Ανακοίνωση της Ομάδας Εργαζομένων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Η νκάδα εξγαδνκέλσλ «ΤΝΕΡΓΑΙΑ» ζεσξεί ππνρξέσζή ηεο λα παξαζέζεη
δηεμνδηθφηεξα ηηο ζέζεηο ηεο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο
εξγαδφκελνπο ηεο Εηαηξίαο καο θαη γηα ηα νπνία εθθξάζηεθε έληνλν ελδηαθέξνλ
ζπλαδέιθσλ. πγθεθξηκέλα:
Επικοσρικό Ταμείο (ΕΤ)
Σν ΕΣ δέρηεθε έλα θαίξην ρηχπεκα κε ην λφκν πνπ ςεθίζηεθε θαη θαηάξγεζε ηελ
εηζθνξά ησλ εξγνδνηψλ νη νπνίεο είλαη ε θχξηα πεγή εζφδσλ ηνπ. Έρεη γίλεη
πξνζθπγή απφ ηελ Οκνζπνλδία ζην πκβνχιην ηεο Επηθξαηείαο πξνθεηκέλνπ λα
θξηζεί ν λφκνο αληηζπληαγκαηηθφο θαη λα επαλέιζνπλ νη εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ ζηα
επίπεδα πνπ ήηαλ. Είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνχκε
γηα λα θηλεζνχκε δπλακηθά θαη απνθαζηζηηθά αλ απαηηεζεί. Η «ΤΝΕΡΓΑΙΑ» ζα
ζηεξίμεη ην Δ ηνπ Επηθνπξηθνχ Σακείνπ ζε φιε απηή ηε δηαδξνκή.
Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα πνπ ε «ΤΝΕΡΓΑΙΑ» ζέιεη λα αλαδείμεη είλαη απηφ ηεο
αληζφηεηαο ησλ εηζθνξψλ θαη ησλ παξνρψλ κεηαμχ ησλ ελ ελεξγεία αζθαιηζκέλσλ
ηνπ Σακείνπ. πγθεθξηκέλα, ζα δηεθδηθήζνπκε ελέξγεηεο πνπ ζα εμηζψλνπλ ηηο
εηζθνξέο θαη ηηο παξνρέο ησλ παιηψλ (πξηλ ην 1993) θαη ησλ λέσλ (κεηά ην 1993)
αζθαιηζκέλσλ ζηε βάζε κηαο αλαινγηζηηθήο κειέηεο πνπ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη.
Γηα λα θαηαιάβνπκε ην κέγεζνο ηεο αδηθίαο πνπ ζπληειείηαη απηή ηε ζηηγκή ζην
Σακείν ζα δψζνπκε έλα παξάδεηγκα: Έλαο παιηφο αζθαιηζκέλνο πιεξψλεη εηζθνξά
4% κε πιαθφλ ζηα 1.078 επξψ. Έλαο λένο αζθαιηζκέλνο πιεξψλεη εηζθνξά 3% ζηνλ
κεηθηφ κηζζφ. Επνκέλσο, έλαο παιηφο αζθαιηζκέλνο κε κεηθηέο απνδνρέο π.ρ. 3.000€
πιεξψλεη εηζθνξά ζην Σακείν (4% x 1.078=) 43,12€ ηνλ κήλα. Έλαο λένο
αζθαιηζκέλνο κε ηηο ίδηεο απνδνρέο πιεξψλεη εηζθνξά (3% x 3.000=) 90€ ηνλ κήλα.
Δειαδή ηα δηπιά ρξήκαηα! Είλαη μεθάζαξν φηη φζν απμάλεηαη ν κεηθηφο κηζζφο ηνπ
λένπ αζθαιηζκέλνπ ηφζν απμάλεηαη θαη ε δηαθνξά απφ ηνλ παιηφ αζθαιηζκέλν κε ηηο
ίδηεο απνδνρέο (π.ρ. κε κεηθηέο απνδνρέο 5.000€ ν λένο δίλεη 150€, ελψ ν παιηφο
43,12€ ηνλ κήλα).
Σν αθφκα θαιχηεξν είλαη φηη ε ζχληαμε ηνπ παιηνχ αζθαιηζκέλνπ απφ ην Σακείν
είλαη 862,40 €, ελψ ε ζχληαμε ηνπ λένπ αζθαιηζκέλνπ πεξηνξίδεηαη ζην 20% ησλ
ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ζπληάμηκεο απνδνρέο ηνπ λένπ
αζθαιηζκέλνπ ζα πξέπεη λα είλαη 4.312,00 € πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ζχληαμε 862,40
€. Αλ νη ζπληάμηκεο απνδνρέο ηνπ είλαη κηθξφηεξεο απφ απηφ ην πνζφ ε ζχληαμε ηνπ
ζα κεηψλεηαη αλαινγηθά. Με ζπληάμηκεο απνδνρέο 3.000 € ζα πάξεη ζχληαμε 600€
θαη κε ζπληάμηκεο απνδνρέο 2.000 € ζα πάξεη ζχληαμε 400€.

