ΛΓ, ζηα βαζηθά δεηήκαηα, πνπ 
αθνξνχλ ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ γεσπνιηηηθνχ ξφινπ πνπ παίδεη 

ε ρψξα ελ κέζσ γεληθεπκέλσλ αληηζέζεσλ θαη αληαγσληζκψλ ζηελ πεξηνρή.  
Σα δπν απηά δεηνχκελα γηα ην θεθάιαην δελ είλαη άζρεηα ην έλα κε ην άιιν, ην αληίζεην. 

Ζ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη αλάθακςε είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηε γεσπνιηηηθή αλαβάζκηζε, 
ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο εληζρχεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 
θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή. 

Θαζφινπ ηπραία, άιισζηε, ε θπβέξλεζε δηαθεκίδεη ηα γεσζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 
ρψξαο (κέινο ηεο ΔΔ - Δπξσδψλεο θαη ηνπ ΛΑΣΟ, ιεηηνπξγία ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ, γεηηλίαζε 

κε πεξηνρέο κεγάινπ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο δπλάκεηο θ.ά.), γηα λα απνζπάζεη 
ζηήξημε πξνζδνθψληαο νθέιε γηα ην ληφπην θεθάιαην ηελ πεξίνδν ηεο αλάθακςεο ηεο 
θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο. Γηα απηφ επίκνλα πξνβάιιεη ηελ Διιάδα σο ην κνλαδηθφ πφιν 

ζηαζεξφηεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 
Ζ θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηεί ηε ιεγφκελε πνιπεπίπεδε εμσηεξηθή πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ ε 

αζηηθή ηάμε ηεο ρψξαο καο λα έρεη αλαβαζκηζκέλν ξφιν ζηα πιαίζηα ησλ ελδνηκπεξηαιηζηηθψλ 
αληηζέζεσλ. ε απηά ηα πιαίζηα εληζρχεη ηελ ζηξαηεγηθή ζρέζε ηεο Διιάδαο κε ηηο ΖΠΑ. 
Υξεηάδεηαη ζαξξεηά λα αλνίγνπκε ην δήηεκα ηνπ πνιέκνπ ζηνλ θφζκν. Λα είλαη θαζαξφ φηη ην 

θίλεκα, νη εξγαδφκελνη δελ ζα πξέπεη λα ρχζνπκε ην αίκα καο γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ 
κεγαινεπηρεηξεκαηηψλ, αιιά λα ζηξέςνπκε ηα ππξά καο ελάληηα ζε απηνχο θαη ηελ εμνπζία 

ηνπο, πνιεκψληαο γηα ηα δηθά καο ζπκθέξνληα. 
ήκεξα, είκαζηε αληηκέησπνη κε ηελ φμπλζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο, απνηέιεζκα ησλ 

Ηκπεξηαιηζηηθψλ Δπεκβάζεσλ ζηελ πεξηνρή. Κε ηελ απφ θνηλνχ απφθαζε Δ.Δ. – Θπβέξλεζεο 
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ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ ζήκεξα παξακέλνπλ ζηελ ρψξα καο ρηιηάδεο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο. 
Απέλαληη ζηηο θξαπγέο κίζνπο θαη ηηο πξνβνθάηζηεο ηεο εγθιεκαηηθήο-λαδηζηηθήο νξγάλσζεο 
Υξπζή Απγή, ηηο δηάθνξεο ΚΘΟ θαη άιιεο νξγαλψζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζηήζεη ρνξφ 

εθαηνκκπξίσλ γχξσ απφ ην δξάκα πνπ δνχλε νη πξφζθπγεο, ην ηαμηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα 
χςσζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηείρνο αιιειεγγχεο αγθαιηάδνληαο ηα ζχκαηα ηνπ 

Ηκπεξηαιηζηηθνχ πνιέκνπ.  
Σελ πεξίνδν απηή ζπλερίδεηαη ε δίθε ηεο εγθιεκαηηθήο Υξπζήο Απγήο κε ηελ εμέηαζε ηεο 

ππφζεζεο ζρεηηθά κε ηελ επίζεζε ηνπ ηάγκαηνο εθφδνπ ηεο ζε ζπλδηθαιηζηέο ηνπ ΠΑΚΔ, ην 

επηέκβξε ηνπ 2013, ζην Πέξακα.  Ζ Υξπζή Απγή είλαη εγθιεκαηηθή νξγάλσζε γηαηί είλαη 
λαδηζηηθή. Δίλαη ηζηξάθηα ησλ εξγνδνηψλ θαη δνινθφλνη ληφπησλ θαη μέλσλ εξγαηψλ. Δίλαη ηα 

καληξφζθπια ηεο αζηηθήο ηάμεο, φπιν ηεο απέλαληη ζην νξγαλσκέλν ηαμηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ 
θίλεκα. Ζ ΠΟΙ θαη ηα ζσκαηεία κέιε ηεο ζπκπαξαζηεθφκαζηε ζε φινπο απηνχο πνπ έρνπλ 
δερζεί ηελ επίζεζε ησλ θαζηζηψλ θαη θάλνπκε μεθάζαξν φηη ζα θάλνπκε φ,ηη πεξλάεη απφ ην 

ρέξη καο, γηα λα μεισζνχλ απφ παληνχ, απφ θάζε ρψξν δνπιεηάο, απφ θάζε γεηηνληά. 

 

ΓΡΑΗ ΠΟΛ 
 

 Απνθαζίζακε ζηα πιαίζηα ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ κε εθδήισζε λα ηηκήζνπκε ηα 
60ρξνλα ηεο ΠΟΙ. ηφρνο καο ήηαλ κέζα απφ απηή ηελ εθδήισζε λα εληζρχζνπκε ηε ζπδήηεζε 

ζε ζρέζε κε ην ηη θίλεκα ζέινπκε ζηνλ θιάδν αιιά θαη γεληθά. Η ηζηνξία ηεο ΠΟΛ δηδάζθεη 
ηελ αλεηξήλεπηε πάιε κε ηελ εξγνδνζία θαη ην θξάηνο ηεο. Αλαδεηθλύεηαη ν 
αλαληηθαηάζηαηνο ξόινο ηνπ ηαμηθνύ θηλήκαηνο θαη ζηνλ θιάδν θαη γεληθά. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθέο νη θαηαθηήζεηο γηα ηελ ίζε ακνηβή άληξα θαη γπλαίθαο γηα όκνηα 
θαζήθνληα, όπσο θαη κηα ζεηξά θαηαθηήζεηο πνπ ηειηθά επηβιήζεθαλ από ηελ πάιε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε όινπο ηνπο θιάδνπο. Δπαιεζεύεηαη κέζα από θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν 
είηε ζε πεξηόδνπο αλόδνπ ηνπ θηλήκαηνο είηε ζε πεξηόδνπο ππνρώξεζεο, όηη 

θαζνξηζηηθό ζηνηρείν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θόζκνπ είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε όηη κπνξεί 
θαη πξέπεη λα αιιάμεη ε θαηάζηαζε. Απηό ζεκαίλεη όηη δελ θηάλεη ν εξσηζκόο θαη ε 
απηνζπζία, πνπ βεβαίσο είλαη θαηαιπηηθά ζηνηρεία, αιιά ζα πξέπεη λα κελ ράλεηαη 

πνηνο είλαη ν ζηξαηεγηθόο ζηόρνο. Απηόο δελ είλαη άιινο από ηελ πάιε γηα κηα 
θνηλσλία πνπ ζα ηθαλνπνηνύληαη νη ζύγρξνλεο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ιανύ. 

Όηαλ είλαη θαζαξόο ν ζηξαηεγηθόο ζηόρνο, ζεκαίλεη όηη θαη ην θίλεκα έρεη 
απνηειέζκαηα θαη θαηαθηήζεηο πόηε κηθξέο πόηε κεγαιύηεξεο, αθόκα θαη ζε πεξηόδνπο 
δύζθνιεο, ζε πεξηόδνπο ππνρώξεζεο όπσο είλαη ε ζεκεξηλή. 

