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Φηάλεη πηα κε ηα μερεηισκέλα σξάξηα! 

Φηάλεη πηα κε ηελ αηειείσηε πίεζε, ην ηεξάζηην όγθν δνπιεηάο! 

Φηάλεη πηα κε ην κηζζό λα εμαληιείηαη πξηλ ηειεηώζεη ν κήλαο θαη ηηο αηειείσηεο 
απιήξσηεο ππεξσξίεο! 

Η Έλσζε Λνγηζηώλ Κέξθπξαο αληαπνθξηλόκελε ζην θάιεζκα ηεο Παλειιήληαο 
Οκνζπνλδίαο Λνγηζηώλ γηα ηελ παλειιαδηθή εκέξα δξάζεο, δηνξγαλώλεη εμνξκήζεηο θαη 
πεξηνδείεο ζε ινγηζηήξηα, ινγηζηηθά γξαθεία ηεο πόιεο καο. Καιεί όινπο ηνπο 
ζπλαδέιθνπο λα ζπκκεηέρνπλ! 

Τν ζσκαηείν καο δπλακώλεη ηελ κάρε γηα ηελ ππνγξαθή θιαδηθήο ζύκβαζεο κε βάζε ην 
ζρέδην ηεο ΠΟΛ. 

Παιεύνπκε γηα λα θαηνρπξώζνπκε ην δηθαίσκά καο ζην ζηαζεξό ρξόλν εξγαζίαο 7ώξεο 
ηε κέξα, 5 κέξεο ηε βδνκάδα, ην δηθαίσκα ζηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπαπζε, 
απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο ώζηε λα δνύκε θαη λα εξγαδόκαζηε κε αμηνπξεπείο όξνπο. Όια 
απηά κπνξνύκε λα ηα θαηαθηήζνπκε κόλν κε ηελ ύπαξμε ηεο Σπιινγηθήο Σύκβαζε 
Δξγαζίαο (ΣΣΔ) πνπ λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ. 

Τν ζρέδην ΣΣΔ πνπ πξνηείλεη ε ΠΟΛ – θαη θαιεί ηνπο εξγνδόηεο λα ππνγξάςνπλ – αθνξά 
ην ζύλνιν ησλ εξγαδόκελσλ ηνπ θιάδνπ. Γειαδή ηνπο εξγαδνκέλνπο θάζε εηδηθόηεηαο ζε 
ειεγθηηθέο/ ζπκβνπιεπηηθέο θαη ινγηζηηθέο εηαηξείεο (ινγηζηέο, ειεγθηέο, ζπκβνύινπο, 
πιεξνθνξηθάξηνπο, δηνηθεηηθνύο θιπ), ζε ινγηζηήξηα εηαηξεηώλ θαη ινγηζηηθά γξαθεία. 

Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε καδηθή θαη νξγαλσκέλε πάιε όισλ καο γηα ηελ ππνγξαθή 
θιαδηθήο ΣΣΔ ζηελ βάζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο ΠΟΛ. Δίλαη ν κόλνο ηξόπνο λα έρνπκε ζε θάζε 
ρώξν δνπιεηάο έλα ξπζκηζκέλν, ειάρηζην πιαίζην δηθαησκάησλ, ώζηε λα κελ είκαζηε 
έξκαην ζηηο νξέμεηο ηνπ θάζε εξγνδόηε. Απηή είλαη ε κόλε ιύζε γηα ηνπο εξγαδόκελνπο 
πνπ βιέπνπλ ην εηζόδεκά ηνπο λα εμαλεκίδεηαη θάησ από ηελ αθξίβεηα, ηνλ ειεύζεξν 
ρξόλν λα κελ ππάξρεη, ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δνπιεηάο λα έρεη θηάζεη ζε πξσηνθαλή 
επίπεδα. Η κε ύπαξμε ΣΣΔ από ην 2009 κε επζύλε ησλ εξγνδνηώλ (πνπ εθκεηαιιεύνληαη 
όιν ην αληεξγαηηθό νπινζηάζην ηεο Δ.Δ θαη ησλ πξνεγνύκελσλ θαη ηεο ησξηλήο 
θπβέξλεζεο), έθεξε αηνκηθέο ζπκβάζεηο κε όιν θαη ρεηξόηεξνπο όξνπο θαη ζπλζήθεο 
εξγαζίαο. Τελ ίδηα πεξίνδν ηα κνλνπώιηα ηνπ θιάδνπ καο είλαη από ηα πην θεξδνθόξα θαη 



δπλακηθά αλαπηπζζόκελα. Η δηθή καο εξγαζία απμάλεη ηα θέξδε ηνπο θαη όκσο 
θαζεκεξηλά δνύκε κε όιν θαη ιηγόηεξα.  

