Συνάδελφοι,
Όλοι οι εγχώριοι παράγοντες, από τη Διοίκηση της ΕΤΕ και την Κυβέρνηση έως
την αξιωματική αντιπολίτευση, συναινούν ή νίπτουν τας χείρας τους μπροστά
στην εν εξελίξει πώληση της μεγαλύτερης ασφαλιστικής της Ελλάδας. Έτσι που
φαίνεται ότι ο μόνος που μπορεί να παγώσει τη διαδικασία πώλησης της Εταιρίας
μας είναι οι ίδιοι οι μνηστήρες της… Πηνελόπης.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εθνικής Ασφαλιστικής παρουσιάστηκε ενωμένος
και συμπαγής, με την καταλυτική παρουσία της παράταξης μας, αλλά
αποδείχτηκε ότι είναι άνιση η αναμέτρηση με τα συμφέροντα που έχουν ορθωθεί υπό μορφή γιγάντων γύρω του.
Μέχρι και οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της ΛΔΚ ενεργοποιήθηκαν για τη διεκδίκηση της Εταιρίας μας.
Αν και δεν υπάρχει χώρος για συναισθηματισμούς όταν μιλάμε για διεθνή επιχειρηματικότητα, θέλουμε ωστόσο
να τονίσουμε ότι δεν τιμά καθόλου την ΕΤΕ η στάση της έναντι των εργαζομένων της Εταιρίας μας, καθώς
φαίνεται να μην έχει ζητηθεί καμία διασφάλιση για τα εργασιακά μας κεκτημένα. Στο restructure plan της
Διοίκησής της δεν υπάρχει καμία πρόνοια έναντι του προσωπικού μιας Ασφαλιστικής που αποτελεί σάρκα εκ
της σαρκός της με 126 χρόνια συναδελφικής αλληλεγγύης και συνεργασίας… Όποιος δώσει τα περισσότερα,
αγοράζει την Εταιρεία μας. Απλά πράγματα, ευθυγραμμισμένα με τα νέα ήθη.
Απέναντι σε όλα αυτά, ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εθνικής Ασφαλιστικής και η Συνεργασία είναι εδώ να
διασφαλίσει τα εργασιακά μας κεκτημένα μέσα στο γήπεδο που ξέρει πολύ καλά να παίζει, εκείνο των
εργασιακών διεκδικήσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση θα ενταθεί η δύναμη της φωνής μας ώστε να εξασφαλίσουμε
(χωρίς σειρά προτεραιότητας):








τις θέσεις εργασίας (έδρα, υποκαταστήματα, αποσπασμένοι στην ΕΤΕ κ.λπ.)
την απορρόφηση των συναδέλφων μέσω ICAP
τους μισθούς μας
το ωράριό μας
τις γραμματείς των ΓΖ
τις Συλλογικές Συμβάσεις και Κανονισμούς
μια λύση στο θέμα των δανείων των συναδέλφων από την ΕΤΕ

Το έργο της πώλησης έχει πολλά επεισόδια ακόμη. Εμείς δεν θα μείνουμε απλοί κομπάρσοι αλλά θα
εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητές μας για να εξασφαλίσουμε εργασιακή ειρήνη. Μια ειρήνη που περνά μέσα
από όλα όσα ενδεικτικά αναφέρονται παραπάνω. Χωρίς αυτά, τίποτα δεν είναι δεδομένο για τον όποιον
μνηστήρα ακόμη κι αν ο Οδυσσέας μας… πούλησε.
Ομάδα Εργαζομένων ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Κουβαρδάς Γιώργος
Μαραγκάκη Μαρία
Μπόγρης
Γεράσιμος

Νασούφης Γιάννης
Τζανετής
Αποστόλης
Τσουκαλάς Μάνος

Business as usual ΥΓ1: Η αγωγή του ΑΤΑΠΕ κατά της Εταιρίας αναβλήθηκε λόγω ωραρίου για τις 26/10/17,
δίνοντας μια ακόμη ευκαιρία για τη Διοίκηση της Εταιρίας μας να έρθει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.
Business as usual ΥΓ2: Τι γίνεται με το σήριαλ του οργανογράμματος; Η καλοπιστία απέναντι στους
εργαζόμενους πρέπει να φαίνεται σε όλα τα επίπεδα.