 Κε βάζε απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο, πνπ δελ είλαη ζεκεξηλέο, αιιά δηαπεξλνχλ φιε ηε δξάζε 
καο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, πξνζπαζήζακε λα εμεηδηθεχζνπκε ηελ δξάζε καο φιν ην δηάζηεκα 

πνπ πέξαζε απφ ην πξνεγνχκελν πλέδξην. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλακε ζηα 
ζπκπεξάζκαηα ηνπ 27νπ ζπλεδξίνπ καο: “είλαη ζεκαληηθό δήηεκα όηη έρνπκε θαηαθηήζεη ηε 

ζωζηή γξακκή πιεύζεο, θάλακε βήκαηα θαη ην πξνεγνύκελν δίρξνλν ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε. 
Δειαδή ηελ νξγάλωζε ηεο πάιεο ελάληηα ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, ηελ 
θπβέξλεζε, ηελ ΕΕ, ην ΝΑΤΟ. Δελ είλαη απιό. Ούηε θαηαθηηέηαη από ηε κηα κέξα ζηελ άιιε. 

Είλαη δηαρξνληθή ε ηαμηθή θαηεύζπλζε ηεο ΠΟΛ. Είλαη όκωο ζνβαξό δήηεκα ε πξνζαξκνγή θάζε 
θνξά ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Είλαη αλάγθε όκωο ζήκεξα λα μεπεξάζνπκε δπζθνιίεο πνπ 

εληνπίδνληαη θαη αδπλακίεο πνπ πξέπεη λα αλαδεηρηνύλ από ην ζπλέδξην ώζηε ην επόκελν 
δηάζηεκα λα κεηξήζνπκε απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο βήκαηα ζηελ νξγάλωζε ηωλ εξγαδνκέλωλ 
ηεξαξρώληαο ηνπο κεγάινπο ρώξνπο”. ε απηά ηα πιαίζηα, επηζεκαίλακε όηη ρξεηάδεηαη 

ζρέδην αλά κεγάιν ρώξν δνπιεηάο, κε παξαθνινύζεζε ησλ εμειίμεσλ θαη ηνπ ξόινπ 
ηεο θάζε επηρείξεζεο ώζηε λα ηα αλαδεηθλύνπκε ζηνπο εξγαδόκελνπο, γηα λα γίλεηαη 

όιν θαη πην θαζαξή ε βαζηθή αληίζεζε, όηη από ηε κηα πιεπξά έρνπκε γηγάλησζε ησλ 
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κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη αύμεζε θεξδώλ θαη από ηελ άιιε πιεπξά ηελ ρεηξνηέξεπζε 
νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ησλ ζπλζεθώλ δνπιεηάο θαη δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Απηή ήηαλ ε βάζε πάλσ ηελ νπνία θηλεζήθακε φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. ίγνπξα 
ζα πξέπεη λα κεηξήζνπκε βήκαηα αθφκε πεξηζζφηεξα κέρξη ην επφκελν ζπλέδξην κε βαζηθφ 
ζηαζκφ ηηο αξραηξεζίεο ηνπ ζσκαηείνπ ηεο Αηηηθήο ζε ιίγεο κέξεο, αθνχ είλαη ε πεξηνρή πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη φιεο νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη αξηζκνχλ ρηιηάδεο εξγαδνκέλνπο. 

 πλνιηθά γηα ηνπο κεγάινπο ρψξνπο, ζε άκεζε ζπλεξγαζία θπξίσο κε ην ζσκαηείν ηεο 
Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, δηακνξθψζακε ζπγθεθξηκέλν ζρέδην αλά ρψξν δνπιεηάο, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζε, αθνχ δελ επηθξαηνχλ παληνχ αθξηβψο νη ίδηεο 

ζπλζήθεο. Κε βάζε απηφ ην ζρέδην, έγηλε πξνζπάζεηα νη αλαθνηλψζεηο ησλ δπν ζσκαηείσλ 
Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο λα είλαη αληίζηνηρα πξνζαξκνζκέλεο θαη λα γίλνπλ νη αληίζηνηρεο 

παξεκβάζεηο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πάλησο, ζπλδπάζακε ηα επηκέξνπο δεηήκαηα κε ηηο γεληθέο 
εμειίμεηο. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε γηα ηελ παξέκβαζε καο ζα αθνινπζήζεη ακέζσο κεηά ηελ 
εηζήγεζε. 

 Σν Γ ζπλεδξίαζε ελληά θνξέο κέρξη ζήκεξα. Πήξακε απφθαζε ζπκκεηνρήο ζε 
φιεο ηηο απεξγίεο (3/12/15, 4/2/16, 6-7-8/5/16) θαη πήξακε αληίζηνηρα κέηξα γηα ηελ επηηπρία 

ηνπο. Ζ ρξνληά πνπ πέξαζε ππήξμε βειηίσζε ζηνπο δείθηεο πνπ κεηξάκε. Παξά ηηο φπνηεο 
ηδηνκνξθίεο πεξηνρψλ θαη ζσκαηείσλ, γεληθά ηα ζσκαηεία καο έθαλαλ πξνζπάζεηα λα 

απεπζπλζνχλ πιαηηά ζηνλ θφζκν, λα δνπιέςνπλ πην νπζηαζηηθά.  

 

ΘΟΗΛΧΛΗΘΖ ΑΦΑΙΗΖ 

ηελ πεξίνδν πνπ πέξαζε, ζα πξέπεη λα ζπκεζνχκε ηηο κεγάιεο θηλεηνπνηήζεηο ελάληηα 

ζηελ επίζεζε ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο 
ςήθηζεο ηνπ λφκνπ. Σν αζθαιηζηηθφ ήηαλ γηα εκάο ε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηεο δξάζεο καο φιν ην 

πξνεγνχκελν δηάζηεκα, ήδε απφ ηηο πξψηεο κέξεο κεηά ην πλέδξην. Τπήξμε ε επηηπρεκέλε 
απεξγία ηεο 4 Φιεβάξε, πνπ είρε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο γεληθήο απεξγίαο, πνπ εθθξάζηεθε 
θαη ζηνλ δηθφ καο θιάδν, κε πεξηζζφηεξνπο απεξγνχο, λένπο ζε ειηθία, εηδηθά απφ ηνπο 

κεγάινπο ρψξνπο δνπιεηάο, αιιά θαη κε εληζρπκέλα κπινθ ησλ ζσκαηείσλ ηεο πεξηθέξεηαο ζηηο 
αληίζηνηρεο απεξγηαθέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ ΠΑΚΔ. 

Ζ επηηπρία απηή βεβαίσο δελ ήηαλ κφλν απνηέιεζκα ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ απεξγία, 
αιιά ηεο αθνχξαζηεο δξάζεο καο. Κε αηρκή ην αζθαιηζηηθφ αμηνπνηήζακε θάζε κνξθήο δξάζε. 
Βγήθακε πην έκπεηξνη θαη δπλακσκέλνη απφ ηα ζπιιαιεηήξηα ηεο 12 θαη 13 Φιεβάξε γηα ηε 

ζηήξημε ηνπ αγψλα ησλ θησρνκεζαίσλ αγξνηψλ, ζπιιαιεηήξηα πνπ αγθαιηάζηεθαλ απφ κεγάιε 
κεξίδα ησλ εξγαδνκέλσλ, απηναπαζρνινπκέλσλ, λέσλ. Πξνρσξήζακε ζε θηλεηνπνίεζε καδί κε 

ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο ινγηζηέο, πνπ ζηεξίρηεθε απφ δπλάκεηο ηνπ ΚΑ απφ ηηο 
νηθνλνκηθέο ζρνιέο ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο. ηεξίμακε ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ επηηξνπψλ αγψλα 
κηζζσηψλ θαη απηναπαζρνινπκέλσλ επηζηεκφλσλ καδί κε ππφινηπα ζσκαηεία πνπ 

ζπζπεηξψλνπλ κηζζσηνχο επηζηήκνλεο (ΔΣΖΠ, Υξεκαηνπηζησηηθφ θιπ) ζην Τπνπξγείν 
Δξγαζίαο.  