“

Σν ζέκα ησλ εηζθνξψλ θαη ησλ παξνρψλ ησλ ελ ελεξγεία
αζθαιηζκέλσλ είλαη δήηεκα δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο ησλ
αζθαιηζκέλσλ ηνπ Σακείνπ. Κξνχνπκε, ινηπφλ, τώρα ηνλ θψδσλα ηνπ
θηλδχλνπ γηα λα κελ έρνπκε κηα επαλάιεςε ηεο δπζάξεζηεο πνξείαο
ηνπ ΑΣΑΠΕ.

Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας (ΕΚΕ)
Οη εξγαδφκελνη ηεο Εηαηξίαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, έγηλαλ αληηθείκελα απαμησηηθήο
κεηαρείξηζεο. Σν απφηνκν θιείζηκν ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, ε ζπγθέληξσζε
αξκνδηνηήησλ φρη κφλν ζηα Κεληξηθά αιιά θαη ζε φιν θαη πην ιίγα δηνηθεηηθά
πξφζσπα, είλαη ελδεηθηηθά κηαο δπζάξεζηεο θαηάζηαζεο.
πλάδειθνη ζην ζεκείν απηφ δηεθδηθνχκε:
ηελ αλαραίηηζε ησλ θάζε ινγήο αιεμηπησηηζηψλ ζπκβνχισλ θαζψο
αλαθφπηνπλ ηελ εθπεθξαζκέλε αλάγθε γηα αμηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο
Εηαηξίαο.
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ρξήζεο ελνηθηαδφκελσλ ππαιιήισλ γηα εξγαζίεο πνπ
αθνξνχλ θαη δεζκεχνπλ ηελ Εηαηξία, εμαηξνπκέλσλ δηαθφξσλ έξγσλ
(projects) γηα ηα νπνία ππάξρεη ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα.
ηε κε θαηάξγεζε ηνπ βαζκνινγίνπ.
ηελ επαλαθνξά ζηα επίπεδα ηνπ ΕΚΕ ηνπ 2004 ησλ αδεηψλ πνπ αθνξνχλ ζε
επαίζζεηεο θνηλσληθέο πηπρέο (ΑκΕΑ, εγθπκνζχλε θ.α.).
ηελ εμάιεηςε φξσλ (ηνπ ΕΚΕ ηνπ 2004) πεξί πεξηνξηζκνχ ηνπ «πιήζνπο
νξγαληθψλ ζέζεσλ».
ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ Δ ηνπ πιιφγνπ Εξγαδνκέλσλ ζηελ
Επηηξνπή Πξνζιήςεσλ κε ηξφπν πνπ ζα πξνάγεη ηελ αμηνθξαηία θαη ηελ
δηαθάλεηα.
ηελ ιεηηνπξγία ησλ βαζκνινγηθψλ πξνσζήζεσλ σο κέζν θηλεηξνδφηεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε αιιά θαη δηεπθφιπλζε ηεο Εηαηξίαο
γηα ρξεζηκνπνίεζε ησλ απνθηεκέλσλ γλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
ηε κείσζε ησλ εηψλ αλακνλήο ζε έλαλ βαζκφ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ζε
επφκελν θαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ.
ηε κείσζε ησλ εηψλ αλακνλήο ζε θάπνηνλ βαζκφ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζε
θάπνηα ζέζε επζχλεο.
ηελ πξνζζήθε ππνρξεψζεσλ απφ πιεπξάο ηεο Εηαηξίαο γηα ηε δηεξεχλεζε
ησλ αηηίσλ πνπ θάπνηνο ππάιιεινο θξίλεηαη ζηάζηκνο δίλνληαο έηζη ην βάξνο
ζην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ εξγαδφκελν θη φρη ζηνλ ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα ησλ
φπνησλ αμηνινγήζεσλ.
ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνθπγήο αδηθαηνιφγεησλ απνιχζεσλ τωρίς ζποσδαίο
λόγο.
ηε δηεπθφιπλζε ακνηβαίσλ κεηαζέζεσλ
ππνθαηαζηεκάησλ κε ηα Κεληξηθά.

