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ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (ΔΠΚ-Ο)
Συνάδελφε - Συναδέλφισσα, εργαζόμενε σε λογιστήριο-λογιστικό γραφείο,
Στις 15 Δεκεμβρίου 2019, ψηφίζουμε για τη νέα Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου (ΟΕΕ).
Σε καλούμε να ψηφίσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ/ΔΠΚ-Ο, να ισχυροποιήσεις τη μοναδική φωνή στο ΟΕΕ
που στηρίζει με συνέπεια τα συμφέροντα των εργαζόμενων οικονομολόγων, την δράση και τις
διεκδικήσεις της ΠΟΛ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών) και των σωματείων της (σωματεία
εργαζόμενων σε λογιστήρια, λογιστικά γραφεία και λογιστικές/ελεγκτικές/συμβουλευτικές εταιρείες).
Μόνο η ΔΠΚ-Ο έφερε προς συζήτηση στην Κεντρική Διοίκηση (ΚΔ) και την Συνέλευση των
Αντιπροσώπων (ΣτΑ) του ΟΕΕ, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου:
 Ανέδειξε την ανάγκη υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) στον κλάδο.
 Έβαλε στην ατζέντα της συζήτησης, στα όργανα του ΟΕΕ, την ανάγκη που έχουν οι εργαζόμενοι για
αυξήσεις στους μισθούς, για πληρωμή υπερωριών, για πλήρη ασφάλιση, για προστασία και άδειες
μητρότητας, για συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.


Ζήτησε να τοποθετηθούν όλες οι άλλες δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο ΟΕΕ σχετικά με την
τήρηση του 8ώρου και την συμπερίληψη του διαλείμματος στον εργάσιμο χρόνο.

 Απαίτησε από την πλειοψηφία της ΚΔ να καταργηθούν οι εισφορές για την «αναγκαία
εκπαίδευση» λογιστών - φοροτεχνών, την έκδοση και ανανέωση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος,
την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση.
 Ανέδειξε την υποκρισία των εκλεγμένων παρατάξεων ΔΗΚΙΟ(ΝΔ), ΠΟΕ -πρώην ΣΥΝΑΡΟΕ- (ΣΥΡΙΖΑΠΑΣΟΚ), ΠΔΣΟ (ΚΙΝΑΛ), αλλά και των συντεχνιακών ΑΚΙΟΕ και ΠΟΦΕΕ, που ουσιαστικά
συμμετέχουν στο σχεδιασμό και πρακτικά στηρίζουν την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων. Οι
δυνάμεις αυτές, λειτουργούν όλα αυτά τα χρόνια ως εκπρόσωποι των μεγάλων επιχειρήσεων του
κλάδου και του κράτους, είναι εχθρικές απέναντι στα δικαιώματά μας στην εργασία, στην
κοινωνική ασφάλιση. Συνέβαλαν στην ανατροπή του δημόσιου ενιαίου δωρεάν χαρακτήρα της
Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην υποβάθμιση των πτυχίων μας, στην πλήρη αποσύνδεση του πτυχίου
από τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Με την ίδρυση του ΕΤΑΟ (Επαγγελματικό Ταμείο
Ασφάλισης Οικονομολόγων) πρωτοστάτησαν πολλά χρόνια πριν, από το 2003, στο χτύπημα του
δημόσιου χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης

Γιατί λοιπόν να ψηφίσεις τον εργοδότη σου
ως εκπρόσωπο των δικαιωμάτων σου;
Τι συμφέρον έχεις εσύ να ψηφίσεις στο επιμελητήριο την παράταξη της ΝΔ ή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, ή τις
παρατάξεις ΑΚΙΟΕ και ΠΟΦΕΕ που έχουν στα ψηφοδέλτιά τους εργοδότες από τα μεγάλα λογιστικά
γραφεία και εταιρίες αλλά και τους μετόχους από όλες τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες του κλάδου
(PwC-Deloitte-EY-KPMG-ΣΟΛ-GT); Υπάρχει περίπτωση να στηρίξουν τον αγώνα σου, τις διεκδικήσεις
σου σαν εργαζόμενος για καλύτερους όρους εργασίας, αυξήσεις, 8ωρο, ζωή με δικαιώματα;
Μην ξεχνάς ότι είναι οι ίδιοι, που σού αυξάνουν το ωράριο, σε βάζουν να δουλεύεις απλήρωτες
υπερωρίες και σαββατοκύριακα, σε προσλαμβάνουν με χαμηλούς μισθούς ή με «μαύρα», σου

παγώνουν ή σου δίνουν ελάχιστες αυξήσεις, και σήμερα σου ζητάνε να τους στηρίξεις με την ψήφο
σου.
Είναι οι ίδιοι που καταψήφισαν τις προτάσεις της ΔΠΚ-Ο για ύπαρξη ΣΣΕ στον κλάδο που θα
διασφάλιζε τους εργαζόμενους.

Τι θα κάνεις; Θα χρησιμοποιήσεις την ψήφο σου κόντρα στα συμφέροντά σου;
Σου λένε τάχα ότι θα διασφαλίσουν το «Οικονομολογικό επάγγελμα». Σου λένε τάχα ότι με την
παρουσία τους στην Διοίκηση του ΟΕΕ θα ανοίξουν δρόμοι για περισσότερες δουλειές στην εταιρία και
άρα βελτίωση της ζωής του εργαζόμενου. Οι εργοδότες των μεγάλων λογιστικών γραφείων λένε, να
μην επιτρέψουμε στους ανταγωνιστές μας των ελεγκτικών εταιριών να μας πάρουν τη δουλειά.
Αφού στην αγορά είναι ανταγωνιστές τί τους συσπειρώνει στα ίδια ψηφοδέλτια, τί θα τους ενώνει στην
Διοίκηση του ΟΕΕ; Η συρρίκνωση του μισθολογικού κόστους των εταιριών τους, ο σχεδιασμός και η
στήριξη των αντιλαϊκών μέτρων της κυβέρνησης στον τομέα των εργασιακών και ασφαλιστικών
δικαιωμάτων. Η από κοινού προσπάθεια, αυτά τα μέτρα να γίνουν αποδεκτά από τη συντριπτική
πλειοψηφία των εργαζομένων στον κλάδο χωρίς αντιδράσεις και αγωνιστικές κινητοποιήσεις. ΜΗΝ
ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΟΥ!

Ψήφισε τους συναδέλφους σου που αγωνίζονται
για καλύτερους όρους εργασίας
Στο ψηφοδέλτιο της ΔΠΚ-Ο συμμετέχουν αγωνιστές συνάδελφοι, εργαζόμενοι στον κλάδο, που
δραστηριοποιούνται στην ΠΟΛ και στα σωματεία-μέλη της, και παλεύουν για βελτίωση των όρων
εργασίας μας στα λογιστήρια, τα λογιστικά γραφεία και τις λογιστικές/ελεγκτικές/συμβουλευτικές
εταίρες.
Είναι αυτοί που βιώνουν τα ίδια προβλήματα με σένα, είναι οι μόνοι που έχουν προτάσεις και θέσεις
υπέρ σου. Ενίσχυσε την δύναμη που την επόμενη μέρα θα στηρίζει τους αγώνες για την υπογραφή ΣΣΕ,
για ανθρώπινο ωράριο, για αυξήσεις!

Στις 15 Δεκεμβρίου στηρίζουμε-ψηφίζουμε ΔΠΚ-Ο,
την δική μας φωνή
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