Δπηηπρεκέλε ήηαλ ε πξσηνβνπιία πνπ πήξακε θαιψληαο φια ηα ζσκαηεία ηεο Αηηηθήο  
πνπ εθπξνζσπνχλ εξγαδνκέλνπο ζηηο επξχηεξεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηφζν ζε ηδησηηθφ φζν θαη 
δεκφζην ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απηά ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ ινγηζηψλ, ησλ 

ζπιιφγσλ θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ, ησλ ζπληαμηνχρσλ ινγηζηψλ ζε ζχζθεςε. Ζ ζχζθεςε 
απηή απνηέιεζε ζεκαληηθή παξέκβαζε ζηηο ηφηε εμειίμεηο, αθνχ αλαδείμακε ηε ζχλδεζε ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ηε κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά κε πιήξε δηθαηψκαηα. Αλαδείμακε ηε 
δχλακε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θνηλσληθήο ζπκκαρίαο, ηεο ζπκκαρίαο δειαδή ησλ 
εξγαδνκέλσλ, κε ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, ηε θησρή αγξνηηά, ηε λενιαία θαη ηηο γπλαίθεο. 

Λα ζπκίζνπκε ηελ πξνζπάζεηα ησλ επηκειεηεξίσλ κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ ΟΔΔ, λα 
ελζσκαηψζνπλ εξγαδφκελνπο θαη απηναπαζρνινχκελνπο ζηηο δηεθδηθήζεηο ησλ κεγάισλ 
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επηρεηξήζεσλ, δηεθδηθψληαο ξφιν ζηηο αληηιατθέο κεζνδεχζεηο ηεο θπβέξλεζεο θαη πξνηείλνληαο 
έλα αθφκα πην πξνσζεκέλν ζρέδην απφ απηφ πνπ έθεξλε ε θπβέξλεζε πεηζνθφκαηνο θαη 
ηδησηηθνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  Θνξχθσζε φιεο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο καο 

ήηαλ ε 48σξε απεξγία ζηηο αξρέο ηνπ Κάε. Γηα ηελ δξάζε ηεο ΠΟΙ ήηαλ θπξηνιεθηηθά ζηαζκφο 
θαζψο κεηξήζακε καδηθή ζπκκεηνρή ζηα κπινθ ησλ ζσκαηείσλ καο ζε φιεο ηηο απεξγηαθέο 

ζπγθεληξψζεηο. Θαη δελ ήηαλ κφλν απηφ. Κεηξήζακε ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή απφ φιεο ηηο 
ειεγθηηθέο εηαηξίεο απφ θάζε άιιε θνξά. Σα πξσηνπφξα κέιε καο δέρηεθαλ ηελ επίζεζε απφ 
ηελ εξγνδνζία, κε ζθνπφ λα θάλνπλ πίζσ, λα ηα δηπιψζνπλ. Θαλέλαο δελ έθαλε πίζσ. 

Κεηξήζακε λέεο εγγξαθέο αιιά θαη απνιχζεηο πξσηνπφξσλ ζπλαδέιθσλ, κειψλ ησλ 
δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ. 

Βεβαίσο, ε θνηλσληθή αζθάιηζε είλαη έλα κέησπν πάιεο πνπ δελ ζηακαηήζακε λα ην 
έρνπκε ζην επίθεληξν απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ θαη  κεηά. Πάληα κπαίλεη ζηε ζπδήηεζε θαη 
αλαδεηθλχνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα Απνθιεηζηηθά δεκόζηα – θαζνιηθή – ππνρξεσηηθή 

Κνηλσληθή Αζθάιηζε ζηε βάζε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ καο.  

 

Δ ΘΑΗ ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΣΧΛ ΑΠΧΙΔΗΧΛ 

Σν δήηεκα ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο (Δ), ηεο δηεθδίθεζεο απφ ην εξγαηηθφ 
θίλεκα ηεο απνθαηάζηαζεο ζπγθξνηεκέλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο βειηίσζεο ησλ φξσλ  

δνπιεηάο, δηαρξνληθά είλαη έλα κεγάιν κέησπν ηαμηθήο  αληηπαξάζεζεο κε ην θεθάιαην θαη ηηο 
δπλάκεηο πνπ ην ππεξεηνχλ. 

Ζ θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψζεθε κε ηελ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο, ησλ λφκσλ πνπ 

ςεθίζηεθαλ απνηππψλεηαη αλάγιπθα ζηνλ θιάδν. Γηα παξάδεηγκα, PWC, ΟΙ, αιιά θαη άιινη 
κεγάινη εξγνδφηεο ηνπ θιάδνπ πξνζιακβάλνπλ λένπο εξγαδφκελνπο κε 700€ πεξίπνπ, κηζζφο 

πνιχ κηθξφηεξνο  ζε ζρέζε κε ηα 960 €, φηαλ ήηαλ ζε ηζρχ ε Δ ηεο ΠΟΙ. Κεγάινο αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ ιακβάλεη ακνηβή ζε θνππφληα. Ο επεξρφκελνο λφκνο έξρεηαη λα ζεζκνζεηήζεη ην 
θαζεζηψο δνχγθιαο πνπ θπξηαξρεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη ζηνλ θιάδν καο, δειαδή ηνπο 

κηζζνχο πείλαο ή ηελ ηδάκπα εξγαζία. Πξφζθαην είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Deloitte, ε νπνία 
αχμεζε ην εκεξήζην σξάξην ζε 9 ψξεο, θαζηεξψλνληαο 1 ψξα δηάιεηκκα. Αληίζηνηρα ε PwC 

πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη ην ίδην κέηξν αιιά βξήθε απέλαληη ηεο ηελ άκεζε απάληεζε ηεο ΠΟΙ 
θαη ηεο ΔΙΔΠΑ. ήκεξα, ε εξγαζία ζηηο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο πέξαλ ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ 
ζε κεγάιν βαζκφ δελ ακείβεηαη ππεξσξηαθά, δελ απνδεκηψλεηαη. Κέζα απφ ηέηνηεο πξαθηηθέο ε 

εξγνδνζία πξνεηνηκάδεη ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ ζε ελεξγφ θαη αλελεξγφ κε 
απνηέιεζκα λα παξαηείλεηαη ν ρξφλνο παξακνλήο ζην ρψξν εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε 

έξθαο έσο θαη 13σξεο. Άξα έρνπκε αχμεζε ηνπ εκεξήζηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ κε αχμεζε ηεο 
απιήξσηεο δνπιεηάο θαη έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο. ηνλ αλελεξγφ ρξφλν, ν εξγαδφκελνο ζα 

παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε, αιιά ν εξγνδφηεο ζα ζεσξεί φηη δε δνπιεχεη. Απηφ ζα επεξεάζεη 
θπξίσο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο ππεξεζίεο θαη ζίγνπξα ηνλ θιάδν καο. ηφρνο είλαη λα κπνξνχλ 
νη επηρεηξήζεηο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο φηαλ έρνπλ δνπιεηά θαη λα κελ ηνπο 

απαζρνινχλ φηαλ δελ έρνπλ. Σελ ίδηα ζηηγκή ζε κηθξφηεξνπο ρψξνπο γεληθεχνληαη νη 
πξνζιήςεηο κε 586€ κηθηά θαη αληίζηνηρα 511€ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θάησ ησλ 25 εηψλ, κε ηα 

εμαληιεηηθά σξάξηα θαη ηελ απιεξσζηά λα θπξηαξρνχλ.  
Ζ ΠΟΙ ήηαλ απφ ηηο νκνζπνλδίεο θαη ηα εξγαηηθά θέληξα πνπ πήξακε ηελ πξσηνβνπιία λα 

απεπζπλζνχκε ζαξξεηά ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο ρψξαο γηα 

θνηλή δξάζε, κε πιαίζην πάιεο γηα ηελ επαλαθνξά ηεο ΔΓΔ θαη ησλ Δ θαζψο θαη γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ απσιεηψλ πνπ είρακε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ πξσηνβνπιία μεθίλεζε πξηλ 

ην θαινθαίξη θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 17 Οθηψβξε κε ηα κεγάια ζπιιαιεηήξηα ζε φιε ηε ρψξα. 
Ήηαλ θαη ε κέξα πνπ θαηαζέζακε ζηε Βνπιή ην δηθφ καο ζρέδην λφκνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ Δ. Σελ πξσηνβνπιία απηή αγθάιηαζαλ κε ηελ ζπκθσλία ηνπο πάλσ 

απφ 530 νξγαλψζεηο θαη απφ ηνλ δηθφ καο θιάδν 6 απφ ηα 9 ζσκαηεία πνπ έρνπκε ζηε δχλακε 



[6] 

 

καο. Θαη κάιηζηα θάλεθε φηη έγηλε πξνζπάζεηα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα πξνζπεξαζηνχλ 
ρξφληεο δπζθνιίεο, πρ. Κάδεκα ηνπ Γ ζηελ Θέξθπξα, πνπ φρη κφλν καδεχηεθε θαη ζπδήηεζε, 
αιιά θαη πξνρσξάεη θαη ζε Γεληθή πλέιεπζε ηηο επφκελεο εκέξεο.  

