ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για έναρξη διαπραγμάτευσης με αντικείμενο την επαναφορά των αποδοχών στο
συνολικό επίπεδο που ίσχυε προ της Ε.Σ.Σ.Ε. 2012-2015, σύμφωνα με το άρθρο 5 της
ισχύουσας Ε.Σ.Σ.Ε. και την υπογραφή τροποιητικής Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ
Συλλόγου και Διοίκησης για το διάστημα από 1/7/2015 έως 01/10/2015.
ΤΗΣ
Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Λ. Συγγρού 103-105, με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η
ΕΘΝΙΚΗ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της.
ΠΡΟΣ
την ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Λ. Συγγρού 103-105 και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το
καταστατικό της.
Κοινοποίηση:
I. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Γλυφάδας – Δάφνης
II. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Διεύθυνση Αμοιβής Εργασίας - Τμήμα Συλλογικών Συμβάσεων
Στην από 14/9/2012 υπογραφείσα Ε.Σ.Σ.Ε., στο άρθρο 5, όπου ορίζεται η διάρκεια της
σύμβασης, αναφέρεται ότι: «συμφωνείται ότι τρεις μήνες πριν τη λήξη της παρούσας
Ε.Σ.Σ.Ε. και εφόσον η κατάσταση τόσο της ελληνικής οικονομίας εν γένει όσο και της
Εταιρίας ειδικότερα, το επιτρέπει, τα μέρη θα εξετάσουν από κοινού τη δυνατότητα
επαναφοράς των αποδοχών στο συνολικό επίπεδο που ίσχυε αμέσως προ της
υπογραφής της παρούσης.».
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Με βάση τα ανωτέρω, λοιπόν, διατυπώνεται το αίτημα να αναθεωρηθεί η
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εταιρίας και να επανέλθουν οι
όροι εργασίας και αμοιβών των εργαζομένων τουλάχιστον στα επίπεδα που
ορίζονταν στις Ε.Σ.Σ.Ε. 2009-2010 & 2011.
Ειδικότερα μετά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και
των υπολοίπων χωρών μελών της Ευρωζώνης διαπιστώνεται ότι οι πολιτικές και
οικονομικές συνθήκες σταθεροποιούνται και οδηγούν σε προοπτική ανάπτυξης.
Ταυτόχρονα η συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης και ειδικότερα της Εταιρίας μας
στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας θα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σύμφωνα,
εξάλλου, με στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις

σημειώνουν

ετήσια

παραγωγή

ασφαλίστρων

περίπου

4

δισεκατομμύρια ευρώ & διατηρούν επενδύσεις άνω των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ
(Πηγή: Ετήσια Στατιστική Έκθεση της ΕΑΕΕ: Η Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα 2013).
Η πλέον κερδοφόρα επιχείρηση του κλάδου είναι η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία
κατά τα τελευταία τρία συναπτά έτη, διατηρεί σταθερά τις θετικές οικονομικές
αποδόσεις και τη θέση της στην κορυφή.
Επιπλέον, και σύμφωνα με έρευνα Αμοιβών και Παροχών για το 2014 που
διεξήγαγε η Aon Hewitt, οι συνολικές απολαβές στον ασφαλιστικό κλάδο
βρίσκονται σε χαμηλότερα

επίπεδα

απ’

ότι στην γενική

αγορά.

(Πηγή:

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/936351/asfaleies-perissoteres-proslipseis-allamikroteres-auksiseis-misthon). Η διαπιστωμένη αυτή αντιφατική συνθήκη, επηρεάζει
αρνητικά την παραγωγική δύναμη της Εταιρίας, και για το λόγο αυτό είναι
αναγκαίο να αποκατασταθεί άμεσα.
Κρίνεται σκόπιμο, λοιπόν, να οριστεί ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων σε νέα βάση,
να αναθεωρηθούν και να επανέλθουν εξαρχής όλοι οι όροι των Ε.Σ.Σ.Ε. που
αφορούν τις γενικές οικονομικές & μισθολογικές απολαβές των εργαζομένων και
να δρομολογηθεί άμεσα η αποκατάσταση των όρων αυτών στους προ της 1/10/2012
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ρυθμίσεων όρων εργασίας και αμοιβών του προσωπικού της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η
ΕΘΝΙΚΗ» σύμφωνα με το άρθρο 5 της Ε.Σ.Σ.Ε. 2012-2015.
Για το λόγο αυτό σας καλούμε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1876/1990 και το
άρθρο 5 της Ε.Σ.Σ.Ε. 2012-2015 να προσέλθετε σε διαπραγμάτευση, η οποία
προτείνουμε να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/7/2015 και ώρα 10:00 π. μ. στα
γραφεία του Συλλόγου Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α.. «Η ΕΘΝΙΚΗ», Λ. Συγγρού 103-105
(4ος όροφος | 426).
Σύμφωνα με απόφαση του από 26/06/2015 Δ.Σ. του Συλλόγου, μέλη της
διαπραγματευτικής ομάδας ορίζονται οι ακόλουθοι:
1

Αναγνωστοπούλου Σίσσυ

8

Πετσαλάκης Γιάννης

2

Ανδρουτσόπουλος Παναγιώτης

9

Σεφερλής Βασίλης

3

Αντωνίου Σπύρος

10

Σκανδάλης Βασίλης

4

Δριτσάκος Βασίλης

11

Σκορδά Αναστασία

5

Κολώνιας Τριαντάφυλλος

12

Τζανετής Απόστολος

6

Νασούφης Γιάννης

13

Τσιάκαλος Μιλτιάδης

7

Παπαδόγιαννης Χρήστος

14

Χατζάκης Μανώλης

Καθώς και ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου Βερβεσός Δημήτριος.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα σε αυτούς
προς τους οποίους απευθύνεται, προς γνώση και για τις έννομες συνέπειες,
αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.
Αθήνα, 15/7/2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ»
Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Πετσαλάκης

Σίσσυ Αναγνωστοπούλου
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