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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσα,  συνάδελφε 

 

 Την  Πέµπτη  που µας  πέρασε  πραγµατοποιήθηκαν  δύο γενικά  
συµβούλια  µε  θέµατα  συζήτησης  τα  εξής:  

• ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΑΥΞΗΣΗΣ  ΕΙΣΦΟΡΑΣ  ΣΤΗ  GROUPAMA 
Εγκρίθηκε  κατά πλειοψηφία  η  δυνατότητα  αύξησης  της  εισφοράς  των  
ασφαλισµένων  που  το  επιθυµούν  έως  το  15%  από  το µισθό  τους,  από  
το  5%  που  ίσχυε  έως  σήµερα. 

• ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΟΥ  ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΠΛΑΙΣΙΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΝΕΑ ΕΣΣΕ 

Εγκρίθηκε  κατά  πλειοψηφία  η  εισήγηση  της  Εκτελεστικής  
Γραµµατείας  για  το  διεκδικητικό  πλαίσιο  που  αφορά  τη  νέα  ΕΣΣΕ  
εµπλουτισµένο  και  από  προτάσεις  των  συναδέλφων  από  όλους  τους  
χώρους  εργασίας. 

• ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆.Σ.  
ΠΣΕΕΠ  ΓΙΑ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Εγκρίθηκε  κατά πλειοψηφία  η  εξουσιοδότηση  του  Γενικού  Συµβουλίου  
προς  το  ∆.Σ. ΠΣΕΕΠ  για  απόφαση  και  πραγµατοποίηση  24ωρων,  
48ωρων  και  πολυήµερων  απεργιακών  κινητοποιήσεων. 

• ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΤΗΣ  ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΤΟΥ  
ΠΣΕΕΠ 
Εγκρίθηκε  κατά  πλειοψηφία  η  εισήγηση  της  Εκτελεστικής  
Γραµµατείας  για  ορισµό  και  εξουσιοδότηση  της  διαπραγµατευτικής  
οµάδας  του  ΠΣΕΕΠ  για  τη νέα  ΕΣΣΕ. 

Συναδέλφισσα,  συνάδελφε 

 Οδεύουµε  προς  µια  διαπραγµάτευση  για  τη  νέα  µας  ΕΣΣΕ  και  τα 
δεδοµένα  στην  περιρρέουσα  ατµόσφαιρα  είναι  σε  δυσχερέστερο  επίπεδο  
από  το  2014.   Υπάρχουν  όµως   επίσης   δεδοµένα  θετικά,  όπως  το  γεγονός  
ότι  τα  ΕΛΠΕ  φαίνεται  να  έχουν οριστικά  πλέον  εξέλθει  από  τα  αρνητικά  
αποτελέσµατα  της  εποχής  διαπραγµάτευσης  της  προηγούµενης  σύµβασης,   
έχει  µια  νέα  επίσης  διοίκηση,  µε  τα  τότε εκκρεµούντα  πολύ  σοβαρά  
ζητήµατα  (ΙΡΑΝ, ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ κ.α.)  σε  τροχιά  
συµφέρουσας  επίλυσης  και µε  διεθνές  περιβάλλον  περιθωρίων  διύλισης  πιο  
ευνοϊκό.   Με  λίγα λόγια  η  επερχόµενη  ΣΣΕ  οφείλει  να  αποτυπώνει  στοιχεία  
τόσο  ουσιαστικά  όσο  και συµβολικά.   Ο  αγώνας  που  έχουµε µπροστά  µας  



πρέπει  να  µας  βρει  ενωµένους,  σοβαρούς  και  διεκδικητικούς  τόσο  σε ότι  
έχει να  κάνει  µε  αποκατάσταση  αδικιών  που  χρονίζουν,  όσο και µε  το  
βαθύτερο  συµβολισµό  της  αντεπίθεσης  των δυνάµεων  της  εργασίας  ενάντια  
σε  κάθε  (παρα)λογική  µνηµονίων,  φτωχοποίησης  και  αντεργατικών  νόµων  
και  µέτρων. 

 Το  διεκδικητικό  πλαίσιο  που  η  ΕΛΚΕ,  στο  πλαίσιο  της  συµµετοχής  
της  στο  Προεδρείο,  σχεδίασε  και  στηρίζει,  αντικατοπτρίζει  όλα  αυτά  τα  
χαρακτηριστικά  που προαναφέρθηκαν  αλλά  και  κάτι  παραπάνω.   Την  κοινή  
µας  αντίληψη,  µα  και  πεποίθηση,  πως  αυτό  θα  αφορά  ισόνοµα  και  
ισοδίκαια  όλους  τους  εργαζόµενους,  όντας  ενταγµένοι  όλοι  στην  ίδια  
παραγωγική  διαδικασία.  Χωρίς  διαχωρισµούς,  πέρα  από  συντεχνιακές  
λογικές,  πλήρως  αποστασιοποιηµένοι  από  πρακτικές  διχαστικές  που  το  µόνο  
που  κάνουν  είναι  να  ρίχνουν  νερό  στο  µύλο  της  εκάστοτε  εργοδοσίας. 

 Όλα  τα  παραπάνω  αποτελούν  ύψιστη  προτεραιότητα  της  ΕΛΚΕ  και  
δηλώνουµε  αποφασισµένοι  να  τα  υπερασπιστούµε  έναντι  κάθε  διαφορετικής  
λογικής  από  όπου  κι  αν  προέρχεται. 

 Επίπλαστα  µηνύµατα  ενότητας,  ενώ  από  την  άλλη  προσπαθούµε  να  
διαχωρίσουµε  εργαζόµενους  και  να  διασπάσουµε  το  αρραγές  µέτωπο της  
επερχόµενης  διαπραγµάτευσης,  όχι  µόνο  µας  βρίσκουν  σταθερά  αντίθετους  
αλλά  και µας  υποχρεώνουν,  σε  περίπτωση  που  συνεχιστούν, να  καταδείξουµε  
µε  τον πλέον  κατηγορηµατικό και εµφατικό  τρόπο,  την  ασοβαρότητα,  τον  
τυχοδιωκτισµό  και  την  ιδιοτέλεια  όλων  όσων  επιµένουν  να  λειτουργούν  έτσι. 

 

Η   ΕΛΚΕ  ΕΛΠΕ 

ΕΥΧΕΤΑΙ  ΣΕ  ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ 

&  ΤΙΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  ΤΟΥΣ 

ΥΓΕΙΑ,  ΕΥΤΥΧΙΑ   

ΚΑΛΕΣ  ΓΙΟΡΤΕΣ 

ΚΑΙ  ΚΑΛΑ  ΜΥΑΛΑ  ΣΕ  ΟΣΟΥΣ  ΤΑ  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ. 
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