 Βεβαίσο  είλαη κηα πξνζπάζεηα, ε νπνία δελ ζηακάηεζε ζηηο 17 Οθηψβξε. Ζ νξγάλσζε ηεο 
πάιεο γηα ηελ θάιπςε ησλ απσιεηψλ ζε κηζζνχο θαη κεξνθάκαηα, γηα έλα αμηνπξεπέο βηνηηθφ 

επίπεδν θαη εηδηθά ε επαλαθνξά ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Δ παξακέλεη ζηελ πξνκεησπίδα ηνπ 
αγψλα καο, γηαηί ζπλδέεηαη κε φινπο ηνπο φξνπο δσήο θαη δνπιεηάο ησλ εξγαδνκέλσλ, γηαηί 
επηδξά ζην ζήκεξα θαη ην αχξην. πλδέεηαη κε δηάθνξεο θνηλσληθέο παξνρέο, επηδφκαηα 

αλεξγίαο, αζζέλεηαο, ηηο ζπληάμεηο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αγψλα καο ζα θξηζεί θαη απφ ην 
βαζκφ πνπ ζα γίλνληαη βήκαηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ έρνπκε ζηε 

δσή ησλ ζσκαηείσλ καο. 
Οη αγώλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα  νμπκέλα πξνβιήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ καο 

κπνξνύλ λα δώζνπλ ώζεζε ζηελ αλαζύληαμε ηνπ θηλήκαηνο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, 

ρξεηάδεηαη ζπγθεθξηκέλν ζρέδην θαη ζηνλ δηθφ καο θιάδν, ηεξαξρψληαο θαηαξρήλ ηνπο κεγάινπο 
ρψξνπο, φπνπ ππάξρνπλ κέιε ηνπ ζσκαηείνπ, πψο ζα δψζνπκε ηε κάρε κε αίηεκα αηρκήο πνπ 

ηελ ππνγξαθή Δ. Δπίζεο, ηελ δηεθδίθεζε γηα θαηνρύξσζε ζηαζεξνύ εκεξήζηνπ 
ρξόλνπ εξγαζίαο, πνπ απηόο δελ πξέπεη λα μεπεξλά θαηαξρήλ ην 8σξν. Υξεηάδεηαη θαιή 
πξνεηνηκαζία θαη νπζηαζηηθή ζπδήηεζε γηα ην πνχ κπνξεί λα βνεζήζεη ην θάζε κέινο ησλ 

ζσκαηείσλ καο, γηα ην πιαίζην δηεθδηθήζεσλ, θαη ηηο κνξθέο αγψλα. ηφρνο καο λα 
αληηπαξαηεζνχκε κε αληηιήςεηο πνπ δε δίλνπλ δηέμνδν, πνπ ιέλε φηη «ηίπνηα δελ αιιάδεη», 

«ηίπνηα δελ κπνξεί λα γίλεη». Λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε πάιε γηα ηελ ζπιινγηθή ζχκβαζε είλαη 
δήηεκα ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ, είλαη κέησπν ζθιεξήο ηαμηθήο πάιεο.  

Η ππόζεζε ηεο Δ δελ είλαη ηερληθό δήηεκα. Η επίζεζε πνπ δέρηεθαλ νη Δ 
ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο δελ είλαη ηπραία, θαζώο ζηόρνο ησλ εξγνδνηώλ είλαη ε όζν ην 
δπλαηό κείσζε ηεο ηηκήο ηεο εξγαηηθήο δύλακεο.  Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν θαιφ θαη λα είλαη 

ην ζρέδην ζπιινγηθήο ζχκβαζεο, πρ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ κε 
επλντθφηεξνπο φξνπο απφ ηνπο ηζρχνληεο, εάλ δελ ην γλσξίδνπλ νη εξγαδφκελνη ηνπ θιάδνπ ή 

δελ γλσξίδνπλ θαλ ηη ζεκαίλεη Δ, εάλ δελ ζπζπεηξψλεηαη ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζηελ πάιε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο  ηφηε δχζθνια ζα έρνπκε απνηειέζκαηα. Πξέπεη λα ζπάζεη 
ζηελ ζπλείδεζε ησλ εξγαδφκελσλ φηη ην χςνο ηνπ κηζζνχ ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζέιεζε ηνπ 

εξγνδφηε, είηε είλαη απνηέιεζκα κηαο θαιήο δηαπξαγκάηεπζεο ιφγσ θαιψλ πξνζφλησλ, αιιά θαη 
θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνλ εξγνδφηε. Θα πξέπεη λα γίλεη βαζηά ηδενινγηθή δνπιεηά κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ψζηε λα απνθηήζνπλ αληηθαπηηαιηζηηθή ζπλείδεζε, ψζηε λα βγνπλ κπξνζηά ζηελ 
πάιε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ.  Δπηπιένλ, αμία έρεη ε βειηίσζε ηεο παξέκβαζεο καο θαη ε 
δηαθψηηζε, κε εμεηδηθεπκέλα πιηθά θαη αλαθνηλψζεηο γηα ηελ ζεκαζία ησλ Δ ζηηο νηθνλνκηθέο 

ζρνιέο ΑΔΗ, ΣΔΗ, καζεηείαο, φπνπ θνηηνχλ ζπνπδαζηέο – θνηηεηέο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηηο 
επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ.  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

 

4Ζ ΠΑΛΔΙΙΑΓΗΘΖ ΤΛΓΗΑΘΔΦΖ ΣΟΤ ΠΑΚΔ 

Ζ ζπλδηάζθεςε ηνπ ΠΑΚΔ πξέπεη θαη κπνξεί λα γίλεη ππφζεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, λα 
βγνπλ νπζηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηνπο αγψλεο πνπ έγηλαλ, λα δηακνξθσζνχλ νη ζηφρνη 

πάιεο γηα ην ηαμηθφ εξγαηηθφ θίλεκα. Λα Πσο ζα πξνρσξήζνπκε ηα κεγάια θαζήθνληα ηεο 
αλαζχληαμεο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, 
ηελ αληεπίζεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.  

ηφρνο καο είλαη ε ζπλδηάζθεςε λα απνηειέζεη νπζηαζηηθφ γεγνλφο γηα ην ηαμηθφ θίλεκα, 
λα δψζεη ψζεζε ζηελ πάιε ηνπ, ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπζπείξσζεο θαη ηε δηεχξπλζε ησλ 

γξακκψλ ηνπ ΠΑΚΔ κε λέεο δπλάκεηο, ζηελ αιιαγή ησλ ζπζρεηηζκψλ δχλακεο.  
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Λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δνπιεηάο ζηνλ θιάδν, ζην δπλάκσκα ησλ δεζκψλ κε 
εξγάηεο, εξγάηξηεο, λένπο εξγαδφκελνπο, γπλαίθεο θαη κεηαλάζηεο ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο θαη 
θαηνηθίαο. 

Βάδνπκε φια ηα κεγάια δεηήκαηα κπξνζηά, ηη ζεκαίλεη αλαζχληαμε, ηη είλαη ην ΠΑΚΔ. 

ήκεξα, ζέινπκε λα θνπβεληηάζνπκε ηελ δξάζε καο ζπλνιηθά. Δπαλαβεβαηψλνπκε ηε 
ζπκκεηνρή ηεο ΠΟΙ ζην ΠΑΚΔ. Οξίδνπκε ηνπο αληηπξνζψπνπο καο γηα ηε ζπλδηάζθεςε. ε 

Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε έρεη γίλεη ε ζπδήηεζε κέζα απφ ηηο Γ θαη ζπλερίδνπλ ηελ εβδνκάδα πνπ 
έξρεηαη θαη ηα ππφινηπα ζσκαηεία.  

