
 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΣΣΕ 2020 
16.03.2020 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε  

Για άλλη μια φορά γίναμε μάρτυρες των προβληματικών χειρισμών του προεδρείου και της 

μυστικοπάθειας. Παρότι είχαν όπλο στα χέρια τους την καθολική και ουσιαστική στήριξή μας, όπου 

5 μήνες τώρα δεν εγείραμε θέματα, δεν σπείραμε τον πανικό και με σοβαρότητα δηλώναμε 

καθημερινά τη στήριξή μας στις προσπάθειες του Προεδρείου. 

Αφού σπατάλησαν 5 μήνες χωρίς καμία ουσιαστική διαπραγμάτευση (η πρώτη πρόταση της 

εταιρείας τους δόθηκε αρχές Μαρτίου!!!) και με την πίεση πλέον της μετενέργειας, αλλά και της 

κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού, έφεραν εν μια νυκτί, μια πρόταση που απέχει κατά πολύ από 

το πλαίσιο κοινής αποδοχής που καταθέσαμε ως Σωματείο αλλά και από τις προσδοκίες που οι ίδιοι 

δημιουργούσαν καθημερινά στις «κατ’ οίκων» ενημερώσεις. 

Κάτι που μας επιβεβαίωσε με την τοποθέτηση του στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Γραμματέας Τύπου 

λέγοντας μας πως «τώρα πια δεν διαθέτουμε διαπραγματευτικά ατού καθώς η πανδημία μας 

απαγορεύει να απεργήσουμε.»!!!! 

Ήρθε λοιπόν ένα πρακτικό που αποδεικνύει ότι τελικά ο «ειδικός» στις διαπραγματεύσεις των ΕΣΣΕ 

και «οικουμενικός - διαχρονικός Προέδρος», όπως του αρέσει να αυτοαποκαλείται, απλά υπέγραψε 

στο κλείσιμο την  ΕΣΣΕ του 2017-2019 που άλλοι πάλεψαν και ετοίμασαν, μιας Σύμβασης που εν 

μέσω Capital Control και αδιάληπτων μνημονίων έβαλε γερές βάσεις στα θεσμικά με αύξηση του 

ποσοστού της Groupama για τους νέους ασφαλισμένους κατά 4%, 39 ώρες εργασίας, 50€ καύσιμα 

που αντιστοιχεί σε 5% αύξηση, 24 ώρες ΑΜΑ και όλα αυτά χωρίς όρους και παρακολουθήματα. 

Εμείς, αυτές τις δύσκολες στιγμές, εν μέσω της Πανδημίας που πλήττει την χώρα μας, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν  το αδιέξοδο στο οποίο μας οδήγησαν Προεδρείο και Εταιρεία με τις 

αναίτιες και τεχνητές χρονοκαθυστερήσεις και της ανασφάλειας που βιώνουν όλοι οι 

εργαζόμενοι, εκτιμήσαμε πως δυστυχώς έπρεπε να κλείσει η ΕΣΣΕ με δεδομένη την 

αδυναμία Διοίκησης του Σωματείου, όπου ως Προεδρείο είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαν να 

καταφέρουν με την ελάχιστη Δυναμική που τους απέμεινε. 

Μια Δυναμική που τους δόθηκε απλόχερα από όλους μας και μερικοί από αυτούς τη σπατάλησαν 

σε εξυπηρετήσεις, προαγωγές και κλιμάκια, όπως φάνηκε από τα όσα γίνανε στο τελευταίο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο αλλά και από την ανακοίνωση του ΣΚΕΕΠ που ακολούθησε και όλα αυτά 

την ώρα των διαπραγματεύσεων για την ΕΣΣΕ.   

Τα ανταλλάγματα των εξυπηρετήσεων φιγουράρουν στο Πρακτικό κάνοντας αυτή την ΕΣΣΕ την 

πρώτη ΕΣΣΕ στα χρονικά όπου η Εταιρεία φέρνει τις δικές της διεκδικήσεις κατά δήλωση του 

Προέδρου μετά από ερώτηση μας για τα όσα ήρθαν εκτός του κοινού πλαισίου. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια παραδείγματα παροχών προς την Εταιρεία εκτός του πλαισίου μας. 

- Μας προβλημάτισε ιδιαίτερα η αποδοχή από το Προεδρείο και μάλιστα υπογεγραμμένο 

στο πρακτικό για την ΕΣΣΕ η ενσωμάτωση του Πριμ στο μισθό, ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που 

μπορεί να μας βάλει σε περιπέτειες,  αν δεν γίνει σωστά και με τη μέγιστη προσοχή, απαραίτητα  

μετά από αναλογιστική μελέτη και ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ. Για τον λόγο αυτό, ζητήσαμε να αλλάξει η συγκεκριμένη παράγραφος, να μπει σαν 

προϋπόθεση η αναλογιστική μελέτη και η αξιολόγηση της όποιας συμφωνίας να γίνει από 

διαπαραταξιακή επιτροπή, κάτι που έγινε δεκτό από το Δ.Σ. του Σωματείου και με αυτό σαν 
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προϋπόθεση ψηφίσαμε θετικά στο πρακτικό συμφωνίας που μας παρουσίασαν. Εδώ σημειώνουμε 

ότι η ΕΣΣΕ, μετά από 20 χρόνια, έχει περάσει στο Εθιμικό Δίκαιο και οι κανονιστικοί της όροι έχουν 

πλέον παγιωθεί, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολο το έργο σε όποιον θελήσει να βάλει χέρι στα 

κεκτημένα μας. Να είναι καθαρό σε όλους τους εργαζόμενους που ανησυχούν, πως σε καμία 

περίπτωση δεν είναι τετελεσμένη η όποια απόφαση προταθεί για το πριμ. 

Σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού, κάνουμε ξεκάθαρο 

σε όλους ότι θα το παρακολουθήσουμε από κοντά και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να 

αλλάξει την ουσία του και να τον μετατρέψει σε ένα σκληρό ποινολόγιο.  

Δεν θα δεχθούμε καμία αλλαγή στην κατεύθυνση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και 

προειδοποιούμε να μην σκεφτεί κανείς να περάσει τις όποιες αλλαγές "επικαιροποίησης", 

χωρίς να το συζητήσουμε και κυρίως χωρίς την έγκριση του κόσμου... 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Δεν θα αφήσουμε κανέναν ανεξέλεγκτο ούτε θα πιστεύουμε τα όσα μας λένε, άκριτα.  

Μόνον έτσι θα παραμείνει το Σωματείο μας ισχυρό και διεκδικητικό, όπως με τους αγώνες 

όλων των εργαζομένων το κάναμε στα χρόνια που πέρασαν. 

Δεσμευόμαστε στο αμέσως επόμενο διάστημα, να πάρουμε πρωτοβουλίες που θα αλλάξουν 

την κατηφορική πορεία που ακολουθεί το Συνδικάτο με ευθύνη συγκεκριμένων προσώπων. 

Τέλος, θα θέλαμε να Ευχηθούμε καλή δύναμη, προσοχή και επαγρύπνηση σε όλο τον κόσμο για 

την πανδημία του κορονοϊού. 

Καλούμε την Εταιρεία να προστατέψει και να στηρίξει με όλα τα μέτρα και τα μέσα τους 

εργαζομένους, αυτές τις δύσκολες ώρες. 

 

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ 