κεηαμχ

ππαιιήισλ

ησλ

“

Σα δεηήκαηα ηνπ ΕΚΕ δελ εμαληινχληαη ζε κηα κηθξή παξνπζίαζε
ιίγσλ ζεκείσλ. Ωζηφζν, πξνζπαζήζακε λα ζαο δψζνπκε ην
πεξίγξακκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηεθδηθήζεσλ πνπ ζα επηρεηξήζεη ε
«ΤΝΕΡΓΑΙΑ» κε ζθνπφ ηελ εμέιημε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα
αζθαιέο πεξηβάιινλ πνπ ζα επηθξνηεί ηελ εξγαζία, ζα ζέβεηαη ηελ
εκπεηξία, αιιά θαη ζα επηηξέπεη ζηνλ εξγαδφκελν λα νξακαηίδεηαη ην
κέιινλ ηνπ εληφο ηεο Εηαηξίαο καο.

Επιτειρεσιακή Σσλλογική Σύμβασε Εργασίας (ΕΣΣΕ)
Απφδνζε επηδφκαηνο ηζνινγηζκνχ εηεζίσο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηελ
πξνεγνχκελε ρξνληά ε Εηαηξία παξνπζίαζε θέξδε.
Απμήζεηο ησλ κηζζψλ κε πξνηεξαηφηεηα ζηα ρακειφηεξα κηζζνινγηθά
θιηκάθηα.
Πξφβιεςε γηα κηζζνινγηθή επηβξάβεπζε (bonus) απνζπλδεδεκέλε απφ ηελ
αλάιεςε ζέζεο επζχλεο είηε κε ηε κνξθή ρξεκάησλ, είηε κε έκκεζεο παξνρέο
(επηηαγέο γηα αγνξέο –ζνχπεξ κάξθεη, θαχζηκα θ.ν.θ).
Επηδφηεζε ηεο εμεηδίθεπζεο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αζθαιηζηηθνχ θαη
άιινπ επηρεηξεζηαθνχ ελδηαθέξνληνο κε ζσξεπηηθφ ραξαθηήξα πέξαλ ησλ
επηδνκάησλ κεηαπηπρηαθνχ θιπ.
Θέζπηζε αλαινγίαο κεηαμχ αλψηαηνπ θαη θαηψηαηνπ κηζζνχ γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο ηεο Εηαηξίαο, κε ηελ πξφβιεςε λα επεθηείλεηαη θαη ζηα
Δηνηθεηηθά ζηειέρε (π.ρ. 1 πξνο 7).
Καηνρχξσζε ηνπ σξαξίνπ ηφζν σο πξνο ην πιήζνο ησλ σξψλ φζν θαη σο πξνο
ηε δψλε πνπ ζα θαηαιακβάλεη εληφο ηεο εκέξαο. Εμαηξέζεηο κπνξνχλ λα
ππάξρνπλ κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηνπ πιιφγνπ.
Θσξάθηζε ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηα Οκαδηθά Αζθαιηζηήξηα ψζηε λα απμάλεηαη
ε βησζηκφηεηά ηνπο θαη βειηίσζε ησλ φξσλ ηνπ 2155/0.
Υποκαταστήματα
Σν θιείζηκν ησλ ππνθαηαζηεκάησλ έθεξε ζε δχζθνιε ζέζε ηελ Εηαηξία ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ απαηηήζεσλ ελφο ραξηνθπιαθίνπ φζν απηφ ηεο Εζληθήο
Αζθαιηζηηθήο. Γηα ηελ αδπλακία αληαπφθξηζεο ζηνλ φγθν εξγαζίαο ιφγσ ηεο
έιιεηςεο ζρεδηαζκνχ γηα ηελ θίλεζε απηή, θαηεγνξήζεθαλ νη εξγαδφκελνη ηεο
Εηαηξίαο. Έηζη, κε κηα θίλεζε πνπ ζχκηδε ΕΡΣ, δπζαξεζηήζεθαλ ηφζν νη ππάιιεινη
ησλ ππνθαηαζηεκάησλ φζν θαη εθείλνη ηεο έδξαο. Πξψηνο δεκησκέλνο; Σν θχξνο ηεο
Εηαηξίαο καο.
Η Εζληθή Αζθαιηζηηθή δελ κπνξεί παξά λα έρεη παξνπζία ζε φιε ηελ Ειιάδα. Έηζη,
αθφκε θη αλ δελ κπνξνχκε λα θέξνπκε ηνλ ρξφλν πίζσ, κπνξνχκε λα εληζρχζνπκε ηε
ζεκειίσζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνθαηαζηεκάησλ, ηφζν κε αχμεζε ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά (ρσξίο ηηο φπνηεο

δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο κε ηελ έδξα) ην πξαγκαηηθά κεγαιχηεξν δίθηπν ζπλεξγαηψλ
ειιεληθήο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο.
Μηα ηέηνηα ελίζρπζε δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ρσξίο ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ
ζηα πξντφληα πνπ ε Εηαηξία παξέρεη, ζηελ ελίζρπζή ηνπο κε ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ,
ζε δηεχξπλζε ησλ επνπηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ψζηε λα πξνβνχλ θαη ζε
ραξηνγξάθεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ηεο Εηαηξίαο καο ζε φιε ηελ Ειιάδα.
Να ζεζκνζεηεζεί απφ ηνλ χιινγν ε ππνρξεσηηθή επίζθεςε ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ
γξακκαηέα ηνπ πιιφγνπ ζε φια ηα θαηαζηήκαηα ηεο Εηαηξίαο ηνπιάρηζηνλ κηα
θνξά ηνλ ρξφλν. Δελ είλαη δπλαηφ λα ηξέρνπκε ζηα θαηαζηήκαηα κφλν φηαλ
ππάξρνπλ εθινγέο.

“

Σν θπξηφηεξν φκσο πνπ ζέινπκε λα ηνλίζνπκε είλαη φηη ηα
ππνθαηαζηήκαηα (ηνπ θεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο πεξηιακβαλνκέλνπ)
έρνπλ έλα κεγάιν πξνηέξεκα ζε ζρέζε κε ηνπο νξφθνπο ηεο πγγξνχ:
έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ δηακεζνιαβεηή θαη ηνλ πειάηε, καζαίλνπλ
ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ δξφκν, αθνπγθξάδνληαη ηελ Αγνξά φληαο κεο
ηελ αγνξά θη φρη ζε επίπεδν Σηκνινγίσλ θαη Όξσλ θαη
Αληαγσληζηηθψλ Πιενλεθηεκάησλ. πλεπψο, ζα είλαη πξνο φθεινο ηεο
Εηαηξίαο καο λα ζεζκνζεηήζεη δηαδηθαζία επηβξάβεπζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ θαηαζέηνπλ γξαπηέο πξνηάζεηο πξνο ηελ Εηαηξία.
Πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν δεηήκαηα αληαγσληζκνχ, αιιά θαη
θαζεκεξηλήο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ηφζν ηεο δηθήο ηνπο, φζν θαη
ησλ δηακεζνιαβεηψλ. Η πξφηαζε απηή, σζηφζν, κπνξεί λα επεθηαζεί
θαη γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο ξίρλεη γξνζηά ζηελ
θαηεζηεκέλε αληίιεςε ηνπ «δελ κεηξάλε απηά» ή «θαη πνηνο λα ζε
αθνχζεη».

πλάδειθνη,
Μέζα ζην 2015 ζα επηδηψμνπκε λα θιεηδψζεη ε πνηφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ καο
πεξηβάιινληνο γηα ηα επφκελα 3 ρξφληα, ελψ παξάιιεια νη φπνηεο επηινγέο θαη
εμειίμεηο ζα απνηειέζνπλ δεζκεπηηθέο βάζεηο γηα ηα επφκελα ρξφληα θαη ηηο επφκελεο
ζπκθσλίεο.
Είλαη επζχλε καο λα δηεθδηθήζνπκε. Σψξα!!!
Σσμμεηέτοσμε, Επιλέγοσμε, Σσνεργαδόμαστε, Κερδίζοσμε.
Οκάδα Εξγαδνκέλσλ «ΤΝΕΡΓΑΙΑ»
ΚΟΤΒΑΡΔΑ ΓΙΩΡΓΟ
ΝΑΟΤΦΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΚΛΕΟΠΑΣΡΑ
ΣΖΑΝΕΣΗ ΑΠΟΣΟΛΟ
ΣΟΤΚΑΛΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ (ΜΑΝΟ)