Αλαπηχζζνπκε ηε δξάζε καο ζηα κηθξά ινγηζηηθά γξαθεία πνπ εξγάδνληαη πνιινί 

ζπλάδειθνη καο, ν νπνίνη καηψλνπλ εμαηηίαο ησλ αζθπθηηθψλ πξνζεζκηψλ, ηεο εληαηηθνπνίεζεο, 
ηηο πνιιέο ψξεο δνπιεηάο, ηεο απιεξσζηάο, ηεο καχξεο εξγαζίαο αιιά θαη ηηο απνιχζεηο, νη 

νπνίεο, παξά ην ηάρα «νηθνγελεηαθφ» θιίκα πνπ θαιιηεξγνχλ νη εξγνδφηεο, γίλνληαη 
αλαπφθεπθηεο φηαλ κπαίλνπλ εκπφδην ζηελ θεξδνθνξία. 

Ζ παξέκβαζε δπλακψλεη ζηηο κεγάιεο ινγηζηηθέο - ειεγθηηθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, εθεί 

πνπ  ζπγθεληξψλεηαη ν κεγάινο φγθνο δνπιεηάο, ηελ ζηηγκή πνπ βαζαίλεη ε εκπινθή ηνπο ζηνλ 
θξαηηθφ κεραληζκφ θαη δηεπξχλεηαη ν ξφινο ηνπο ζηελ νηθνλνκία.  

Δθεί πνπ ρξφλν κε ην ρξφλν ζπγθεληξψλεηαη αθφκε κεγαιχηεξνο φγθνο λέσλ 
εξγαδνκέλσλ.  

Δθεί πνπ απμάλεηαη ε έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο κέζα απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε, ην 

απμεκέλν θαηά πνιχ σξάξην, ηηο απιήξσηεο ππεξσξίεο.  
Θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο φιεο νη κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο φρη 

κφλν παξνπζίαζαλ αχμεζε ηδίξνπ θαη θεξδψλ, αιιά θέηνο ήηαλ θαη ε πην θεξδνθφξα ρξνληά. 
Σελ ίδηα ψξα βιέπνπκε λα θαζηεξψλεηαη ην θαζεζηψο ησλ καδηθψλ απνιχζεσλ ζε απηέο 

ηηο εηαηξείεο, φπσο πξφζθαηα ε E&Y θαη ε DELOITTE, ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηελ αλαζθάιεηα κε 

αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο ζε ζπλαδέιθνπο απεξγνχο θαη πξσηνπφξνπο ζπλδηθαιηζηέο PWC, 
DELOITTE θηι ή αθφκα θαη κε θαζπζηεξήζεηο δεδνπιεπκέλσλ ζηελ GT.  

ε φια ηα παξαπάλσ καο βξήθαλ απέλαληη ηνπο, απνθαιχςακε ζηα κάηηα ησλ 
ζπλαδέιθσλ ησλ ξφιν ηνπο, φηη δειαδή εθπξνζσπνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ πην ζθιεξνχ ππξήλα 
ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ ρψξα καο αιιά θαη δηεζλψο.  

Υξεηάδεηαη λα βειηηψζνπκε ηελ δνπιεία καο ζην λα καδεχνπκε ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν πνπ 
ιεηηνπξγνχλ νη εηαηξείεο απηέο κέζα απφ ηνλ ΔΒ, γηα ην πψο δηαπιέθνληαη κε ηελ θπβέξλεζε 

θαη άιινπο θνξείο. Αθφκα πξέπεη λα εληζρχζνπκε απηή ηελ πξνζπάζεηα αλά εηαηξεία αιιά θαη 
γεληθφηεξα γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη κηζζνί ςίρνπια,  ε 
δνπιεηά κέρξη ηειηθήο πηψζεο ρσξίο φξηα θαη σξάξην είλαη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αχμεζε 

ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Π.ρ. πξέπεη λα είκαζηε ζε εηνηκφηεηα φπσο έγηλε απέλαληη 
ζηελ πξνζπάζεηα ηεο εξγνδνζίαο ζηελ ΟΙ θαη ηελ PwC, λα κεηαθπιήζνπλ ην θφζηνο ησλ 

εηζθνξψλ ζηνλ θαζαξφ κηζζφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Απνθαιχςακε ζηνπο ζπλαδέιθνπο φηη απηφ 
δελ ήηαλ θεξαπλφο ελ αηζξία αιιά ζπλεηδεηή απφθαζε ηεο εξγνδνζίαο. 

Οη δπλάκεηο καο δελ ζπκβηβάζηεθαλ κπξνζηά ζηα πξνβιήκαηα, ήξζακε ζε επζεία 

ζχγθξνπζε κε ηνπο κεγάινπο εξγνδφηεο, θαη ε θσλή ηνπ ζσκαηείνπ έθηαζε ζηνπο 
ζπλαδέιθνπο καο νη νπνίνη άιινηε καο εκπηζηεχηεθαλ, άιινηε έθαλαλ βήκαηα πιάη ζην 

ζσκαηείν άιινηε καο θνίηαδαλ κε δηζηαγκφ. Θαλείο φκσο δελ ακθηζβεηεί φηη ηνπο είπακε ηελ 
αιήζεηα θαη πςψζακε αλάζηεκα. Θεηηθφ βήκα είλαη φηη ζηηο εηαηξείεο PWC θαη DELOITTE θάλακε 

ζπλδπαζκέλεο πεξηνδείεο θαη παξεκβάζεηο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, ζηε κελ πξψηε γηα ην 
δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ζηε δεχηεξε γηα ηηο πξφζθαηεο απνιχζεηο. 

Ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν φκσο φηη αθφκα θαη ζήκεξα είκαζηε πίζσ απφ ηηο αλάγθεο αιιά 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο καο, απφ ηνλ αγψλα καο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 
ζπλαδέιθσλ ζηηο κεγάιεο εηαηξίεο, βγαίλνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα: 
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Α. Δθεί πνπ εηδηθεχζακε, πνπ γίλακε ζπγθεθξηκέλνη ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη ζπλάδειθνη, εθεί φπνπ ηα κέιε ησλ ζσκαηείσλ είραλ ηελησκέλα ηα κάηηα θαη 
ηα απηηά ηνπο, θαηαθέξακε λα απνζπάζνπκε θαηαθηήζεηο. Πρ ζηε Deloitte πξφζθαηα ε 

παξέκβαζε ηνπ ζσκαηείνπ θαίλεηαη φηη απέηξεςε κέρξη ζηηγκήο καδηθέο απνιχζεηο. Απηέο νη 
κηθξέο αιιά ζεκαληηθέο λίθεο νη νπνίεο αθήλνπλ παξαθαηαζήθε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ κέζα απφ ζσκαηεηαθέο επηηξνπέο ζηνπο ρψξνπο. 
 

Β. Όηη δελ πξέπεη λα ππνηηκάκε ην γεγνλφο πσο, ζε πεξίνδν φμπλζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

θξίζεο θαη ππνρψξεζεο ηνπ θηλήκαηνο, πνπ ζεκαίλεη φηη θπξηαξρεί ν θφβνο, ε αηαιάληεπηε 
ζηάζε καο απέλαληη ζηελ εξγνδνζία, ε αθνβία, ε ζπλαδειθηθφηεηα θαη ε εκπηζηνζχλε ζηνλ 

ζπλάδειθν καο κπνξνχλ λα καο θέξνπλ βήκαηα κπξνζηά ζηνλ ζρεδηαζκφ καο γηα νξγάλσζε 
θαηά ρψξν δνπιεηάο. Γελ θηάλεη φκσο απηφ. Θα πξέπεη πάληα λα είλαη θαζαξφο ν ζηξαηεγηθφο 
ζηφρνο δειαδή ε πάιε θαη δηεθδίθεζε γηα ηελ νξηζηηθή απαιιαγή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο απφ ηα 

δεζκά ηεο εθκεηάιιεπζεο. Θα πξέπεη λα αλαδεηθλχεηαη ζε θάζε ζπδήηεζε κε ηνπο 
εξγαδφκελνπο. Ζ ηζηνξία ηεο ΠΟΙ άιισζηε απηφ δείρλεη. Όηη δειαδή ε νξγάλσζε ηεο πάιεο 

πξνρσξνχζε αθφκε θαη ζε δχζθνιεο πεξηφδνπο, πξνρσξνχζε φκσο γηαηί δελ ππήξμε πνηέ 
παξαίηεζε (παξά ηα φπνηα δηγθ – δαγθ) απφ ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν.  
 

Γ. Όηη γηα ην δπλάκσκα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεζκψλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζεκαίλεη λα 
θαηαπηαλφκαζηε αθνχξαζηα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο 

δσή, λα ηα αλαδεηθλχνπκε, λα ηνπο θαινχκε καδί κε ηα ζσκαηεία καο λα ηα παιέςνπκε λα 
πξνβάινπκε ηηο δηθέο καο πξνηάζεηο γηα ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ.  

