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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι 

 Σαν  ΔΥΝΑΜΗ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ. ΕΛΠΕ,  αισθανόμαστε  την  ανάγκη  να  

ευχαριστήσουμε  θερμά  για  την  εμπιστοσύνη  που  δείξατε  στις  τελευταίες  αρχαιρεσίες  

στην  παράταξή  μας,  δίνοντάς  μας  καθαρή  εντολή  και  αυτοδυναμία  στο  Δ.Σ. του  

Σωματείου  μας. 

 Αναλαμβάνουμε  τη  Διοίκηση  του  Σωματείου  σε  μια  κρίσιμη  καμπή  για  τους  

εργαζόμενους  και  τον  Όμιλο.  Οι  στόχοι  που  θα  αγωνιστούμε  για  να  υλοποιήσουμε  

είναι  οι  εξής:  

1. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Είμαστε  αντίθετοι  στην  περαιτέρω  ιδιωτικοποίηση  του  Ομίλου.  Ο  αγώνας  

μας  θα  σταματήσει  όταν  το  ποσοστό  του  Δημοσίου  από  το  ΤΑΙΠΕΔ  

επιστρέψει  στο  Υπουργείο  Οικονομικών. 

2. HOLDING  

Διεκδίκηση  συμμετοχής  Εκπροσώπων  Εργαζομένων  στο  Δ.Σ. 

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ  &  ΥΓΙΕΙΝΗ 

Στόχος  μας  η  ανάδειξη  επικίνδυνων  & ανασφαλών  συνθηκών  εργασίας  

και  λειτουργίας.  Άμεση  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  σε  συνεργασία  

με  την  ΕΥΑΕ  και  όλους  τους  εμπλεκόμενους  φορείς  και  υπηρεσίες, 

Επιθεώρηση  Εργασίας,  καθώς  και  δράσεις  όπου  απαιτηθεί. 

4. ΕΚΛΟΓΕΣ  ΕΥΑΕ 

Άμεση  ανάδειξη  Εκπροσώπων  λόγω  λήξης  θητείας 

5. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  

Ολοκλήρωση  του  διαγωνισμού  προσλήψεων.   

Μονιμοποίηση  των  συναδέλφων  εργολαβικών  που  καλύπτουν  πάγιες  & 

διαρκείς  ανάγκες. 

6. ΕΣΣΕ  2023 – 2025 

Α)Υπογραφή  νέας τριετούς  ΕΣΣΕ 

Β)Ολοκλήρωση  υλοποίησης  της  Δήλωσης – Συμφωνίας ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ στο 

σύνολό  της.    

7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Υπογραφή  τριετούς  Εσωτερικού  Κανονισμού 

8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

Συνέχιση  των  ενεργειών  για  αναγνώριση  ειδικοτήτων (Χειριστής 

Παραγωγής, Χειριστής Διακίνησης)  σε  συνεργασία  με όλους  τους  

εμπλεκόμενους  φορείς,  συνδικαλιστικούς  και  πολιτειακούς.  Συνέχιση  και  

αξιοποίηση  των  μέχρι  τώρα  καταγεγραμμένων  επαγγελματικών  ασθενειών. 

9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 



Έναρξη  διαδικασιών  για  διαγωνισμό  ασφαλιστικής  με  βελτιωμένες  

προσθήκες, σύμφωνα με  τα νέα  δεδομένα  της  Ιατρικής.   Συνέχιση  του  

προγράμματος  και  πέρα  του  εργασιακού  βίου  ως  συνταξιούχου. 

10. ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Εκδήλωση  ενδιαφέροντος  λόγω  λήξης  Groupama  στο  τέλος  του  2021. 

11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ 

Μελέτη  θεσμικού   πλαισίου  για  δυνατότητα  ίδρυσής  του. 

12. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

Διοργάνωση  Σεμιναρίων, Ημερίδων σχετικών  με  τις  δραστηριότητές  μας. 

13. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΒΙΩΣΙΜΗ& ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΟΥ 

Παρακολουθούμε  και  ελέγχουμε  το  επενδυτικό  πρόγραμμα  

μετασχηματισμού  του  Ομίλου  σε  πράσινη  ανάπτυξη.  Στηρίζουμε  την  

ανάπτυξη  που  αναβαθμίζει  τον  Όμιλο  στη  διεθνή  αγορά  και  καθιερώνει  

νέες  θέσεις  εργασίας. 

14. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

15. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ   

Συνέχιση  δράσεων  προς  ανακούφιση,  ευπαθών  κοινωνικών  ομάδων  στο  

μέτρο  των  δυνατοτήτων  μας. 

16. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ  σε  θέματα  που  αφορούν  το  περιβάλλον. 
17. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Ενίσχυση  των  τραπεζών  Αίματος  του  Σωματείου  μας. 

18. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

Αντιμετώπιση  όλων  των  περιστατικών  που  αφορούν  διαχείριση  

συνθηκών  εργασίας  και  λειτουργίας,  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  

ομαλότητα  και  η  εργασιακή  άμιλλα.   

 
 

  Σας  καλούμε  όλες  και   όλους  να  βρίσκεστε  συσπειρωμένοι  δίπλα  στο  Σωματείο  

μας  γιατί  όλοι  μαζί  είμαστε  η  δύναμη  για  την  επιτυχία  και  την  διασφάλιση  των  

εργασιακών  μας  σχέσεων. 

 

 

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ ΕΛ.ΠΕ 


