Δελτίο Σύπου
Για τα αποτελέσματα της συνάντησης με τους εργοδότες για
υπογραφή Ε και την Πανελλαδική Μέρα Δράσης
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Το ΔΣ της ΠΟΛ χαιρετίζει τα σωματεία, τις επιτροπές αγώνα και τους συναδέλφους από μεγάλους και
μικρούς χώρους δουλειάς από πολλές πόλεις που συμμετείχαν στην πανελλαδική μέρα δράσης με
θέμα την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) στον κλάδο.
Χαιρετίζουμε την ΕΦΕΕΑ που υιοθέτησε ψήφισμα και μας στήριξε στη συγκέντρωση, όπως άλλωστε
και η ΠΟΛ είχε κάνει σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες της. Ενισχύουμε το κοινό μέτωπο μισθωτών και
αυτοαπασχολούμενων λογιστών για τα κοινά προβλήματα. Χαιρετίζουμε τους συνταξιούχους αλλά
και τους αυριανούς συναδέλφους μας, φοιτητές οικονομικών σχολών, που στήριξαν τις
κινητοποιήσεις μας.
Τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκαν συνελεύσεις, συσκέψεις, εξορμήσεις και παρεμβάσεις
για την καλύτερη προετοιμασία της μέρας δράσης, που κορυφώθηκαν με συγκεντρώσεις και στάσεις
εργασίας σε μια σειρά περιοχές καθώς και κινητοποίηση έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ στην Αθήνα,
την ώρα που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση της ΠΟΛ με τους εκπροσώπους των
εργοδοτών.
Σο αποτέλεσμα της συνάντησης κρίνεται θετικό! Η πίεση που ασκήσαμε έπαιξε ρόλο και
αποσπάσαμε την τοποθέτηση ότι υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές να υπογραφεί ΣΣΕ!
Θεωρούμε πολύ σημαντικό αυτό το πρώτο βήμα, που ανοίγει τον δρόμο για την υπογραφή ΣΣΕ μετά
από 13 χρόνια απουσίας της με ευθύνη των εργοδοτών. Ξέρουμε βέβαια ότι ο αγώνας δεν θα είναι
εύκολος, θα έχει διάρκεια και θα χρειαστεί μεγάλη πίεση ώστε να φτάσουμε στην υπογραφή, αλλά το
πρώτο βήμα έγινε!
Στην συνάντηση οι εργοδότες έβαλαν διάφορα ζητήματα που απαντήθηκαν από την ΠΟΛ όπως το
θέμα για το αν η Ομοσπονδία είναι αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση αφού δεν είναι
γραμμένη στο ΓΕΜΗΣΟΕ. Αποδεικνύεται ότι κατ’ επιταγή των εργοδοτών νομοθέτησε η κυβέρνηση
αυτό το έκτρωμα ενισχύοντας όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο των προηγουμένων κυβερνήσεων και
της ΕΕ. Κάναμε σαφές ότι δεν αποδεχόμαστε το φακέλωμα και την παράδοση του μητρώου μας σε
εργοδότες και κράτος. Επίσης αναφέραμε ότι όλες οι συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί σε μια
σειρά κλάδους και χώρους δουλειάς, το έκαναν ξεπερνώντας στην ουσία τον νόμο.

Παράλληλα, προσπάθησαν να καλύψουν τις μεγάλες εταιρείες, επικαλούμενοι πως δεν έχουν
στοιχεία σχετικά με το τι ισχύει για το προσωπικό τους όπως και γενικά για τον κλάδο. Από την πλευρά
μας κάναμε σαφές πως η συζήτηση αφορά την υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης για όλους τους
εργαζόμενους από μια σειρά ειδικότητες (λογιστές, ελεγκτές, συμβούλους, μηχανογράφους,
διοικητικό προσωπικό κ.α.). Αναφέραμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να απευθυνθούν είτε στα μέλη τους
(που περιλαμβάνονται και όλες οι μεγάλες εταιρίες του κλάδου) είτε προς το ΕΦΚΑ και Εργάνη για να
αντληθούν τα στοιχεία που λένε ότι δυσκολεύονται να βρουν.
Τέλος, επιμείναμε στο να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει ανάγκη ύπαρξης ΣΣΕ που να προστατεύει τους
εργαζόμενους του κλάδου. Αναδείξαμε τα μεγάλα προβλήματα στο εισόδημα λόγω της ακρίβειας και
των χαμηλών μισθών, τα ατελείωτα ωράρια και την εντατικοποίηση που έχουν φτάσει τους
εργαζόμενους στα όριά τους. Μετά από πίεσή μας υπήρξε αυτή η συμφωνία και προγραμματίστηκε
νέα συνάντηση μετά το καλοκαίρι για να συζητηθούν τα επιμέρους στοιχεία που θέτει το σχέδιο Ε
που έχουμε καταθέσει.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Η ουσία είναι ότι ξεκινάει η συζήτηση για την υπογραφή υλλογικής ύμβασης για τον κλάδο μας! Οι
πρωτοβουλίες μας όλο το προηγούμενο διάστημα, η κινητοποίηση στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις
είχαν αποτέλεσμα προκειμένου να σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα στην εργοδοσία.
Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε.
Καλούμε τα σωματεία, τις επιτροπές αγώνα, να πάρουν νέες πρωτοβουλίες για να ενημερωθεί όλος
ο κλάδος, να πολλαπλασιαστούν οι εγγραφές στα Σωματεία, να δυναμώσει η οργάνωση στους
χώρους δουλείας, να παρέμβουμε σε περισσότερους χώρους δουλείας.
Φτάνει πια με τα ξεχειλωμένα ωράρια! Φτάνει πια με την ατελείωτη πίεση, τον τεράστιο όγκο δουλειάς!
Φτάνει πια με τον μισθό να εξαντλείται πριν τελειώσει ο μήνας και τις ατελείωτες απλήρωτες
υπερωρίες! Παλεύουμε για να κατοχυρώσουμε το δικαίωμά μας στον σταθερό χρόνο εργασίας 7
ώρες τη μέρα, 5 μέρες τη βδομάδα, το δικαίωμα στη σωματική και πνευματική ανάπαυση, αυξήσεις
στους μισθούς ώστε να ζούμε και να εργαζόμαστε με αξιοπρεπείς όρους. Όλα αυτά μπορούμε να τα
κατακτήσουμε μόνο με την ύπαρξη Ε που να καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων του κλάδου!
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΕΦΟΤΜΕ ΣΗΝ ΔΤΝΑΜΗ! ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑ ΚΑΣΑΥΕΡΟΤΜΕ!
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