 
Γειαδή πξέπεη λα γηλφκαζηε φιν θαη πην απνηειεζκαηηθνί ζην λα ζπλεηδεηνπνηεί ν θφζκνο 

φηη δελ κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα θεξδηζκέλνη θαη κεγάιεο νη επηρεηξήζεηο θαη νη εξγαδφκελνη. 

Όηη απηφ πνπ καο αλήθεη ζα ην πάξνπκε κφλνη καο κέζα απφ ηελ νξγαλσκέλε πάιε.  
 

Βαζηθφ ζηνηρείν είλαη φηη νη δπλάκεηο καο ζηνπο κεγάινπο ρψξνπο απμάλνληαη ζπλερψο ηα 
ηειεπηαία ρξφληα, αιιά ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη αθφκα ιίγεο. Ζ 
ππνρψξεζε ηνπ θηλήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθξάηεζε ηεο ινγηθήο ηεο αλάζεζεο, ηεο 

αλακνλήο, είραλ σο ζπλέπεηα ηελ ππνρψξεζε θαη ζηνλ δηθφ καο θιάδν ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 
Ιακβάλνπκε ππφςε βεβαίσο φηη ε εξγνδνζία, εηδηθά ε κεγάιε, παξεκβαίλεη κε φινπο ηνπο 

δπλαηνχο ηξφπνπο, αθφκα θαη κε εηδηθνχο ςπρνιφγνπο γηα λα ελζσκαηψζεη θαη λα ρεηξαγσγήζεη 
ηνλ θιάδν. 

Αθφκα κέζα απφ ηηο απνθάζεηο καο πξνβάινπκε ηελ αλάγθε λα εληζρχζνπκε πιεπξέο ηεο 

ηαμηθήο αιιειεγγχεο, φπσο ην δήηεκα ησλ πιεηζηεξηαζκψλ θαη ην θφςηκν ηνπ ξεχκαηνο. Πξέπεη 
λα ζεκεηψζνπκε φηη είρακε απνθαζηζηηθή ζπκβνιή ζηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ ηαμηθνχ θηλήκαηνο γηα 

ηελ ζπγθέληξσζε εηδψλ πξψηεο αλάγθεο γηα ηνπο πξφζθπγεο. 
Θα πξέπεη λα απνθηήζνπκε θαιχηεξε επαθή κε ηα κέιε καο, έηζη ψζηε λα είκαζηε ζε 

ζέζε λα ηνπο ζηεξίμνπκε γηα λα κελ ράζεη θαλείο ην ζπίηη πνπ κε θφπν κηαο δσήο απφθηεζε, λα 

κελ κείλεη θαλέλα ζπίηη ρσξίο ξεχκα.  
Ηδηαίηεξν βάξνο δίλνπκε ζηε δνπιεηά κε ηνπο αλέξγνπο. ηελ Αηηηθή γίλεηαη πξνζπάζεηα ε 

επηηξνπή αλέξγσλ λα ιεηηνπξγεί, λα ζπλεδξηάδεη θαη λα παξεκβαίλεη, κε θνξπθαία ηε ζπκκεηνρή 
ζηελ πνξεία θαη ζπλαπιία ηνπ Γήκνπ Πάηξαο γηα ηελ αλεξγία. 

Λα εληείλνπκε ηελ παξέκβαζε καο εθεί πνπ θηλείηαη ε επφκελε θνπξληά ησλ ζπλαδέιθσλ 

καο, δειαδή ζηα Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ, ΗΔΘ. Δλψ έγηλε κηα πξνζπάζεηα παξέκβαζεο ην 
πξνεγνχκελν δηάζηεκα κε ην αζθαιηζηηθφ, ηψξα πξέπεη λα απνθηήζνπκε δεζκνχο κε ην 

θνηηεηηθφ θίλεκα, κε ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ ΗΔΘ. Λα γλσξίδνπλ ησλ ζσκαηείν πξσηνχ βγνπλ 
ζηελ παξαγσγή, λα ηνπο θέξνπκε ζε επαθή κε ηελ ηζηνξία ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ηεο ΠΟΙ. 
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Λα αλαδείμνπκε θαιχηεξα ηελ ζεκαζία ηεο νξγαλσκέλεο ηαμηθήο πάιεο, φηη κφλν κέζα απφ 
απηή κπνξνχλ νη εξγαδφκελνη λα βειηηψζνπλ ηελ δσή ηνπο. 

Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ εθινγή αληηπξνζψπσλ έρεη γίλεη ζε Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε θαη 

πξνρσξνχλ ηηο επφκελεο εκέξεο θαη ηα ππφινηπα ζσκαηεία.  
 

 

ΑΠΔΡΓΗΑ 8 ΓΔΘΔΚΒΡΖ 

 Σν Γ ηεο ΠΟΙ ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ απνθάζηζε απεξγία κε αλνηρηή 
εκεξνκελία. Σελ ίδηα ζηηγκή ε ΑΓΔΓΤ πήξε απφθαζε γηα απεξγία ζηηο 24 Λνέκβξε. Ζ πξφηαζε 
ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΠΑΚΔ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ΓΔΔ πξηλ ηξεηο εκέξεο ήηαλ επίζεο γηα απεξγηαθή 

θηλεηνπνίεζε ζηηο 24 Λνέκβξε κε ην ζθεπηηθφ ηεο καρεηηθήο απάληεζεο ζηνπο ζρεδηαζκνχο ησλ 
κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. 

Βεβαίσο απηή ε πξφηαζε δελ έγηλε δεθηή απφ ηελ εγεζία ηεο ΓΔΔ ε νπνία απνθάζηζε κε ηηο 
ςήθνπο ΠΑΘΔ, ΓΑΘΔ, ΚΔΣΑ θαη ΓΑΘΔ «2» ηελ πξαγκαηνπνίεζε απεξγίαο ζηηο 8 Γεθέκβξε, 

δίλνληαο ρξφλν θαη πεξηζψξηα ζηελ θπβέξλεζε λα ειηρζεί κέζα ζε θιίκα... «εζληθήο 
ζπλαίλεζεο» ην νπνίν θαιιηεξγεί φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, έηζη ψζηε καδί κε ην θνπαξηέην 
θαη ηνπο κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο λα πξνσζήζεη ηηο λέεο αλαηξνπέο ζηα Δξγαζηαθά 

αιιά θαη ζπλνιηθά ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ηεο (ζπληάμεηο, πξνλνηαθά επηδφκαηα θ.α). Απηφ 
αθξηβψο ππεξεηεί ε απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο δηνίθεζεο ηεο ΓΔΔ, λα κεηαζέζεη ηελ 

απεξγία έμη νιφθιεξεο βδνκάδεο κεηά… Ήηαλ, κάιηζηα, ηέηνηα ε πξεκνχξα ηεο πιεηνςεθίαο ηεο 
ΓΔΔ λα «θιείζεη» ην ζέκα θαη λα νξηζηηθνπνηήζεη ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζεο ηεο ΓΑ 
(ζηεξίδεηαη απφ ην ΠΑΚΔ), ψζηε έζπεπζε λα ζηείιεη δειηίν Σχπνπ, κε ην νπνίν αλαθνίλσλε ηελ 

8ε Γεθέκβξε σο κέξα ηεο απεξγίαο, πξηλ θαλ αθφκα νινθιεξσζεί ε ζπλεδξίαζε ηεο 
Οινκέιεηαο…  

Δκείο δελ ζα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία λα παίμνπκε ην παηρλίδη ηεο εκεξνκελίαο. Παίξλνπκε 
ζήκεξα απφθαζε γηα απεξγία ζηηο 8 Γεθέκβξε. Απηφ ζεκαίλεη φηη παίξλνπκε φια ηα κέηξα γηα 
ηελ επηηπρία ηεο απεξγίαο. πλερίδνπκε κε ηνλ αέξα πνπ καο δίλεη ε ζπκθσλία απφ 

πεξηζζφηεξεο απφ 530 ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο.  
Θα δψζνπκε ηε κάρε κε ζηφρν λα νξζψζνπκε καρεηηθό ηείρνο ελάληηα ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ κεγαινεξγνδνηώλ ηνπ θιάδνπ θαη ζπλνιηθά γηα κε ηζρύ ησλ Δ κε 
πξννπηηθή ηηο αηνκηθέο ζπκθσλίεο, ηελ δνπιεηά ρσξίο σξάξην, ηελ απειεπζέξσζε ησλ 
απνιύζεσλ, ελάληηα ζηελ αληαπεξγία. Δίλαη νη απαηηήζεηο πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζε, ε 

ΔΔ, ην ΓΝΣ θαη εμππεξεηνύληαη κέζσ ησλ ηξηώλ κλεκνλίσλ αιιά θαη ηνπ ηέηαξηνπ πνπ 
εηνηκάδεηαη.  

