
 

 

 

 

 

17.12.2018 

Συναδέλφισσες, οι 

Στο Δ.Σ. του Σωματείου και το Γεν. Συμβούλιο στις 14 και 15.12.2018, τα θέματα που μπήκαν και οι 

αποφάσεις που πάρθηκαν, επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες μας που εδώ και καιρό καταγγέλλουμε. 

Σε ότι έχει να κάνει με τα Ασφαλιστικά προγράμματα, ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί που έκανε η 

Εταιρεία, μετά την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. στα τέλη του 2017, και ανέδειξαν: 

Για το Ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα, η καλύτερη προσφορά ήταν αυτή της Εθνικής, με μικρές 

βελτιώσεις στα όρια κάλυψης για νοσοκομειακά έξοδα που φτάνουν τα 26.400 ευρώ και για βαριά 

περιστατικά τα 36.300 ευρώ, που δεν φτάνουν για πάνω από 5 ημέρες νοσηλείας, όπως όλοι 

ξέρουμε πλέον και που θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον της τάξης των 300.000 ευρώ, με βάση τα 

όσα μας λένε οι ίδιοι οι ασφαλιστικοί πράκτορες των εταιρειών (και της Εθνικής), προσπαθώντας να 

μας πουλήσουν συμπληρωματικά προγράμματα.  

Όπως δεν υπάρχει βελτίωση στο θέμα των παιδιών συναδέλφων με ειδικές ανάγκες, κάτι που θα 

είχε ελάχιστο κόστος, αλλά τεράστια ανθρωπιστική και ηθική σημασία για τους εργαζόμενους. 

Παράλληλα υπάρχει και πρόβλεψη για κάλυψη όσων βγαίνουν σε σύνταξη, όμως με ατομικά 

συμβόλαια και κόστος που επηρεάζεται άμεσα από την ηλικία και την κατάσταση υγείας των 

εργαζομένων.  

Φυσικά δεν προέκυψαν «ελικόπτερα και προσωπικές νοσοκόμες», όπως τελείως τυχοδιωκτικά και 

λαϊκίστικα υποστήριζε ο σημερινός πρόεδρος στην προσπάθεια να εντείνει την κρίση στο Σωματείο 

στο τέλος του 2018. Προέκυψε όμως όφελος για την εταιρεία με το νέο πρόγραμμα να είναι 

φθηνότερο κατά τουλάχιστον 110 χιλιάδες € ετησίως. Θα περιμέναμε το όφελος αυτό να μετακυλήσει 

στους εργαζόμενους με αύξησης των παροχών του προγράμματος (όρια κάλυψης, ΑΜΕΑ) αλλά 

εδώ μπαίνει, ένα μεγάλο ΑΛΛΑ……  
(ενδεικτικά το ποσό αυτό ίσως έφτανε για αύξηση των ορίων στις 91 χιλιάδες €. Συμπληρωματικά ασφαλιστήρια της 

Εθνικής 300€ για όριο 500χιλ€ με 55€ πόσο; Χ=91666€ ) 

Για το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, μετά και την ανάλυση και πρόταση του ειδικού συνεργάτη του 

Σωματείου, συμφωνήσαμε να επιλεγεί σαν η πιο ασφαλής για την συγκυρία προσφορά, αυτή της 

GROUPAMA. 

Με τη στάση μας αυτή (παρά τις όποιες ενστάσεις μας), αποδείξαμε πως βάζουμε πάνω από όλα, 

τα συμφέροντα των εργαζομένων και όχι μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες και τυχοδιωκτισμούς, 

όπως δυστυχώς επανειλημμένα κάνουν οι συνεταίροι του σημερινού προεδρείου… 

Για την αλλαγή του Κανονισμού του ΤΑΑΤ (απεργιακό ταμείο), συμφωνήσαμε σε δύο τυπικές 

και λογικές αλλαγές, διαφωνήσαμε όμως στην απόφασή τους να ανοίξουν «δυνατότητες» για άλλου 

είδους χρήσεις των χρημάτων του Ταμείου, ξένες από τους σκοπούς που έχουν συμφωνηθεί και 

ορισθεί με τη δημιουργία του. Με την απόφασή τους αυτή δημιουργούν κακό προηγούμενο και οι 

εργαζόμενοι πρέπει να μην επιτρέψουν παιχνίδια με τα χρήματα που με τόση προσπάθεια δίνονται, 

για να στηρίξουν τους αγώνες που θα χρειαστούν σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε. 

