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Συνάδελφοι, 

                 Άλλη μια χρονιά έφτασε στο τέλος της, αφήνοντας πίσω της ανάμεικτα 
συναισθήματα τόσο για τα αποτελέσματά της όσο και για το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. 

Ο χρόνος που πέρασε σημαδεύτηκε από σημαντικές στιγμές που απέδειξαν ότι όταν είμαστε 
όλοι μαζί ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα.  

Σε εργασιακό επίπεδο, καταφέραμε να πετύχουμε την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης, μιας 
συμφωνίας η οποία μπορεί να μην είναι τέλεια, το περιεχόμενό της όμως απέχει κατά πολύ από 
αυτό της απεχθούς πρότασης των προηγούμενων  Διοικήσεων  . 

Επίσης, πετύχαμε την υπογραφή νέου ΕΚΕ, διατηρώντας πολλά από τα σημαντικά άρθρα του 
προηγούμενου Κανονισμού και επιτυγχάνοντας να διατηρήσουμε το βαθμολόγιο, έστω και με τη 
μορφή των επιπέδων. 

Σε κοινωνικό επίπεδο, όλοι μαζί επιδείξαμε την ανθρωπιά μας, προσφέροντας από το υστέρημά 
μας για τους πρόσφυγες, καταφέρνοντας να συλλέξουμε είδη πρώτης ανάγκης πολύ μεγάλης 
αξίας. Στο χέρι μας είναι να συνεχίσουμε την προσφορά και το νέο έτος που μόλις ξεκινά. 

Συνάδελφοι, το 2017 έφτασε και μπροστά μας εμφανίζονται πλέον πολλές προκλήσεις που μέχρι 
πρότινος μπορεί να φάνταζαν μακρινές και αόριστες. Από την μία  οι  αρμοδιότητες των  
υποκαταστημάτων που παρομοιάζονται σαν  το γεφύρι της  Άρτας, την  ημέρα   να τις  δίνουν  
και το βράδυ  να βρίσκουν  διάφορους  τρόπους     να τις παίρνουν   πίσω  και  από την άλλη   η  
πώληση της Εταιρείας μας είναι πλέον γεγονός, με το Data  Room να έχει ανοίξει και να 
απομένουν πλέον λίγες ημέρες μέχρι την ολοκλήρωση κατάθεσης των προσφορών. 

Η νέα πραγματικότητα που σιγά σιγά διαμορφώνεται στην Εταιρεία, πρέπει να μας βρει όλους 
ενωμένους και αποφασισμένους. Πολλοί θα πουν ότι είναι καλύτερα που τελικά η Εταιρεία 
πωλείται, κάποιοι άλλοι θα βρεθούν για να υποστηρίξουν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα 
και άδικα συζητάμε και ανησυχούμε.  

Αν και κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι μας επιφυλάσσει το μέλλον μετά την πώληση, 
προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αν και για το πρώτο 
χρονικό διάστημα μετά την πώληση, το μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο από πλευράς της 
εργασιακής μας σχέσης, αφού θα είναι ακόμα σε ισχύ η ΣΣΕ και ο ΕΚΕ που υπογράφτηκαν 
πέρυσι, σύντομα θα πρέπει και πάλι να διαπραγματευτούμε με τη νέα Διοίκηση και τον νέο 
ιδιοκτήτη.  

Φυσικά, ένας νέος ιδιοκτήτης μπορεί να προφασιστεί πολλούς διαφορετικούς λόγους για τους 
οποίους μπορεί να μη θελήσει να διαπραγματευτεί ή εν πάσει  περιπτώσει , μπορεί να θελήσει 
να «προσφέρει» μόνο περικοπές. Γι’ αυτό το λόγο, σε μια εργασιακή σχέση είναι καλό πριν μπει 
κανείς σε  διαδικασία διαπραγμάτευσης, να έχει αποδείξει τι αξίζει και τι μπορεί να προσφέρει. 
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Εκμεταλλευόμενος λοιπόν της σημερινής ευκαιρίας , θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο 
επόμενο ΔΣ του συλλόγου θα καταθέσω  την παρακάτω  πρόταση στον Πρόεδρο του Συλλόγου: 
Θα Προτείνω λοιπόν, να αναλάβει την πρωτοβουλία πρότασης στη Διοίκηση της Εταιρείας για 
άμεση υπογραφή νέων συμφωνιών (ΕΚΕ και ΣΣΕ) με τριετή διάρκεια, από 01/01/2017. Με αυτόν 
τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον μέχρι και την 01/03/2020, αν λάβουμε υπόψη και τη 
μετενέργεια , θα είναι εξασφαλισμένες τόσο οι θέσεις εργασίας όσο και οι μισθοί μας.  

Επιπλέον, όταν έρθει η στιγμή υπογραφής των νέων συμφωνιών το 2020, θα είναι πλέον σαφές 
και στον πιο επιφυλακτικό επενδυτή ότι οι εργαζόμενοι αυτής της Εταιρείας έδιναν και δίνουν 
την ψυχή τους καθημερινά για τη μεγαλύτερη Ασφαλιστική Εταιρεία της χώρας και η διατήρηση 
ή ακόμα και η αναβάθμιση του εργασιακού επιπέδου του Προσωπικού,  αποτελεί μονόδρομο για 
την περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας. 

Συνάδελφοι , 

Ένα  άλλο  θέμα  που μας  απασχόλησε  την προηγουμένη  χρονιά  ήταν  το  ΑΤΑΠΕ .Το 2016     
μετά    από πληθώρα  ανακοινώσεων  της  παράταξης μας  το ΔΣ  του ΑΤΑΠΕ  πήγε  σε γενική  
συνέλευση και  ενημέρωσε  μία  μερίδα  εργαζομένων  και όχι   όλους τους  εργαζομένους ως  
όφειλε,  αφού  χρωστάει   σε όλους μας  χρήματα  .  Η ενημέρωση  δεν  έκανε και δεν κάνει  ποτέ  
κακό !!! 

Από την πλευρά μας, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε πάντοτε στο πλευρό όλων 
των συναδέλφων και αυτό φαίνεται  από την πληθώρα των  ανακοινώσεων όλο αυτό το  
διάστημα .  

Κλείνοντας θα  θέλαμε  να  τονίσουμε  ότι λέμε ΝΑΙ στον οικονομικό  και ΝΑΙ  Διοικητικό  
απολογισμό  .  

  

Σας ευχαριστώ 

 