Οξζώλνπκε καρεηηθό ηείρνο ελάληηα ζηνπο ζρεδηαζκνύο ησλ κεγάισλ 
ηκπεξηαιηζηηθώλ δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή, πνπ ζηε κάρε γηα ηελ αλαδηαλνκή ηεο πίηαο 
ησλ ελεξγεηαθώλ πεγώλ θαη δξόκσλ ελέξγεηαο δελ απνθιείεηαη ε πηζαλόηεηα 

γεληθεπκέλνπ πνιέκνπ. Όπσο δηαηππψλεηαη θαη αξρηθά, ζα πξέπεη ζε φινπο ηφλνπο λα 
αλαδεηθλχνπκε ηε ζηάζε πνπ ζα έρνπλ ην θίλεκα θαη νη εξγαδφκελνη ζε έλα ηέηνην ελδερφκελν 

ζηξέθνληαο ηα ππξά ηνπο ελάληηα ζε απηνχο πνπ πξαγκαηηθά πξνμελνχλ ηνλ πφιεκν.  
Οξζώλνπκε καρεηηθό ηείρνο ελάληηα ζηηο ζπκβηβαζκέλεο πιεηνςεθίεο ζε ΓΔΔ 

θαη ΑΓΔΓΤ πνπ θάλνπλ όηη κπνξνύλ ώζηε ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ησλ αλέξγσλ λα είλαη έμσ από ηα ζσκαηεία θαη ηελ νξγαλσκέλε πάιε, πνπ ηα δίλνπλ 
όια κε ηνλ θνηλσληθό εηαηξηζκό ζηνλ βσκό ηεο ππεξάζπηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο, ηεο θεξδνθνξίαο.   

 

ΑΡΥΑΗΡΔΗΔ ΣΖΛ ΑΣΣΗΘΖ  

 Θα πξέπεη λα δψζνπκε φιεο καο ηηο δπλάκεηο, αμηνπνηψληαο φινπο ηνπο παξαπάλσ 

ζηαζκνχο ψζηε λα θνξπθψζνπκε ηελ δξάζε καο ζηηο αξραηξεζίεο ηνπ ζσκαηείνπ ζηελ Αηηηθή. 
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ηελ Αηηηθή ξίρλνπκε ηδηαίηεξν βάξνο, αθνχ ζπγθεληξψλνληαη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ 
θιάδνπ, πνπ απαζρνινχλ ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο. Δίλαη ζσκαηείν πνπ παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν 
ζπλνιηθά ζην ηαμηθφ θίλεκα δηαρξνληθά. Έρεη κεγάιε ζεκαζία λα βγεη εληζρπκέλν κε αχμεζε 

ησλ ςεθηζάλησλ, ηδηαίηεξα ζηηο θαηεγνξίεο πνπ έρνπκε ηεξαξρήζεη, δειαδή λένη, άλεξγνη, 
γπλαίθεο. 

 Απηή ηελ πεξίνδν δίλνπκε ηε κάρε γηα λα εμαληιήζνπκε φια ηα πεξηζψξηα πνπ ππάξρνπλ 
γηα λέεο εγγξαθέο. Γλσξίδνπκε φηη νη δπζθνιίεο είλαη πνιιέο, αιιά κε φπιν ηε γξακκή πάιεο 

πνπ έρνπκε επηιέμεη, δειαδή ηελ πάιε ελάληηα ζηα κνλνπψιηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ιανχ, είκαζηε αηζηφδνμνη φηη ζα ηα θαηαθέξνπκε. Έρεη 
κεγάιε ζεκαζία λα αλαδεηθλχνπκε ηελ ίδηα ηελ εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζην ρψξν 

δνπιεηάο, θαζψο θαη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν πνπ παίδνπλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ γηα ηε 
ρεηξνηέξεπζε ησλ φξσλ δνπιεηάο θαη δσήο. Ζ πξννπηηθή πνπ δίλνπκε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θαζεκεξηλή πάιε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ  έρεη απμήζεη ην θχξνο ηνπ ζσκαηείνπ Θα 
πξέπεη λα δψζνπκε φιεο καο ηηο δπλάκεηο λα εθθξαζηεί απηφ θαη ζηελ θάιπε. Λα είλαη έλα 

απνηέιεζκα πνπ ζα καο δψζεη ηνλ αέξα γηα ηηο κεγάιεο κάρεο ηνπ επφκελνπ δηαζηήκαηνο.   

 

 

 

ΔΘΙΟΓΔ ΟΔΔ 

 Οη εθινγέο ηνπ ΟΔΔ ζα γίλνπλ ζηηο 11 Γεθέκβξε. Έρνληαο ππφςε ηελ εκπεηξία ησλ 
ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ ηειεπηαίσλ εθινγψλ, ηα ζσκαηεία καο ζα πξέπεη λα 

παίμνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζπλδπαζκνχ πνπ ρσξίο ελδνηαζκνχο ζηήξημε φια 
ηα αηηήκαηα θαη ηνπο αγψλεο πνπ θάλακε θαη δελ είλαη άιιε απφ ηελ ΓΠΘ-Ο.  

Απεπζπλφκαζηε ζε ζπλαδέιθνπο, πνιινί απφ απηνχο είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ. Θα πξέπεη λα 

ππελζπκίζνπκε φηη ην Ο.Δ.Δ., φπσο θαη ηα άιια επηκειεηήξηα, σο ζχκβνπινο ηνπ αζηηθνχ 
θξάηνπο, σο κεραληζκφο εμσξατζκνχ θαη απνδνρήο ηνπ εθκεηαιιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, απνηειεί 

εξγαιείν ηαμηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ελζσκάησζεο, φπνπ θαινχληαη λα ζπλππάξρνπλ κηζζσηνί θαη 
κηθξνί απηναπαζρνινχκελνη κε κεγαινζηειέρε επηρεηξήζεσλ, ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη 
εθπξνζψπνπο ηνπ θεθαιαίνπ. ε απηά ηα πιαίζηα έρεη παίμεη δηαρξνληθά ξφιν εμεηδίθεπζεο ηεο 

αληεξγαηηθήο – αληηιατθήο πνιηηηθήο ζηνλ θιάδν ησλ ηερληθννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη 
γεληθφηεξα ζηνπο νηθνλνκνιφγνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 
- ηα εξγαζηαθά θαη επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα θαη θαηαθηήζεηο 

Οη αιιεπάιιειεο αιιαγέο ζηηο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ην πλεχκα ησλ νδεγηψλ  ηεο Δ.Δ γηα 

ην επάγγεικα ινγηζηή-θνξνηέρλε αιιά θαη ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ήηαλ 
άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ιεγφκελε «απειεπζέξσζε» ηνπ επαγγέικαηνο. Σν ΟΔΔ ζπλέβαιε 

ζηε λνκηκνπνίεζε πιένλ ηνπ δηθαηψκαηνο λα ειέγρνπλ ην επάγγεικα κεγάινη επηρεηξεκαηηθνί 
φκηινη. Δίλαη ε θπζηθή εμέιημε ηεο πνιπθαηεγνξηνπνίεζεο πνπ πξφβιεπαλ πξνεγνχκελνη λφκνη 
θαη έηπραλ ηεο ζηήξημεο ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ζηελ Θ.Γ. ηνπ Ο.Δ.Δ. Θεξδηζκέλεο είλαη 

νη κεγάιεο εηαηξίεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηελ αγνξά. Αληίζεηα δηεπξχλεηαη ε ζηξαηηά ησλ 
πηπρηνχρσλ νηθνλνκνιφγσλ πνπ ζα αλαγθάδνληαη λα δνπιεχνπλ κε ρεηξφηεξνπο φξνπο θαη 

αλχπαξθηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. 
Σν ΟΔΔ θάλεη πξνζπάζεηα εδψ θαη ρξφληα λα ππνθαηαζηήζεη ην νξγαλσκέλν 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ νηθνλνκνιφγσλ θαη ελάληηα ζηηο δηεθδηθήζεηο 
ηεο Παλειιελίαο Οκνζπνλδίαο Ινγηζηψλ. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε επλνείηε θαη απφ ην 
ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ζηελ νπζία θαηαξγεί ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

θαη απηήλ ηνπ θιάδνπ καο. 
Με ην λ. 3842/2010 πνπ ζεζκνζεηεί ηελ «πηζηνπνίεζε» θαη ηελ «ειεθηξνληθή» 

ππνγξαθή, ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, ζηελ πνηληθνπνίεζε ηνπ 
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επαγγέικαηνο, ζηε κεηαθχιηζε ησλ επζπλψλ εξγνδνζίαο θαη θξάηνπο ζηνλ εξγαδφκελν 
επαγγεικαηία. 

