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Το πρακτικό συμφωνίας για την ΕΣΣΕ που δημοσιοποίησε το σωματείο μας κινείται στην ηττοπαθή λογική 
που κυριαρχεί και είναι μακριά από τις ανάγκες μας, υπολείπεται των προσδοκιών, διατηρεί τους εργαζό-
μενους στα ΕΛΠΕ σε χειρότερη θέση από αυτή που βρίσκονταν 10 χρόνια νωρίτερα ενώ περιλαμβάνει και 
ζητήματα που μπορεί να εξελιχθούν σε πρόβλημα. 

Ολόκληρο το προηγούμενο διάστημα, η υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης αντιμετωπίστηκε από το προε-
δρείο με μια χαλαρότητα και μια λογική ανάθεσης στους «ειδικούς», οι οποίοι θα έκλειναν «εύκολα» και 
«γρήγορα» το ζήτημα με βάση και τις πολιτικές τους σχέσεις μετά την αλλαγή της κυβέρνησης. Μέσα σ’ αυτό 
το κλίμα, ο ρόλος των εργαζόμενων περιορίστηκε στην αναμονή, αποκρύπτοντας ότι κάθε διαπραγμά-
τευση με την εργοδοσία έχει ως πραγματική βάση τη συγκρότηση και την αγωνιστική διάθεση των ί-
διων των εργαζόμενων. Χωρίς την παραμικρή κινητοποίηση και, επιπλέον, με μια τάση σιωπηρής αποδοχής 
των ενεργειών της διοίκησης (πχ. σε σχέση με τους εργολαβικούς συναδέλφους), καλλιεργήθηκε ανασφάλεια, 
ηττοπάθεια και σταδιακός περιορισμός των προσδοκιών. Προσδοκίες που μόνο αβάσιμες δεν είναι σε ένα 
πλαίσιο απανωτών ρεκόρ κερδοφορίας που έφερε η δουλειά όλων των εργαζόμενων κι ενώ έχουμε δια-
νύσει μια δεκαετία στην οποία χάσαμε πολλά, όχι μόνο μισθολογικά αλλά και σε θέματα ασφάλειας, ε-
ντατικοποίησης, περικοπών θέσεων κ.ά. 

Έτσι εξηγείται πώς η διοίκηση του σωματείου σήμερα εκτιμά σαν επιτυχία μια συμφωνία που, από τα 34 ση-
μεία του διεκδικητικού πλαισίου που αποφάσισε η ίδια πριν μερικούς μήνες (ανεξάρτητα από το γεγονός ότι 
δεν ήταν καθόλου «ισοδύναμα» μεταξύ τους), ικανοποιεί –με εκπτώσεις– τα 8, ενώ δεν υπάρχει η παραμι-
κρή αναφορά σε θεσμικά και θέματα ουσιαστικής ασφάλειας και οργανογραμμάτων. 

Σε ό,τι αφορά τα μισθολογικά, πρέπει να επισημάνουμε ότι το πραγματικό μας εισόδημα έχει μειωθεί δραμα-
τικά από την αύξηση φορολογίας (εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης, ΕΝΦΙΑ κ.ά.) και εισφορών (ειδικά 
στις υπερωρίες, που μειώθηκαν έτσι κι αλλιώς). Επιπλέον, τα κλιμάκια είναι παγωμένα από τον Ιούλιο του 
2010, με τις αυξήσεις που προβλέπονται να μην καλύπτουν καν τον επίσημο πληθωρισμό. Σημαντικές ή-
ταν οι συνέπειες και από τις υπόλοιπες μειώσεις προηγούμενων ΕΣΣΕ, όπως το χρονοεπίδομα τριών χρόνων 
ή το ποσό για τους βρεφονηπιακούς. Οι περιορισμένες αυξήσεις λοιπόν που προβλέπονται για τη νέα ΕΣΣΕ 
διατηρούν τον πραγματικό μισθό μειωμένο και σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν όσα χάσαμε κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας. 

Το ίδιο ισχύει ακόμα πιο έντονα για όσους προσλήφθηκαν αυτά τα χρόνια. Εκατοντάδες συνάδελφοι πέ-
ρασαν μια διετία με σημαντικά μειωμένο μισθό, γεγονός που δεν αλλάζει από το σημείο που περιορίζει 
αλλά δεν καταργεί τον απαράδεκτο διαχωρισμό στους νεοπροσλαμβανόμενους. Η εταιρία άλλωστε έχει 
δηλώσει ότι οι περσινές προσλήψεις ήταν οι τελευταίες στον κύκλο μαζικών προσλήψεων που ολοκληρώ-
θηκε κατά μεγάλη πλειοψηφία σε καθεστώς 60-80%. 

Ειδική προσοχή χρειάζεται η ενσωμάτωση των πριμ στις τακτικές αποδοχές, που τέθηκε με πρωτοβου-
λία της διοίκησης κι επομένως σχετίζεται με τις προσθέσεις της. Εκτός από το πρακτικό σκέλος, που μπορεί 
να βγάλει προβλήματα, βέβαιο πρόβλημα είναι η αποδοχή (σε απολογητικό τόνο) της λογικής των υπο-
τιθέμενων «ρετιρέ», την οποία έχει χρησιμοποιήσει η εργοδοσία στο παρελθόν, προσπαθώντας να συνδέσει 
τα πριμ με εταιρικούς στόχους. Οι πρόσθετοι μισθοί έχουν αποτελέσει στοιχείο συγκρότησης για τους ερ-
γαζόμενους στα ΕΛΠΕ, που συνδέεται με τις συνθήκες του χώρου. Αυτή μας τη συγκρότηση πρέπει να την 
υπερασπιστούμε, γιατί ξέρουμε καλά πού δουλεύουμε και δεν «μπερδευόμαστε» από μια αίσθηση εικο-
νικής «αύξησης» που θα εμφανίζεται σε μηνιαία βάση ενώ ο μισθός παραμένει ο ίδιος. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Να μην ξεχάσουμε πώς υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις μας, πώς διεκδικούμε τις ανάγκες 
μας, πώς χτίζουμε την ενότητα μεταξύ μας και με το σύνολο των εργαζόμενων στη χώρα. Όλα 
δείχνουν ότι θα τα χρειαστούμε στο άμεσο μέλλον. 
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