Μαο ζέινπλε δηαζέζηκνπο 24/7, αιιά είλαη ζην ρέξη καο λα δηεθδηθήζνπκε αλζξώπηλν 
σξάξην, αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο, απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο καο! 

Η επηηπρία ηνπ αγώλα καο εμαξηάηαη από ηε ζπκκεηνρή καο, από ηε ζπζπείξσζε ζηα 
Σσκαηεία θαη ζηελ Οκνζπνλδία καο, από ηελ πίεζε πνπ ζα αζθήζνπκε ζηελ εξγνδνζία. 

Ξέξνπκε όηη ν αγώλαο είλαη δύζθνινο θαη καθξόρξνλνο! Ξέξνπκε όκσο όηη κπνξνύκε λα 
ηα θαηαθέξνπκε! Η Οκνζπνλδία καο ζπλερίδεη κε πείζκα θαη επηκνλή ηνλ αγώλα 
παίξλνληαο πνιιέο πξσηνβνπιίεο. Σε απηό ην πιαίζην έρνπκε δεηήζεη ζπλάληεζε από ηνλ 
ΣΔΒ θαη άιινπο εξγνδνηηθνύο θνξείο ηελ Τεηάξηε 6 Ινπιίνπ θαζώο θαη από κεγάινπο 
εξγνδόηεο ηνπ θιάδνπ γηα ππνγξαθή ηεο ΣΣΔ. 

Αληινύκε δύλακε από ηελ αγσληζηηθή πείξα ηνπ ηαμηθνύ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο θαη ηνπ 
θιάδνπ καο. Δκπλεόκαζηε από ηηο θαηαθηήζεηο πνπ ε εξγαηηθή ηάμε απέζπαζε κε 
ζθιεξνύο αγώλεο θαη ζπζίεο. Τα πξόζθαηα παξαδείγκαηα απνδεηθλύνπλ όηη όηαλ νη 
εξγαδόκελνη πηζηέςνπλ ζηε δύλακή ηνπο θαη κπνπλ ζπιινγηθά, απνθαζηζηηθά, καρεηηθά 
ζηνλ αγώλα, κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ αθόκα θαη ηα πην κεγάια εκπόδηα, λα θάκςνπλ 
θαη ηνλ πην ηζρπξό αληίπαιν, λα απνθηήζνπλ αγσληζηηθή πείξα – παξαθαηαζήθε γηα ηε 
ζπλέρεηα θαη γηα ηηο κειινληηθέο, αθόκα πην απαηηεηηθέο κάρεο.            

Η πξόηαζε ηεο ΠΟΛ γηα θιαδηθή ΣΣΔ πξνβιέπεη: 

         912 επξώ θαη 1.006,74 επξώ θαηώηεξν κηζζό λενπξνζιακβαλνκέλνπ(αλάινγα 
ην θιηκάθην)ζπλ ηα επηδόκαηα θαη απμήζεηο αλά δηεηία ηνπιάρηζηνλ 3%-4% 

         Δπηδόκαηα πηπρίνπ, γλώζεο μέλεο γιώζζαο, ρξήζεο Η/Υ, Ιζνινγηζκνύ, 
Ταθηηθνύ θαη Φνξνινγηθνύ ειέγρνπ, γάκνπ, ηέθλσλ, κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο θ.α. 

         7σξν – 5λζήκεξν – 35σξν, δηάιιεηκα εληόο 7ώξνπ, πιεξσκή θάζε επηπιένλ 
ώξαο σο ππεξσξία. 

         Η κηζζνινγηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εξγαδόκελσλ λα βαζίδεηαη ζηελ 
ΣΣΔ θαη όρη ζε εζσηεξηθό ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ηνπ εξγνδόηε 

         Πξνζηαζία ηεο κεηξόηεηαο – παηξόηεηαο, γνληθέο άδεηεο. 

         Ιζρύο ηεο αξρήο ηεο επλντθόηεξεο ξύζκηζεο. 

 

Τετάρτη 6 Ιουλίου, Μέρα Πανελλαδικής Δράσης του κλάδου για την υπογραφή ΣΣΕ 
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Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις σε  όλη την χώρα! 

 

Γινόμαςτε περιςςότεροι! 

υμμετέχουμε ςτισ δράςεισ τησ πόλησ μασ, μαζί με τουσ ςυναδέλφουσ μασ! 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ ΤΠΟΓΡΑΥΗ Ε ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΩΡΑ! 

 