Πξνσζεί κε θάζε ηξόπν ηελ θαζηέξσζε ηεο «πηζηνπνίεζεο» θαη ηε ζεζκνζέηεζε 

ηνπ Ο.Δ.Δ. σο θνξέα δηαπίζηεπζεο-πηζηνπνίεζεο ησλ Φνξνηερλψλ-Ινγηζηψλ. Πξνσζεί ηε ινγηθή 
ησλ αιιεπάιιεισλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο. Παιηφηεξα είρακε ηηο εμεηάζεηο «αλαβάζκηζεο», νη 

νπνίεο θαηαξγήζεθαλ κε ηνπο αγψλεο καο. Κεηά ήξζαλ ηα ζεκηλάξηα «αμηνιφγεζεο».  Πιένλ 
πινπνηείηαη ε «πηζηνπνίεζε» θαη ε «δηα βίνπ κάζεζε». Κε ηελ «πηζηνπνίεζε» δηεπθνιχλεηαη ε 
ζπγθέληξσζε ησλ θνξνηερληθψλ θαη ινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ζηηο κεγάιεο  ινγηζηηθέο - ειεγθηηθέο 

-  ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο, άιια θαη ζε παξφκνηεο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζπγαηξηθέο ηξαπεδψλ, 
πνπ θαη απηέο επηδηψθνπλ λα πξνσζήζνπλ ζηελ αγνξά ηηο δηθέο ηνπο πηζηνπνηήζεηο. Έηζη, είλαη 

αλαπφθεθηνο ν εθηνπηζκφο δειαδή ηεο κεγάιεο κεξίδαο ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ θαη κηθξψλ 
επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ αθνχ δεκηνπξγείηαη έλα αζθπθηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο πνπ έξρεηαη 
λα ζπλδπαζηεί κε ηε θνξναθαίκαμε θαη ηελ αληηαζθαιηζηηθή επίζεζε. Δπηπιένλ, εηνηκάδεηαη ε 

επέθηαζε ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ζε άιιεο εηδηθφηεηεο ηνπ νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο – 
πεξηιακβάλνληαο θαη εηδηθφηεηεο πνπ απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ηνκέα, κε παξφκνηεο 

επηπηψζεηο πνπ είρε γηα ην ινγηζηή θνξνηέρλε.  
 

 

 
- ηα Αζθαιηζηηθά Γηθαηώκαηα 

Ζ δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΣΑΟ ζπλέβαιιε ζηελ απνδνρή ζηε ζπλείδεζε ησλ 
εξγαδφκελσλ νηθνλνκνιφγσλ ηεο ππνλφκεπζεο θαη ηεο θαηεδάθηζεο ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Πξφθεηηαη γηα ηδησηηθφ ηακείν αζθάιηζεο κε ηελ κνξθή ακνηβαίνπ 
θεθαιαίνπ ην νπνίν «ηδνγάξεη» ηα ρξήκαηα ησλ κειψλ ηνπ ζε δηάθνξα ρξεκαηνπηζησηηθά 
πξντφληα.  

Λα ζπκίζνπκε ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν πνπ έπαημε ην ΟΔΔ καδί κε ηα άιια επηκειεηήξηα ζηηο 
αξρέο ηνπ ρξφλνπ, φπνπ έζηεζαλ ζπληνληζηηθφ δηεθδηθψληαο κηαο άιιεο κνξθήο δηαρείξηζεο ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο θαη ηεο θαηάξγεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο αζθάιηζεο. Υαξαθηεξηζηηθή 
ήηαλ ε ζέζε ηνπο γηα ηα απνζεκαηηθά ησλ ηακείσλ θάλνληαο έλα βήκα “κπξνζηά” απφ ΔΒ θαη 
θπβέξλεζε, πξνηείλνληαο νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 
δεκόζηεο επελδύζεηο! Δπίζεο, πνπζελά δελ γηλφηαλ αλαθνξά γηα ηα πνζά πνπ ράζεθαλ φια 

απηά ηα ρξφληα, ζηελ θαηαθξενχξγεζε ησλ απνζεκαηηθψλ (δεθαεηία 60-70, ρξεκαηηζηήξην, Psi, 
αλαθεθαιαηνπνίεζε). Κφλν ην ηαμηθφ θίλεκα ζήκεξα είλαη απηφ πνπ δηεθδηθεί απνθαηάζηαζε ησλ 
απσιεηψλ. Ήηαλ άιισζηε βαζηθή αληηπαξάζεζε θαη ηεο ΠΟΙ κε ην ΟΔΔ ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ 

έγηλαλ. Γελ κπνξεί λα παιεχεηο ζήκεξα λα κελ πεξάζνπλ νη αλαηξνπέο θαη απφ ηελ άιιε λα κελ 
είλαη πιεπξά απηνχ ηνπ αγψλα ε απαίηεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ απσιεηψλ. 

 
- ηελ Δθπαίδεπζε 
Ζ πιεηνςεθία ηνπ Ο.Δ.Δ. λνκηκνπνηεί ηηο αλαηξνπέο ηνπ δεκφζηνπ εληαίνπ δσξεάλ ραξαθηήξα 

ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. Έρεη απνδερηεί φιεο ηηο αιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ 
πηπρίσλ θαη ζηε πιήξε απνζχλδεζε ηνπ απφ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. 

 

ήκεξα επαλαβεβαηώλνπκε ηε ζπκκεηνρή ηεο ΠΟΛ ζην ΠΑΜΔ, κπξνζηά θαη ζηελ 

4ή παλειιαδηθή ζπλδηάζθεςε. Απηφ ζεκαίλεη ζρέδην δξάζεο ηέηνην πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ 
ελφηεηα ηεο δξάζεο φισλ ησλ ζσκαηείσλ θαη νκνζπνλδηψλ, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε 
ηνπ ηαμηθνχ θηλήκαηνο ζηνλ θιάδν θαη ζπλνιηθά ζηε ρσξά, αιιά βεβαίσο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηεζληζηηθήο αιιειεγγχεο. 
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ήκεξα, κε αηζηνδνμία δίλνπκε όινη ηελ κάρε γηα ηελ επηηπρία ηεο απεξγίαο ηελ 
8/12/2016, πνπ γηα καο ζεκαίλεη πεξηζζφηεξνη απεξγνί ζηνλ θιάδν καο, καδηθφηεξα απεξγηαθά 
κπινθ ησλ ζσκαηείσλ παλειιαδηθά. εκαίλεη καδηθέο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ ζσκαηείσλ καο 

κε πεξηερφκελν θαη ζρέδην πάιεο πνπ ζα δίλνπλ ψζεζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ αγψλα καο.  

Μπξνζηά ζηηο εθινγέο ηνπ ζσκαηείνπ ηεο Αηηηθήο, δίλνπκε όιεο καο ηηο δπλάκεηο 

γηα λέεο εγγξαθέο, γηα καδηθνπνίεζε ηνπ ζσκαηείνπ. Γηα καδηθή εθιννγναπνινγηζηηθή 
ζπλέιεπζε ηελ Σεηάξηε 23/11/2016. Σελ καδηθνπνίεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηόζν ηεο 

Αηηηθήο όζν θαη ηεο ππόινηπεο Διιάδαο πνπ είλαη ζηελ δύλακε ηεο ΠΟΛ, ηελ ίδξπζε 
λέσλ ζσκαηείσλ. 
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