Για την ιδιωτικοποίηση και την «ενημέρωση» του νομικού μας συμβούλου, δεν γίναμε 

σοφότεροι. Όσα ειπώθηκαν ήταν γενικότητες και όσα γνωρίζαμε ήδη από τα Μέσα και το Ίντερνετ. 

Αν και τους εξέθεσε για τα ψέματα που έλεγαν όλον αυτό τον καιρό, δηλώνοντας (ο δικηγόρος), πως 
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μέχρι και την έναρξη του διαγωνισμού, το Σωματείο δεν μπορούσε και δεν έπρεπε να κάνει καμία 

νομική κίνηση!!! 

Κατά τα άλλα απορρίψανε ξανά πρότασή μας για ενεργοποίηση των εργαζομένων και 

δράσεις για το επόμενο διάστημα, επιμένοντας στην αδράνεια και τον εφησυχασμό. Έτσι 

μένει το Σωματείο μας θεατής των εξελίξεων, περιμένοντας να αποτύχουν να μας ξεπουλήσουν, 

λόγω τυχών συγκρούσεων συμφερόντων και πολιτικών και οικονομικών επιδιώξεων των 

εμπλεκομένων!!!  

Συναδέλφισσες, οι 

Για το σοβαρότερο θέμα που μας απασχόλησε, την απεργία της Ομοσπονδίας με θέματα την 

ακύρωση του ξεπουλήματος, αλλά και την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων των 

εργολαβικών συναδέλφων μας στις εταιρείες του ομίλου ΕΛΠΕ, είχαμε την πρωτοφανή και 

ντροπιαστική για το Σωματείο μας, απεργοσπαστική απόφαση του Προεδρείου, να μην 

συμμετέχει το ΠΣΕΕΠ σ’ αυτόν τον αγώνα. 

Δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά, όσες ενστάσεις και να είχαμε, να μην συμμετέχουμε σε απεργία 

υπερκείμενου Συνδικαλιστικού θεσμού, στον οποίο είμαστε μέλη. Πόσο μάλλον στης Ομοσπονδίας 

μας που όλοι ξέρουμε πόσο σημαντική ήταν η βοήθειά της σε όλους τους δύσκολους αγώνες μας 

για την υπεράσπιση της Σύμβασης και των κατακτήσεων μας το 2011 αλλά και μετά. 

Αναρωτιόμαστε ποια θα ήταν η στάση τους, αν ήταν τα παιδιά τους ακόμη εργολαβικοί (γιατί σαν 

εργολαβικοί στην Εμπορία προσλήφθηκαν αρχικά);;; Φανταζόμαστε πως θα ήταν οι πρώτοι που θα 

απεργούσαν… 

Η απόφασή τους αυτή, σε συνδυασμό με υπονοούμενα από μέλη του προεδρείου για διάσπαση!!! 

της Ομοσπονδίας, δείχνει το μέγεθος του κόμπλεξ, των απωθημένων και της εγκληματικής τακτικής 

τους, υλοποιώντας σχέδια ξένα προς τα συμφέροντα των εργαζομένων και εξυπηρετώντας τους 

σχεδιασμούς των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων που ξεπουλάνε τα ΕΛΠΕ.  

Είναι επικίνδυνοι και πρέπει να τους σταματήσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πριν είναι πολύ 

αργά.. για να σβήσουμε αυτή την μαύρη σελίδα στην ιστορία του Σωματείου μας 

Συναδέλφισσες, οι 

Γνωρίζουμε πως είναι δύσκολο λόγω της ιδιαιτερότητας της δουλειάς μας, να συμμετέχετε στην 

απεργία της Ομοσπονδίας μας, όταν δεν συμμετέχει το Σωματείο. Να είναι όμως καθαρό σε όλους 

πως η απεργία είναι νόμιμη και καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που θα αποφασίσουν να 

απεργήσουν την Τρίτη 18.12.2018. Δεν πρέπει να πιστέψετε σε απειλές και εκφοβισμούς από 

Διευθυντές ή «συνδικαλιστές». Την Τρίτη το πρωί στις πύλες, μαζί με τους άλλους συναδέλφους 

μας που απεργούν. 
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